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آنگاه که
میبخشیم
و آنگاه که
میستانیم
...
سرور دادخواه

ا

اگر بیاندیشیم که بخشی از سهم ما از جامعهای که در آن زیست میکنیم بخشیدن و
ستاندن است ،درمییابیم که در تنگاتنگ این تعامل آنچه به اوج میرسد ،انسانیتی مثالزدنی
است که ما باور داریم این انسانیت و نوع دوستی با همیاری نیکوکاران و درخشش دانشآموزان
بااستعداد و نیازمند در پهنهی وسیع فعالیت بنیاد کودک به ظهور رسیده و بارور گشتهاست.
سال گذشته را نیز در راستای اهداف و رویکردهای پیشینمان برای به روزرسانی و
تجهیز اداری دفاتر بنیاد کودک ،به منظور خدمترسانی هرچه بیشتر به همیاران موسسه و
دانشآموزان تحت حمایت تالش کردیم و توانستیم آمار حمایتشوندگان را به بیش از شش
هزار نفر برسانیم.
غیرقابل انکار است که چالشها و فراز و نشیبهای اقتصادی ،همواره باعث ایجاد اختالف
عمیقتر و شدیدتر بین طبقات اقتصادی جامعه خواهدشد و متاسفانه نوسانات اقتصادی در
بسیاری از مواقع جامعهی فقیر را فقیرتر و نیازمندتر خواهدساخت و اگر چه کثرت و فزونی
نیازمندان خوشایند و مطلوب هیچ جامعه و حتی هیچ فردی نیست ،اما گریزی نیست مگر
اینکه به ساماندهی و نجات کودکان بااستعداد این خانوادهها بیاندیشیم تا شاید نسل امروز را
که همانا آیندهسازاناند ،از خطرها و آسیبهای پیشرو و احتمالی برهانیم.
بنیاد کودک در سال  ،93دومین دههی فعالیت انساندوستانهی خود را به پایان برده
و وارد سومین دهه خواهد شد .با پیشینهای شفاف ،رویکردی فرهنگساز و با
چشماندازی اگر چه دور ،اما موثر و ماندگار.
بنیاد کودک بر آن است تا در آغاز سومین دهه از فعالیت خود،
عالوه بر گسترش عملکرد در بیست و یک شهری که در آن حضور
دارد ،به سازماندهی و ساماندهی زیرساختهایش بپردازد تا در
نقاط دیگر کشور هم بتواند دانشآموزان با استعداد را شناسایی و
پشتیبانی کند .البته دستیابی به این آرمان بیش از همیشه نیازمند
افزون نیکوکاران و همیاران این موسسه است .زیرا
حمایت و مه ِر
ِ
که از فعالیت سالیان بنیاد کودک نمایان است ،وجود یک ساختار محکم
همــانگونه
و قوی از اصلیترین نیازهای توسعهی فعالیتها و عملکرد موسسه برای امکان پاسخگویی هر
چه بیشتر و روشنتر به مخاطبان است .تحقق این امر اگر چه ممکن است بنیاد کودک را
متحمل هزینه کند ،اما در امکان ارائه خدمات بهتر در دراز مدتنقشآفرین اصلی خواهد بود.
ما با یاری شما همیاران مهربان ،همت گماشتهایم که گامهایمان را محکمتر ،اهدافمان را
بزرگتر ،چشماندازمان را وسیعتر ،خواستههایمان را قویتر و نیتمان را عمیقتر کنیم تا باورمان
متجلی شود؛ که به یاری شما هیچ کودک با استعداد نیازمندی ،از تحصیل باز نمیماند.

بنیادکودک
در چشمانداز
دهه سوم فعالیت

محمد رضاییمنش

بنیادکودک ایران در راستای توسعه
خدمات و فعالیتهایش ،اقدام به
تدوین سند راهبردی خود تا سال
 1401خورشیدی کرد ه است

ب

بنیادکودک ایران در راستای توسعه خدمات و فعالیتهایش ،اقدام به تدوین سند راهبردی
خود تا سال  1401خورشیدی کرد ه است .در این سند راهبردی نقشه راه هم دیده میشود و
برای دستیابی به این سند راهبردی از دیدگاه تدوین چشم انداز بنیاد ،آغاز به کار میکنیم .سپس
با توجه به آن ماموریتهای متناسب با چشمانداز تدوین و کانونها و ارزشهای محوری مشخص
می شود .بدیهی است جهت دستیابی به چشمانداز و ماموریتهای بنیاد باید کانونهای مذکور
و ارزشهای محوری را همواره سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم و هیچگاه نباید از مسیر آن دور
شویم .به عبارت دیگر همیشه از کوچکترین اقدامی که با این ارزشها و محورها در تضاد است
پرهیز میکنیم.
با نگاهی به گذشته میتوان عملکرد بنیاد کودک را ،در گذر زمان ،به سه دوره کاری تقسیم بندی
کرد:
-1دوره تاسیس -دهه اول
-2دوره تثبیت -دهه دوم
-3دوره توسعه -دهه سوم
هم اکنون بنیادکودک ایران دوران توسعه را آغاز کردهاست و در این راستا محورهای توسعه
خود را در قالب سه برنامهی زیر اعالم کرده است.
برنامه توسعه یکم از سال  1393تا  1395با محور ذینفعمداری
برنامه توسعه دوم از سال  1396تا  1398با محور شخصیسازی
برنامه توسعه سوم از سال  1399تا  1401با محور نخبهپروری
در همین چارچوب ماموریت بنیادکودک ایران عبارت است از :فعالیت خیرخواهانهی غیردولتی،
غیرسیاسی ،و غیرانتقاعی ،به منظور همیاری مالی و معنوی کودکان مستعد و نیازمند ایرانی برای
تحصیل .این مهم با مهربانی همیاران دوراندیش و دانشدوست فراهم میشود و در این مسیر
مهارت و پشتکار کارکنان،
همکاری نیروهای داوطلب
و نیز مشاهیر و چهرههای
شاخص مورد توجه خواهد
بود .این توجه در پیوند با
شبکههای خیریهی همسو
و نهادهای داخلی و خارجی
مرتبط مبتنی بر کارآوری،
ذینفعمداری و پاسخگویی
استمرار می یابد.
چشمانداز بنیادکودک
ایران 1401
خیریهی پیشرو ایرانی
در پرورش دانشآمــوزان
نخبه
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معرفی واحدهای
دفتر مرکزی

واحد مالی بنیاد کودک با ماموریت
اعمال مدیریت کارا و موثر بر
داراییها و منابع بنیاد و همچنین
ارائه گزارشهای مربوط و بههنگام
مالی ،ضمن حفظ یکپارچگی و
صحت فرآیندها به افزایش ارزش
افزوده از طریق مکانسیمهای مناسب
سرمایهگذاری و توزیع منابع حاصل
شده میان مددجویان اقدام میکند
مدیریتوبسایتاطالعرسانیبنیاد
کودک و نیز سامانههای پیامکی بنیاد
کودک از یک سو و مدیریت برگزاری
برنامههای مختلف در سراسر کشور
از سوی دیگر مهمترین فعالیت واحد
روابط عمومی است

د

دفتر مرکزی بنیاد کودک ایران وظیفه
هماهنگیهای دفاتر بیست و یکگانهی سراسر
کشور در تمام فرآیند فعالیتهای اجرایی
موسسه را برعهده دارد و عالوه بر آن نقطهی
اصلی ارتباط همیاران ،مددکاران و مددجویان
در امور مرتبط با یکدیگر است .در این شماره
از همیاران تعدادی از واحدهای دفتر مرکزی
را به اختصار معرفی میکنیم .شایان ذکر است
اطالعات تماس و ارتباط با هریک از این بخشها
در سایت بنیاد کودک در دسترس است.
واحد جذب همیار و مددجو
یکی از اصلیترین فعالیتهایی که در
واحد همیار و مددجو انجام میشود ،پذیرش
مددجویان متقاضی جدید و بررسی پروندههای
آنها است ،همچنین بازخوانی و کنترل نهایی
پروندههای ارسالی از دفاتر شهرهای مختلف و
پذیرش نهایی و یا عدم پذیرش پروندهها مبتنی
بر استانداردها ،در این واحد انجام میشود.
از دیگر فعالیتهای این واحد ،معرفی
مددجویان پذیرفته شده به همیاران است.
همیاران عزیزی که تمایل به پذیرش کودکان
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دارند ،عالوه بر مراجعه به سایت میتوانند
درخواست خود را به این واحد ارجاع دهند.
همیارانی که پس از ثبت نام در سایت و تکمیل
فرم همیاری و انتخاب مددجو ،ایمیل مشخصات
مددجو یا مددجویان انتخابی را دریافت نکرده
اند ،میتوانند با دفتر مرکزی بنیادکودک تماس
بگیرند و از طریق این واحد مورد مذکور را
پیگیری کنند.
از خدمات دیگری که این واحد به همیاران
محترم ارائه می دهد میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
امکان غیرفعال کردن نام کاربری در
سایت برای همیارانی که به هر دلیلی مایل به
ادامهی همیاری نیستند ،افزایش مبلغ مقرری
مددجویان ،مشاوره به همیاران برای معرفی
مددجویان نیازمند یا دارای اولویت باال ،افزایش
یا کاهش مبلغ پرداختی و ...
واحد ارتباط همیار و مددجو
همانگونه که از نام این واحد مشخص است
یکی از فعالیتهای مهم آن برقراری ارتباط
میان همیاران و مددجویان است .این ارتباط

شامل دریافت هدیه همیاران و ارسال آنها برای
مددجویان ،برقراری ارتباط تلفنی ،مکاتبهای و
در صورت مهیا بودن شرایط ،دیدار در دفاتر
است .یکی از نکات مورد توجه در این واحد اعالم
نیازهای خانواده مددجو به همیاران است تا در
صورت تمایل ،این نیازها از سوی ایشان برطرف
شود و خانوادههای نیازمند بتوانند در شرایط
نسبتاً بهتری زندگی کنند .از دیگر فعالیتهای
مهم این واحد ،پیگیری معوقات پرداختی
همیاران است .این واحد بعد از گذشت شش
ماه در مورد همیارانی که به هر دلیلی پرداختی
نداشتهاند و یا پرداخت خود را به دفتر مرکزی
اعالم نکردهاند ،پیگیری و یادآوریهای الزم را
انجام میدهد.
واحد روابط عمومی و تبلیغات
مدیریت وب سایت اطالع رسانی بنیادکودک
و نیز سامانههای پیامکی بنیادکودک از یک سو
و مدیریت برگزاری برنامههای مختلف در سراسر
کشور از سوی دیگر مهمترین فعالیت واحد
روابط عمومی است .جلب مشارکتهای مردمی
و سازمانی در قالب پروژهها و طرحها و نیز

مدیریت رویدادها در فضای مجازی در کنار برپایی
کمپینهای مختلف تبلیغاتی و ارتباط با رسانهها
و پاسخگویی به افکار عمومی و مخاطبان ،جزیی
دیگر از فعالیتهای این بخش است.
واحد مالی
واحد مالی بنیاد کودک با ماموریت اعمال
مدیریت کارا و موثر بر داراییها و منابع بنیاد
و همچنین ارائه گزارشهای مربوط و بههنگام
مالی ،ضمن حفظ یکپارچگی و صحت فرآیندها
به افزایش ارزش افزوده از طریق مکانيسمهای
مناسب سرمایهگذاری و توزیع منابع حاصل
شده میان مددجویان اقدام میکند .برای این
منظور ،تدوین ،اجرا و توسعهی سیستمها و
فرآیندهای مالی را مدنظر قرار میدهد که همراه
با تضمین سالمت مالی بتواند بهعنوان ابزاری
مدیریتی جهت تصمیمگیری و نیز قابلفهم برای
ذینفعان بنیاد یعنی همیاران و مددجویان و
همچنین نهادها و ارگانهای ناظر مورد استفاده
قرار گیرد .این سیستم با رویکرد بهرهگیری
بهینه از منابع مالی ،به برنامهریزی و همآهنگی
برای کنترل و تضمین دریافت کمکهای نقدی

و غیرنقدی همیاران توسط مددجویان مبادرت
میورزد.
بهطور خالصه ،کارکردهای اصلی واحد مالی
شامل کلیه فعالیتهای حسابداری ،خزانهداری،
بودجهبندی شامل آمادهسازی طرحهای درآمد
و هزینهای و دستورالعمل بودجهبندی ،کنترل
هزینهها درون منابع تخصیصیافتهی تصویبشده،
آمادهسازی تحلیلهای بودجهبندی ،کنترل
هزینهها در جهت تخصیص بهینه منابع مطابق
برنامههای مصوب ،آمادهسازی و گزارشگری
تحلیلهای مالی ،گرافها و خالصهنویسی جهت
ارائه به مدیران و ذینفعان اعم از ذینفعان
درونسازمانی و برونسازمانی و نهایتا ایجاد
احساس امنیت و پشتیبانی از افراد ،داراییها و
اعتماد ذینفعان ،تضمین در دسترس بودن ،قابل
تایید بودن و یکپارچگی اطالعات مالی است.
واحد امور دفاتر
استخدام و گزینش نیروهای مددکار و
اداری در دفاتر ،آموزش نیروهای استخدام شده،
جمعآوری اطالعات عملکرد دفاتر و ارجاع به
واحدهای مختلف ،هماهنگی جهت توزیع ارزاق
بین دفتر مرکزی با سایر دفاتر ،مدیریت و نظارت
بر برگزاری اردوها برای دفاتر  ،کنترل کیفی و
نظارت عمومی بر عملکرد دفاتر بنیاد کودک
ایران از جمله فعالیتهای این واحد است.
واحد اداری
بخش اداری بنیاد کودک عالوه بر مسئولیت
سازماندهی و پیگیری مدارک امور اداری ،اعالم
علت خروج از پوشش مددجویان به همیاران
و روند جایگزینی آنها برای ارائه به همیاران را
نیز بر عهده دارد .همیاران ارجمند میتوانند
در صورت خروج مددجویشان از پوشش
حمایتی ،جایگزینی مددجوی جدید را با این
واحد پیگیری کنند .این واحد گردآوری و ثبت
فرمهای همکاری افتخاری و اعالم نتایج آنها به
افراد و دفاتر ،پیگیری امور پرسنلی ،انجام و ثبت
کلیهی مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی
را برعهده دارد.

اخبار بنياد كودك
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در آخرین روزهای مرداد سال  1392اداره
مالیات بر درآمد آمریکا طی نامهای به بنیاد کودک
امریکا اعالم کرد که پس از بررسی حسابهای مالی
مؤسسه ،بنیاد کودک را همچنان به عنوان یک
سازمان خیریه فعال شناخته و همهی کمکهای
دریافتی بنیاد همچنان مشمول معافیتهای
مالیاتی می شوند.
بازرس ویژهی اداره مالیات بر درآمد ،کلیه ی
حسابهای مالی چندین سال گذشته ی بنیاد را
مورد بررسی قرار داده و نامه ی اخیر را پس از ماهها
تحقیقات دقیق حسابرسی ،ارسال داشته است.
دکتر پیمان رئوفی ،مدیرعامل بنیاد کودک
آمريكا در این خصوص اعالم داشت که اين بنیاد
همواره شرط اول فعالیتهایش را دقت در امور
مالی دانسته و به همین جهت خوشحالیم که
اکنون اداره مالیات آمریکا هم با ارسال این نامه
رسمي ،مهر تائیدی بر سالمت فعالیتهای مالی
بنیاد کودک زده است.
وی اضافه کرد که این اتفاق باعث افتخار است
که در این شرایط سخت ،بنیاد کودک همچنان با
اعمال روشهای دقیق حسابداری ،نه تنها هزینههای
خود را به حداقل ممکن رسانده است ،بلکه با قدرت و
اشتیاق همچنان کمکهای مالی همیاران نیکوکار و
مهربان خود را بر طبق قوانین دو کشور ایران و آمریکا
به دست نیازمندان واقعی میرساند.

افتتاح دفاتر بنیاد
کودک در شهرهای
مراغه و زاهدان

با افتتاح دفاتر بنیاد کودک در مراغه و زاهدان
تعداد مراکز فعال و رسمی بنیاد کودک به بیست
و یک دفتر رسید.
از آنجایی که یکی از اهداف مهم بنیاد کودک
توسعه خدمات در مناطق محروم کشور است،
در برخی استانها که میزان محرومیت و خطر
بازماندن از تحصیل بیشتر احساس میشود ،بنیاد
کودک تالش میکند تا با ایجاد دفاتر مختلف
تمام مناطق استان را پوشش دهد .از این رو در
سال گذشته در استانهای سیستان و بلوچستان
و آذربایجان شرقی دومین دفتر خود را نیز پس از
دفاتر زابل و تبریز ایجاد کرد.
اضافه میشود بنیاد کودک ایران ،نخستین
موسسهی خیریه ایرانی است که موفق به اخذ
«مجوز ملی» از وزارت کشور شده است .این
موسسه ،با در اختیار داشتن این مجوز و نیز با
دیدگاه توسعه گستره خدمت رسانی در سراسر
کشور و عدم تمرکز چرخه حمایت در تهران و
شهرهای بزرگ از بیست سال گذشته تاکنون
کوشیده است تا به فراخور امکانات و ظرفیتهای

موجود ،بسترهای الزم را برای افتتاح دفاتر
نمایندگی در نقاط مختلف کشور فراهم کند.

اهدای 37دستگاه
لپتاپ به بنیاد کودک
مجید محمدی ثابت که از همیاران خارج
از کشور بنیاد کودک است در حرکتی شایسته
 37دستگاه لپتاپ را تهیه و به بنیاد کودک
ایران تقدیم کرد .این لپتاپها که در مراسم
جداگانهای به مددجویان این همیار مهربان و نیز
تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان برگزیدهی
بنیاد کودک در دفاتر مختلف اهدا شد ،نقش
مهمی در ایجاد انگیزه و بهبود شرایط تحصیلی
آنان داشت .در میان دریافت کنندگان این هدیه
ارزشمند دانشجویان مستعد و نخبهای وجود
داشتند که اغلب پروژههای دانشگاهی آنان به
دلیل نداشتن رایانه به کندی پیش میرفت و
این کمک ارزشمند باعث شد انگیزهی بیشتری
برای تحصیل در ایشان ایجاد شود .اضافه میشود

دو هفته یکبار از مشاورهها و آزمونهای قلمچی
استفاده میکنند.

کولهپشتیهای
فناپ
با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و نیاز
دانشآموزان مناطق زلزله زده به وسایل و امکانات
تحصیلی ،به کمک شرکت فناوری اطالعات و
ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) ،که از همیاران
طالیی بنیاد کودک ایران است ،تعداد  500عدد
کولهپشتی حاوی نوشت افزار در مقاطع ابتدایی،
راهنمایی و دبیرستان توسط مددکاران دفتر
اردبیل ،در روستاها و مناطق زلزله زدهی آذربایجان
در بین دانشآموزان محروم روستاهای جغناب،
شهرک پائین ،عبدالجبار ،قویجاق ،آرباتان ،باجه
باج ،مقصودلو ،قراجه و شیرین درق توزیع شد.
همچنین تعداد  86عدد از این کوله پشتیها به
دانش آموزان نیازمند شهرستان زلزلهزده اهر و

در حال حاضر بیش از هفتصد دانشجو در بنیاد
کودک مشغول به تحصیل هستند که بسیاری از
آنها با وجود نیاز مبرم به استفاده از لپتاپ ،امکان
تهیه آن را ندارند.

کانون قلمچی
و حمایت از
بنیاد کودک

کانون قلمچی یکی از موسسات شاخص
آموزشی در ایران است که در سال گذشته
کمکهای قابل توجهی به بنیاد کودک کرده
است .این مرکز با بورسیه کردن دانش آموزان
بنیاد کودک در آزمونهای خود و تهیه کتابهای
کمک آموزشی ،تمام مددجویان مقاطع ابتدایی و
دبیرستان را تحت پوشش خدمات خود قرار داده
است.
در طرح مشترکی که توسط قلمچی و بنیاد
کودک ایران به اجرا درآمد ،مددجویان بنیاد کودک
با شرکت در آزمونهای این موسسهی آموزشی هر

به همت دفتر بنیاد کودک در مشهد و با شعار
«تحصیل ،حق همه کودکان ایران زمین است»
اکسپوی عکسی با عنوان « بومرنگ» آبانماه 92
در نگارخانه فردوسی مشهد برگزار شد.
این اکسپو مشتمل بر تک عکسهایی از ۴۴
عکاس ایرانی و در اندازه  ۷۰x۵۰سانتیمتر بود
که عواید حاصل از فروش آنها به طور کامل در
اختیار دانشآموزان نیازمند تحت حمایت بنیاد
کودک قرار گرفت.
شیوا خادمی نمایشگاه گردان (کیوریتور)
این رویداد ،هدف از برگزاری این نمایشگاه را
حمایت از دانشآموزان مستعدی دانست که به
خاطر فقر از سادهترین امکان تحصیل و پیشرفت
در زندگیشان محروماند.
عکاسان که با آثار خود در رویداد شرکت
کردند عبارت بودند از« :نغمه آریایی نسب،
آرش شادیآفرین ،امین ابراهیمی ،محمد ادیبی،
محسن اسماعیلزاده ،ساتیار امامی ،فاطمه
انتظار ،محمود بازدار ،محسن بایرامنژاد ،افسانه
برغمدی ،کاوه بغدادچی ،جاوید تفضلی ،شهریار
توکلی ،فیروزه جمعهپور ،امیر حاجی عباسی،
میالد حدادیان ،مجید حقدوست ،آذین حقیقی،
نوید حقیقی ،سید مجتبی خاتمی ،شیوا خادمی،
امین خسروشاهی ،صادق ذباح ،حسین ذبیح نیا،
حمید سبحانی ،امید سریری ،حمید سلطان
آبادیان ،افشین شاهرودی ،سینا شیری ،نازنین
طباطبایی یزدی ،فرامرز عامل بردبار ،کیارنگ
عالیی ،مهدی فاضل ،حسین فاطمی ،مهدی
فتحی ،ساسان فهیمی ،آرزو قاسمی ،حامد
کالهچیان تبریزی ،گوهر گلچین ،متانت محبی،
ناهید محققی ،مهدیا مصباحی ،نوشین وفادار،
نگین یاحقی»

همایش ساالنه
مسئولین دفاتر
بنیاد کودک

تعدادی نوشتافزار به دانشآموزان مدرسه میثاق
شهرک پایین اختصاص یافت .
اضافه میشود بنیاد کودک پیشتر نیز در
طرحی گسترده اقدام به توزیع کولهپشتیهای امید
در مناطق زلزله زدهی کشور کرده بود .پس از وقوع
زلزله دلخراش آذربایجان در سال  91بنیاد کودک
تالش کرد با حضور پررنگ و تکیه بر تجربیات
پیشین خود ،به ویژه در زلزله بم ،شرایط بازگشت
به تحصیل و سالمت کودکان را تامین کند .پس
از پایان امدادرسانیهای اولیه و با وجود گذشت دو
سال از زلزله ،بنیاد کودک حمایتهای خود را از
کودکان این مناطق همچنان ادامه میدهد.

دفتر بنیاد کودک در بروجرد روزهای  25تا
 27اردیبهشت ماه سال  92میزبان مسئولین دفاتر
نوزدهگانه بنیاد کودک از سراسر کشور بود .در این
همایش که مهمترین رویداد مدیریتی و سازمانی
بنیاد کودک است ،مسئولین دفاتر ،مدیرعامل،
اعضای هیات مدیره و مسئولین دفتر مرکزی به
بحث و تبادل نظر پرداختند .در نخستین روز این
همایش ،سرور دادخواه مدیرعامل بنیاد کودک
ضمن معرفی همکاران جدید بنیاد کودک به
تشریح عملکرد بنیاد در سال گذشته و برنامههای
راهبردی پیش رو در سال آتی پرداخت .در ادامه
این مراسم مسئولین واحدهای مختلف دفتر
مرکزی پیشنهادها و راهکارهای خود را جهت

بازدیدنمایندگانسفارت
ژاپن از روند احداث مرکز
اقامتی-درمانیکودکان
بیمار در ارومیه

روزهای پاییزی سال  92بنیاد کودک ارومیه
میزبان نمایندهی سفارت ژاپن در ایران بود تا از روند
بازسازی دومین مرکز اقامتی کودکان بیمار در این
شهر بازدید به عمل آورد .در این دیدار آقای مهندس
حسنی افشار مدیر پروژه ،رویا چگینی مسئول دفتر
بنیاد کودک در ارومیه و یکی از همیاران و حامیان
مالی پروژه ،که بنا بر درخواست ایشان نامشان
محفوظ و عملشان هویداست ،حضورداشتند و
نماینده سفارت ژاپن را همراهی میکردند و نماینده
سفارت ژاپن از سرعت و روند پیشرفت فعالیتها
ابراز خشنودی کردند.
سفارت ژاپن در تهران ،به دلیل اهمیتی که
این پروژه در درمان کودکان و بهبود بیماران در
شمال غرب کشور دارد مبلغ  75هزار یورو به این
طرح کمک مالی کرد .این کمک از محل مالیات
مردم ژاپن و تحت عنوان کمکهای جی جی پی
برای اهداف انساندوستانه تامین شد.
اضافه میشود دفتر بنیاد کودک مرکز اقامتی –
درمانی شماره یک را در سال  1385در شهر ارومیه

احداث کرده بود ،که استقبال فراوان از این مرکز
و وجود بیماران و همراهانشان ،موسسه را مصمم
کرد تا مرکز شماره دو را نیز احداث کند .اکنون
ساخت این مرکز جدید در زمینی به مساحت

جلسه آموزش
مددکاران دفاتر
بنیاد کودک

دفتر مرکزی بنیاد کودک ایران روزهای 14
و  15آذر پذیرای مددکاران و همکاران دفاتر
بنیاد کودک در سراسر کشور بود تا آخرین
آموزشهای الزم را جهت ارتقاء سطح کیفی
فعالیت مددکاران ،به ایشان ارائه دهد.
این گردهمایی همه ساله به منظور بهروز رسانی
اطالعات نیروهای موظف در قالب دورههای آموزشی
برگزار میشود.

راه اندازی مرکز
ارتباطات و فنآوری
اطالعات رهبران جوان
در افغانستان

شعبه بنیاد کودک در افغانستان و برنامه
اسکان سازمان ملل متحد UN-HABITAT
طی توافقنامهای پروژهی «مرکز فنآوری
اطالعات» را در شهر مزارشریف که چهارمین
شهر بزرگ افغانستان است راهاندازی کردند .این
مرکز ارتباطات و فنآوری اطالعات به اعضای
جوان خود خدماتی از جمله اصول مقدماتی
کار با رایانه ،آگاهی و آموزش های ارزشمند در

خصوص چگونگی انجام مصاحبه کاری ،چگونگی
راه اندازی کسب و کارهای کوچک را ارائه میکند.
شعبه بنیاد کودک در افغانستان ،سازمانی
غیر دولتی است که در وزارت اقتصاد افغانستان
ثبت شده است .هدف این شعبه یاری رساندن
به کودکان محروم افغانستان در امر آموزش و
پرورش و پشتیبانی از کودکان و گروههای آسیب
پذیر به ویژه دختران و زنان است .
تمرکز این شعبه همچنین بر پیشبرد اهداف
توسعه هزاره مبنی بر از بین بردن فقر شدید
و گرسنگی و دست یافتن به آموزش ابتدایی
همگانی است.
شعبه بنیاد کودک در افغانستان با کمکهای
مردمی کشور افغانستان اداره میشود و در حال
حاضر بیش از  300مددجو را تحت پوشش خود
دارد.
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تمدید
معافیت مالیاتی بنیاد
کودک آمریکا

اکسپوی
عکس بومرنگ
در مشهد

ارتقای کیفی فعالیتهای دفاتر ارائه کردند.
در ادامه این گردهمایی ،کارگاه آموزشی فنون
مذاکره و ارتباط موثر توسط مهندس شعبانعلی
برگزار شد .دومین روز همایش به سخنرانی
مسئولین دفاتر و بیان مشکالت و راهکارهای
پیشنهادی آنان اختصاص داشت که هر یک از
ایشان راهکارهای افزایش بهرهوری کار و ارتقای
کیفی فعالیتها و چگونگی تعامل با دفتر مرکزی
را تشریح کردند .در این همایش سه روزه که در
هتل بینالمللی زاگرس برگزار شده بود از دفتر
بروجرد نیز بازدید شد و از زحمات آقای مهندس
چوبکار و همکارانشان در شعبه بروجرود تقدیر به
عمل آمد .شایان ذکر است همایش ساالنه بنیاد
کودک ،اردیبهشت ماه هر سال به میزبانی یکی
از دفاتر برگزار میشود.

 1500متر مربع که توسط شورای شهر ارومیه به
بنیاد کودک اهدا شده ،با زیر بنای  4500متر
مربع در مراحل پایانی قرار دارد.

اخبار بنياد كودك
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مدرسه و خوابگاه
بنیاد کودک در
ورزقان

ي

یکی از فعالیتهای مهم بنیاد کودک ساخت
مدرسه  6کالسه در شهر ورزقان است که پس از
زلزله دلخراش سال  91در آذربایجان توسط بنیاد
کودک آغاز شد.
این پروژه با مشارکت و مساعدت ایرانیان
مقیم آمریکا تامین اعتبار شد و ساخت این مدرسه
بر اساس آخرین استانداردهای روز در زمینی به
مساحت  357متر مربع ،در دی ماه  92به پایان
رسید.
با توجه به آسیب های ناشی از زلزله و دسترسی
نداشتن مناطق مجاور به امکانات تحصیلی ،بنیاد
کودک در کنار این مدرسه طرح ساخت خوابگاه را
نیز عملیاتی کرده است تا امکان اقامت دانش آموزان
مناطق مجاور را نیز فراهم کند.
در پروژهی ساخت مدرسه و خوابگاه ورزقان
آقایان مهندس قهاری و جوادی به نمایندگی از
بنیاد کودک بر روند ساخت و ساز نظارت مداوم

عملکردکلیبنیادکودک
در منطقه زلزله زده
آذربايجان شرقی

 -1حضور مددکاران در منطقه و ارسال
کمکهای مردمي از دفتر مرکزي به وسیله چندین
کامیون که شامل مواد غذایی ،مواد بهداشتي ،ظروف

جزئیات هزینههای صرف شده برای کمکرسانی به زلزلهزدگان آذربایجان شرقی
عنوان
1

 1000بسته مواد غذایی برای  1000خانواده نیازمند

ã

برنج /چای /روغن /ماکارونی /رب گوجه فرنگی /قند

2

خرید کانکس

مبلغ (به ریال)

تعداد /وزن

824.332.000

ã

سرویس بهداشتی

10چشمه

188.500.000

ã

حمام صحرایی

 10چشمه

188.500.000

3

تجهیزات خوابگاهی

ã

تشک و بالش

 365عدد

435.200.000

ã

تلویزیون LCD

 2دستگاه

50.000.000

4

کوله پشتی های امید

ã

کوله پشتی

 300عدد

54.000.000

ã

لوازم التحریر

 300بسته

56.900.000

ã

پوشاک و لوازم بهداشتی

 300بسته

52.900.000

ã

تنقالت و مواد غذایی فاسد نشدنی

 300بسته

15.823.000

5

احداث یک باب مدرسه و خوابگاه در ورزقان

ã

انعقـاد قـرارداد یک واحـد مـدرسه  6کالسه با شرکت
سـوپر پـانل

پرداخت  100درصد مبلغ قرارداد

2.840.061.744

ã

انعقاد قرارداد ساخت خوابگاه مدرسه ورزقان

پرداخت  50درصد مبلغ قرارداد

4.250.000.000

6

سایر هزینهها

ã

بارگیری حمل و نقل و تخلیه محمولهها

63.000.000

ã

هزینههای متفرقه

29.000.000
مجموع

9.049.216.744
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داشتند.
مدرسه  6کالسه ی ورزقان شامل یک طبقه،
دفتر مدیریت و آبدارخانه است .دیوارها از سنگ و
کف موزاییک فرش شده و از پنجرههای دو جداره
( )UPVCاستفاده شده است تا کمترین میزان
هدر رفت انرژی را داشته باشد .این مدرسه با
سازههای سبک و پیشرفته (سوپر پنل) ساخته
شده است ،از این رو مقاومت و امنیت قابل توجهی
در برابر زلزله دارد و آسیبهای احتمالی آینده را
به حداقل کاهش میدهد.
یکی دیگر از فعالیتهای آموزشی عمرانی
بنیاد کودک ساخت خوابگاه برای دانشآموزان
شهرستان ورزقان بود که پس از زلزله دلخراش
سال  1391در آذربایجان شرقی آغاز شد .به
منظور دسترسی سریع و آسان دانشآموزان مدرسه
شش کالسه به خوابگاه ،بنیاد کودک در کنار این
مدرسه اقدام به ساخت خوابگاه نمود تا امکان اقامت
دانشآموزان مناطق مجاور را نیز فراهم کند .چرا
که به دلیل طوالنی بودن مسافت مابین خانههای
دانشآموزان و مدرسه ،همواره این دانشآموزان با
مشکل اسکان و خوابگاه روبرو بودهاند .از رو ساخت
چنین خوابگاهی در کنار مدرسه شش کالسه از
ضروریات آموزشی تلقی میشود.
این پروژه نیز همانند پروژه ساخت مدرسه
شش کالسه با مشارکت و مساعدت ایرانیان
مقیم امریکا تامین اعتبار شد و بر اساس آخرین
استانداردهای مهندسی در زمینی به مساحت
 985کیلومتر مربع در سه طبقه و با استفاده
از سیستم نوین ساختمانی توسط شرکت آپامه
عمرانیان آغاز شد که این پروژه نیز در حال اجرای
عملیات خاکبرداری است.
در این پروژه نیز آقای مهندس قهاری
نایبرییس هیاتمدیره بنیاد کودک ایران و آقای
مهندس جوادی از همیاران بنیاد به نمایندگی از
بنیاد کودک بر روند ساخت نظارت میکنند.
در حال حاضر زمینی مربوط به این پروژه
تحویل گرفته شده است و عملیات مربوط
شامل خاکبرداری  ،لولهکشی آب جهت رفع
نیازمندیهای پروژه  ،تهیه مصالح و مواد اولیه،
کرسیچینی و بلوکاژ انجام شده است و به دلیل
بارش برف سنگین در منطقه اقدامات بعدی با
تاخیر مواجه شده است.
امید است تا با همیاری و مشارکت هموطنان،
مراحل ساخت خوابگاه نیز به زودی به پایان برسد تا
در سال آینده شاهد افتتاح رسمی این پروژه باشیم.

یکبارمصرف ،پوشاک ،پتو ،چراغ قوه ،اسباب بازي،
گاز سفری ،بخاري برقي و  ...بود.
 -2نصب  20دستگاه کانکس سرويس
بهداشتي و حمام در روستاهای آسیب دیده و
همچنین اختصاص دو دستگاه کانکس براي دانش
آموزان روستاي شهرک پایین بهعنوان مدرسه.
 -3توزیع کولهپشتیهای امید در بین 300
دانشآموز با حضور مدیرعامل محترم بنیاد کودک
و مسئول شعبه بنیاد کودک در سوییس (نيمه اول
مهرماه)

 -4توزیع پوشاک گرم ،پتو و دارو در بین
روستاهاي نيازمند در فصل زمستان.
 -5تجهیز دو خوابگاه دخترانه و پسرانه در
شهرستان ورزقان و اهدای  356عدد تشک و بالش،
 185تخته پتو و دو عدد تلويزيون  ،LCDهمچنین
توزیع گوشت به مقدار تقریبی  500کیلو در بین
روستائيان و خوابگاهها.
 -6توزیع هزار بسته سبد موادغذایی در بین
روستائيان نیازمند به مناسبت نوروز شامل :حبوبات،
برنج ،چای ،قند ،ماکاروني ،روغن مايع و تن ماهي

که با حضور مددکاران بنیاد کودک طي يک هفته
انجام شد.
 -7توزیع پتوهای مسافرتی ،پوتین و پوشاک
برای تمام سنین و لوازم بهداشتي بین خانوادههای
روستايي در نوروز.
 -8در طول فعالیت بنیاد کودک ،از اولین
مددکاران حاضر در منطقه به شناسایی
روزهاي زلزله،
ِ
دانشآموزان نیازمند و مستعد پرداخته و تا ب ه حال
نزدیک به  120نفر از فرزندان این منطقه تحت
پوشش بنیاد کودک قرار گرفته اند.
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تابلوهایی که به
بچهها فرصت
تحصیل میدهد
گزارشی از فروش آثار تجسمی به
نفع بنیاد کودک

یکی از رویدادهای مهم بنیاد کودک
در سال  1392برگزاری اکسپوی
هنرمندان بود .این برای نخستین بار
بود که سینماگران و عکاسان کشور
آثار خود را گرد هم آوردند تا به نفع
کودکان تحت حمایت بنیاد کودک به
فروش برسد

یکی از رویدادهای مهم بنیاد کودک در سال  1392برگزاری اکسپوی هنرمندان بود .این
برای نخستین بار بود که سینماگران و عکاسان کشور آثار خود را گرد هم آوردند تا به نفع
کودکان تحت حمایت بنیاد کودک به فروش برسد.
اواسط شهریور ماه سال  92در حالی که بنیاد کودک خود را برای روز جهانی کودک
و بازگشایی مدارس آماده میکرد ،طرح اکسپوی بنیاد آغاز شد .پس از جمعآوری فهرست
هنرمندان ،با توجه به زمان محدود و حجم باالی کار انتظار زیادی بود که از آنها خواسته شود
اثری را برای بنیاد کودک خلق کنند؛ اما بسیاری از آنها با مهربانی و فروتنی آثارشان را در اختیار
ما گذاشتند و در فاصلهای کمتر از یک ماه بیش از  30اثر جمعآوری شد.
گروه برگزار کننده به روزهای میانی مهرماه که نزدیک میشدند تکاپوی بیشتری داشتند؛
مهرداد نیکنژاد مسئول روابط عمومی و تبلیغات بنیاد کودک در فکر رسانهای کردن افتتاحیه
و مدیریت زمان بود و زهرا طوالبی از اعضای داوطلب و سرپرست اجرایی اکسپو در پی یافتن
و جمع آوری آثار و علی قربانی هم که مسئولیت پشتیبانی را بر عهده داشت تمام تالش خود
را برای ساماندهی نمایشگاه میکرد .روزهای آغازین که نزدیک شد ،کاری که روز اول شاید
دشوار به نظر میرسید ممکن شد .هر کسی بخشی از کار را بر دوش گرفته بود و برای کودکان
و آرزوهایشان سنگ تمام میگذاشت .پدرام اکبری و هیلدا تهرانی نقشی اثرگذار در جمع آوری
آثار داشتند و سرور دادخواه مدیرعامل بنیاد کودک با نگرانیهای مادرانهاش مقدمات برپایی
بهتر مراسم را فراهم می کرد .تا پاسی از شب و قبل از افتتاحیه همه در کنار هم برای یک هدف
تالش میکردند ،و این هدف چیزی نبود جز ایجاد شرایط تحصیل برای کودکان با استعدادی که
از حداقل امکانات محروم بودند .حاال دیوارهای ساختمان سابق دفتر مرکزی بنیاد کودک ایران
میزبان تابلوهایی از آثار عکس و نقاشی بود که نامهای درخشانی در میان آنها به چشم میخورد.
داریوش مهرجویی ،رضا کیانیان ،هدیه تهرانی ،نیکی کریمی ،پارسا پیروزفر ،الله اسکندری،
بهاره رهنما ،پریوش نظریه ،حامد بهداد ،ملیکا شریفینیا ،آهو خردمند ،محمدرضا غفاری ،مهران
غفوریان ،مهدی احمدی ،مهراب قاسمخانی ،محمدعلی سجادی و نادر سلیمانی از سینماگرانی
بودند که با ارئه آثار هنری امضا دار خود در این رویداد هنری شرکت کردند.
عکاسان معروفی چون مریم زندی ،سیفاهلل صمدیان ،عزیز ساعتی ،ساعد نیکذات ،ابراهیم
صافی ،مسعود پاکدل ،سیامک زمردی و فرشاد فدائیان هم عکسهای امضا شدهی خود را برای
فروش به نفع بنیاد کودک ایران ،اهدا کرده بودند.
 11مهر  1392ساعت  16لحظات با شکوهی رقم خورد؛ مهربانی و همیاری به هم گره
خوردند و برای نخستین بار در کشور آثار هنرهای تجسمی سینماگران و عکاسان در کنار
یکدیگر قرار گرفتند .هنرمندان یک به یک و همیاران بنیاد کودک گروه گروه به نمایشگاه آمدند
و دهها خبرنگار و گزارشگر از رسانههای مختلف این رودیداد را پوشش دادند .آنچه مشاهده
میکنید گزارش تصویری کوتاهی از این رویداد است.
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معرفی یکی از دفاتر بنیاد کودک

فعالیت بنیاد کودک
در استان
سیستانوبلوچستان

خ

خاک تفتیدهی سیستان با مردمانی سخت
کوش و قانع که به خاطر شرایط نامناسب آب و
هوایی و محرومیت از منابع طبیعی پایدار ،همواره
با کمبودها دست و پنجه نرم کرده است با حدود
 ۱۸۷۵۰۲کیلومتر مربع وسعت ،پهناورترین استان
ایران است.
همجواری این استان با کشور افغانستان و
قرارگرفتن آن در مسیر ترانزیت مواد مخدر و آمار
باالی بیکاری در این استان ،باعث شده است تا
آمارهای ناخوشایندی از بزهکاری در این استان پدید
آید.
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار ،قریب به 30
درصد از مردم استان سیستان و بلوچستان از نعمت
سواد محروماند و از این جهت این استان باالترین نرخ
بیسوادی را در کشور دارد.
متاسفانه نزدیک به نیمی از این آمار کودکان و
نوجوانان محروم از تحصیل هستند و شرایط دشوار
اقتصادی این استان ،نگرانیهایی را از افزایش این آمار
در آینده ایجاد کرده است.

ساالرپور :مهمترین
سرمایهیاینکودکان
محروم ،استعداد است

در این شماره از همیاران ،به بررسی و معرفی
عملکرد دفتر زابل که در مهرماه سال 1387
تاسیس شده است ،پرداخته میشود .از مهمترین
شاخصهای این دفتر فعالیتهای دلسوزانه مددکاران
این واحد خارج از ساعت اداری و حتی در شرایط
نامساعد آب و هوایی زابل است .مسئول دفتر بنیاد
کودک زابل دکتر ماشاهلل ساالرپور متولد سال 1348
از روستای حسین آباد نهبندان است .وی دکترای
اقتصاد کشاورزی دارد و از سال  1375عضو هیئت
علمی دانشگاه زابل است.
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یکی از دغدغههای اساسی در بنیاد کودک ایجاد
شرایط مساعد برای تحصیل کودکان نیازمند به ویژه
در استانهای محروم است .از این رو این موسسه
خیریه بدون در نظر گرفتن گرایشهای قومی و
مذهبی در تمام نقاط ایران بیش از  6000کودک
بازمانده از تحصیل را حمایت میکند.
در سالیان اخیر با توجه به میزان باالی بیسوادی
استان سیستان و بلوچستان ،بنیاد کودک به شناسایی
و تحت پوشش قرار دادن کودکان بازمانده از تحصیل
این استان اقدام کرده است.
در فاز اول از این طرح بزرگ؛ شهرهای زابل،
زاهدان ،ایرانشهر ،خاش ،نیک شهر و چابهار را برای
آغاز فعالیت در این مناطق برگزید .در نخستین گام
با انتخاب شهر زابل و استقرار دفتر بنیاد کودک در
این شهر بیش از  300نفر از کودکان با استعداد و
بازمانده از تحصیل شناسایی و تحت حمایت بنیاد
کودک قرار گرفتند.
پس از بررسیهای صورت گرفته و مشاهدهی
نتایج سازندهی این طرح ،فعالیت سایر دفاتر نیز
عملیاتی شد و در مرحلهی اجرا قرار گرفت .در حال
حاضر دفتر زاهدان نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.
افتتاح این دفتر با استقبال نیکوکاران زاهدان و نیز
تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و مدیران
بانکها مواجه شد.
به همت نیکوکاران و هیات امنای دفتر زاهدان
محلی خریداری ،که  50درصد هزینههای آن توسط
نیکوکاران شهر و مابقی توسط دفتر مرکزی بنیاد
کودک تامین شد .بنیاد کودک بر اساس خط مشی
خود در یاری رسانی به کودکان این مرز و بوم ،نگاهی
فرا مذهبی دارد و در آغاز راه تعداد مددجویان تحت
پوشش دفتر زاهدان به بیش از  65کودک شیعه و
سنی رسیده است.
به هر تقدیر دفاتر بنیاد کودک در زابل و زاهدان
همچنان نیاز به همراهی و مهربانی هموطنان نیک
اندیشمان دارد تا بذر امید در دل کودکان رنج دیده
ی این دیار پاک جوانه زند.
آنچه که میخوانید مروری بر عملکرد و فعالیت
دفتر بنیاد کودک در زابل است.

از نگاه ديگران
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ناهمواریهای راه کمک به کودکان
سیستان و بلوچستان
با آغاز فصل گرما ،قطع شدن و نوسانات برق
در این منطقه به معضل تبدیل میشود .دمای باالی
40درجه و هوای گرم و خشک که از ویژگیهای
تابستانهای سخت و طاقت فرسای زابل است نیز
بر این مشکالت دامن زده است .این مشکالت را
حتی سايتهای خبری کشور مثل ایلنا و آفتاب هم
پیشتر پوشش دادهاند.
طوفانهاي زابل با سرعت  100تا  160كيلومتر
در ساعت گاهی حتی عبور و مرور را مشکل میکند
و بسیاری از فعالیتها مختل میشود.
نداشتن احساس امنیت مددکاران به دلیل
وجود مناطق پر خطر در حاشيه شهر كه اكثر
خانواده هاي فقیر از جمله مددجويان در آن ساكن
هستند نیز ،از دیگر مشکالت جدی فعالیت در این

ا

مرضیهبرومند
کارگردان سینما و تلویزیون

آرزوی فعالیت بیشتر
برای بنیاد کودک

شهر است.
قطعي برق و آب و اینترنت و كار در روزهاي
طوفاني و بسيار گرم كه گاهی تا  50درجه هم
میرسد از دیگر چالش های کاری ما در زابل است.
پرداختن به همه ی مشکالت این استان و شهر
زابل در حوصله ی خوانندگان نیست ،اما مواردی
که به آن اشاره کردم تنها بخشهایی از آن است.
فعاليتهاي بنيادكودك زابل
سطح فقر چنان گسترده است كه كمكهاي
دريافتی ،جزیی كوچك از مشكالت مددجویان را
بر طرف ميکند ،به همین دلیل نياز به كمكهاي
مستمر و ريشهاي احساس می شود .به نظر ما تنها
سرمايه اين كودكان ،استعدادهاي آنها و تحصيل
يكي از راههاي شكوفايي این استعدادها است  .بنیاد
کودک براي بهبود وضعيت روحي اين كودكان در
زابل فعاليتهاي زیادی کرده است.
از پرداخت مقرری ماهانه ،تهیه پوشاک و ارزاق
در ماه رمضان و نوروز و تهیه لوازم التحریر گرفته تا
ثبت نام مددجویان در کالسهای کمک آموزشی و
برآورده کردن آرزوی آنها ،تامین مخارج و ساخت
منازل برخی از ایشان.
در کنار همهی این موارد براي پيشرفت و
توسعه فرهنگ و اعتماد به نفس مددجويان زابل
هم برنامههایي در نظر گرفتیم.
یکی از طرحهای در دست اجرای دفتر زابل
ایجاد کارگاه خود اشتغالی است که اگر منابع الزم
آن تامین شود اثر خوبی در افزایش روحیه و باال بردن
اعتماد به نفس مددجویان و خانوادههایشان دارد.
به دليل عدم توسعه صنعتي و تجاري و نبودن
امكانات الزم براي جذب نيروي كار ،اين منطفه يكي
از محرومترين نقاط كشور است .دفتر زابل در سالی
که گذشت موفق شد کتابخانه این دفتر را تجهیز
کند و صندوق حمایت از بیماران را هم تشکیل دهد.
همچنین برخی از دانش آموزان مقاطع مختلف را در
کالسهای آموزشی قلمچی ثبت نام کرد.
امیدوارم با ادامهی همیاری هموطنان مهربانمان
بتوانیم طرحهای باقی مانده را زودتر به پایان ببریم
و کودکان بیشتری را در این مناطق محروم تحت
پوشش قرار دهیم.

این یک اصل بدیهی است که هر کودکی باید
و تاکید میکنم باید درس بخواند ،آموزش ببیند
و تحت تعلیمات فرهنگی و هنری باشد .در یک
جامعه باید امکانات آموزشی در اختیار همگان باشد
و البته در مورد کودکان این امکانات آموزشی فقط
محدود به وسایل آموزشی نیست .عوامل گوناگونی
چون تغدیه مناسب ،بهداشت کافی و شرایط
محیطی که یک کودک در آن درس میخواند
در کیفیت آموزش او دخیل هستند .به خصوص
با سیستم آموزشی نادرست کشور ما که کودکان
تازه بعد از ساعت مدرسه شروع به انجام تکالیف
جدی در خانه میکنند ،شرایط خانواده و فضای
خانه خیلی میتواند روی یادگیری آنها اثر بگذارد.
متاسفانه در زمینه حمایت از کودکان نیازمند،
در کشور ما شعار زیاد داده میشود و حتی در
فرهنگ سازی در زمینه دستگیری از نیازمندان هم
نتوانستهایم موفق باشیم .البته جنبه تبلیغاتی این
کار بسیار مهم است اما هنرمندان میتوانند عالوه
بر کارهای تبلیغاتی بخشی از درآمد و فعالیت های
اجتماعی خود را صرف حمایت از این کودکان و
همراهی با سازمان های مردم نهاد کنند .من عمیقا
معتقد هستم که یک هنرمند وقتی حرفی را میزند
باید در عمل هم به آن پایبند باشد .نویسندگان و
کارگردانان و همه کسانی که به نوعی مولف هستند،
میتوانند این سوژه ها را در کارهایشان مدنظر داشته
باشند .چرا که ما در کشورمان افراد فقیر و مهاجر بسیار
زیاد داریم .مهاجران افغان در کشور ما از حق تحصیل
محروم اند ،یارانه نمیگیرند و حتی از امکانات ابتدایی
تحصیل مثل دفتر و کتاب و مداد بیبهرهاند .اگر االن
به این کودکان رسیدگی نشود ،مطمئنا بعد از طی
دوران کودکی خود تاثیر بدی روی جامعه ما خواهند
گذاشت .از نظر من ما باید هم اکنون این نهضت را
راه بیندازیم و برای کمک به آینده جامعه خود اقدام
جدی  ،عملی و همچنین فرهنگ سازی کنیم .مثال
هرکداممان یک دستگاه کامپیوتر به یک بچه فقیر
اهدا کنیم .اگر بنیاد کودک توانسته در طی بیست
سال آینده  10000کودک را نجات دهد کار بسیار
بزرگی را برای جامعه ایرانی انجام داده است و امیدوارم
که بنیاد بتواند از مددجویان بیشتری حمایت کند.
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گزارشهای روز جهانی کودک
در بنیاد کودک
همزمان با روز جهانی کودک دفاتر بنیاد
کودک در سراسر کشور با برنامه های مختلفی این
روز را گرامی داشتند.
عالوه بر برگزاری نخستین اکسپوی
سینماگران کشور در دفتر مرکزی ،سایر دفاتر
بنیاد کودک ایران نیز با اجرای برنامه های متنوعی
به استقبال این روز رفتند.
همه ساله در ایران روز  8اکتبر به عنوان روز
جهانی کودک جشن گرفته می شود و با توجه به
نزدیکی این روز ( 16مهر) به آغاز سال تحصیلی،
بنیاد کودک ایران تالش می کند تا توجه همگان
را به موضوع حمایت از حق تحصیل کودکان
جلب کند ،امسال نیز دفاتر بنیاد کودک در برنامه
های متعدد و متنوعی این روز را گرامی داشتند.
گزارشی که می خوانید برگزیده ی فعالیت تعدادی
از دفاتر بنیاد کودک در این روز است.
آسمانی پر از امید
دفتر بنیاد کودک در کاشان ،امید و آرزوهای
کودکان را آسمانی کرد .جشن بادبادکها در پارک
بزرگ «بام شهر» کاشان به مناسبت روز جهانی
کودک با حضور گروه های مختلفی از مردم و

تعدادی از مددجویان دفتر کاشان برگزار شد .در
این مراسم کودکان کاشانی پیام های زیبای خود
را به پرواز درآوردند.
این مراسم که از ساعت  15با مسابقه پرواز
بادبادکها شروع شده بود با برپایی جشنی بزرگ
در ساعت  22خاتمه یافت.
شور و نشاط کودکان بنیاد در این مراسم
وصف ناشدنی و حضور همیاران بنیادکودک بر
زیبایی آن افزوده بود.
کودک ،طبیعت ،مدرسه
شهر رشت و دفتر بنیاد کودک در این شهر
میزبان بیش از  200کودکی بود که در مسابقه
نقاشی با موضوع کودک ،طبیعت ،مدرسه شرکت
کردند .کودکان با استعداد بنیاد در این برنامه
با قلممو و رنگ اکرلیک و پالستیک بر روی
پارچههایی که نشان بنیاد کودک بر آن حک شده
بود پیامهای خود را در حمایت از آموزش و حفظ
محیط زیست به تصویر کشیدند .نکته جالب توجه
این مراسم آن بود که دفتر رشت ،یکی از دفاتر
تازه تاسیس بنیاد کودک ،میزبان  30مددجوی
خود بود جالب آنکه بیش از  170کودک گیالنی
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سرآغاز
ماجرا از آنجایی آغاز شد که بعد از فوت پدرم،
احساس کردم نیازی به ارثی که به من رسیده است
ندارم و خواستم آن پول را در کار خیری صرف کنم
تا به روح پدرم برسد .با یکی از دوستانم برای دیدن
موسسه خیریه ای رفتیم اما نتوانستیم آدرس آن را
پیدا کنیم .دقایقی بعد از بازگشت ،دوستم با من
تماس گرفت و گفت :خدا می خواست که جای
بهتری بیابیم .جایی که از تحصیل بچه های نیازمند
حمایت می کند .به اتفاق آن دوست به دیدار
بنیاد کودک در نمایشگاه بین المللی مشهد رفتیم
و همیار کودکی شدیم .پس از بازگشتم به خانه،
فکرم مشغول کودکان زابلی شد که بسیار محروم
هستند .این فکر در ذهنم تقویت شد و با موسس
بنیاد کودک ایران تماس گرفتم .ایشان در خصوص
شرایط تاسیس دفتر از جمله داشتن هیئت امنا،
مدارک الزم ،اجاره مکان و اساسنامه توضیحاتی
دادند و من به همراهی همسرم که هم اکنون به
صورت افتخاری در دفتر زابل فعالیت میکند ،شروع
به کار کردیم.
در ابتدا هيات امنا را معرفي کردیم و همه
مشوق ما بودند ولي در ادامه كار چون هر كدام
مشغله كاري خودشان را داشتند كمتر مي توانستند
ما را ياري كنند .به طوري كه بعد از شش ماه
احساس تنهايي كرديم .من مانده بودم و همسرم.
همسرم روزها تا ظهر به دفتر مي رفت تا تعطيل
نباشد و پنجشنبه و جمعه ها كارمان شناسايي
و بازديد و جذب مددجو بود .همه مراحل ثبت
و پيگيري و ساير مراحل تا تبديل متقاضيان به
مددجوي كامل توسط ما دو نفر انجام ميشد .براي
تامين هزينههاي اجاره و نگهداري دفتر خوشبختانه
آقاي هادي حسنپور ما را ياري ميكرد.

از سال  1387تا اواخر سال  1389حدود
 45نفر از كودكان در ليست حمايت شوندگان
ثبت شده بودند . .ولي سال  1389بنياد كودك
ايران تصميم گرفت تا يك مددکار را در دفتر
زابل استخدام كند که از بين متقاضيان يك نفر
انتخاب شد .شروع كار مستمر او باعث شد تا اين
دفتر نظم بگيرد و خوشبختانه تا بهمن ماه 1390
تعداد مددجويان به  100نفر افزايش پیدا کرد و
سيستم مالي و مددکاری دفتر بهتر شد .هم اكنون
 2مددكار ساعتي 2 ،مددكار افتخاري ،و يك نيروي
افتخاري پاره وقت در دفتر زابل با ما همكاري دارند.
دفتر زابل تا اين لحظه توانسته است 330
كودك نیازمند و با استعداد را شناسايي کند و در
ليست حمايت شوندگان ثبت کند ،از اين تعداد
 97نفر دبيرستاني 4 ،دانشجو و مابقي راهنمايي
و دبستاني و  60درصد آنها دختر و  40درصد پسر
هستند .اين مددجویان فقط از شهر زابل نبوده و
روستاها را نيز شامل مي شوند .همكاران دفتر
زابل تالش مي كنند تا به زودی تعداد بيشتري
از دانشآموزان نیازمند را تحت حمایت قرار دهند.
مددکاران مسافتهاي كوتاه و طوالني را طي ميکنند
تا از نزديك وضعيت زندگي كودك را بررسي و
گزارش دهند .البته اين گزارشها غير از گزارشهاي
شش ماهه است ،زيرا هر سال  2بار بايستی وضعيت
تحصيلي و رفاهي كودك به اطالع همیاران برسد.
من از ابتدا همکارانم را از بین عالقمندان واقعی به
مددکاری انتخاب کردم و بطور کامل شرایط کار را
برای آنها توضیح دادم .مبنای کارم نیز از ابتدا بر
دوستی با کارمندان و روش تشویق بوده ،زیرا تجربه
کردهام که روش تنبیهی اگرچه در متوقف کردن
اشتباهات موثر است اما روش تشویقی ،در پیشرفت
کار تاثیر بیشتری دارد.
از آنجا که بنياد كودك يك موسسه غير انتفاعي،
غير دولتي ،غير سياسي و خصوصا غيرتبعيضي است،
از كودكان سيستاني و بلوچ بدون اعمال کوچکترین
تبعیض و تفاوتی حمايت ميكند.

يك دنيا براي كودكان

معرفي يك پروژه
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من هم هستم

در حمایت از آنها در این مراسم حضور پیدا کردند.
در این جشن نقاشی ،هدایایی از طرف سازمان
فرهنگی ورزشی شهر رشت به تمام کودکان
شرکت کننده اهدا شد .این مراسم نیز انعکاس
خوبی در رسانههای محلی استان گیالن داشت
و مردم شهر رشت با حضور خود و فرزندانشان
جشن را با شکوهتر کردند.
لحظات شاد کودکان در ارومیه
دفتر بنیاد کودک در ارومیه نیز با حضور یکی

از گروههای موسیقی ،ساعتهایی پر نشاط را برای
 400نفر از کودکان رقم زد .در این برنامه همچنین
یکی از گروههای ورزشی با انجام حرکات نمایشی،
شور و هیجان بچهها را دو چندان کرد .برگزاری
مسابقههای مختلف و اهدای جایزه به کودکان و
نیز تقدیر از دانشجویانی که امسال در کنکور قبول
شده بودند و دانش آموزان ممتاز و مددجویانی که
حکمهای قهرمانی در زمینه های مختلف ورزشی
کسب کرده بودند ،از دیگر بخشهای برنامهی
دفتر بنیاد کودک در ارومیه بود.
یکی از قسمتهای زیبای مراسم این بود که
دانشآموزان موفق ایرانی هدیهی خود را از دست

همیاران خود دریافت کردند.
بزم رنگها در بروجرد
دفتر بنیاد کودک در بروجرد نیز با 200
بوم نقاشی سپید پذیرای دنیای شاد و رنگارنگ
کودکان شد و کودکان این شهر با نقاشیهای
خود حمایتشان را از حق تحصیل برای همه
کودکان اعالم کردند .این مراسم نیز که در میان
استقبال چشمگیر مردم و رسانهها برگزار شد،
بیش از سه ساعت شاد و زیبا را برای کودکان

بنیاد رقم زد.
کودکان دیار استاد شهریار(تبریز)
کودکان تبریزی نیز به مناسبت روز جهانی
کودک اوقاتی خوش را گذراندند .دفتر بنیاد
کودک در دیار استاد شهریار امکان بازدید کودکان
را از موزههای تبریز فراهم کرد و پس از آن دو
ساعت پر شور و نشاط را در یکی از شهر بازیهای
تبریز برای آنان رقم زد.
دفاتر بنیاد کودک در شهرهای کرج ،بم،
اصفهان نیز در مراسم مشابهی روز جهانی کودک
را گرامی داشتند.

ب

گزارشی از فعالیتهای بنیاد کودک
از دیماه  1391تا دیماه 1392

مروری بر پروژهی صبحانه
بنیاد کودک

پروژهی صبحانه یکی از برنامههای بنیاد
کودک ایران است که با توجه به اهمیت و نقش
ویژهای که در افزایش سطح یادگیری کودکان
دارد در قالب یک کمپین تبلیغاتی با عنوان «من
هم هستم» شروع شده است.
در سالیان اخیر به دلیل تورم و افزایش
قیمت محصوالت لبنی به ویژه شیر و پنیر،
مصرف سرانه آنها کاهش یافته است و از سبد
غذایی بسیاری از خانوارهای مناطق محروم
حذف شده یا با کاهش کیفیت مواجه شده است.
ادامهی این روند میتواند سالمت عمومی جامعه
و به ویژه کودکان در سنین رشد را تهدید کند .از
سوی دیگر از آنجا که صبحانه یکی از وعدههای
اصلی و موثر غذایی محسوب میشود تاثیر
مهمی بر روند آموزش و یادگیری کودکان دارد.
از آنجایی که یکی از اهداف کیفی بنیاد
کودک تامین سالمت روح و جسم کودکان
برای پیشرفت در مراحل تحصیل است ،حذف
شدن صبحانه از وعدههای غذایی کودکان به
عنوان یک چالش جدی مطرح شد و نتیجه آن
برنامه ریزی و اجرای پروژه صبحانه بود .پروژهی
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صبحانه در قالب یک طرح دو ساله عالوه بر
توزیع کردن صبحانه در مدارس حاشیهی شهر و
مناطق محروم میکوشد تا با فرهنگ سازی ،این
وعدهی غذایی موثر را به سبد غذایی کودکان
مقطع دبستان بازگرداند.
از آنجایی که ظرفیتهای مطالعاتی اولیهی
این پروژه در دفتر ارومیه وجود داشت فاز نخست
آن در این شهر آغاز شد که در مرحلهی بعد یکی
از شهرهای استان سیستان و بلوچستان نیز برای
اجرای آن هدفگذاری شده است.
با توجه به اینکه منابع مالی بنیاد کودک به
عنوان یک موسسه خیریه محدود بود ،تصمیم
گرفته شد تا در هر مرحله از این پروژه با تکیه بر
مسئولیت اجتماعی شرکتها و برندهای تجاری
داوطلب ،از کمکهای آنها استفاده شود.
در فاز نخست این پروژه و شروع سراسری
آن ،شرکت دنون سحر (برند دنت) با پرداخت
مبلغ  500میلیون ریال در قالب ایدهی کمپین
«من هستم» با انعقاد تفاهم نامهای با بنیاد
کودک این طرح را آغاز کرد .روش اجرای طرح
بدین شکل بود که با اعالم هواداری افراد مختلف
از این پروژه ،شرکت دنون سحر برای این افراد
بنری را طراحی کرده و مبلغی را برای کمک
به اجرای پروژه صبحانه تخصیص میداد .هر
چند که این شرکت در همان آغاز پروژه خود
را متعهد به پرداخت کمک کرد ،اما تنها  15روز
پس از اجرا  50هزار نفر از این کمپین حمایت
کردند که بسیار سریعتر از پیش بینیهای برگزار
کنندگان کمپین بود .موج حمایت و مهربانی
هموطنان و همیاران بنیاد کودک ،شرکت دنون
سحر را بر آن داشت تا ضمن اعالم فاز نخست
این کمپین؛ مبلغ  250میلیون ریال دیگر را نیز
به آن اختصاص دهد و جمعا با پرداخت مبلغ
 750میلیون ریال نخستین مرحلهی کمپین به
پایان رسید.
اما پروژهی صبحانهی بنیاد کودک به عنوان
یکی از برنامههای اصلی این موسسه همچنان
ادامه دارد و میکوشد تا با مشارکتهای مردمی
و حمایت شرکتها و نامهای تجاری منابع الزم
را برای ادامه آن تامین کند.

بنیاد کودک ایران تا لحظهی تنظیم این
گزارش (دیماه  )1392تا کنون بیش از 10
هزار دانشآموز با استعداد ایرانی را تحت پوشش
خدمات خود قرار داده است .در حال حاضر نیز
بنیاد کودک بیش از  6000دانشآموز و دانشجو را
تحت پوشش خود دارد و بیش از  13هزار همیار
از این موسسه خیریه حمایت میکنند .بنیاد
کودک ایران در یک سال گذشته مجموعهای از
فعالیتهای شاخص را سازماندهی و اجرا کرده
است که خالصهای از آن در مطلب زیر آورده
شد ه است.
اقدامات زیر ساختی جهت توسعه
یکی از فعالیتهای مهم بنیاد کودک
توسعهی سختافزاری و به ویژه ساخت و تجهیز
دفاتر بنیاد کودک در سراسر کشور است ،این
موضوع از آنجا دارای اهمیت است که احداث
دفاتر نقش مهمی در کاهش هزینهها و افزایش
کیفیت فعالیتها در هر شهر دارد .سال  92از
لحاظ توسعهی سختافزاری یکی از سالهای
موفق بنیاد بود که بدون شک این بهروزی به
خاطر مهربانی و تالشهای همیاران بنیاد کودک
بوده است.
بنیاد کودک ایران بخش مهمی از کمکهای
خیرخواهانه خود را از طریق فروش ساختمان
جناب آقای دکتر حسین الهیجی به مبلغ 5

میلیارد و دویست میلیون تومان کسب کرد.
این ساختمان  13سال پیش توسط این همیار
نیکوکار به بنیاد کودک اهدا شد که تا سال پیش
نیز دفتر مرکزی بنیاد کودک در این محل مستقر
بود.
یکی از اتفاقات نیکوی سال  92خریداری
محلی برای دفتر مرکزی بنیاد کودک بود .این
موسسه خیریه با کمکهای بیدریغ همیاران خود
موفق شد ،دفتری را در خیابان خرمشهر خریداری
کند .در خریداری دفتر مرکزی بنیاد کودک ایران،
مهربانی و یاری بسیاری از هموطنان نقش آفرین
بود ،برگزاری مراسم گلریزان در هتل اسپیناس و
اختصاص  250میلیون تومان از حقوق کارکنان
بانک ملی در حرکتی داوطلبانه ،به خرید دفتر
بنیاد کودک کمک شایانی کرد.
دفتر بنیاد کودک در جنوب تهران نیز که
یکی از قدیمیترین دفاتر کشور است ،پس
از مدتها محلی را خریداری کرد .این دفتر با
کمکهای همیاران بنیاد کودک در خیابان
ولیعصر و نزدیک به میدان راهآهن خریداری شد
تا امکان مراجعهی مددجویان که بیشتر در حومه
تهران ساکن هستند با سهولت بیشتری انجام
پذیرد.
همت واالی نیکوکاران بنیاد کودک به این
خالصه نشد و در سال جدید پروژهی احداث
دفتر آمل نیز آغاز شد .زمین و هزینه ساخت این
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پروژه در شهر آمل توسط یکی از همیاران بنیاد
کودک در این شهر تقبل شد .تا زمان تنظیم این
گزارش ،دفتر در حال ساخت بنیاد کودک در آمل
بیش از  50درصد پیشرفت عملیاتی داشته است
و پیشبینی میشود در نیمهی نخست سال آینده
به بهرهبرداری کامل برسد.
دفتر بنیاد کودک اردبیل نیز که در تیر ماه
سال جاری با دریافت زمین و تخصیص اعتباراتی
از سوی همیاران و نیکوکاران کلنگزنی شد،
در حال حاضر با بیش از  30درصد پیشرفت
عملیاتی یکی از پروژههای مهم این موسسه
خیریه محسوب میشود .در فرآیند احداث این
دفتر ،هیات مدیره بانک ملی ایران مبلغ دویست

میلیون تومان به ساخت این مرکز تخصیص داد
که کمکی سودمند بود
در رخداد امید بخشی دیگر ،بنیاد کودک
کرج هم صاحب یک دفتر تازه شد و با همت
همیاران مهربان خود توانست پس از سالها در
محل جدید خود مستقر شود.
یکی دیگر از پروژههای مهم بنیاد کودک که
از شهریور  1390آغاز شده است ،احداث مجموعه
اقامتی ـ درمانی  30واحدی کودکان بیمار بنیاد
کودک در ارومیه است .این مجموعه نیز با هدف
خدمت رسانی به کودکان بیمار و خانوادههای
آنان تاسیس شده است و با همت نیکوکاران و
همیاران در زمینی به وسعت  1500متر مربع

توسعه نرمافزاری و ارتباطی
یکی از اصلیترین دغدغههای دنیای امروز
چگونگی ایجاد ارتباط است .پس دور از ذهن
نیست که یکی از نیازهای اساسی بنیاد کودک
تسهیل فرآیند برقراری ارتباط با موسسه باشد.
این مهم با راهاندازی سایت جدید بنیاد کودک
محقق شد و با تالشهای همکاران و حمایت
همیاران ،موسسه موفق شد پیکرهی جدید سایت
خود را طراحی و راهاندازی کند .در همین راستا
بنیاد کودک با خرید و راهاندازی سامانه پنج
رقمی ارتباطی ،به شماره  021-42510امکان
ارتباط تلفنی آسان و سریع و نیز دریافت و ارسال
پیامک را فراهم کرد .در سامانه ارتباطی بنیاد
کودک ،نیکوکاران میتوانند با ارسال پیامک کد
هر شهر به شماره تلفن  02142510نشانی و
اطالعات تماس دفتر بنیاد کودک در آن شهر را
دریافت کنند .همچنین با ارسال عدد  1000به
این سامانه شماره کارت و شماره حساب سیبای

جدول زیر فعالیتهای عمومی دفاتر بنیاد کودک را از دی ماه سال  1391تا دی ماه سال  1392نشان میدهد

توزیع ارزاق و افطاری مددجویان
بنیاد کودک همچون سالیان گذشته در ماه
مبارک رمضان میزبان مددجویان و خانوادههای
ایشان بود .در مراسم افطاری امسال ،بنیاد کودک
بیش از  3000نفر را در شهرهای مختلف میهمان
سفرهی افطار کرد .اغلب برنامههای افطاری بنیاد
کودک با برنامههای جانبی مفرح همراه بود تا
ساعاتی خوش را برای این عزیزان رقم بزند.
همچنین همانند سالهای گذشته ارزاق و
مایحتاج ضروری بین همهی خانوادههای تحت
پوشش توزیع شد.
خبری خوش برای کودکان و نوجوانان
کانون اصالح و تربیت
در همه جای دنیا افرادی هستند که به خاطر
مشکالت مالی و فرهنگی و نداشتن بستر مناسب
خانوادگی برای آموزش و پرورش مرتکب خطا و
جرمهایی میشوند.
خاص دوران
شرایط
دلیل
متاسفانه به
ِ
نوجوانی و جوانی ،بسیاری از بزهکاریها در
این سنین رخ میدهد .اما بزرگترین آسیب به
جامعه و این افراد وقتی وارد میشود که پس
از گذراندن دوران محکومیت و آزادی از زندان،
جایگاه مناسبی در جامعه ندارند و این خود باعث
ناامیدی و تکرار جرم میشود.
بنیاد کودک ایران با آگاهی از عوارض این
مشکل اجتماعی در اقدامی هماهنگ و در قالب
طرحی پذیرفت ه است که تمامی کودکان ،نوجوانان
و جوانانی را که دچار این آسیبها شدهاند و در
زندان به سر میبرند ،پس از آزادی چنانچه به
تحصیل بازگردند مورد حمایت قرار داده و بورسیه
تحصیلی کند.
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و  4500متر زیربنا در  6طبقه در حال احداث
است .این مرکز اقامتی درمانی شامل بخشهای
مختلفی نظیر مهد کودک برای نگهداری کودکان
سال مادران زندانی در بند زنان زندان
زیر شش ِ
ارومیه ،خوابگاه دانشجویان غیر بومی ،مرکز
اشتغال و آموزش مهارتهای حرفهای برای
مادران بیش از پانصد مددجوی تحت پوشش
بنیاد کودک ارومیه و نیز بخشهای اداری است.
پس از وقوع زلزله دلخراش آذربایجان ،بنیاد
کودک که یکی از پیشتازان کمکهای مردمی به
این مناطق بود ،پروژه ساخت مدرسه  6کالسه
را آغاز کرد که ساخت آن به پایان رسیده و در
مرحلهی نصب تاسسیات و تجهیزات قرار دارد.
همچنین با توجه به نیازسنجی جغرافیای آن
منطقه دو خوابگاه پسرانه و دخترانه نیز توسط
بنیاد کودک تجهیز شد.

بانک ملی بنیاد کودک نیز در اختیار آنان قرار
میگیرد.

امسال در مراسم افطاری کانونهای اصالح
و تربیت که به همت بنیاد کودک در 10شهر
ایران برگزار شد ،این خبر خوش به اطالع این
نوجوانان رسید.
کنسرتهای بنیاد کودک
بنیاد کودک ایران در اقدامات متعددی از
جمله جلسات اکران فیلم ،نمایشنامهخوانی و
اکسپوی عکس و نقاشی همواره تالش کرده تا با
تکیه بر محبوبیت هنرمندان کشور منابع بیشتری
را برای کمک به کودکان نیازمند کسب کند.
یکی از اقدامات سودمند دفتر بنیاد کودک در
ارومیه ،برگزاری کنسرتهای هنرمندان محبوب؛
مازیار فالحی و سیروان خسروی در این شهر و
در محل استادیوم سه هزار نفری بود.
از آنجا که اجرای کنسرت در تهران با
دشواریهایی مواجه بود تالش شد تا در نیمه
نخست سال  92با اجرای کنسرت در شهرهای
مختلف از جمله ارومیه حمایتهای مادی و

معنوی نیکوکاران معطوف بنیاد کودک شود.
عواید حاصل از بلیط فروشی این برنامۀ
هنری ،به نفع مددجویان دفتر ارومیه و پروژههای
در دست اجرای این دفتر در نظر گرفته شد.
فعالیتهای دفاتر
دفاتر بنیاد کودک در سال  92فعالیت قابل
توجهی داشتند و از نظر کمیت و کیفیت رشد و
گسترش خدمات به مددجویان چشمگیر بودهاند،
که این مهم نیز با حمایتهای بی دریغ همیاران
محقق شد .به عنوان نمونهای قابل تقدیر میتوان
به مهربانی و سخاوتهای یکی از همیاران بنیاد
کودک جناب آقای حاجاحمد ابریشمچی اشاره
کرد که مجتمع تفریحی دریا ویالی شهر نور را
در طول سال در اختیار کودکان بنیاد گذاشت
تا مددجویان این موسسه از سراسر کشور در
اردوهای خود فرصت اقامت و استراحت در این
مجتمع زیبا را بیابند.

مجموعهکمکهایبنیادکودکدرسالمالیمنتهیبه10خردادسال1392

ردیف

شرح

مبلغ (ریال )

1

کمک به مددجویان دختر

44,445,485,428

2

کمک به مددجویان پسر

29,630,323,619

3

کمک دارو و درمان

83,189,625

4

کمک خوراک و پوشاک

1,281,029,941

5

کمک به کودکان پناهنده اتباع خارجی

86,080,000

6

کمکهای فرهنگی و تفریحی برای مددجویان

657,633,155

کمک اضطرای (کمک به زلزلهزدگان)

3,586,846,892

سایر کمکهای مرتبط با امورخیریه

816,131,499

جمع کل

80,586,720,159

عنوان برنامه یا فعالیت

فراوانی

فراوانی افراد تحت پوشش

رئوس برنامههای اجرا شده

بازدیدها و اردوها

 43مورد

 1120نفر

اردوهای سیاحتی ،زیارتی و آموزشی درون
شهری و برون شهری

همایشهای آموزشی و
ترویجی

 49مورد

 6003نفر

آموزش خانواده ،کنسرتهای خیریه،
اکران فیلم ،گردهمایی همیاران ،افطاری
مددجویان

کالسهای فوق برنامه و
جلسات مشاوره

 2101جلسه

 1575ساعت برای  5326مددجو

کالسهای درسی و کمک درسی ویژه
مددجویانی که دچار افت تحصیلی شده
بودند و جلسات مشاوره فردی و گروهی

7

توزیع ارزاق و کاالهای
ضروری

 21دفتر

تمامی خانوادههای تحت پوشش

بستههای ارزاق شامل برنج و انواع حبوبات

8
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نشریه داخلی بنیاد کودک ایران
گزارش یازدهم سال 1392

ب
آ
سپاسنامهای
براي زوج نیکوکار اصفهانی

بارقههای امید همزمان با گشایش پنجرهی
محبت و روزنهای به خورشید آگاهی و دانایی پدیدار
شد .آنجا که بنیاد کودک واسطهای شد بر مهربانی
همیارانش و کودکان مستعدی که از حداقلها
محرومند.
نیت بندگان صالح باری دیگر ،بندگی و بنده
نوازی ،نیکاندیشی ،انسانیت و نوع دوستی را متجلی
کرد 13 .سال پیش که در گامهای اول ،برای تعالی
و تحقق تالش خدادوستانه و توسعه اهداف بنیاد
کودک ،حدیث نیاز و همیاری ،از سوی مدیران بنیاد
کودک خوانده شد ،زوجی از قبیلهی سبز با تمامی
داشتههای معنوی و اخالقی ،آمادگی خود را برای
کمک به این بنیاد اعالم کردند.
زوج خیر اصفهانی قلب خود را وقف این نیاز
معنوی و فرهنگی کردند و در عمل ،نماد معرفت و
انساندوستی را به نمایش گذاشتند .آنها با خرید یک
باب ساختمان سه واحدی واقع در خیابان خرمشهر
تهران ،مسیر کمک به دانشآموزان و کودکان مستعد
و نیازمند را برای ایرانیان عالقهمند در داخل و خارج
از کشور هموار کردند.
با خرید این مجموعهی سه واحدی و استقرار
دفتر مرکزی بنیاد کودک در یکی از واحدها ،این
بنیاد از سال 79فعالیتهای خود را توسعه داد و از
درآمد واحدهای دیگر نیز برای تامین هزینههای
جاری و اداری بهره برد؛ که این خود کمک بزرگی
برای کاهش دغدغههای بنیاد نسبت به تامین بخش
مهم هزینهها و تالش مستمر برای تداوم اهداف

انساندوستانهبود.
امروز بیش از  13سال و  3ماه از عمر این
حرکت ارزشمند میگذرد و مفتخریم که با همت
این همیاران نیکاندیش توانستهایم از هزاران
دانشآموز و کودک با استعداد ایرانی حمایت کنیم.
در سال  1392با توافق بستگان این زوج گرامی
که در تمام این مسیر یاریرسان ما بودند ،نسبت
به فروش این ساختمان و واریز مبلغ فروش آن
به حساب دفتر مرکزی بنیاد کودک اقدام شد تا
ضمن نمایش تجسمی از زیباترین شکل عمل خیر،
ماندگارترین خدمت صادقانهی این خیرین اصفهانی
را چون مرحمی بر دل دانشآموزان مستعد و
نیازمند ،برای همیشه به یادگار گذاریم.
بدینسان تمام مسئولیتهای پیگیری خرید این
مجموعه سه واحدی ،فروش آن و در اختیار گذاشتن
مبلغ حاصله ،توسط یکی از بستگان این عزیزان به
دفتر مرکزی بنیاد کودک ایران منتقل شد که این
عمل نیکوکارانه بدون شک مورد توجه حقتعالی قرار
خواهد گرفت.
میدانیم که دستانی از جنس خوبی ،به پاس
مهربانی این نیکوکاران در قنوت خود دعاگوی آنها
هستند .ما نیز به سهم خود آفرینگوی محبت آنانیم
و باور داریم این یادگار ماندگار چیزی جز نشان
حدیث سجده و شکر نیست ،چیزی جز مرام و
مناجات انسانهای بیادعا ،و تفسیر بهانههای عشق
نبوده است و به راستی راز ماندن ما نیز چیزی جز
حفظ همین قصههای پرواز نیست.

تبریک به
بنیاد کودک برای
کار خیر گسترده

آموزش و تحصیل قطعاً و یقیناً روی کودک
و آینده او تاثیر دارد .آموزش در کودکی برابر
با تامین آینده و هدایتکننده او به عالئق
بزرگسالیاش است .هر جامعهای هم نیاز دارد
که آینده کودکانش را بهینه بسازد .هر جای دنیا
که کودکان آموزش دیدهاند ،به دنبالش شکوفایی
آمده است .چرا که سطح سواد باال ،جامعه را به
سوی پیشرفت میبرد .سازمانهای مردم نهاد ،از
مفیدترین مجراهای تاثیرگذار روی این موضوع
هستند به شرطی که کارشان استمرار داشته
باشد .به نظر من وظیفه همه چهرههای علمی،
ورزشی ،هنری ،اقشار پردرآمد بازار و ...است که
از سازمانهای خیریه هم به لحاظ مالی و هم به
لحاظ معنوی و تبلیغاتی حمایت کنند تا آنها
پابرجا بمانند .زیرا منابع مالی و اعتبار خوب از
عوامل بقای یک سازمان غیر دولتی و مستقل
است .باید به بنیاد کودک که توانسته است دست
 10000کودک را بگیرد و در تامین آینده شان
شریک باشد ،تبریک گفت 10000 .دانشآموز
واقعاً رقم بزرگی است و جای تقدیر دارد.

ط

بنیاد کودک و حمایت از
کودکان بیمار

طی بیست سال گذشته تا کنون بنیاد کودک
پرچمدار حمایت از دانشآموزان با استعداد و
خانوادههای ایشان بوده است و در این سالها با
همیاری و مهرورزی همیارانش جهت نیل به این
هدف کوشیده و با توکل به خدا توانسته است
موفقیتهای چشمگیری در این زمینه بدست
آورد.
بر مبنای تجربهی بیست سالهی زندگی
بنیاد کودک با خانوادههای نیازمند ،گستردگی
مشکالت خانوادههای تحت پوشش مانعی
جهت آرامش فرزندان خانواده است ،لذا در
این سالها عالوه بر بورسیهی تحصیلی که در

الهه دهقانی
مسئول واحد جذب همیار و مددجو
اختیار مددجویان قرار میگیرد نیازهای جانبی
خانواده ،تحت عنوان کمکهای فوقالعاده در حد
توان بنیاد کودک و همیارانش مرتفع میشود.
یکی از پررنگترین این نیازها بحث درمان و
پرداخت کمک هزینههای درمانی است که با
توجه به ضرورت تامین ،در اولویت قرار میگیرد.
با گستردگی فعالیتهای بنیاد کودک حجم
درخواستهای فوقالعاده نیز رو به افزایش است.
باالبودن هزینههای درمان و بهرهمند نبودن
خانوادهها از خدمات بیمهای ،همواره مشکالت
مهمی هستند که بنیاد کودک با آنها مواجه
است .دانشآموزان بیماری که عالوه بر داشتن
بیماریهای سخت ،همچنان به درس خواندن با
شوق و انگیزه ادامه میدهند ،هزینههای جراحی
و یا درمانی که خانواده را از پای درآوردهاست.
مشاهده پدر یا مادری که نداشتن چند
میلیون تومان سبب از دست دادن فرزند آنها
میشود باعث شد که در سایت بنیاد کودک یک
بخش به تامین این هزینهها اختصاص یابد .با
شروع فعالیت بخش کمکهای اضطراری در
سایت بنیاد کودک و گرفتن نتیجه مثبت از این
پروژه بنا بر آن گذاشته شد که این فعالیت با
کودکان بیماری که تحت پوشش بنیاد کودک
نیستند ،به شرط داشتن اطالعات صحیح و
مستند ،آغاز شود .یکی از خیریههای دیگری
که در این زمینه در تهران فعال است موسسهی
زنجیره امید است که با به حداقل رساندن
هزینههای بیماران نیازمند و استفاده از کادر
پزشکی مجرب خدمات ارزندهای به این کودکان
ارائه میدهد.
موسسهی زنجیره امید نیز ماهانه تعدادی
از پروندههای اضطراری خود را به بنیاد کودک
ارائه میدهد تا با قرار دادن گزارش این پروندهها
بر روی سایت ،نیکاندیشان ارجمند در صورت
تمایل بتوانند از این کودکان حمایت کنند .در
سه ماههی نخست شروع این پروژه مبلغ 110
میلیون تومان کمک هزینهی درمان  19کودک
در شهرهای مختلف تامین شد و این کودکان به
یاری کمکهای مردم این سرزمین توانستند از
حداقل حقوق خود برخوردار باشند.

ي

ارومیه
شهری کوچک
با همیارانی بزرگ

یکی از دفاتر بنیاد کودک ایران در شهر ارومیه
قرار دارد که از سال  1382فعالیت خود را آغاز
کرده و در این سالها با ارائه و انجام پروژههای
مختلف ،نقشی مهم در کمک به کودکان نیازمند
استان آذربایجان غربی داشته است.
پروژه توزیع صبحانه در مدارس مناطق
محروم ،خانه آرزوها و طرحهایی مانند تاسیس
مهد کودک در بند زنان زندان ارومیه ،از سال
 ،1387و مرکز اشتغال بنیاد کودک در 1392
که برای توانمندسازی خانوادههای مددجویان دایر
گردید ازمجموعه فعالیتهای دفتر بنیاد کودک
در ارومیه است.
هرچند که این فعالیتها با حضور هیئت امنا
و پرسنلی با انگیزه و فعال و مورد اعتماد میسر
شده است ،ولی باید به چند مورد کمکهای
ارزنده شهروندان سخاوتمند ارومیه اشاره کنیم:
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از نگاه ديگران
محمد دادکان
استاد دانشگاه و رییس پیشین
فدراسیون فوتبال

همراهان

همياران دفاتر

در نگاه همياران
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• یک میلیارد تومان کمک اهدایی از بزرگوار
سخاوتمندی که بدلیل تواضع و فروتنیشان ،حتی
اجازه درج نام ایشان را نداریم
•  75هزار یورو توسط سفیرمحترم کشور
ژاپن ،برای کمک به عملیات ساختمانی پروژه
مرکز اقامتی ـ درمانی کودکان که از محل مالیات
مردم ژاپن تامین شده است.
• اهدای قطعه زمینی به مساحت  1200متر
مربع از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه ارومیه
• اهدای قطعه زمینی به مساحت  1500متر
مربع از سوی شورای شهر ارومیه که مرکز اقامتی
ـ درمانی شماره  2در آن در حال احداث است.
• یکی از اولین کسانی که با پشتیبانی مالی و
معنوی ایشان کلنگ احداث مرکز اقامتی ـ درمانی
به زمین زده شد ،مرحوم حاج صادق فتورایی بودند.
پدر بزرگوار خانوادهای نیکوکار و سخاوتمند ،که
سابقه فعالیتهای شایستهای در امور خیریه دارند .با
کمک پنجاه میلیون تومانی ایشان در سال 1390
ساخت و ساز شروع شد و کمکها همچنان ادامه
یافت و حتی در سال  92و با درگذشت ایشان
نیز مجددا ً  75میلیون تومان از طرف خانواده
سخاوتمند ایشان به بنیاد کودک اهدا شد.
• پس از حادثه سقوط هواپیمای مسافربری
در سال  89تعدادی از خانوادههای داغدیدهی
این حادثه در حرکتی انسان دوستانه کمکهای
سخاوتمندانهای به بنیاد کودک کردند.
خانوادهی مرحوم مهندس جواد سربازی 27
ساله و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه
شریف مبلغ نود و سه میلیون تومان دیهی عزیز
از دست رفته شان را به بنیاد کودک اهدا کردند.

معرفی سه نفر از اعضای هیات امنای
دفتر بنیاد کودک ارومیه:
دکتر سعید صمدزاده رییس هیئت امنای دفتر
بنیاد کودک در ارومیه :متولد سال  1315پزشک
متخصص ارولوژی ،ایشان همه سالهای عمر پر
برکت خویش را در کسوت پزشکی سرشناس و
محبوب در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مشغول
خدمات صادقانه بودند و از چهرههای پر افتخار
علمی و پزشکی کشور هستند.
دفتر بنیاد کودک ارومیه در سال  1382با
مدیریت خانم رویا چگینی فعالیت خود را آغاز
کرد .ایشان پس از سالها فعالیت به عنوان عضو
هیئت امنای بیمارستان خیریه امید ارومیه (*)،
در سال  1382دفتر بنیاد کودک را در این شهر
راهاندازی کردند ،پس از احداث مرکز اقامتی ـ
درمانی کودکان بیمار که در سال  1385افتتاح
شد به احداث مرکز اقامتی ـ درمانی شماره دو با
 4500متر زیربنا اهتمام ورزیدند.
تحصیالت ایشان فوق لیسانس مدیریت
سازمانهای غیردولتی ( )NGOاست و با
همسرشان که پزشک متخصص قلب و رئیس
سازمان نظام پزشکی است در ارومیه زندگی
میکنند .خانم چگینی مقاالت علمی ،پژوهشی در

پانویس :بیمارستان خیریه امید ارومیه ،تنها
بیمارستان خیریه در شمال غرب کشور است که خدمات
تخصصی بیماری سرطان را ارائه میکند و در حال حاضر
بیش از شصت نفر پرسنل پزشک متخصص و پرستار و...
دارد .بیمارانی که از استانهای همجوار ،جنوب ترکیه و شمال
عراق برای درمان بیماری سرطان به ارومیه مراجعه میکنند،
میتوانند از خدمات رادیوتراپی ،شیمی درمانی و سیتیاسکن
استفاده کنند .خانم رویا چگینی و دکتر صمدزاده ،قبل از
شروع کار دفتر بنیاد کودک در ارومیه (سال  )1382در
احداث این بیمارستان نقش مهمی داشتهاند و در حال حاضر
نیز عضو هیات امنا و هیات مدیره بیمارستان خیریه امید
هستند.

د

بنیاد
از نگاه همیاران

در سالیان گذشته ،شرکتها ،سازمانها و
بنگاههای اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی با
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود از همیاران
بنیاد کودک ایران بودهاند .چرایی و چیستی کمک
به کودکان و انتخاب بنیاد کودک برای این حرکت
انساندوستانه موضوعی بود که ما را بر آن داشت تا
نظر تعدادی از این همیاران مهربان را جویا شویم.

دکتر علی دیواندری
مدیرعامل بانک ملت

بانی حمایت از  100کودک ایرانی برای تحصیل
و آموزش از طریق مشارکت اعضای باشگاه مشتریان
بانک ملت .اگر با دقت به فلسفه وجودی کسب و
کارها بنگریم ،خواهیم دید هیچ سازمانی نمیتواند
مستقل از اجتماع به فعالیت خود ادامه دهد.
سازمانها نسبت به تمامی ذینفعان خود مسئول
هستند و جامعه یکی از کلیدیترین ذینفعان برای
هر سازمان به شمار میرود.
از اینرو در بانک ملت نیز همیشه در تالش
بودهایم تا با پیادهسازی بانکداری اجتماعی،
فعالیتهای خود را هر چه بیشتر با زندگی مردم
نزدیک و در هم تنیده کنیم .بانکداری اجتماعی
به عنوان فصل نوینی از بانکداری ،راهنمای اخذ
تصمیماتی است که اهداف اقتصادی و اجتماعی را
به هم گره میزند.
بانک ملت نیز با درک جایگاه رفیع اجتماع در
تصمیمات سازمانی تالش کرده است تا در عرصههای
کاری مختلف این مهم را دنبال کند .بر این اساس
«ایفای مسئولیتهای اجتماعی» به عنوان نخستین
مضمون در منشور اخالقی بانک ملت معرفی شده
است .مشارکت بانک در طرحهای کالن ملی و
استانی ،نظیر تعویض خودروهای فرسوده ،کارت
سوخت ،خرید نقدی گندم ،کمک به آزادسازی
زندانیان جرایم غیرعمد ،احداث متروی تهران ،و
همکاری با سازمان یونسکو ،نمونههایی از تعهد ما به
ایفای این مسئولیت بزرگ است؛ باور عمیق و عمل
به این مسئولیت باعث شده تا بانک ملت به راهاندازی
«بنیاد ملت» ،برای انجام وظایف مرتبط با مشارکت
در فعالیتهای اجتماعی اقدام کند.

ما عمیقاً معتقدیم کسب دانش از مهمترین
نیازهای بشری به شمار میرود و تامین آموزش،
بزرگترین دغدغه در راه رسیدن به رفاه و سالمت
اجتماعی است.
همکاری با بنیاد کودک نیز مصداق دیگری از
عزم بانک ملت برای مشارکت جدی در فعالیتهای
مرتبط با بانکداری اجتماعی است .بنیاد کودک ایران
یکی از نهادهای پیشگام در عرصه فعالیتهای نوع
دوستانه و ایجاد امکانات آموزشی برای کودکان
نیازمند است که در سالهای اخیر با جدیت و
پشتکاری مثال زدنی ،اقدام به انجام فعالیتهایی
چشمگیر در این امر خداپسندانه کرده است .مایه
بسی خشنودی است که مجموعه بانک ملت نیز
از طریق مشارکت مهربانانه اعضای محترم باشگاه
مشتریان خود و همکاری این بنیاد ارزشمند ،گامی
کوچک در این عرصه برداشته است.
امید است با یاری خداوند متعال و همت و
تالش انسانهای وارستهی این سرزمین ،روزگاری
را شاهد باشیم که راه کسب دانش و زندگی در رفاه،
برای تمام کودکان ایران عزیزمان هموار شود.

مهندس امیرحسین تقوی
مدیرعامل شرکت سامانهی
جامع ساعی
در  10سال گذشته به عنوان یک فعال کوچک
اقتصادی ،پیوسته در تماس گسترده با اقشار مختلف
جامعه بوده ام و بر این باورم آنچه جامعه و کشور ما را

کاردی یا پاکت سیگاری به دستشان بدهند تا روزگار
همه ما را تاریکتر کنند.
برای من بنیاد کودک و آنچه میکند مانند یک
تابلوی نقاشی عظیم و هزار رنگ است و باید درود
فرستاد بر بنیانگذاران این تابلوی زیبا که سالها
پیش به درستی درد کهنه این دیار را یافته و به
دنبال شفای آن ،به مثابه پلی قابل اطمینان نیات
خیرخواهانه را به دست نیازمندان واقعی میرسانند.
دقت نظر در شناسایی کودکان نیازمند و نظارت بر
هزینه کرد و ارائه گزارشهای شفاف ،وجه ممیز این
سازمان خیریه بوده و گروه ساعی افتخار دارد که
نقش هر چند کوچکی در این اثر جاویدان داشته
باشد و همواره از خداوند میخواهیم که توفیق
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• سرکار خانم محترم عصری متولد 1307
و بازنشسته آموزش و پرورش ،همیار مهربان و
دوست داشتنی بچههای بنیاد کودک که عالوه
بر کمکهای فراوان به مددجویان ،آپارتمانی را
نبش خیابان
در بهترین منطقه شهری ارومیهِ ،
دانشکده ،به بنیاد کودک اهدا کردند.حاجیه خانم
عصری و همسر مرحوم ایشان (آقای رحیمی) از
نیکوکاران قدیمی و سخاوتمند ارومیه هستند.
طول عمر با عزت برایشان آرزومندیم.

حوزه اثربخشی NGOها و مدیریت سازمانهای
غیردولتی دارند و به علت مدیریت مبتنی بر
رعایت شاخصهای اثربخشی و هدفگذاری بر
مبنای نیاز سنجی و نوآوریهای خالق ،موفق به
دریافت جوایز متعدد شدهاند.
مهندس شاپور حسنی افشار مهندس معمار
و رئیس سازمان نظام مهندسی ارومیه دراحداث
مرکز اقامتی ـ درمانی شماره دو ،نقش مهمی
داشتهاند و در حال حاضر نیز عضو هیات امنا و
هیات مدیره بیمارستان خیریه امید هستند .ایشان
از شخصیتهای سرشناس ،محبوب و توانمندی
هستند که داوطلبانه ،مدیریت احداث پروژه مرکز
اقامتی ـ درمانی شماره دو بنیاد کودک را بر عهده
گرفتند .با وجود مشکالت فراوانی که در دو سال
گذشته در حوزه ساخت و ساز در کشور وجود
داشته است مانند ،نوسان قیمتها ،تورم ،مشکالت
تامین نقدینگی و ...ایشان همواره مشکالت را به
جان خریدند و در شرایط دشواری که حتی بخش
خصوصی در سردرگمیهای فضای ساخت و
ساز ناتوان از تصمیم گیریها بود ،با پشتکاری
دلسوزانه پروژه را پیش بردند و کمکهای فراوانی
را به سمت پروژه هدایت کردند.

به روزگار ناخوش کنونی دچار ساخته چیزی نیست
مگر ،جهل و نا آگاهی بخشی از مردمان این سرزمین
و همه بالیای برشمرده و ناشمرده نیز معلول همین
هیوالی هزار سر است ،که هر روز به شکلی ،وجود
کریهاش را به ما مینمایاند .لذا بر این باورم که امور
این سرزمین بر مدار اصالح نخواهد شد مگر اینکه
در یک خیزش همگانی به جنگ سیاهی این نادانی
و نا آگاهی برخیزیم.
آنچه دستاندرکاران عرصه اقتصاد در حوزه
کارآفرینی و اشتغال بهکارگرفتهاند ،گام مهمی در
راستای ارتقای سطح زندگی و نهایتاً آگاهی جامعه
است ،اما توسعه آموزش و دانش در سطوح آسیبپذیر
جامعه که بالقوه مستعد خسران و پلشتیهای
اجتماعی بیشتری هستند نیز ،هدف گرفتن بخشی
از علل جهل حاکم و خود نوعی سرمایهگذاری دراز
مدت در راستای حفظ سرمایههای اجتماعی مولد
برای آینده است.
گروه شرکتهای ساعی متشکل از جوانان
متخصص ایرانی در راستای عمل به مسئولیت
اجتماعی خود ،بر این باور است که فراهم کردن
امکانات تحصیل و زندگی برای کودکان مستعد و
محروم ایرانی در حد مقدورات ،موثرترین اقدام برای
ساختن فردایی بهتر و آگاهی بیشتر برای همه ما
خواهد بود؛ زیرا اگر امروز ما مدادی به یاری به دست
ایشان ندهیم ،هستند بیشمار کسانی که تیزی

گفت و گو
خدمتگزاری در کنار این نازنینان را از ما دریغ نکند.
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آموزش كودكان يعنى بنانهادن آينده ،يعنى رشد
پايدار ،يعنى امنيت و آزادى توامان
آموزش كودكان يعنى عدالت اجتماعى كه خود
زير بناى چشماندازى روشن در شكلگيرى جامعهاى
سالم ،شاد و مرفه است.
آموزش كودكان يعنى افروختن چراغ و گام
نهادن در راه روشنايى و نبود آن يعنى دست و پا زدن
در تاريكى و نابودى تدريجى عوامل سعادت.
آموزش كودكان كه بهطور مسلم منظور آموزش
همه جانبه ،مبتنى بر تواناييها و نيازمنديهاى كودك
و جامعه است اساس و شالوده دستيابى به آرمانهاى
بزرگ بشر چون عشق ،صلح و همبستگى است.
به اعتقاد من آموزش كودكان بایستی عالوه بر
رعايت اصول متداول كه بطور معمول در مدارس
مورد اجرا قرار ميگيرد به صورت خاص به آموزش
و فراهم آوردن فضاى رشد شخصيتى و شناختى
كودكان معطوف شود و به مفاهيم عميقى چون تعهد
و مسئوليت توجهى دو چندان و در خور داشته باشد.
ايمان دارم عدم توجه وافى و كافى به آموزش
كودكان ،يعنى تبديل با ارزشترين هديه هستى
به پديدهاى مخرب و تضييع كننده منابع هستى.
آموزش براى كودكان يعنى آزادى انتخاب.
اما اینکه چرا بنياد كودك را برای ایفای نقش
مسئولیتاجتماعیبرگزیدیم؟
زيرا بنياد كودك نهاديست با آرمان مشخص،
شفاف و پاسخگو و فضایی براى تمرين انسانيت .بنياد
كودك براى ما ياد آور مسئوليت و پاسخگوى نياز ما
به تأثير گذاريست.
چرايى انتخاب بنياد كودك براى پاسخگويى به
نياز تأثير گذارى ما ،به مانند انتخاب سايه تك درخت
بزرگ و پر شاخ و برگيست براى رهگذر خسته و در
جستجوى آسايش .به اميد آنكه سايهی آموزش از
هيچ كودكى در جهان دريغ نشود.

مهندسبهروزجباری
مدیرعاملشرکت
نیرپارسمپنا
آموزش سبب میشود که کودکان خود را به
سوی الگوهای دارای ارزشهای واالی انسانی سوق
دهند و به نحوی تالش کنند تا مفاهیم کلیدی
زندگی را بپذیرند و بدان عمل کنند .آموزش باعث
تاثیرپذیری اندک کودکان از محیطهای نامناسب و
مشوق آنان برای بهتر ساختن محیط زندگی است.
چنین پرورشی هم به نیازهای فعلی کودکان توجه
میکند و هم آنها را به سوی امور مهمتر زندگی،
افقهای واالتر و ممتاز رهنمون میشود.
کودک با آموزش ،چگونگی سازندگی در زندگی را
فرا میگیرد ،یاد میگیرد چگونه تواناییها و عالقههای

ویژه خود را توسعه دهد و چگونه زندگی کند و
مسئولیت انسانی خود را از طریق آموزش و پرورش
آزاد بپذیرد و بطور خالصه «یاد میگیرد چگونه زندگی
خود و اطرافیان را طراحی کند و بسازد».
کودکان نیازمند به تحصیل در اقشار ضعیف
جامعه ،در معرض تهدید از دست دادن فرصت طالیی
زندگیشان هستند و به یقین آسیب از دست دادن
فرصت تحصیل برایشان بسیار عمیقتر و بحرانیتر از
اقشار دیگر جامعه است و برعکس ،سوابق نشان داده
است که در صورت ایجاد فرصت برای این افراد ،اغلب
از افراد شایسته و موفق جامعه خواهند بود و میتوانند
موتور محرک سایر اقشار نیازمند برای بهبود شرایط
زندگی نیز شوند.
نگرش و تمرکز فعالیتهای حمایتی بنیاد کودک
صرفاً بر آموزش کودکان نیازمند بنیان شده است و به
نظر اینجانب از بین طیف گسترده خدمات موسسات
خیریه و کمکرسان ،موضوع «آموزش کودکان» به
علل متعدد از جمله نیاز بنیادین و درازمدت جامعه،
باال بودن آثار نتیجه و عواید کسب شده نسبت به

مهندسحاجسیدمصطفی
فیروزینیاکی
مدیر عامل شرکت شن و
ماسهقائم
کودکان غنچههایی هستند که شکوفایی آنان
متضمن ساختن آیندهای هر چه بهتر برای جامعه
است .تربیت و پرورش این غنچهها مستلزم توجه به
آموزش آنان است .آموزش کودکان نه فقط یک نیاز و
ضرورت اجتماعی برای پرورش و تربیت و برخورداری
از نسلهای توانمند و آیندهسازان جامعه ،که یک حق
برای کودکانی است که با آموزش و مواهب آن میتوانند
و باید فرصت شکوفایی را داشته باشند.
کودکان امروز ،سنگ بنای جامعهی فردا و نوید
بخش فردایی بهتر و روشنتر و امیدبخشتر هستند.
اگر میخواهیم فردای جامعهی ما فردایی روشن با
حضور نسلی آگاه و تربیت یافته و مسئول و متعهد
باشد ،الجرم باید در سایهسار امن و امیدبخش آموزش،
از کودکان امروز آیندهسازانی را بسازیم که چرخههای
حیاتوامیدهایعلمی،فرهنگی،اقتصادیومدیریتی
آینده جامعه را در دستان پرتوان خود بگیرند.
بنیاد کودک در سرشت و اهداف وجودی
خود و درعمل و به اعتبار کارنامه و دستاوردهای
درخشان خود نشان دادهاست که فراتر از شعار ،در
جستجوی تالشی بزرگ و کارآمد برای ساماندهی
همدلیها و همگامیها در راه حمایت و دفاع از حق
آموزش و پیشرفت کودکان است .بنیاد کودک نشان
داده است که میخواهد و میتواند تشنگی همدلی
و همگامی نیکاندیشان نیکوکار برای حمایت
از کودکان تشنهی محبت را با تالشی دلسوزانه،
مدبرانه و فراگیر سیراب کند.
بنیاد کودک با اندیشهای پاک و گامهایی
استوار آمده است تا زمینههای شکوفایی کودکان
با استعداد اما نیازمند حمایت را فراهم و بی هیچ
ادعایی اثبات کند میتوان با حمایت از کودکان ،در
غمها و رنجهای آنان شریک بود و در پناه امن و پر
از آرامش این همدلی ،بهترین احساس لذت و لذت
احساسات انسانی را تجربه کرد.

د

تحصیل
نقطه عطف ورود کودک
به جامعه

دکتر افشین یداللهی (زادهی دیماه ۱۳۴۷
در اصفهان) ،پزشک متخصص اعصاب و روان و
از ترانهسرایان به نام ایران است .او فعالیتهای
حرفهای ترانهسرایی خود را در سال  ۱۳۷۶آغاز
کرد .یداللهی برای تیتراژ بسیاری از سریالهای
خوشنام تلویزیونی ،ترانههایی سروده است.
بیشترین شهرت وی در این زمینه به واسطه
سرودن ترانه سریالهایی چون شب دهم،
غریبانه و  ...است.
آقای یداللهی ،به عنوان شخصیتی که
هم در زمینه علمی و هم در زمینه فرهنگی
و هنری صاحب نظر هستید ،اثر آموزش و
تحصیل را روی کودک چگونه میبینید؟
یکی از جنبههای رشد کودک تحصیل است.
همچنین آموزش دروس و آماده شدن برای ورود
به جامعه دو بعد اساسی تحصیل است .زمانی
که کودک وارد مدرسه میشود تعامل جدی با
همساالن و در نتیجه تعامل منظم و مدون در
خارج از منزل و پذیرش مسئولیت و تعامل با
افراد بزرگتر از خود را در جامعه تجربه میکند.
بنابراین تحصیل را میتوان از اولین نقاط عطف
ورود کودکان به جامعه دانست.
کودک با طی مراحل برنامهریزی تحصیلی و
شناسایی مشکالت یادگیری اولین قدم ورود به
اجتماع و فاصله گرفتن از خانه را بهطور جدی
تجربه میکند و مقدمهای برای طی کردن مدارج
بعدی تحصیل آغاز میشود که مبنایی است برای
آشنایی با فرهنگ جاری در جامعه و فرهنگ
عامه .در واقع تحصیل دروس ،بعد آموزش و
تعامل با افراد در ردههای مختلف موقعیت و
سنی اعم از همکالسیها ،معلم و سایر اولیای
مدرسه بعد پرورش را شکل میدهند .دراین
مرحله است که زنجیره ارتباطی بین خانواده و
جامعه شکل میگیرد.
تفاوت جامعهای که شرایط تحصیل را
برای کودک فقیر مانند بقیه کودکان هموار
میکند ،چیست؟
بیشک بیسوادی معضل هر جامعهای است،
چون فرد بیسواد توانایی محدودی در ارتباط

مرضیه قدیانی

برقرارکردن با دیگران و به همان ترتیب توان
کمتری برای بودن درجریان مسائل زندگی و
جامعه دارد و در نتیجه توانایی او برای رشد
و در جریان پیشرفتهای روز و تحوالت جامعه
قرارگرفتن محدود میشود ،چنین فردی حقوق
خویش و روش بهدست آوردن آنها را نمیشناسد،
در نتیجه از سطح آگاهی او کاسته میشود و به
سهم خودش سطح آگاهی نسبت به گذشته و
تاریخ و فرهنگ و حقوق و اعتقاداتش و طلب
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مهندسامیرعباسفرجاد
شرکترمزآسا

سحر دیدم درخت ارغوانی کشیده سر به بام
خسته جانی
به گوش ارغوان آهسته گفتم بهارت خوش که
فکر دیگرانی

هزینه انجام شده ،توسعه تصاعدی ،فراگیر و سلسلهوار
نتایج آن در جامعه به دلیل ماهیت موضوع آموزش
کودکان ،آن را نسبت به سایر خدمات متنوع در
اهداف موسسات در اولویت قرار میدهد.

کردن حقش و ارزش قائل شدن برای خودش را
در یک جامعه پایین میآورد.
شما در دوران تجربه کاریتان ،وضعیت
افرادی را که به ناچاری از تحصیل دور
ماندهاند چگونه دیدید؟
از آنجا که تحصیل یکی از راههای به دست
آوردن و شناختن ارزشها و حقوقهای فرد برای
طراحی اهداف بزرگتر در زندگی است ،بیشک
اگر این کودک فقیر باشد و توانایی تحصیل
نداشته باشد ،معضالت دیگری هم از لحاظ
بهداشت و سالمتی و نحوه تربیت دارد .بدیهی
است که بهطور معمول افراد نیازمند درگیر
معیشت اولیه (خورد و خوراک و سقفی برای
زندگی) هستند و فرصت و امکان پرداختن به
طبقات باالتر نیاز انسانی مثل تعامل اجتماعی و
رشد ،ابراز مسائل عاطفی و فرهنگ و ...را ندارند و
وقتی این نیازها به صورت ممتد بیجواب بمانند،
ممکن است تبعاتی داشته باشد؛ مث ً
ال ممکن است
فرد محروم از تحصیل دچار خشم از جامعه شود
که نتیجه این خشم از وی ،او را به فردی افسرده
و منفعل و یا فردی پرخاشگر مبدل سازد ،این
احتمال وجود دارد که فرد نتواند این خشم را به
درستی ابراز کند و سیکل معیوب به وجود آورد

پرونده
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بَم یکی از شهرهای مهم در استان کرمان در
جنوب شرقی ایران؛ دومین شهر استان کرمان از
نظر مساحت و تنها شهر ثبت شده ایران زمین در
میراث جهانی یونسکو است.
بم در گذشته یکی از پنج کورهی ایالت فارس
بود .این شهر در مسیر جادههایی که جنوب خاوری
ایران را با سیستان ،افغانستان و بلوچستان مرتبط
میکند قرار دارد .به همین جهت این شهر از دوره
ساسانیان اهمیت نظامی و بازرگانی زیادی داشته
است .آب و هوای بم گرم و خشک است اما به علت
مجاورت با کویر آب و هوای متغیری دارد ،بهطوری
که گاهی اوقات در تابستانها گرمترین و در
زمستانها سردترین نقطه کشور گزارش شده است.
بامداد  5دی ماه  1382در حالی که نگین
کویر در آغوش مادرانهی ایران خفته بود به غرش
بیمهابای زمین گرفتار آمد و تا قریب  7ریشتر به
خود لرزید.
بر اساس آمار رسمی این زمینلرزه ۵۰۰۰۰
قربانی ۳۰ ،هزار مجروح و بیش از صدهزار نفر
بیخانمان به جای گذاشت .در اثر این حادثه ۹۰
درصد از سازههای شهر بم به کلی تخریب شدند و
ارگ تاریخی بم که با  ۲۵۰۰سال قدمت بزرگترین
سازهی گلی جهان بود ،به کلی ویران شد.
بنیاد کودک ایران در همان روزهای آغازین
حادثه به مناطق زلزله زده رفت و فعالیتهای
انسان دوستانهی خود را آغاز کرد.
گستردگی ابعاد فاجعه آنقدر بود که
ناظران بنیاد کودک میگفتند اگر ابتدای شهر
میایستادی ،کیلومترها آن طرفتر را میدیدی و
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که همان آدمهای خشمگین خشم خود را در
آینده ،در خانواده به فرزندانشان ابراز کنند.
نقش نهادهای مختلف را در هموار
کردن مسیر تحصیل و ایجاد شرایط مناسب
(برابر) برای همه کودکان چگونه میبینید؟
درست است که درحمایت از کودکان فقیر
مستعد برای تحصیل نقش اولیه را دولت دارد
ولی همیشه نقش مکمل را سازمانهای مردم
نهاد دارند .درهمه جای دنیا سازمانهای مردم
نهاد این کمکهای پراکنده را به صورت مدون
جمعآوری میکنند .این اتفاق خوبی است که هر
انسانی که خود در جامعه به ثبات رسیده حاال
احساس مسئولیت کند و هرکسی این حق را
دارد که به دیگران کمک کند .تشکیل سازمان
مردم نهاد میتواند دراین راه فرهنگسازی کند
و این فرهنگ را به کودکان امروز انتقال دهد و
کودکان ما از کودکی یاد بگیرند که در سنین
باالتر به دیگران کمک کنند .فردی که به صورت
بالقوه میتواند یک فرد خالق و متفکر و مفید
در جامعه باشد ولی در اثر محرومیت به جایگاه
شایسته نرسیده ،یک لطمه برای جامعه است،
تربیت فردی مولد و بالفعل شدن این پتانسیل
بالقوه ،کمک به سالمت روانی و اقتصادی و
معنوی جامعه است.
نظرتان درباره بنیاد کودک که توانسته

طی بیست سال فعالیت مستمر ،از ترک
تحصیل بیش از  10000کودک مستعد
نیازمند جلوگیری کند و برخی از آنان را تا
مدارج عالی تحصیلی یاری کند ،چیست؟
کار بنیاد کودک قطعا کار بزرگی است و
 10000کودک تحت پوشش این بنیاد در طی
 20سال که حتی برخی از آنها با حمایت این
مرکز به مدارج عالی دانشگاه دست یافتهاند،
یعنی تربیت  10000نیروی متخصص در
جامعه و اگر خوب دقت کنیم میبینیم که
همین 10000متخصص با آموزش مستقیم و
غیرمستقیم زنجیرهای از افراد متخصص و مولد
دیگر را نیز میتوانند تربیت کنند .از نگاهی دیگر
خود این  10000نفر سفرای بنیاد کودک به
عنوان مصادیق عملی بنیاد برای جذب کودکان
مستعد تحصیل هستند.
شما نقش جامعه ادبی هنری را در
حمایت از خیریههای مردم نهاد چگونه
میبینید؟
جوامع ادبی و هنری در تحصیل کودکان
فقیر میتوانند فرهنگساز باشند و با مطرح
کردن این موضوع از زاویه عاطفی و نه صرفاً
منطقی ،این ظرفیت را دارند تا افراد را به
این مناسبتها و دیدگاهها جذب کنند .یک
بخش قضیه تئوریک است و با منطق و آمار

سر و کار دارد و تبعات تحصیل کودکان را
مطرح میکند ،یک بخش از لحاظ تحقیقات
علمی از نظر روانشناختی و جامعهشناختی
میتواند تاثیرات تحصیل کودکان را بسنجد
و از طرفی مراکزی با ساپورتهای عملی و
اجرایی حمایت میکنند .در این بین هنرمندان
هم با درگیرکردن عواطف و احساسات مردم به
صورت مثبت با این قضیه میتوانند نقش یک
کاتالیزور را به عنوان تشدید و ترغیب کننده
داشته باشند چون وقتی عواطف آدمها درگیر
باشد ،فعالیت و انگیزه بیشتری دارند و مطلبی
که از لحاظ منطقی برایشان قابل قبول هست
از لحاظ عاطفی نیز برایشان جا میافتد و در
عمل جدیتر و با لذت بیشتری به این مطلب
میپردازند .وقتی بار عاطفی با منطق همراه
میشود تاثیری دوچندان هم دارد .از زاویه
دیگر ،بعضی افراد هم با دیدن آثار هنرمندان
برای اولین بار این جرقه عاطفی برای درگیر
شدن با این موضوع در ذهنشان میخورد.
فکر میکنم هرکدام از ما باید سهمی موثر در
معرفی بنیاد داشته باشیم هرجایی که با بچهها
بیشتر سرو کارداریم مثل مطبهای روانشناسی،
حتی با توزیع بروشور ساده به حمایت از بنیاد
بپردازیم و همواره جا دارد که از بنیاد کودک
حمایت شود.

بنیاد کودک
 ...زلزله بم
مهرداد نیکنژاد

چیزی جز یک سطح وسیع از آوار و منازل تخریب
شده به چشم نمیخورد.
خانوادههایی داغدار که نا امیدانه خاکها را
کنار میزدند تا نشانی از عزیزان خود بیابند دل
هر انسانی را به درد میآورد .بسته شدن معابر و
نبودن آب و برق و گاز در زمستان سخت کویر و
از بین رفتن تمام زیرساختها امکان کمکرسانی
را به حداقل رسانده بود.
مددکاران و مسئولین بنیاد کودک به سرعت
با برپایی کمپ کمکرسانی فعالیت خود را آغاز
کردند .در شرایطی که نیروهای امدادی و هالل
احمر برای نجات قربانیان تالش میکردند،
رسیدگیهای پس از نجات ،یکی از اولویتهای
بنیاد کودک بود.
توزیع مواد غذایی بین اهالی به ویژه کودکان،
یکی از فعالیتهای بنیاد کودک بود .رویکرد
متفاوت بنیاد در این حادثه ایجاد نشاط و روحیه
بازگشت به زندگی بود و تالش شد به جای توزیع
بستههای غذایی جلوی چادرها ،از مردم دعوت
شود برای دریافت آن به کمپ مراجعه کنند .بدین
ترتیب سکون و نا امیدی جای خود را به روحیهی
تالش برای زندگی داد .حتی در انتخاب بستههای
غذایی هم دقت میشد تا تنوع الزم رعایت شود.
توزیع کولهپشتیهای امید هم از بم آغاز شد
و با همکاری دفاتر بنیاد کودک در آمریکا و اروپا
بیش از  6000هزار کولهپشتی به تفکیک دختر و
پسر تهیه و توزیع شد.
کولهپشتیها نه تنها حاوی لوازمالتحریر بلکه
مملو بود از تمام نیازمندیهای بهداشتی مثل

صابون ،مسواک ،خمیردندان ،لباس زیر و...
در توزیع کولهپشتیها یکی از ابداعات بنیاد
کودک این بود که به جای توزیع آن در چادرها و
کمپها اعالم کرد ،این کولهها به بچههایی تعلق
میگیرد که در مدارس موقت ثبت نام کنند.
اندکی پس از این فراخوان بود که کودکان
بم سر کالسها حاضر شدند و مدارس موقت
دوباره رونق گرفت .کولهپشتیهای امید باعث
شد تا دوباره روحیهی نشاط و امید به زندگی در
دانشآموزان و خانوادههای آنان زنده شود.
دفتر بنیاد کودک در بم هم اکنون با پوشش
بیش از  400مددجو یکی از دفاتر فعال این
موسسه خیریه است.
روز پاکسازی
یکی دیگر از برنامههای ویژهی بنیاد کودک
در بم نامگذاری روزی به نام پاکسازی بود .پس
از زلزله متاسفانه به دلیل نبودن امکانات شهری
خرابههای بم مملو بود از انواع زبالهها ،از زبالههای
بیمارستانی گرفته تا مواد فاسد شدنی .رفتهرفته و
با ارسال کمکهای غذایی این وضعیت میرفت تا
سالمت شهروندان به ویژه کودکان را با مخاطراتی
جدی مواجه کند .از اینرو بنیاد کودک یک روز را
به عنوان روز پاکسازی اعالم کرد تا بدین ترتیب
عالوه بر ایجاد روحیه تحرک در مردم ،شرایط
زندگی سالم را نیز برای آنان فراهم کند.
پرواز بادکنکها
روزهای پس از زلزله و شرایط روحی کودکانی
که بیشتر آنها خانوادههای خود را از دست داده
بودند و مواجه شدن با موجی از غم و اندوه و نا
امیدی تاثیری ناخوشایند در روحیهی بچههای بم
گذاشته بود .مددکاران و مسئولین بنیاد کودک در
بم تمام تالش خود را به کار بستند تا با برنامههای
مختلف بار دیگر امید به زندگی و تحرک را در
آنها زنده کنند .یکی دیگر از برنامههای امید بخش
گروههای امدادی بنیاد کودک برگزاری جشن
بادکنکها برای بچههای بم بود که تا حد زیادی
در بازسازی روحی آنان موثر شد.
در مجموع بنیاد کودک که از نخستین

از نگاه ديگران
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روزهای پس از زلزله در بم مستقر شده بود موفق
شد سفیر مهربانی هموطنان باشد و حادثهای تلخ
را به تجربهای شیرین و ماندگار بدل کند .بنیاد
کودک پس از زلزله بم با ایجاد دفتر دائمی در
این شهر در تمام این سالها کوشیده است تا
اهداف انسان دوستانهی خود را با کمک همیاران
مهربانش دنبال کند.
برای مرور بهتر خاطرات آن روزها گفتگوی
کوتاهی کردیم با سرور دادخواه مدیرعامل بنیاد
کودک که از روزهای آغازین حادثه در بم حضور
داشتند.
زیربنای کمک ما در بم بازگرداندن امید
به زندگی بود
خانم دادخواه با توجه به اینکه از روزهای
آغازین شما در منطقه حضور داشتید لطفا نحوه
و چگونگی کمکرسانی را برای ما شرح دهید؟
بله حتماً؛ به محض وقوع زلزله در بم
مددکاران ما در آن جا حضور پیدا کردند و ما از
اولین گروههایی بودیم که توانستیم کمک کنیم
چون مددکارهای ما ساکن کرمان بودند بچههای
کوچک را به شیرخوارگاهها بردند و در اولین اقدام
شیرخشک برایشان خریدند و تا حد ممکن به آنها
کمک کردیم .در مرحله بعد در اردوگاه وحدت
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آموزش و تحصیل دو بال یک پروازند و بدون
این دو بال نمیتوان حرکت کرد ،آموزش و تحصیل
حق طبیعی همه آدمهاست .خصوصاً بچهها،
تحصیل کودکان باید بسیار جدی گرفته شود
تا کودکان ما بتوانند درست فکر کنند و درست
بیاموزند و دچار مشکل و معضل نشوند و آینده خود
را به خوبی بسازند .نکته مهم این است که کودکی
که ارزش تحصیل را درک نکند نمیتواند حقوق
خود را بشناسد و در آینده هم نمیتواند مطالبه حق
کند ،زیرا مطالبهی حق از آگاهی به دست میآید و
وقتی آگاهی نباشد مطالبه حق غیرممکن میشود.
آموزش حق همهی کودکان دنیا است و همه
کشورها باید تالش کنند تا بچهها به طور رایگان
از حق طبیعی تحصیل بهرهمند باشند.
نقش این سازمانهای مردم نهاد مثل بنیاد
کودک در باالبردن سطح آگاهیها و ارائه خدمات و
توجه دادن مردم به کمک و همراهی بسیار مهم است،
در واقع هدف سازمانها و نهادهای مردم نهاد این
است که به کمکهای مردمی جهتدهی کنند ،اما
باید توجه کرد که تنها بخشی از این اهداف جمعآوری
کمکهای مردمی است و بخش مهمتر آگاهیدهی
است .مانند برگزاری نشستهای تخصصی در زمینه
تحصیل کودکان برای سرمایهگذاری در این بخش
و رسانهای کردن این مسائل و مشکالت .توجه
کنیم که رها بودن فرزندان در خیابان بدون تربیت و
آموزش الزم دارای تبعات منفی است .وقتی آنها در
جامعه رها شوند حق خودشان را نمیتوانند بهدست
بیاورند و دچار بزه میشوند .کودکی که درکودکی
دیده نشده ممکن است دست به هر بزهی بزند.
بالفعل شدن انسانها در جهت مثبت از کارکردهای
سازمان مردم نهادی چون بنیاد کودک است .جامعه
ما نیازمند بنیاد کودک است تا آگاهیسازی مردم را
از راه فرهنگ سازی پیش ببرد.
به کمک سازمانهای مردم نهاد میتوانیم به
این نکته توجه کنیم که فضاهایی که برای کودکان
به وجود میآوریم با چه هدفی شکل میگیرد و چه
قدر این اهداف مهم هستند و بازخورد این مراکز و
نتیجه آنها چیست؟ نتیجه آن کودکانی است که
درس میخوانند و تعدادی که حتی به دانشگاه
رسیدند ،همه این تالشها در جهت خدمت به

پوران درخشنده
کارگردان سینما و محقق

فعالیت بنیاد کودک
فقط عشق است و عشق
آینده است آیندهای که بچهها میسازند بچههایی
که مردان و زنان ما هستند و تمام تالش این است
که نقشهایی که برای آینده تعریف میشوند از
یک ذهن آگاه ساخته بشود نه از یک ذهن مریض،
مسلم است که ذهن مریض موجب پیشرفتی در
جامعه نمیشود .مسئولیت ما از لحظه به دنیا آمدن
کودکان آغاز میشود ،بهجای کمک به نابودی
تالش کنیم جامعهای بسازیم که صحیح و سالمت
باشد .کودکان نیاز به دیده شدن در کودکی دارند.
برای به کمال رسیدن ،نهال نیاز به آبیاری دارد و
آبیاری باید از سوی مردم ،بخشی خانواده و بخشی
دولت همه باید دست به دست هم بدهند تا آینده
بچهها ساخته شود .طبیعتاً بنیاد کودک نیازمند
همراهی و کمک است .در درجه اول دولتها باید
پشتیبان بنیاد درجهت حمایت از تحصیل کودکان
مستعد و شناسایی این کودکان باشند .امروز

بچههای روستایی مستعدی هستند که از تحصیل
محرومند و باید توسط سازمانهای مردم نهادی
چون بنیاد کودک شناسایی شوند .بنیاد کودک
باید به شکل وسیعی معرفی شود .حضور هنرمندان
در حمایت معنوی از بنیاد کودک موثر است.
هنرمندان میتوانند در کنار سازمانهای مردم نهاد
چون بنیاد کودک باشند و میتوانند برنامههایی
به نفع این نهادها برگزار کنند .آنها میتوانند در
فرهنگسازی امورخیریه نقش فعالی داشته باشند.
حمایت از 10000کودک که در حال حاضر بیش از
هفتصد نفر از آنها نیز دانشجو هستند توسط بنیاد
کودک فوقالعاده است ،تبریک میگویم به همه
آدمهایی که با عشق این حمایت را انجام میدهند.
خوب است انسان به هر جایی میرسد نگاهی هم به
آدمهایی داشته باشد که به کمک او احتیاج دارند.
معنی این کار فقط عشق است و عشق!
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حضور پیدا کردیم و به طور دائم در آنجا حضور
فعال داشتیم .با توجه به سرمای دی ماه کویر
به توزیع پتو پرداختیم .در اقدامی دیگر برای
آسیبدیدگان بستههای صبحانه هم تدارک
دیده شد که البته فقط برای بچهها نبود برای کل
ساکنین اردوگاه وحدت بود .هدف ما در پروژهی
صبحانه فرق میکرد مث ً
ال دم چادر نمیرفتیم
صبحانه توزیع کنیم بلکه میگفتیم بیایید صبحانه
را بگیرید .این برای ایجاد تحرک و میل به زندگی،
راهکار موثری بود.
راجع به پروژه کولهپشتی امید که ظاهرا ً
از بم آغاز شد توضیح میدهید؟
کولهپشتیهایی را تهیه کرده بودیم که بیشتر
نیاز بچهها در آن وجود داشت مثل مواد شوینده،
مسواک ،خمیردندان ،کاله و شالگردن ،لباس
زیر ،لوازمالتحریر و هرچیزی که نیاز بود در منطقه
زلزلهزده توزیع شود .کوله پشتیها حدود ده روز
بعد از زلزله از خارج از کشور به دست ما رسید.
نکته دیگر اینکه کولهپشتیها نیاز بچهها
را برآورده میکردند و روی آنها نوشته شده
بود مربوط به چه سنی هستند و دخترانه است
یا پسرانه .تصمیم گرفتیم برای تشویق بچهها
استفاده بهینهای از کولهپشتیها کنیم به همین
دلیل به اداره آموزش و پرورش رفتیم که درحیاط
یک چادر داشتند و خواستیم درهر اردوگاهی
که چادری را به مدارس اختصاص دادهاند به ما
معرفی کنند .شرایط به قدری سخت بود که کسی
دوست نداشت به زندگی برگردد در نتیجه گفتیم
کولهپشتیها را تنها در مدارس توزیع میکنیم
و تنها به کسانی که ثبتنام کردند خواهیم داد.
هدف ما این بود تا بچهها را به مدرسه برگردانیم
و تشویق شوند که ثبتنام کنند و بعد از این
فاجعه دوباره زندگی را شروع کنند .از مدرسه آمار
میگرفتیم و در کالسها (چادرها) کولهها را توزیع
میکردیم.
هرچه قدر مراجعه کردند به چادر برای
کولهپشتی میگفتیم اول در مدرسه ثبت نام کنند
بعد کوله را بگیرند .این روش خیلی موثر بود.
همان روزهای اول مدیر مدرسه گفت آنقدر بچهها
برای ثبت نام مراجعه کردهاند ،که من مجبور شدم
مدرسه را دو شیفته کنم.

اینطور که متوجه شدم رویکرد اصلی
شما تزریق روحیه و امید به مردم بم بود؟
بله دقیقاً؛ چون وضعیت مردم به گونهای
بود که اگر در همان حالت یاس و بیحرکتی
میماندند ،خودشان و مخصوصاً کودکان آسیب
بیشتری میدیدند .سعی میکردیم هر کمکی
بر اساس ایجاد یک زیربنا برای امید به زندگی
امدادرسان دیگر ،غذاهای
باشد .معموالً گروههای
ِ
آماده بین زلزلهزدگان توزیع میکردند .در زمانی
که ما مسئول توزیع غذا بودیم ،تغییری در توزیع
صبحانه ایجاد کردیم .صبحانه را متنوع کردیم و
بعد صبحانهها را در کیسههای خرید قرار میدادیم.
یعنی شرایطی به وجود آوردیم که انگار هرکسی
به خرید رفته است .ابتدا میرفتند از نانوایی نان
میگرفتند و بعد میآمدند این کیسهها را از ما
میگرفتند و این یعنی سعی ما بر این بود که
امید به زندگی و تحرک را دوباره در زلزلهزدگان
بهوجود بیاوریم وگرنه ما هم میتوانستیم این
صبحانهها را پشت وانت بگذاریم و توزیع کنیم.
یا مث ً
ال یک روز را با همراهی مسئولین ،روز
پاکسازی نامگذاری کردیم .کنار چادرها میرفتیم
تا زبالهها را جمعآوری کنیم تا شوق برگشتن به
زندگی ایجاد شود .یا روز دیگر به یک مناسبت
تعداد زیادی بادکنک خریدیم و به کودکان
بادکنک دادیم تا در اردوگاه با آن بازی کنند و به
آسمان بفرستند.
روش شناسایی کودکان چطور بود؟
از همان اول شروع به شناسایی بچهها کردیم
و آنها را تحت پوشش قرار دادیم .در ابتدا فقط
کنار چادرها حضور یافتیم و تمامی بچههایی که
در سن مدرسه بودند را تحت پوشش قرار دادیم .از
همان روز تا االن و ظرف این  10سال این کمکها
ادامه داشته است .شاید بشود گفت بنیاد کودک
يكي موسساتي ست که از اول شروع زلزله تا حاال
بعد از  10سال حمایتش را ادامه داده است .الزم
به ذکر است که بنیاد کودک در بم دارای دفتر
است و در دو شهر اقماری بم (ریگان و رستم آباد)
نیز فعالیت مددکاری دارد.
زمان زلزله بم ما توانستیم برای  200کودک
تشکیل پرونده دهیم و هم اکنون بعد از ده
سال هنوز در کنارشان هستیم و آنها را حمایت
میکنیم .این رقم طی این سالها به بیش از 400
مددجو رسیدهاست.
یکی دیگر از کارهایی که در بم انجام شد
برای دانشجوها بود که کتاب کنکور و تست را
در اختیارشان قرار دادیم زلزله دیماه اتفاق افتاده
بود و تیر ماه باید کنکور میدادند .همه زندگی
آنها زیر آوار بود.
به هر صورت آن روزها که میتوانست به
خاطرهای همیشه تلخ بدل شود ،برای ما تبدیل
به تجربهای موثر و گرانبها شد و جا دارد از همه
کسانی که آن روزها بنیاد کودک را یاری کردند
تقدیر و تشکر کنیم.

آموزش
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تحصیل را بشناس
تا صلح را بشناسی

مترجم :زرتشت کاشفیان

در روز شنبه 21 ،سپتامبر ،دنیا ،روز جهانی
صلح با موضوع آموزش برای صلح را جشن گرفت.
این موضوعی کام ً
ال مناسب بود .افراد خیلی کمی
پیدا میشوند که مخالف ایده تامین صلح جهانی از
طریق آموزش همگانی باشند .البته این افراد معدود
متاسفانه مخالفتشان را با سالحهای مرگبار انجام
میدهند و به همین دلیل نمی شود نادیده شان
گرفت.
در سال  2010گزارشی توسط بخش
آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل ،یونسکو،
با نام «مدرسه تحت هجوم» منتشر شد که درباره
حملههای خستگی ناپذیری بود که به دانشآموزان،
مدارس و معلمین در اقصی نقاط دنیا میشود .از
افغانستان تا برزیل ،چاد تا گرجستان ،هائیتی تا
میانمار و ونزوئال ،مردم و بخصوص جوانان جان
خودشان را برای دریافت یا ارائه یکی از پایهایترین
بخشهای حقوق بشر به خطر میاندازند .این
گزارش حمالت به بخشهای آموزشی را از سال
 2007تا  2010دربر دارد که به چند نمونه در ذیل
اشاره شده:
کشتار جمعی یا چندگانه ،جراحت در اثر
انفجار ،حمالت مسلحانه و ،...مسمومیت جمعی،
ترور موفقیت آمیز یا اقدام به ترور کردن دانشآموز
یا معلمی خاص ،خشونت جنسی توسط گروههای
مسلح ،سربازان یا نیروهای امنیتی علیه کودکان و

آموزش به عنوان بهترین وسیله برای گسترش صلح
تاکید کردهاند .شاید بیمعنی بنظر بیاید ولی نوعی
شباهت میان نگاه دو گروه به آموزش هست ،هر دو
نقش آن را کلیدی میدانند .برای تندروها ،صلح
طلبها و فعالین حقوق بشر ،آموزش به شکلی
مشابه سالحی است در خدمت جنگ یا صلح .در
مقدمه «تربیت نسل ستمدیده» نوشته معلم برزیلی
و مدافع تربیت انتقادی ،پائولو فریره ،ریچارد شال
اینطور بحث میکند:
آموزش یا به عنوان وسیلهای برای آمادهسازی
ذهن نسل جوان برای پذیرش منطق سیستم
مسلط بر جامعه استفاده میشود و در نتیجه افرادی
دنبالهرو تحویل میدهد ،یا تمرینی برای آزادی
میشود که در این شکل مردان و زنان جوان با
تفکر انتقادی و خالقانه با زندگی و واقعیت مواجه
میشوند و خودشان تصمیم میگیرند چطور در
شکلدهی دنیایشان نقش بازی کنند.
تفاوت بین دیدن تحصیل به عنوان یک وسیله
(وسیلهای که هدف مشخصی را تامین کند) و
دیدن آن به عنوان تمرینی برای آزادی (که خودش
هدف خودش است) چیزی است که تندروها را از
صلحطلبان و فعاالن حقوق بشر جدا میکند .حاال
بیشتر از همیشه ،ما که به بسط صلح از طریق
آموزش معتقدیم نباید چشم از شکل آزادانه
آموزش برداریم .ما هم اگر از آموزش به شکل وسیله
استفاده کنیم چندان از جنگطلبان در اقصی نقاط
دنیا متفاوت نخواهیم بود .تحصیل فقط یک سالح
در برابر جنگ یا صلح نیست.
فیلسوف فرانسوی رنه دکارت حق داشت که
ما را به این امر متوجه سازد که فکر کردن کاری
بسیار انسانی است و در سیستم تربیتی فریره هم
چندین قرن بعد از دکارت ،روی نحوه تفکر انتقادی
و خالقانه تاکید میشود و تحصیل تمرینی برای
آزادی دانسته میشود .فقط از طریق آموزش است
که میتوانیم ظرفیتهای فکریمان را بیشتر کنیم.
حق تحصیل ،در نتیجه ،حقی انسانی است ،چون
حق انسان بودن را در بر دارد .هیچ وقت نباید
ارزشهای عمیق تحصیل را فراموش کنیم.
منبعeducationincrisis :
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دوست دارم دلنوشتهی خود را با این سخن
بسیار زیبا از دکتر علی شریعتی آغاز کنم« :اگر
تنهاترین تنها شوم باز هم خدا هست» .آری...
خدا هست ...مگر نه آن است که خدا عشق است و
عشق تنها خداست و آنان که پارههای روح خویش
را برای التیام به دیگران میبخشند از همه به خدا
شبیهترند؟
پس همیاران گمنام بنیاد کودک همان خدایان
زمینی آسمانیاند که عاشقانه التیامبخش درد و
رنج من بودهاند و با دستان سخاوتمند خود که در
امتداد دستان خداوند است و راهی به آسمان دارد
از یک سو مرهمی به روی زخمهای عمیق وجودم
بودهاند و از سوی دیگر همواره مرا مورد نوازش و
لطف بیپایان و بیانتها و مهمتر از همه بیمنت خود
قرار دادهاند و مصداق بارز این آیه شریفه از قرآن
کریم میباشند «وال تبطلوا صدقاتکم بالمن واالذی»
و حقاً و انصافاً کاری خدایی میکنند چرا که بدون
هیچ چشم داشت و توقعی میبخشند یعنی درست
همان کاری را که خدا با آفریدگانش میکند.
با وجود اینکه میدانم زبان کِلک و احساس
و اندیشه من از بیان تمامی محبتها و خوبیهای
بنیاد کودک در این سالها قاصر ،عاجز و ناتوان
است با این حال میخواهم دلنوشتهای در حد
بضاعت و توان و وسع خود و تا آنجا که قلمم یاری
کند و از پس این ماموریت خطیر و مسوولیت
سخت سرافراز و سربلند بیرون آید ،به رشته تحریر
درآورم و سر تعظیم و ارادت در برابر پیشگاه خالق
یکتا و یگانهی هستی فرود آورم و پیاپی سپاس
گویم که این چنین فرشتگان مقربی را از آسمان
گلچین نمود و خمیرهی خام سرشتشان را با
هنرمندی خاصی آراست و ماموریتشان را شادمانی
کودکان معصوم و بیگناه قرار داد و به سوی دستان
خالی و چشمان دریایی منتظر دوخته شده به
آسمان کودکان که پاکی و زاللی در آن موج میزند
فرستاد تا بهشتی کوچک در این دنیا برایشان رقم
زنند و گل بی روح و پژمردهی گلدان وجودشان
را پشت پنجرهای رو به خورشید بگذارند تا دوباره
جان بگیرد .در مقابل تمام تالش من در این دوازده
سالی که تحت پوشش بنیاد کودک بودهام این بوده
که شرمنده مجموعه بنیاد کودک و همیاران عزیز

کودک کاشانی
دیروز؛
دانشجوی حقوق
امروز
و مهربانم نباشم و هرگونه کوتاهی از سوی خودم
را ظلم به این عزیزان میدانستم .به نظر من بنیاد
کودک اقیانوس عظیم و بیکرانی است که انتها ندارد
و هرکس تحت هر عنوان «همیار یا مددجو» وارد
آن میشود و در کنار همکیشان و همپیمانان خود
آرام میگیرد نه تنها به بزرگی مجموعه که به بزرگی
خود کمک میکند.
من رزاق ،همان کودک  9سالهای هستم
که در سن 4سالگی در سوگ از دست دادن پدر
مهربانم نشستم و این حادثه تلخ یعنی اینکه من
تمامی پشتوانه مادی و معنوی خود را از دست
دادم و دچار ضربهی روحی سختی شدم چرا
که وابستگی من به پدر عزیزم بسیار زیاد بود

اما دیری نپایید که با کمک خداوند متعال و
مجموعه بنیاد کودک توانستم به شرایط روحی
مساعد خود برگردم و تنها  5سال بعد از فوت
پدرم یعنی در سن  9سالگی زمانی که کالس
سوم ابتدایی بودم به خانواده بزرگ بنیاد کودک
پیوستم و االن نزدیک  12سال است که تحت
پوشش این موسسه هستم .به نظر خودم بنده
یک تفاوت بسیار بزرگ با تمامی مددجویان تحت
پوشش این موسسه داشتم و دارم ،آن هم اینکه
مرغ سعادت و پرندهی خوشبختی از همان اوایل
زندگی تحصیلیام بالهایش را گشود و مرا سوار بر
خود کرد و از تمامی موانع و دشواریهای زندگی
عبور داد به طوری که تنها دغدغهی من فقط و
فقط تحصیل و تالش برای پیشرفت بود.
زمانی که بنده تحت پوشش این موسسه
درآمدم توانستم در بهترین مدارس شهر کاشان زیر
نظر بهترین اساتید بدون هیچ کمبودی در کنار اقشار
ثروتمند جامعه درس بخوانم و در بسیاری موارد از
آنها پیشی بگیرم و توجه همهی دانشآموزان و
اساتید را به خود جلب کنم به طوری که در سال
 88-89در رشتهی ادبیات و علوم انسانی دیپلمهی
برتر استان اصفهان شدم و همچنین در اسفند ماه
سال  89من و برادر کوچکترم امیر در همایش
علمی و آموزشی «ناند» که با همکاری بنیاد کودک
کاشان برگزار شد ،نفر اول شدیم و تنها یک سال
بعد یعنی در سال  90رتبه  485کنکور سراسری
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معلمین ،نابودی ساختمانهای آموزشی ،منابع و یا
هر نوع امکانات تحصیلی ،حمالت خمپاره و موشک،
استفاده از کودکان زیر  15سال به عنوان سرباز یا
بمبگذار انتحاری .اکثر مردم از حملههایی که به
مدرسهها ،معلمین ،دانشآموزان ،بخصوص دخترها
شده خبر دارند.
در شمال نیجریه ،گروهی تروریستی چهار
سال است سعی در شکلدهی حکومت دارند .این
گروه بیش از هر چیزی با نام هاساییاش شهرت
دارد« :بوکو هارام» که معنیاش چیزی نزدیک
به «تحصیالت غربی ممنوع» است .بوکو هارام به
نامش وفادار بوده و از سال  2009تاکنون بیش
از  300مدرسه را به همراه معلمین و شاگردانش
نابود کرده .جدیدترین جنایت این گروه کشتن 46
کودک در حین خواب در خوابگاه بوده است .در
ویدیویی در اینترنت رهبر این گروه پس از حملهای
خونین گفته که آنها به کشتن معلمینی که
تحصیالت غربی را آموزش دهند ادامه خواهند داد.
در پاکستان هم مشابه این اتفاقات از سال
 2007بارها برای معلمین و دانشآموزان زن و دختر
اتفاق افتاده است .ترور ناموفق فعال حقوق زنان،
مالله یوسف زای توسط طالبان ،مسئله حفاظت از
حقوق زنان را بار دیگر به صدر برنامه سازمان ملل
برای سالهای آینده فرستاد .یکی از رهبران طالبان
در نامهای به مالله یوسف زای که حاال پس از بهبود
از زخم گلوله در انگلستان تحصیل میکند ،از او
خواست تا برای تحصیل به پاکستان بازگردد.
در روز صلح سال  ،2012سازمان ملل توجهها
را به آماری جلب کرد که  86درصد کودکانش به
دلیل شورش و جنگ داخلی به آموزش دسترسی
ندارند.
تحصیل به عنوان اسلحه؟
گروههای مسلح همواره به عنوان یک
استراتژی نظامی به مدارس و کودکان و معلمین
حمله کردهاند ،گروههای تروریستی نیز از این قاعده
مستثنی نیستند .در نیجریه ،پاکستان و مالی،
تندروها تحصیل را بزرگترین خطر برای تشکیل
حکومتشان میدانند .در جواب ایدئولوژیهای
تندرو و خشونت ،گروههای فعال صلح همواره بر

دلنوشتهها
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یکتـا؛
یاوران کودکان توانمند ایران

نامش اسفندیار وحدتی است ،و در چهارم
اسفند ماه سال بیست و هفت به دنیا آمده
است .تحصیالتش را در رشتهی معماری مقطع
دکترا در ایتالیا به پایان رسانده و برای ادامهی
زندگی وطنش را انتخاب کرد .در چشمانش
آن همه مهربانی دارد که بیکالم هم مهرش
روانهی پیرامونش میشود .دستانش را بر هم
گره میکند و تمام احساسش را در واژهها به کار
میگیرد تا از تاریخ پیوستنش به بنیاد کودک
بگوید ،از به یاد آوردن قسمتی از خاطراتش هیچ
احساس رضایتی ندارد ،اما میگوید و داستان را
از اینجا آغاز میکند:
«خواهرزادهام در امریکا زندگی میکند ،او از آنجا
بنیاد کودک را شناخته بود و دربارهی فعالیتش
با من گفتگو کرده بود و در آنجا چند کودک را
تحت حمایت داشت؛ بچههای بم را .ـ اینجای
کالمش که رسید یادم آمد در دفترش عکسی از
ارگ بر دیوار داشت درست پشت سرش ـ اندکی
از زلزله بم نگذشته بود که به ایران آمد و همراه
هم به بم سفر کردیم تا آنچه به سر ارگ و مردم
و بچهها آمده بود را از نزدیک ببینیم .فاجعه

حرمت ناظری

عمیقتر از آن بود که فکرش را میکردیم و
عجیب تحت تاثیر آن همه ویرانی قرار گرفتیم»
همانجا تصمیم میگیرد بیتفاوت از کنار
کودکان آسیب دیدهی بم نگذرد و با خودش
پیمان میبندد هرگونه میتواند آنها را یاری
کند .در بم به خانوادههای زلزلهزده سر میزند
و با آنها همدردی میکند اما درد آنها بسیار
وسیعتر از آن است که بتوان از هجمهی آن به
این سادگیها کاست ،پس همانجا خدمترسانی
را آغاز میکند ،پس از بازگشتش به تهران راهی
دفتر مرکزی بنیاد کودک ایران میشود تا بداند
برای یک کمکرسانی منظم و هدفمند چه باید
کرد .تاریخ مانده در ذهنش را مرور میکند و با
همان نگاه مهربانش میگوید:
«قبل از زلزله و قبل از پیوستن به بنیاد کودک به
موسسهی خیریه دیگری کمک میکردم و هنوز
هم این روزها به غیر از بنیاد کودک به همراه
همسرم خانم مینا میردامادی به خیریههای دیگر
هم تا حد توانمان یاری میرسانیم .با مراجعه به
بنیاد کودک در تهران بیشتر با فعالیت مشخص
و هدفمند آن آشنا شدم ،کمکم بیشتر دوستان

و نزدیکانم را دعوت کردم که از دانشآموزان با
استعداد اما نیازمند کشورمان خصوصاً بم که مهد
آسیب آن روزها بود حمایت کنند»
آن سالها کمتر کسانی بنیاد کودک را
میشناختند و موسسه از حمایت بسیار کمی در
داخل از کشور برخوردار بود و دکتر اسفندیار
وحدتی و جامعهی وسیع دوستانش از اولین
کسانی بودند که به یاری دانشآموزان با استعداد
اما نیازمند همت گماردند و برای پیشبرد اهداف
بنیاد کودک با موسسه هم نوا شدند .در یک
مقطع زمانی گروه دوستان و همراهان دکتر
وحدتی به مرز پنجاه نفر رسیدند .این گروه
در ابتدا ترجیح میدادند که بیشتر کودکان بم
را مورد حمایت قرار دهند که پس از گذشت
سالها و به سامان رسیدن وضعیت بم ،از
دانشآموزان دیگر استانها هم حمایت کردند.
این گروه کمکم نامی برای خود برگزید و از آن
پس تحت عنوان گروه «یکتا» به فعالیت خود در
بنیاد کودک ادامه دادند.
از او پرسیدم چرا «یکتا»؟! این نام چگونه برای
گروه انتخاب شد؟
لحظهای سکوت میکند و خاطراتش را به عقب
باز میگرداند و ادامه میدهد« :یک روز به همراه
چند نفر از دوستانی که در یاری رساندن به بنیاد
کودک بسیار فعال بودند به دفتر مرکزی آمده
بودیم و در مذاکراتی که آن روز انجام شد نام
یکتا هم انتخاب شد در واقع نام یکتا مخفف
«یاوران کودکان توانمند ایران» بود .بنیاد کودک
در واقع کودکان توانمند را مورد حمایت قرار
میدهد و ما نیز مصرانه میخواستیم یاوران این
کودکان توانمند باشیم پس گروه را «یکتا» نام
نهادیم.
بیشتر افراد گروه یکتا معمار هستند ،و این
مهربانان نه تنها ساکن ایران که از ایتالیا،
امریکا و فرانسه و سوئد هم به یکتا پیوستهاند
و مشتاقانه مسیر تحصیل کودکان تحت حمایت
خود را دنبال میکنند.
فعالیت گروه یکتا صرفاً به پرداخت مقرری
ماهیانه کودکان تحت حمایت منتهی نمیشد
بلکه در طی سالیان به برگزاری مراسم مختلف
و حمایت موردی و پرداخت هزینههایی برای
مشکالت پیشبینی نشدهی کودکان نیز
پرداختهاند .این گروه چند سالی مراسمی را برای
تجلیل از دانشآموزانی که موفق به پذیرش در
دانشگاههای کشور شده بودند برگزار کرد ،از او
پرسیدم چرا دانشجویان« :این بچهها در شرایطی
موفق به ورود دانشگاههای کشور میشوند که
از خیلی از امتیازات و امکانات بچههای دیگر
بیبهرهاند .پس این تالش نتیجه یافتهی آنها
قابل تجلیل است .ضمناً این بچهها که دیگر وارد
عرصهی دانشگاهی شدهاند ،دیر یا زود از چرخهی
حمایت خارج میشوند و چه بسا بسیاری از اینها
به عنوان کمک کننده به سیستم بپیوندند ،پس

ب

واقعيتي تلخ و
خاموش در زندگي
برخی از کودکان

دكتر محمد مهدی تنعمي ـ استاد
دانشگاه تهران

الزم است حضور آنها محترم و جدی تلقی شود»
به آنچه میکند معتقد است و در کالمش اعتقاد
راسخی است و سعی میکند این اعتقاد را
اینگونه بیان کند:
«بنیاد کودک به فردا میاندیشد ،به فردای
فرهنگی ،به فردای اقتصادی .و بر روی فردایی
سرمایهگذاری میکند که دیر یا زود فراخواهد
رسید .این نگاه بلندمدت در الیههای از جامعه
اثر میگذارد که در نگاه خیلیها دیده نمیشود
اما اگر به آن پرداخته نشود چه بسا معضالتی
آفریده و دامنگیر طیف وسیعی از جامعه شود،
پس اگر میخواستم باری دیگر هم جایی را برای
کمک کردن انتخاب کنم باز هم بنیاد کودک را
انتخاب میکردم».
اطمینان کالمش ،قلبم را آرام میکند و شاکرانه
از خدا سپاسگزاری میکنم که هنوز هستند
کسانی که قلبشان برای فردای دانشآموزان
با استعداد اما نیازمند میتپد .دکتر وحدتی
ـ بنیانگذار گروه بزرگ یکتا ـ گفتگویش را
اینگونه پایان میبرد:
«وجوه مختلف فعالیت بنیاد کودک روشن و
شفاف است ،و این فعالیت روشن و شفاف باعث
شده است که هر روز تعداد بیشتری از افراد برای
حمایت از نسل حاضر که آیندهسازان کشورند به
موسسه بپیوندند و امید آن است که با توسعهی
هر چه بیشتر بنیاد کودک طیف بیشتری از
دانشآموزان با استعداد مورد حمایت قرار گیرند
تا واقعاً معضالت اقتصادی باعث ترک تحصیل
آنها نشود».
مهرمندیشان را سپاس

براي تو مينويسم ،تويي كه سهمت را از
كودكيهايت گم كردهاي .تويي كه فقر و ثروت
را نتوانستي بفهمي .از بازگشايي مدارس ،شادي
و شوق دويدن در مدرسه ،تحصيل رايگان و برابر،
ميزهاي مشتاق و هياهوي درس محروم ماندهاي.
کودکان بازمانده از تحصیل؛ شايد بتوان
گفت جامعترين تعريف از گروه «كودكان
محروم از تحصيل» آن دسته از جمعيت در
سن مدرسه يعني  6تا  18سال را دربر ميگيرد
كه در طول سال تحصيلي در چرخه آموزشي
كشور وارد نميشوند يا به داليلي خواسته يا
ناخواسته از اين چرخه كنار ميروند (روزنامه
دنياي اقتصاد.)91/02/20،كودكاني كه به دليل
فقر اقتصادي ،تنگدستي و زندگي در مكانهايي
كه فاقد امكانات تحصيلي است از طبيعيترين و
مسلمترين حق خود كه همان استفاده از تحصيل
است بازماندهاند .باتوجه به اهميت آموزش در
جهان ،منشور حقوق بشر در سال  1984بر اين
نكته تصريح كرد كه :همه حق آموزش دارند.
آموزش حداقل بايد در سطح ابتدايي و اوليه
رايگان باشد .آموزش ابتدايي اجباري است.
امروزه آموزش و تربيت نيروي انساني و
نقش آن بر توسعه هركشور به طرز انكارناپذيري
به اثبات رسيده است .هرچند كه سرمايهگذاري
در توسعه افراد پرهزينه و ديربازده است ،اما هيچ
كشوري براي رسيدن به موفقيت و پيشرفت
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را در رشته ادبیات و علوم انسانی کسب کردم و در
رشته حقوق دانشگاه کاشان پذیرفته شدم.
موفقیتهایی که بنده زیر سایهی حمایت
بنیاد به دست آوردهام فقط در زمینههای تحصیلی
محدود نمیشود به عنوان مثال در سال 83-84
به همراه تیم  22بهمن قهرمان فوتسال نوجوانان
شهرستان کاشان شدم و بعد از آن در تیمهای
معتبر کاشان توپ زدم .به دلیل عالقهی فراوانی
که به داوری فوتبال داشتم در کالسهای داوری
که مستقیماً زیر نظر فدراسیون فوتبال و کمیتهی
داوران برگزار شد ،شرکت کردم و توانستم در
بهمنماه سال  91نفر اول دورهی درجه  3داوری
فوتبال شوم .در همان سال  91در پانزدهمین
بازیهای درون دانشگاهی دانشگاه کاشان در
رشته والیبال مقام سوم را کسب کردم و هم اکنون
نیز در کنار درس به کار ویرایش کتب حقوقی
اساتید بزرگ و به نامی همچون پروفسور عباس
زراعت مشغول هستم و در کانون فرهنگی آموزش
به عنوان پشتیبان فعالیت مینمایم و از آنجا که
بنده در شهرکی در حاشیهی شهر کاشان که مردم
آن عمدتا از لحاظ مالی وضع خوبی ندارند زندگی
میکنم با تعامل خوبی که با مدیر مسئول کانون
فرهنگی هنری  22بهمن داشتم ایشان یکی از
اتاقهای کتابخانه را در اختیار من قرار داد تا
به صورت رایگان به دانشآموزان این منطقه در
مقاطع مختلف تحصیلی خدمات مشاورهای جامع
و کاملی ارایه کنم .در یک کالم بگویم کمکهای
بنیاد کودک برای من و خانوادهی من برکات
زیادی به همراه داشت به گونهای که این کمکها
راه تحصیل برادرم را نیز به سوی قلهی افتخار
هموار کرد و تاثیر خود را در سرنوشت او نیز نشان
داد زیرا او امسال در رشته مهندسی برق دانشگاه
اردبیل قبول شد .البته این را هم بگویم که تمامی
موفقیتها جز با تالش دلسوزانه ،صادقانه ،مستمر
و مداوم مجموعه بنیاد کودک کاشان مخصوصا
مددکار دفتر کاشان امکانپذیر نبود که خود از
نزدیک شاهد تمامی زحماتی که نه تنها برای من
بلکه برای تک تک مددجویان میکشد هستم
به طوری که رابطهی من و ایشان یک رابطهی
مددکار و مددجویی نیست بلکه رابطهای مادر و
فرزندی است .در پایان دوست دارم این را هم
عرض کنم که بنده به عنوان عضو کوچکی از
جامعه بنیاد کودک که خود را مدیون این موسسه
میداند بیکار ننشستهام و چندماهی است که در
حد بضاعت و توان خودم سعی در شناساندن این
مجموعهی بزرگ به هموطنان نوع دوست و خیرم
مخصوصا اساتید دانشگاه کاشان دارم به طوری
که تا کنون موفق به جذب مستقیم چند همیار
شدهام و چند نفر را برای حمایت بیشتر از آنها به
موسسه معرفی کردهام .دوست دارم دل نوشتهی
خود را با این سخن زیبا از خواجه عبداهلل انصاری
به پایان برم که میفرمایند:
«خدایا ،آفریدی رایگان ،روزی دادی رایگان،
بیامرز رایگان که تو آفریدگاری نه بازرگان».

يادداشت

گفت و گو
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راهي به جز پيمودن اين مسير ندارد .اين بدين
معنا است كه كودكي كه در مناطق محروم و
دورافتاده كشور زندگي ميكند و يا به هر دليلي
از تحصيل بازمانده است به همان نسبت حق
تحصيل دارد كه كودكان مرفه و شهري دارند.
شايد بتوان سه گروه از كودكان بازمانده از
تحصيل را بدينگونه برشمرد:
.1کودکان بدون شناسنامه
به دليل موانع قانوني ،تابعيت مادر ايراني به
فرزند منتقل نميشود .اين در حالي است که
کودکان بسياري که حاصل ازدواج زنان ايراني
با مردان خارجي (عموماً اتباع افغان) هستند و
ساکن ايرانند شناسنامه ايراني ندارند و شهروند
ايراني محسوب نميشوند .سالها است که
بسياري از اين کودکان ،شوق اول مهر را تجربه
نميکنند و با آيندهاي سرشار از ابهام و نا اميدي
روبهرو هستند.
 .2دختران محروم از تحصيل
تعداد روستاها و مناطق محروم در کشور
که فاقد مدرسه به خصوص در مقاطع راهنمايي
و دبيرستان هستند ،کم نيست .اين موضوع
سبب ميشود تا مانع بزرگي براي ادامه تحصيل
دانشآموزان و به ويژه دختران ايجاد شود .در
سالهاي اخير براي حل اين مشکل ،موضوع
روستا ـ مرکزي در دستور کار قرار گرفته بود که
بر اين اساس دختران ساير روستاها براي ادامه
تحصيل بايد به روستايي که امکانات آموزشي براي
آن تجهيز شده بود ،بروند؛ در حالي که هزينههاي
رفت و آمد ،امنيت دختران در اين مسير و دوري
راه و در کنار اين موارد ،تعصبات خانوادههاي
سنتي مانع از ادامه تحصيل دختران ميشود.
 .3کودکان کار و خيابان
کودکان کار؛ و خيابان عمدتاً ساکن شهرها

هستند .شناسنامه دارند و از همه حقوق يک
شهروند ايراني طبق قانون اساسي برخوردارند،
اما عمدتاً به داليلي از جمله :فقر مالي و فرهنگي
خانوادهها ،بيسرپرستي يا بدسرپرستي و ...از
تحصيل بازماندهاند .آمارها نشان ميدهد بيشتر
کودکان بازمانده از تحصيل در شهرها «پسرها»
هستند که به مشاغل کاذبي همچون دستفروشي
و حتي تکديگري مشغولند يا در کارگاهها و
توليديها برخالف قانون کار ،به دليل فقر مالي
حاکم بر خانواده به کارگري اشتغال دارند.
همينطور كودكاني كه اجبارا ً مدرسه را رها
كرده و راهي بازاركار ميشوند به طور عمده به
سه گروه تقسيم ميشوند:
كودكان كار؛ يعني كودكاني كه با خانواده
خود زندگي ميكنند ولي به علت فقر مالی
ناچار هستند در سنين پايين حتي از هفت يا
هشت سالگي به كارهاي سنگين و نامناسب در
كارگاهها و كارخانجات مشغول شوند.
كودكان كار در خيابان ،يعني كودكاني كه با
خانواده خود زندگي ميكنند ولي به علت احتياج
شديد مالي در پي كسب لقمهای نان از صبح در
خيابانها پرسه زده و به مشاغلي چون گدايي،
واكسي ،گلفروشي و ...اشتغال دارند و شبها
براي خوابيدن به خانه برميگردند.
كودكان خياباني؛ يعني كودكاني كه به
علت از هم گسيختگي خانواده ،فرار از منزل،
زنداني بودن والدين ،فوت والدين و ...با خانواده
خود زندگی نمیکنند و خوشبختانه تعداد اين
كودكان اندك است.
همه موارد فوق ،نقاط مشتركي دارند ،از
جمله اكثريت آنها بيسواد بوده و به ندرت سواد
خواندن و نوشتن دارند .نكته قابل توجه آن
است كه اغلب اين كودكان در آرزوي داشتن
يك زندگي متعادل و امكان تحصيل در مدرسه
هستند.

هدف نهایی تحصیل کودکان؛ به نظر
ميرسد اولين گام در رسيدن به اين هدف
داشتن آمار دقيق از كودكان بازمانده از تحصيل
است .متأسفانه هنوز آمار دقيقي از اين كودكان
در دسترس نیست ،زيرا آنها كودكان كپرنشين
روستاها و بعضاً بيخانمان و يا حتي خانوادههايي
هستند كه به دليل فقر و شرم و خجالت حاضر
به دادن آمار نيستند .البته داليل ديگري
مزيد برعلت ميباشد كه در حوصله اين بحث
نميگنجد .عالوه بر اين روزنامه بهار با استناد به
گزارشهای خبرگزاری ايلنا ،مينويسد بيش از
 37درصد دانشآموزاني كه در آمار ثبتشدگان
قرار دارند مجبور به ترك تحصيل ميشوند.
گام دوم را انعطاف شيوههاي آموزشي
و ساعات درسي به ويژه در مناطق محروم و
روستايي كه كودكان مسئوليتهايي در اداره
امور خانواده دارند ،میتوان برشمرد.
و در نهايت گام سوم ،هماهنگي بين نهادهاي
مختلف جهت حمايت از كودكان بازمانده از
تحصيل است كه متأسفانه به هر دليل هر نهاد
اين امر را مشكل ديگري ميداند .عالوه براين
براساس سند «آموزش براي همه» در يونسكو،
ايران متعهد به برداشتن گامهاي جدي در جهت
افزايش پوشش تحصيلي كودكان تا سال 2015
شده است و اين منوط به عزم گسترده و راسخ
دولت و مردم است .و به تأكيد ميتوان گفت كه
هركدام از ما در برابر اين كودكان با استعداد
و مشتاق تحصيل مسئول هستيم و مسئوليت
ما نه فقط از باب كمك اقتصادي بلكه درجهت
شناسایی اين كودكان و كمك به پرورش و
شكوفايي تواناييها و استعدادهاي وافر اين
ثروتهاي ملي است.
با نگاهي اجمالي به دستاوردهاي NGOها و
نهادهاي مردمي ميتوان كودكان با استعدادي را
مشاهده کرد كه پس از گذراندن دوران تحصيلي،

جمعبندي (پيشگيري قبل از درمان)
اگرچه كودكان بازمانده از تحصيل همواره
سوژه داغي براي رسانهها هستند و مرثيهسرايي
و انتقادهايي بسيار در اينباره شده است و همه
اين و آن را متهم ميكنند و يا پيشنهادهاي
عجيب و غريب و پرهزينه ارائه ميدهند ،ولي
ميتوان ديد كه در عمل تنها بخش كوچكي
از دولت ،شركتهاي خصوصي مشتاق در
حوزههاي اجتماعي و NGOها بصورت عملي
براي حمايت از اين كودكان مستعد ميكوشند.
وظيفه كودكان «تحصيل كردن» است نبايد
اجازه بدهيم فقر اقتصادي و نداشتن امكانات
تحصيلي ،مانع تحصيل كودكان گردد .فقر،
عقبافتادگي ،مشكالت خانوادگي ،اعتياد
و ...در آینده ،تاواني است كه جامعه ما براي
ناديده گرفتن نياز تحصيلي كودكان امروز بايد
پرداخت کند و همانگونه كه واضح و مشخص
است پيشگيري آسانتر ،كمهزينهتر و راحتتر از
درمان است .جامعه امروز ما بايد با چشمي نگران
به آينده فرزندان خود بنگرد .فرزندان مستعدي
كه با كمي حمايت ،آموزش و پرورش ،ميتوانند
کارآفرینان ،مديران ،آيندهسازان و باعث بالندگي
و افتخار اين سرزمين باشند.
منابع:
روزنامه اقتصاد مورخ 91/02/20
هاشمخاني ،ميثم ،مقاله كودكان بازمانده از شوق اول

مهر
عبدالهي ،شيرزاد ،آمار و اطالعات كودكان بازمانده از
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آ

کودکان
آینده ما هستند

گفتگو با مارک تاکه هارا مدیر اجرایی بنیاد کودک درآمریکا

آقای تاکه هارا لطف ًا خودتان را به خوانندگان
ما معرفی کنید
با سالم به خوانندگان گرامی ،من مارک
تاکه هارا هستم .من در فلوریدا به دنیا آمدم
و در جنوب کالیفرنیا بزرگ شدم .پدر من در
در نیروی هوایی کار میکرد و به خاطر همین
کودکی و نوجوانی من در مکانهای گوناگونی
چون فلوریدا ،آالباما و کالیفرنیا گذشت .من سه
سال در آلمان غربی زندگی کردم و در آن جا با
مردم و فرهنگهای متفاوت آشنا شدم .زمانی
که  19ساله بودم ،برای مدتی درس و تحصیل را
رها کردم و به همراه یک هیات کلیسایی برای دو
سال به تایوان رفتم .در همان زمان فکر کردم که
کار آینده من در زمینه خدمت به مردم محروم
خواهد بود و پس از برگشت از تایوان به دانشگاه
رفتم و در رشته بازرگانی تحصیل کردم و مدرک
کارشناسی ارشدم را در اداره تجارت گرفتم.
چه مدت است که در بنیاد کودک مشغول
به کار هستید؟
من از مرداد ماه  92در بنیاد کودک مشغول
به کار شدم.
آیا تاکنون درسازمان نیکوکاری دیگری
هم فعالیت کردهاید؟
من با چندین سازمان نیکوکاری همکاری
داشتهام .وظیفه اصلی من برنامهریزی فعالیتهای
ورزشی جوانان و نوجوانان پس از مدرسه بود و
پس از آن برای  United Wayکار کردم که
بزرگترین و قدیمیترین سازمان جمعآوری
کمکهای مالی برای محرومین در آمریکا است.
در چندین سازمان نیکوکاری به عنوان داوطلب
کار کردم .دو سال در  Big Brotherداوطلبانه
کار کردم و مربی پسری هفت ساله بودم همچنین
تا چندی پیش مدیر اجرایی سازمانی غیرانتفاعی
در کالیفرنیای شمالی بودم که برای خانوادههای
محروم امکان برخورداری از بیمه بهداشت روانی
را فراهم میکرد.
به نظر شما روش کار بنیاد کودک تاثیری
در حفظ رابطه هموطنان مقیم آمریکا با
ایرانیان داخل کشور دارد؟
هدف نهایی بنیاد کودک ایجاد فرصتی

یکسان برای برخورداری همه کودکان در سراسر
دنیا از تحصیالت است ،که بتوانند به وسیله آن
به رویاهای خود جامه عمل بپوشانند .به نظر من
کارکرد ما ،به ویژه در ایران ،رابطه این دو گروه را
بهبود بخشیده است و مشاهده توجه و سخاوتی
که ایرانیان مقیم آمریکا به کودکان ایرانی نشان
میدهند برای من شگفتآور است.
بیش از دو دهه پیش که بنیاد کودک
بنیانگذاری شد ،سخاوتمندی این گروه از ایرانیان
به طور قطع ثاثیر مثبتی بر زندگی هزاران کودک
ایرانی داشته است .من بر این باورم که کارکرد
بنیاد کودک و این تاثیر مثبت در بهبود رابطه
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موفق به اخذ مدارج عاليه از دانشگاههاي
معتبر شدهاند و چه خوب است با حمايتهاي
كارآفرينان جامعه و جذب اين افراد در بازار
كار و استفاده از تخصص و دانش آنها بتوان
زمينههاي مناسبي را براي رشد و توسعه و رونق
اقتصادي جامعه و آیندهای روشن و تابناک برای
کودکانمان ،به وجود آورد.

دلنوشتهها
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این دو گروه نقش اساسی داشته است.
فعالیت در سازمانی مانند بنیاد کودک
که هدف آن کمک به کودکان و دانشآموزان
نیازمند است چه تفاوتی با سازمانهای دیگر
دارد؟
بنیاد کودک موقعیت منحصر به فردی در
این زمینه دارد .هدف این بنیاد حمايت مالي
و معنوي از دانشآموزان مستعد ولی نيازمند
ايراني است .این کار به معنی سرمایهگذاری در
آینده جامعه و آیینهی تمامنمای این جمله است
که «کودکان آینده ما هستند» من کام ً
ال به این
جمله باور دارم .چشمانداز آینده ما بستگی به
میزان و نوع سرمایهگذاری که ما برای کودکانمان
انجام میدهیم دارد.
به نظر شما برای کمک به کودکان ،ملیت
یا مذهب آنها باید مورد توجه قرار گیرد و یا
دیدگاه فراملیتی بنیاد کودک را تأیید میکنید؟
مذهب و ملیت بدون شک نقش بزرگی در
زندگی همه ما بازی میکنند .مردم همیشه خود
و جامعه خود را بخشی از مذهب و ملیت خود
میدانند .اما کمک به کودکان فراتر از تفاوتهای
مذهبی ،ملیتی و نژادی است .بنیاد کودک به همه
کودکان از هر مذهب ،نژاد و ملیت کمک میکند
و من با افتخار اعالم میکنم که بنیاد کودک
در سه کشور ایران ،افغانستان و اندونزی فعال
است و همیاران ما از سراسر دنیا و از مذاهب،
ملیتها و فرهنگهای گوناگون هستند و این امر
موقعیت ممتازی به بنیاد کودک میدهد .این
درست است که همیاران ما کودکانی را که از
کشور خودشان هستند را یاری میکنند ولی
هدف اصلی آنها کمک به کودکان برای ساختن
جهانی بهتر است.

بنیاد کودک را برای دوستان و آشنایان
خود چگونه معرفی میکنید؟
من همیشه به همه میگویم که در بنیاد
کودک کار میکنم و طبیعتاً خانواده و دوستانم
پرسشهای بسیاری در این رابطه دارند .آنها
میپرسند که «چرا برای سازمانی کار میکنی که
به جای کمک به کودکان آمریکایی به کودکان
خارجی کمک میکند؟» یا «کار کردن با ایرانیان
چگونه است؟» پاسخ من همیشه این بوده که این
باعث افتخار و خوشحالی من است که در جایی
کار میکنم که فعالیتهایش گستره جهانی
دارد و محدود به یک کشور نیست .متأسفانه در
طی دهههای گذشته بین ایران و ایاالت متحده
آمریکا کشمکشهای زیادی وجود داشته ولی
امیدوارم فعالیت سازمانهایی مانند بنیاد کودک
بتواند در بهبود رابطه این دو کشور مفید باشد.
آیا از میان دوستان و آشنایان آمریکایی
شما کسی به بنیاد کودک پیوسته است؟
بسیاری از دوستانم برای پیوستن به بنیاد
کودک عالقه نشان دادهاند .به نظر من ،آنها
مانند بسیاری از آمریکاییان در خصوص بنیاد
کودک و فعالیتهای آن تصور درستی نداشتند.
پس از توضیحات من ،دوستانم از وجود چنین
موسسهای و میزان پشتیبانی ایرانیان مقیم
آمریکا از عملکرد بنیاد شگفتزده شدند.
به نظر شما مسائل سیاسی بین دولتها تا
چه حد بر فعالیتهای سازمانهای غیردولتی
تأثیر میگذارد؟
متأسفانه چه بخواهیم یا نخواهیم مسائل
سیاسی بر فعالیت سازمانهای غیردولتی تأثیر
خواهند گذاشت.
بنیاد کودک ایران به عنوان یک موسسه

خیریه غیردولتی و غیرسیاسی آرمان خود را
دستیابی به این هدف قرار داده است« :هیچ
دانشآموز با استعدادی نباید به دلیل فقر مادی،
از تحصیل و تالش بازبماند ».بنابراین ،این
موسسه باید برای به ثمر رساندن این آرمان
تمام کوشش خود را انجام دهد .یک نمونه از این
کوششها ،آخرین الیحهی دفتر کنترل اموال
خارجی ( )OFACوزارت خزانهداری آمریکا
برای کاهش تحریمهای اقتصادی است که امکان
ارسال کمکهای مالی را به ایران فراهم میکند.
تا پیش از تصویب این الیحه بنیاد کودک تنها
میتوانست مواد غذایی را به ایران بفرستد.
در هر صورت ،بنیاد کودک فارغ از هرگونه
مسائل سیاسی از هر فرصت برای گسترش
فعالیتهای خود در زمینه حمايت مالي و معنوي
از دانشآموزان مستعد و نيازمند و همچنین
مبارزه اصولي با فقر و ناتواني از راه گسترش
دانايي و دانشاندوزي ،استفاده خواهد کرد.
تا چه حد با زبان و فرهنگ ایرانی آشنایی
دارید؟ آیا کار در بنیاد کودک در این زمینه به
شما کمکی کرده است؟
تا پیش از پیوستن به بنیاد کودک ،با
فرهنگ و زبان ایرانی زیاد آشنایی نداشتم .در
طی چند ماه گذشته که در این موسسه کار
میکنم و هر روز همکاران ایرانی خود را میبینم
با فرهنگ ایرانی بیشتر آشنا شدهام ،به ویژه به
خوراک ایرانی عالقه پیدا کردهام! به غیر از اینها
نباید از تمدن و تاریخ پر بار ایران غافل شد.
اگر در بنیاد کودک کار نمیکردم شاید هرگز
نمیتوانستم درباره ایران و تمدنش چیزی بدانم.
امیدوارم که خیلی زود بتوانم به ایران سفری
داشته باشم.

ا

اگرخوب زندگی کنیم نمیتوانیم بگوئیم که
حتماً شاد هم خواهیم بود اما اگر شاد باشیم حتما
خوب زندگی خواهیم کرد.
بهتر است قدمی درگذشته بگذارم و روند
تغییرات و تحوالتی را که برایم رخ داده است ،را از
گذشته تا به حال بررسی کنم تا عزیزان نیکاندیش
بدانند که محبت حتی اگر خیلی هم کوچک باشد
میتواند زندگی دیگران را تغییر دهد چرا که چراغ
تاریک وجودمان به جرقهی محبت روشن خواهد
شد و این روشنی تداوم خواهد یافت.
درگذشته دختری بودم سرشکسته ،نا امید و
بدون اعتماد به نفس که سپری شدن روزها برایم
معنایی نداشت و چشم به راه هیچ آیندهای نبودم که
خود را درآن موفق و سربلند ببینم .درآن سنین که هر
دختر و پسری دوست دارد تکیهگاهی محکم داشته
باشد ،من جای خالی آن تکیهگاه را در کنار خود
احساس میکردم .و این مهمترین ضربهی روحیای
بود که به من وارد شد و بار مسئولیت سنگینی را بر
دوشم گذاشت .این وضعیت تاسفبار مرا در خمودی
و تاریکی فرو برد و تمامی داشتههای خود را فراموش
کردم و فقط به نداشتههایم فکر میکردم.
تا اینکه دستهای گرمی ،دستهای بیروح و
سردم را گرفتند و از تاریکیای که زندگیام را احاطه
کرده بود ،مرا به سمت نور و روشنایی هدایت کردند.
هر روز موج جدیدی از تفکرات مثبت به ذهنم
وارد میشدکه روزنههای بسته و منجمد ذهنم را
باز میکرد .الزمهی قرارگرفتن در مسیر شکوفایی
تغییر افکاری بود که سالها به آن خو گرفته بودم و
زندگیم را بر اساس آن شکل داده بودم .زیرا آدمی تا
طرز فکرش تغییر نکند رفتارش عوض نخواهد شد و
من به تدریج این موضوع را به خوبی درک کردم که
«زندگی دفتری است که ورقهای بیشماری دارد
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سرودههایی
از یاران همراه ما
همیاران بنیاد کودک بهویژه در شبکههای
مجازی با کلمات و جملههای محبتآمیز بسیاری
ما را دلگرم کردهاند .اما خالی از لطف ندیدیم تا به
چند دلنوشتهی همیاران بنیاد اشارهای کنیم.
نسرین سلحشور همیار بنیاد کودک
به آسمان چه مینگری ز بهر دیدن حور
زمین پر از فرشتگان کوچک و غمگین است
بیا و بال و پری ده به کودکان وطن
که عاشقانهترین رسم عاشقی این است
مهدی نجفی همیار بنیاد کودک
طلوع ميكند همي براي تو خورشيد
نقش سپيد
به شامگا ِه غمت ميزند ِ
فرشتهاي كه سكوتت هزار فرياد است
چشم منتظرت آفتاب تازه دميد
به
ِ
سروش تاری همیار بنیاد کودک
باز امشب میرقصد کودکی
با دستهای کوچکی
که مثل دو بال سپید
با رنگ عشق و امید
با پاهایی که همچون دو شاخهی بهاریست
با چشمانی که مثل دو حوض آبی آب
در آسمان امشب میتابد مثل مهتاب
آن سازی که امشب کودک با آن میرقصد
تارهای دلگشایش با دست تو میلرزد
با دست تو میلرزد...
احسان داوودی همیار بنیاد کودک
تا فلق پرواز کن
و به خورشید بگو
دستان پراز درک زمین باز آرد
جرعهای نور به
ِ
تا شود را ِه عبور
و زند پیوندی
ِز سر لطف
دل منتظر مردم این کوی بهار
ِ
کز پی هم چینند
ِز طراوت ،برگی
و به رسم نیکی
همه گل خانهی محزون و ت ََرک خوردهی شهر
بوتهی مهر و محبت کارند

نشریه داخلی بنیاد کودک ایران
گزارش یازدهم سال 1392

دلنوشتههای
مددجوی آملی
و فارغالتحصیل
مهندسی صنایع

و به خاطر یک ورقش نباید کل دفتر را پاره کرد».
آشنایی با عزیزانم در بنیاد کودک و محبت همیارانش
که همواره برای من مانند تکیهگاهی محکم بودند
موجب شد که من در مقابل سختیها و نامالیمات
روزگار کمر خم نکنم و چه بسا مقاومتر از همیشه
باشم و برای فردایی که خود را قطعاً سربلند و موفق
میبینم اکنون پایه و اساسش را طرحریزی کنم .به
اقرار میگویم تنها چیزی که موجب تغییر زندگی
یکنواخت من شد محبت عزیزانم در بنیاد کودک بود.
از خاطرات خوشی که به عنوان یک خاطرهی به
یاد ماندنی در ذهنم ثبت شده است برایتان میگویم.
رمز ماندگاری این خاطره در این است که تجربه
زیادی را به من هدیه داد و حس نوع دوستی را در
وجودم پروراند و مرا در هدفم ثابتقدمتر کرد.
چند سال قبل به همراه تعدادی از بچههای
بنیاد کودک به مشهد رفتیم درآن سفر زیارتی ـ
تفریحی همه گروههای سنی بهطور دستهجمعی
بودیم .شیطنتهای بچههای کوچکتر و شیرین
کارهایشان موجب دلگرمی همهی ما میشد و
بزرگترها نیز صمیمانه از دل و جان سعی میکردند
که به همه خوش بگذرد .من در این سفر یاد گرفتم
اگر نیکی را فقط به خاطر لذتی که دارد انجام دهیم
خوشبختی را بدست میآوریم.
از زمانی که خودم را شناختم تا االن همیشه از
خدای بزرگ خواستهام روزی به من لیاقت و توانی
عطا کند که بتوانم آرزوهای فرزندان کوچک این
مرز و بوم را که به علت عدم استطاعت مالی و سایر
شرایط نامساعد قادر به برآورده کردنشان نیستند را
محقق کنم .خدا را شکر میکنم که این آرزو چندان
برایم محال نبوده و مسیر زندگیام با انسانهای بزرگ
و شریفی پیوند خورده است که میتوانم زندگی و
هدف آنها را سرمشق خود قرار دهم و در آینده قدم
در مسیری بگذارم که همواره آنرا درگوشهی ذهنم
میپروراندم و آن مسیر کمک به همنوعانم بودهاست.
محبت هدیه الهی است که ظرف وجود بندگان
صاحب لیاقت را پر کرده است ،این بندگان تجلی
خداوندند و کسانی هستند که اگر دقایقی را با آنان
سپری کنیم فارغ از غمهای دنیا خواهیم شد .منبعی
سرشار از انرژی مثبت با چهرههایی آرام و صبور.
تکتکشان را دوست دارم.
«خوش به حال خدا که لحظه لحظه باتوست و
من همیشه درمورد تو با او حرف میزنم»

سرودهها

نشریه داخلی بنیاد کودک ایران
گزارش یازدهم سال 1392

42

مددجویان موفق
بنیاد کودک

در خبری که  9آبان ماه سال  92در
وب سایت بنیاد کودک قرار گرفت؛
مسئول امور دفاتر بنیاد کودک
با اعالم خبر قبولی  64درصد از
مددجویان واجد شرایط شرکت
در کنکور گفت :در سال تحصیلی
جدید دانشگاههای کشور213 ،
نفر از مددجویان بنیاد کودک در
کنکور پذیرفته و در دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی مشغول به
تحصیل شدهاند
به دلیل توجه دفاتر بنیاد کودک
به فعالیتهای کیفی در سال
تحصیلی جدید باالترین آمار قبولی
دانشگاهها مربوط به دانشگاههای
دولتی است

و رویدادهای علمی و ورزشی در سال  92گوشهای
از این کامیابیهاست که تنها با مهربانی و حمایت
هموطنان نیکوکار و پشتکار دانشآموزان تحت
حمایت امکانپذیر بود.
در این شماره برآنیم تا به تعدادی از این
موفقیتها اشاره کنیم.
نخبههای کنکوری بنیاد کودک
پس از اعالم نتایج کنکور سراسری  1392دفاتر
بنیاد کودک در سراسر کشور غرق شادی بودند .از
مددکاران و مسئولین دفاتر گرفته تا همیارانی که
خبر موفقیت فرزندشان را میشنیدند .در کنکور
سراسری بنیاد کودک خوش درخشید و کودکانی
که پیش از این به دلیل نداشتن امکانات الزم و نیز
وجود مشکالت مالی ،ممکن بود از چرخۀ تحصیل
و پیشرفت باز بمانند ،اکنون بالیدن گرفتند .در
کنکور سال  92فرزندان بنیاد کودک بیش از 200
کرسی دانشگاههای کشور را در اختیار گرفتند که
با رشدی  64درصدی نسبت به سال قبل باالترین
میزان قبولی محسوب میشود .بدین ترتیب آمار
دانشجویان مشغول به تحصیل که از حمایتهای
همیاران بنیاد کودک بهره میبرند به بیش از 700
نفر رسید .بسیاری از قبولشدگان کنکور امسال از
شهرهای مختلف با رتبههای خوب به دانشگاههای
سراسر کشور راه یافتهاند.
 20مدال طال و نقره کشور برای دانشجوی
موفق بنیاد
احمد یکی از دانشجویان مدالآور در رشتهی
ورزشی شنا از دفتر بنیاد کودک در مشهد است
که از سال  1388به خانوادهی بزرگ بنیاد کودک
پیوسته است ،احمد کمبیناست و هماکنون در
رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد
اسالمی مشهد مشغول به تحصیل است.
این دانشجوی موفق حدود  4سال است که به
صورت حرفهای فعالیت خود را در رشته شنا آغاز
کرده و توانسته در این رشته ورزشی بیش از 20
مدال طال ،نقره و برنز را در مسابقات نابینایان و
کمبینایان در سطح کشور کسب کند.
در گفتگوی کوتاهی که با او انجام شد ،هدف
خود را چنین بیان کرد :اخالق و تحصیل یکی
از مهمترین مسائل هر جامعهای است .ورزشکار
بداخالق و کمسواد خیلی زود از اذهان پاک
میشود اما ورزشکاری که سواد و اخالق را در
اولویت قرار دهد به راحتی میتواند به چهرهای
ماندگار تبدیل شود و هدف اصلی من این است که
با یاری خدا و تالش و پشتکار بتوانم ابتدا در رشته
تحصیلیام به مدارج باالی علمی دست یابم و در
کنار آن در رشتهی ورزشیام شنا ،پر افتخارترین
ورزشکار کمبینا و نابینای کشور شوم.
احمد در تالش است تا بتواند در مسابقات
انتخابی تیم ملی که به زودی برگزار خواهد شد با
تمام توان شرکت و افتخاری دیگر برای خودش و

ب

بهرام عظیمی
انیماتور و فیلمساز

کار بنیاد کودک،
کمک به ساخت
آینده جامعه

بنیاد کودک کسب کند.
او از صمیم قلب از همه همیاران عزیزش که
طی این سالها برای موفقیت تمامی فرزندان بنیاد
کودک تالش کردهاند تشکر و قدردانی کرده و بیان
کرد اگر کمکهای بنیاد نبود او در همان دوران
دبیرستان به دلیل شرایط سخت زندگی ترک
تحصیل میکرد .همچنین امیدوار است با کسب
موفقیت تحصیلی و ورزشی پاسخگوی محبتهای
بیدریغشان باشد و زحماتشان را جبران کند.
قهرمان نیوکونگفوی دختران ایران
مینا یکی از دانشآموزان نخبهی بنیاد کودک
است که از چهار سال پیش بورسیه بنیاد کودک
شده است .این دانشآموز موفق شیرازی  17سال
سن دارد و به تازگی موفق به کسب مدال طال
در مسابقات کشوری نیوکونگفوی بانوان در رده
جوانان شده است .مینا کالس سوم دبیرستان
است و در رشته تجربی تحصیل میکند .این
دانشآموز موفق حدود  11سال است که در این
رشته فعالیت دارد و توانسته مقامهای زیادی را
چه در سطح استان و چه در سطح کشور کسب
کند.
او در گفتگوی کوتاهی که با همکاران ما
در دفتر شیراز انجام داد ،هدف خود را از درس
خواندن و انتخاب رشته تجربی چنین بیان کرد:
«هدف من از درس خواندن این است که بتوانم با
کمک خدا و تالش و پشتکار خودم در آینده رشته
دانشگاهی پرستاری را انتخاب کنم و آن را ادامه
دهم و به جامعه خدمت کنم».
مینا دوست دارد که در کنار تحصیل ،ورزش
را هم ادامه دهد تا اگر فدراسیون کونگفو در
آینده تیم ملی تشکیل داد یکی از اعضای تیم ملی
در این رشته باشد.
او صمیمانه از همیارش به دلیل تمام زحماتی
که برای او کشیده است تشکر میکند و میگوید:
«امیدوارم که بتوانم با آوردن نمرات درسی خیلی

خوب و مقامات خوبی که در ورزش کسب میکنم،
زحماتشان را جبران کنم».
مینا دوست دارد که با گرفتن مدرک
مربیگری در رشته ورزشی خود بتواند در آینده
بچههای بنیاد را که به این رشته عالقه دارند تعلیم
دهد و سهمی در موفقیت آنها داشته باشد.
و در آخر مینا از همه عواملی که در بنیاد
فعالیت دارند و زحمت میکشند تشکر کرد و به
همه خسته نباشید و خدا قوت گفت.
او از بچههای بنیاد خواست نقاط قوتشان را
در هر زمینهای پیدا و خود را باور کنند تا بتوانند
در آن زمینه پیشرفت کنند و یکی از بهترینهای
جامعه شوند.
مدالآور شطرنج کشور و فرزند نخبهی
بنیاد
رضا یکی از مددجویان معلول بنیاد کودک در
رشته شطرنج در مسابقات کشوری خراسان رضوی،
موفق به کسب مدال برنز و کسب مدال طالی
اخالق و مدال نقره توانمندیهای کشور شد.
این مددجوی نخبهی بنیاد کودک دفتر
ارومیه که دانشآموز سال دوم دبیرستان در رشته
کامپیوتر است ،از  8سالگی تحت پوشش بنیاد
کودک قرار گرفته است.
با آنکه پدر رضا هم از ناتوانی جسمی ـ
حرکتی رنج میبرد ،اما این دانشآموز نخبهی
ایرانی با حمایتهای بنیاد و همیاران مهربانش
مدال کسب کند .نه تنها در زمینهی تحصیل
بلکه در زمینه ورزش و اخالق هم موفق باشد.
یکی از همیارانش این اواخر به دلیل تالشها و
موفقیتهای او یک لپتاپ به او هدیه کرد.
ما از میان صدها مددجوی موفق بنیاد کودک
به همین تعداد بسنده کردیم چرا که امکان معرفی
همه آنها را نداشتیم .تالش خواهیم کرد تا از این
پس این موفقیتها را در سایت بنیاد کودک به
اطالع شما همیاران عزیز برسانیم.

بدیهی است که آموزش روی کودکان تاثیر
بسیاری دارد و همه کودکانی که از آموزش و پرورش
بهرهمند شوند ،آینده بهتری خواهند داشت .امروزه
سیستمهای جدید آموزشی برای کودکان طراحی
و اجرا میشود که به آنها امکان مطالعه ،تجربه و
آزمایش میدهد .همه کسانی که صاحب شغل و
مجموعه هستند ،روزی آموزش دیدهاند و با توجه به
نوع آموزش خود ،اکنون در بخشهای مختلف به نفع
جامعه خود کار میکنند .با اینکه خیلی از فعالیتهای
آدمها به منافع شخصیشان برمی گردد ،اما در نهایت
محصول کار همه ساختار جامعهشان را میسازد.
مطمئناً اگر کودکان ما درست آموزش ببینند ،جامعه
آینده ما از آدمهای خوشفکر ،متخصص و با عالقهی
باال بهره خواهد برد .در نتیجه هرچه تعداد ارگانها
و سازمانهایی که از مردم برمیآیند بیشتر باشد،
بچههای توانمندتری خواهیم داشت .اگر سازمان و یا
انسانی دست یک کودک را بگیرد و شرایط تحصیل
او را مهیا کند ،کار بسیار بزرگ و ارزشمندی کرده
است .به نظر من هرچه بنیادهای مردم نهاد تقویت
شود ،نفع آن در نهایت به جامعه برمیگردد چون با
حضور این بنیادها ،در جامعه ما هم ،مانند جوامع
پیشرفته همه کودکان اعم از فقیر و غنی ،از حداقل
امکانات آموزشی بهرهمند میشوند .معموال در هر
جامعهای تعدادی آدم شاخص هستند که رفتار آنها
میتواند روی قشری (حداقل طرفدارهایشان) موثر
باشد .هنرمندان و ادیبان هم اینگونه الگوی جامعه
میشوند و هرچه در تبلیغات و فعالیتها همراه
بنیادهای مردمی باشند ،مردم برای کمک بیشتر
ترغیب میشوند.
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ب

مددجويان موفق

بنیاد کودک از بیست سال پیش تاکنون که
فعالیت خود را آغاز کرده است همه ساله نخبگان
و فرزندان با استعداد اما نیازمند کشور را تحت
پوشش خدمات خود قرار داده است.
تمرکز بنیاد کودک بر حمایت از دانشآموزان
ایرانی با استعدادی است که ممکن بود به خاطر
مشکالت و معضالت مالی از تحصیل باز بمانند.
خوشبختانه در سالی که گذشت بنیاد کودک
در زمینهی حمایت از دانشآموزان با استعداد
رشد قابل توجهی داشت و آمار قبولی در کنکور و
مدالآوران بنیاد کودک نسبت به سالهای گذشته
افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
در خبری که  9آبان ماه سال  92در وب
سایت بنیاد کودک قرار گرفت؛ مسئول امور دفاتر
بنیاد کودک با اعالم خبر قبولی  64درصد از
مددجویان واجد شرایط شرکت در کنکور گفت:
در سال تحصیلی جدید دانشگاههای کشور213 ،
نفر از مددجویان بنیاد کودک در کنکور پذیرفته
و در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشغول
به تحصیل شدهاند که این عدد نسبت به میانگین
سالهای قبل رشد قابل توجهی داشته است.
نوشین اسماعیلی در گفتگو با روابط عمومی
بنیاد کودک اضافه کرد :البته این آمار بدون در
نظر گرفتن لیست تکمیل ظرفیت و ورودیهای
بهمن ماه دانشگاهها است و ما امیدواریم با اعالم
نتایج تکمیل ظرفیت و رشتههای نیمه متمرکز
آمار ما نیز افزایش یابد.
وی ضمن تقدیر از فعالیت دفاتر بنیاد کودک
ایران در سراسر کشور گفت :خوشبختانه به دلیل
توجه دفاتر بنیاد کودک به فعالیتهای کیفی
در سال تحصیلی جدید باالترین آمار قبولی
دانشگاهها مربوط به دانشگاههای دولتی است
و در این میان ،دفاتر بنیاد کودک در شهرهای
بم ،اردبیل و شیراز نتایج بهتری کسب کردهاند.
اسماعیلی ابراز امیدواری کرد با برنامهریزیهای
تازهتر ،روند کیفی و روبهرشد تحصیل مددجویان
بنیاد کودک در سالهای آتی نیز ادامه پیدا کند..
پیش از این و در روزهای نخستین اعالم
نتایج کنکور سراسری خبرهای خوشی از کسب
رتبههای باالی کنکور توسط فرزندان بنیاد
کودک منتشر شده بود که با اعالم نهایی نتایج و
جمعبندی آمار قبولیها ،بیش از پیش مددجویان
بنیاد خوش درخشیدند.
اضافه میشود سیاست حمایتی بنیاد کودک
به گونهای است که تمامی کودکان تحت پوشش
تا پایان تحصیالت دانشگاهی میتوانند از خدمات
حمایتی این موسسه بهرهمند شوند.
همچنین بنیاد کودک عالوه بر حمایتهای
تحصیلی بر فعالیتهای علمی ،ورزشی و فرهنگی
مددجویان نیز متمرکز است و در این راستا موفق
همیاران کودکان و نوجوانان تحت
شد با همیاری
ِ
حمایت خود افتخارات زیادی را کسب کند.
کسب دهها مدال و لوح افتخار از جشنوارهها

از نگاه ديگران
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تبعات محرومیت
از تحصیل کودکان
مهاجر افغان

ا

الهام علیمردانی

اشاره :هماکنون کودکان افغان محروم از
تحصیل در ایران ،تنها به مهاجران محدود نمیشوند،
بلکه بخش بزرگی از کودکان افغان متولد و بزرگشده
در ایران ،کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
اتباع افغان و ...نیز هستند.
به نظر میرسد وقت آن رسیده باشد تا تجربه
بیست ساله حضور مهاجران افغان در ایران مورد
ارزیابی قرار گرفته و رویکردهای چند ساله اخیر در
بوتهی نقد قرار گیرند .آیا با این حجم از تبعیض،
تحقیر و محرومیت اعمال شده بر اتباع افغان مقیم
ایران ،این افراد که در آینده به افغانستان و یا سایر
کشورهای مهاجرپذیر خواهند رفت ،سفیران خوبی
برای ایران خواهند بود؟
پیروزی طرح آموزش ملی در اروپا با گسترش
استعمار مقارن شد و این پدیده هم تصادفی نیست
در پشت پدیده بیسوادی ،انسان فرودست را قرار
میدهند .اقلیتی ناچیز و افراطی ،تمدن را ملک
مطلق خود میخوانند و در حق همه آنانی که به ساز
آنها نمیرقصند تبعیض روا میدارند .این اقلیت را به
روشنی میتوان مشخص کرد :مردان بر زنان سروری
دارند ،سفیدپوستان بر رنگینپوستان ،ثروتمندان بر
بینوایان و زندگان بر مردگان[.]1
به لیست فوق ،دهها و صدها گزینه دیگر ،حاکی
از تبعیض بین دو قشر از جامعه را میتوان اضافه
کرد .مانند احساس برتری ایرانیان بر افغانها که
این روزها بسیار با آن مواجه میشویم .متاسفانه این
تبعیضها در سطوح مختلفی از جامعه بر مهاجرین
تحمیل میشوند .گاه در قالب نگاههای تحقیرآمیز و
از باال به پایین مردمان کوچه و خیابان به مهاجرین
و گاه به شکلی عریان در قالب ممنوعیت حضور
افغانها در نوشهر یا ممنوعیت حضور آنان در پارک
صفهی اصفهان در روز طبیعت از سوی دولت.
به زعم نگارنده بخش قابل توجهی از
تبعیضهای اعمال شده بر مهاجران ساکن ایران ،به
پیشینه ذهنی ایرانیان از سطح فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی اتباع افغان مربوط میشود .بیسوادی[]2
از سویی مسالهای میشود تا افغانها در مرتبه
پایینتری به لحاظ شأن اجتماعی قرار بگیرند،
امکانات حداقل رفاهی از آنان سلب شود و شکاف

حال حاضر سه و نیم میلیون مهاجر افغان در ایران
سکونت دارند که از این تعداد تنها یک میلیون از آنها
دارای کارت اقامت هستند .ناشناخته ماندن هویت
افراد عالوه بر بحران شخصیتی که میتواند برای
شخص به همراه داشته باشد برای دولت و جامعه
ایران نیز زنگ خطر به حساب میآید.
بحران و تناقض هویتی افراد میتواند از عوامل
بهوجود آورنده یا تشدید کننده ناهنجاریهای
اجتماعی باشد .این تعداد افراد در ایران حضور
دارند اما قابل شناسایی نیستند و به این ترتیب در
برنامهریزیهای کشوری نادیده انگاشته میشوند که
این موضوع و تبعات منفی آن در جای خود قابل
تامل است .به عنوان مثال موارد متعددی از اتباع
بدون کارت اقامت یا گذرنامه در ایران مرتکب جرم
شدهاند اما به دلیل مخدوش بودن هویتشان از سوی
مجری قانون قابل شناسایی نبودهاند و مجازات
نشدهاند.
تعدد فرزندان در یک خانواده افغان ،نگاه به
کودک (اعم از دختر و پسر) به عنوان نیروی کار
مفید خانواده ،فشار بر فرزندان برای اشتغال ،پایین
بودن سطح بهداشت در خانوادهها ،پررنگ بودن نگاه
جنسیت محور در خانوادهها که منجر به محدود
ساختن دخترانشان برای ادامه تحصیل میشود،
تداوم سنتهای اشتباه نظیر ازدواجهای زود هنگام
و مواردی از این دست ،همه حاکی از خأل نظام
آموزشی مناسب در زندگی اتباع افغان ساکن ایران
است .چه آنکه در این یادداشت منظور از ضرورت
پرداختن به آموزش ،تنها به آموزش دروس پایه نظیر
خواندن و نوشتن و ریاضیات منتج نمیشود و در
مقیاس کالنتر آموزش بهداشت فردی و جنسی،
مهارتهای زندگی ،تنظیم خانواده و هر آنچه که
افراد را در راستای دستیابی به یک زندگی سالم
رهنمون میسازد ،مورد نظر است.
منابع:
[ ]1هانس ماگنوس انسنس برگر ،1386 ،در ستایش
بیسوادی ،ترجمه محمود حدادی ،تهران ،نشر ماهی
[ ]2تعریف باسوادی از نظر  ،UNDPتوانایی خواندن
و نوشتن تعدادی از جمالت ساده و دارای کاربرد در زندگی
روزمره است.
منبع :دنیای اقتصاد

ب

معرفیصندوق
سرمايهگذاری
نيکوکاری رفاهکودک

برای افراد عالقمند به سرمایهگذاری هميشه
اين سوال مطرح بوده که با وجود مشغلهی زیاد
يا نداشتن تخصص الزم چگونه وارد بازار سرمایه
شوند؟ آیا قادر به شناسايی سهامهای برتر و
مديريت سبد سهام خود خواهند بود و اینکه به چه
روشی عمل کنند؟
چند سالی است که در بازار سرمايه کشورمان
همگام با بورسهای پيشتاز دنيا ،ابزار جديدی بنام
(صندوق سرمايهگذاری مشترک) ايجاد شده است.
ساز و کار اصلی در اين صندوقها بر اين اساس
است که سرمايهگذاران مختلف با سرمايههای
متفاوت از يک سبد سهام ،تحت مديريت مديری
توانمند ،واحد خريداری کنند .به بيان ساده افراد
مختلف که از توانايی تحليل بازار سهام برخوردار
نيستند مديريت سرمايه خود را به افراد توانمندی
که قابليت تحليل و مديريت سبد سهام را دارند،
واگذار میکنند.
صندوقسرمايهگذارینيکوکاریچیست؟
صندوقهای سرمايهگذاری انواع متعددی دارند.
يکی از اين انواع ،صندوقهای سرمايهگذاری
نيکوکاری است .هدف اصلی از تشکيل اين صندوقها
آن است که استفاده بهتری از منابع مالی نیکوکاران
در راستای اهداف انساندوستانه صورت پذيرد .از
اين طريق میتوان يک جريان نقدينگی ايجاد کرد
که در هر فعاليتی میتواند اثرات بهتری ايجاد کند.
به عنوان مثال تأمين هزينههای تحصيل يا درمان
يک کودک يک فرآيند است که مداومت در کار را
میطلبد و نبايد به صورت مقطعی منابع مالی آن
تزريق شود.
از طرف ديگر منابع مالی از اين طريق میتواند
افزايش يابد؛ به گونهای که ضمن پوشش تورم بتواند
مبالغ بيشتری به کارهای نيکوکارانه اختصاص یابد.
صندوق سرمايهگذاري نيکوکاري رفاه
کودک در یک نگاه
این صندوق توسط شرکت کارگزاری بورس
بهگزین مدیریت میشود .شرکت کارگزاری بورس
بهگزین در سال  1372تأسيس و پس از تصويب
قانون جديد بازار سرمايه ،به عنوان اولين کارگزاری
نزد سازمان بورس به ثبت رسيد .سرمايه فعلی آن
 200ميليارد ريال و دارای رتبه الف در آخرين

رتبهبندی کارگزاران نزد سازمان بورس است.
شرکت کارگزاری بورس بهگزین عالوه بر تهران در
شهرهای کرج ،تبریز ،شيراز ،کرمان ،يزد ،همدان
و اردبيل در قالب  7تاالر اختصاصی و  3شعبه در
خدمت عالقمندان به بازار سرمايه است.
در بازار سرمايهی ايران طی  6سال گذشته
قريب به  100صندوق سرمايهگذاری فعاليت
خود را آغاز کردهاند .البته اين صندوقها بازدههای
متفاوتی داشتند .صندوق سرمايهگذاری مشترک
سينا يکی از اين صندوقها است که طی حدود
 1000روز فعاليت خود توانسته بيش از  700درصد
بازدهی کسب کند؛ بهطوريکه طی سالهای  90و
 91بهعنوان پر بازدهترين صندوق شناخته شد .این
صندوق همچنين در مدت  10ماهه نخست سال
 92با بيش  180درصد بازده ،یکی از موفقترین
صندوقها بوده است .در اين صندوق بیش از 1000
نفر شخص حقيقی و حقوقی سهامدار هستند.
ارزش سبد سهام اين صندوق در تاريخ تهيه گزارش
در حدود  800ميليارد ريال بوده است .مدیریت
صندوق سینا به عهده شرکت کارگزاری بورس
بهگزین است.
اين صندوق تحت نظارت سازمان بورس و
اوراق بهادار است و منابع حاصل از اين صندوق در
موارد زیر صرف خواهد شد:
 -1ايجاد تسهيالت و امکانات در جهت
فراگيری علم برای کودکان و نوجوانان مستعد و
نيازمند
 -2شناسايی مشکالت فردی و خانوادگی
کودکان و تالش برای رفع آن
 -3کمک به ايجاد و راهاندازی مراکز آموزشی
برای ايشان
 -4اطالعرسانی صحيح به ايشان برای انتخاب
شيوه صحيح زندگی و تحصيل موفق
موسس اصلی و مديریت اجرا در نظارت بر
مصرف منابع حاصل از اين صندوق ،بر عهده
موسسه خيريه رفاه کودک است.
مديريت سبد دارايی سهام اين صندوق با توجه
به تجربهی سودمند و اثرگذار صندوق سرمايهگذاری
مشترک سينا به شرکت کارگزاری بورس بهگزين
محول شده است.
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فرهنگی و اجتماعی آنان با ایرانیان هر روزه بیشتر
شود؛ و از سویی دیگر بیسوادی که روزگاری علت
عقبماندگی افغانها در ایران بوده ،امروزه خود
معلول تبعیضهای اعمال شده بر آنان شده است.
این تبعیضها علیه مهاجران منجر به نادیده گرفته
شدن آنان در برنامهریزیهای کالن کشور شده و
آموزش و ارتقای سطح زندگی آنان مغفول میماند.
هماکنون کودکان مهاجر در ایران اعم از
کودکان تابع افغانستان ،پاکستان ،عراق و ...برای
داشتن حق تحصیل در مقاطع ابتدایی تا دبیرستان
و دانشگاه با موانع بسیاری مواجه میشوند .طبق بند
الف ماده  28پیماننامه حقوق کودک ،کشورهای
عضو میبایست حق کودک را برای برخورداری از
آموزش به رسمیت شناخته و آموزش ابتدایی رایگان
و اجباری را در دسترس همه کودکان قرار دهند .اما
وضع در ایران به نحو دیگری است و همگان به طور
یکسان از آموزش برخوردار نیستند.
آن دسته از کودکانی که کارت اقامت ندارند اجازه
ورود به سیستم رسمی آموزش و پرورش ایران را نیز
ندارند .درصد کمی از آنها در سازمانهای مردم نهاد و
یا در مدارس خودگردان افغان به تحصیل میپردازند
و متأسفانه درصد قابل توجهی از چرخه تحصیل باز
میمانند .آن دسته از کودکانی که با داشتن کارت
اقامت مجوز ورود به مدارس را پیدا کردهاند نیز،
میبایست مبلغی را به عنوان هزینه تحصیلشان
به مدارس پرداخت کنند .ادامه تحصیل آنان منوط
به تمدید مجوز اقامت آنان در ایران است .همچنین
با پایان یافتن دوران دبیرستان ،تنها آن دسته از
نوجوانانی که خانوادهشان توان پرداخت هزینههای
دانشگاه آزاد اسالمی را دارند رویای ورود به دانشگاه را
در سر میپرورانند ،چرا که حتی اگر بتوانند در کنکور
دانشگاهها قبول شوند ،اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه
سراسری از آنان سلب شده است.
اگر کمی از بحث آموزش فاصله بگیریم ،در نگاه
کالنتر میتوان گفت اتباع فاقد کارت اقامت ،حتی
از ابتداییترین حقوق خود یعنی داشتن «هویت
فردی» نیز در ایران محرومند .به دور از هر اغراقی
داشتن تاریخ تولد برای بسیاری از آنان مفهومی
انتزاعی و دور از ذهن است .بر اساس آمار ارائه
شده از سوی اداره امور اتباع وزارت کشور (بافیا) در

معرفي

ساير ارکان اين صندوق عبارتند از:
متولی :شرکت سبد گردان کاريزما (اولين
شرکت سبد گردان دارای مجوز از سازمان بورس)
حسابرس :موسسه حسابرسی دايا رايان (از
حسابرسان معتمد سازمان بورس)
ضامن نقدشوندگی :شرکت مادر تخصصی
مالی و سرمايهگذاری سينا
در این صندوق برای افراد نیکوکار سه نوع
سرمایهگذاری و مشارکت پیشبینی شده است
مشارکت نوع اول:
فرد نیکوکار اصل پول و منافع حاصل از آن را
به موسسه خیریه رفاه کودک میبخشد.
مشارکت نوع دوم:
اصل پول متعلق به فرد نیکوکار بوده و عواید
حاصل از آن به موسسه خیریه رفاه کودک تعلق
میگیرد (نیکوکار در هر زمان که بخواهد میتواند
اصل پول خود را از صندوق برداشت کند)
مشارکت نوع سوم:
اصل پول تا بیست درصد عواید حاصل از
صندوق متعلق به مشارکت کننده بوده و مابقی به
موسسه خیریه رفاه کودک تعلق میگیرد.
نيکوکارانگرامیمیتوانندبامراجعهبهدفترمرکزی
بنیادکودکایران(باشمارهتلفن)021-42510:ياشرکت
کارگزاریبورسبهگزين(باشمارهتلفن)021-42846
و یا آدرس سایت www.koodakfund.com
اطالعات بيشتری کسب کنند.

معرفي
این سازمان به عنوان نماد استوار
فعاالن اقتصادی در قالب مسئولیت
اجتماعی با برانگیختن عواطف
ع دوستانه تمامی اقشار جامعه،
نو 
ارمغانآور امید ،فرصت و انگیزه رشد
و توسعه برای تمامی افراد به خصوص
محرومان و نیازمندان است
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آشنایی با
جامعه نیکوکاری
ابرار

معرفی جامعه نیکوکاری ابرار
جامعه نیکوکاری ابرار سازمانی غیردولتی،
غیرانتفاعی ،غیرسیاسی و مردم نهاد است که در
مردادماه سال  1388با انگیزه واالی جلب رضایت
پروردگار و با هدف حمایت از نیازمندان واقعی
جامعه به پشتوانه فرهنگ ،سابقه ،همت و اعتبار
فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی وابسته به
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،در
چهارچوب منشور اخالق نیکوکاری ابرار به عنوان
یک ُ
تشکل تاسیس شد.
این سازمان به عنوان نماد استوار فعاالن
اقتصادی در قالب مسئولیت اجتماعی با برانگیختن
عواطف نوع دوستانه تمامی اقشار جامعه ،ارمغانآور
امید ،فرصت و انگیزه رشد و توسعه برای تمامی
افراد به خصوص محرومان و نیازمندان ،فعالیت خود
را آغاز کرده است.
این جامعه بر مبنای ماموریت خود عالوه بر
هدفگذاری و عملیاتی نمودن دو طرح مصوب
زیر با کمک فعاالن اقتصادی کشور در پی اصالح
فرهنگ و نگرش نیکوکاری در جامعه و گسترش
خدمت به همنوعان و ارتقاء فرهنگ طبقات محروم
و نیازمند است.
طرح  :1حمایت تحصیلی از دانشآموزان و
دانشجویان مستعد در مناطق محروم و روستایی
در این طرح فعاالن اقتصادی در قالب بورس
تحصیلیماهانهمبالغیرابهدانشآموزانودانشجویان
مستعدی که در مناطق محروم و روستایی شناسایی
میشوند ،از طریق جامعه نیکوکاری ابرار مستقردر
اتاقهای بازرگانی در مراکز  31استان کشور ،پرداخت
مینمایندو تا زمانیکه این عزیزان به تحصیل خود
ادامه دهند مطابق ضوابط و شرایط ابرار میتوانند از
این امکان به طور کامل استفاده کنند.
طرح  :2طرح توسعه روستا ،الگوی پایدار
پس از بازدید اعضای هیات مدیره ابرار به
همراه گروهی از فعاالن اقتصادی از روستاهای
محروم شهرستان قائن از توابع استان خراسان
جنوبی و آشنایی با مشکالت موجود در آن منطقه،
بر اساس تصمیم هیات مدیرهی ابرار نسبت به
انتخاب روستای محمدآباد پسکوه به عنوان پایلوت
جهت انجام مطالعه ،دستهبندی مشکالت و ارائه راه

د

مشخصات دفاتر
بنیاد کودک

کارها اقدام شد .این مطالعه توسط اساتید دانشگاه
با هدف توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی به منظور
خارج شدن محرومین و نیازمندان از چرخهی فقر
و محرومیت و قرار گرفتن روستاها در روند توسعه
پایدار انجام پذیرفته است.
در حال حاضر طرح مذکور با ایجاد و ساخت
کارگاه قالیبافی و برگزاری دوره آموزشی قالیبافی،
اجرای کالسهای آموزش خیاطی حرفهای برای
دختران روستا برگزار شده است (تاکنون سفارش
 2000دست لباس از طریق فعاالن اقتصادی و
صاحبان صنایع دریافت شده است) توزیع جوجه
پرورش یافته محلی ،تشکیل صندوق خرد زنان و
تشکیل صندوق توسعه کویر محمدآباد با تامین
سرمایهی اولیه از طریق جامعه نیکوکاری ابرار جهت
کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار انجام پذیرفته
است و عم ً
ال روستای محمدآباد پسکوه با اجرای
پروژههای فوق به سمت اهداف طراحی شده که
همان توسعه روستاها بر اساس الگوی پایداراست،
هدایت شده است .ضمناً با توجه به موفقیت طرح
مذکور در روستای فوق ،این الگو به زودی در فاز
دوم در  10روستای دیگر به اجرا گذاشته خواهد
شد.
سایر فعالیتهای انساندوستانه
از دیگر فعالیتهای شاخص جامعه نیکوکاری
ابرار که تاکنون انجام پذیرفته است میتوان به
مشارکت در پروژه ساخت مرکز اسالمی امام
علی(ع) کپنهاک جمعاً با پرداخت مبلغ حدود
بیست میلیارد ریال ،ساخت سه باب مدرسه در
مناطق زلزلهزده آذربایجان شرقی ،ساخت دو باب
مدرسه شش کالسه در مناطق زلزلهزده استان
بوشهر و احداث مرکز آموزش کودکان استثنایی
جغتای اشاره کرد.
جامعه نیکوکاری ابرار طی سال  1392در
ارتباط با طرح حمایت تحصیلی ،همکاریهای
تنگاتنگی با بنیاد کودک ایران داشته و از تجارب آن
موسسه در امر تحصیل دانشآموزان و دانشجویان
مستعد ،بهرهمند شده است و در همین راستا یک
نسخه از نرمافزار یکپارچه وندا (نسخه نرمافزاری
بنیاد کودک) نیز به صورت رایگان از سوی آن
موسسه به جامعه نیکوکاری ابرار اهدا شده است.

دفتر مركزی ايران :تهران ،خيابان
خرمشهر ،حدفاصل عربعلی و عشقیار ،پالک ،۸۹
طبقه سوم
info@childf.org
تلفن021-۴۲۵۱۰ :
فاكس021-۸۸۱۷۲۹۰۸ :

آمل ،خیابان شهید بهشتی ،اندیشه ،19
جنب آژانس شهروند ،پالک  ،1کدپستی
4615854814
amol@childf.org
تلفن0121-۲۱۵۱۳۹۱ :
فاکس0121-۲۲۵۹۱۳۸ :
اردبیل ،میدان ارتش ،روبروی اداره آب و

فاضالب ،جنب دبستان معلم ،طبقه دوم نمایشگاه
لوكس ،پالک  ،635کدپستی 5615777811
ardebil@childf.org
تلفن0451-۷۷۱۸۷۰۶ :
فاكس0451-۷۷۲۴۹۵۹ :
ارومیه ،شرکت فرهنگیان ،جنب بیمارستان
امید ،کدپستی5716835377 :
urmia@childf.org
تلفن0441-3847272 :
تلفکس0441-۳۸۴۷۲۷۲ :
اصفهان ،در لحظه تنظیم نشريه ،در حال
جابهجایی دفتر بوده است .برای اطالع از نشانی
جدید به سایت بنیاد کودک مراجعه فرمایید.
esfahan@childf.org
ایالم ،خیابان سمندری ،مجتمع
تجاری سوگند ،طبقه اول ،واحد ،6کدپستی
6931638859
ilam@childf.org
تلفکس۰۸۴۱-۳۳۸۲۱۶۲ :
بروجرد ،خيابان شهدا ،ابتدای چهارراه
حافظ شمالی ،کوچه شهيدموسوی ،ساختمان
پزشکان ولیعصر ،پالك  ،1طبقه دوم شمالي،
کدپستی 6913735445
boroujerd@childf.org
تلفن۰۶۶۲ -۲۶۰۸۰۰۳-4 :

فاکس 0662 - ۲۶۲۸۹۷۹ :
بم ،میدان عدالت ،ابتدای خیابان زید ،کوچه
شهدای  ،18کدپستی 7661736853
bam@childf.org
تلفن -0344 ۲۳۱۰۸۳۰ :و 0344-2320870
فاکس۰۳۴۴-2۳۱۴۳۴۹ :
تبريز ،خیابان قطران جنوبی ،باالتر از تقاطع
پاستور و آزادی ،کوی شهید صمد حدادی،
پالک ،1کدپستی 5741351737
tabriz@childf.org
تلفن0411-4770071 :
تلفکس-0411 ۴۷۸۷۱۶۷ :
تهران ،میدان راهآهن ،خیابان ولیعصر ،بعد
از چهارراه مختاری ،نرسیده به بیمارستان پارسا،
پالک ،190ساختمان بهار ،طبقه اول
tehran@childf.org
تلفن021-55368373-4 :
فاكس021–۵۵۳۹۶۱۳۱ :
جیرفت ،خیابان آزادی ،پایینتر از میدان
معلم ،مجتمع تجاری افشار ،پالک ،315
کدپستی7861633354 :
jiroft@childf.org
تلفکس0348-۲۴۱۵۲۵۵ :
داراب ،خیابان شهدا ،پائینتر از فلکه
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ارتباط با بنياد كودك

Tel: 503-224-0409
Fax: 503-297-1546
Email: CFmain@childfoundation.org
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Swiss Office

Item
1

2

3

4

5

6

Number/weight

Food Packages for 1000 Families in Need 1000
Rice/tea/grains/cooking oil/spaghetti/
tomato paste/sugar cubes

)Expenses (IRR

Emdad-Kudak
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Details of Expenditure
for Victims of East Azerbaijan Earthquake

Hirschparkweg 7

824,332,000

Purchasing Conexus
Latrines
10
188,500,000
bathroom
10
188,500,000
Dormitory Facilities
Mattress and pillow
365
435,200,000
TV set
2
50,000,000
Backpacks of Hope
Backpack
300
540,000,000
Stationary
300
56,900,000
Clothing and hygiene facilities
300
52,900,000
Snacks
300
15,823,000
Construction of a school and dormitory in Varzaghan
Concluding a contract with Super Panel Payment of %100 of the
2,840,061,744
Co. to build a school with 6 classes
amount of contract
Concluding a contract with Super Panel
Payment of %50 of the
4,250,000,000
Co. to build a dormitory
amount of contract
Miscellaneous
Uploading, offloading and transporta63,000,000
tion of goods
Other
29,000,000
Total
9,049,216,744

4800 Zofingen Switzerland
Phone: 0041 62 751 4078 و
004162751478
Fax: 0041 62 752 7078
Email: info@emdad-kudak.ch
Canada Office

026-۳۴۴۵6839 :تلفن
026-3۴۴۵۵۸۷۳ :تلفکس

CP 96562 Montreal Gare Centrale
Montreal QC H5B5J8
www.cicfoundation.com
1-877-652-3799 TOLL Free in Canada
1-778-372-0847 For locals in Vancouver, BC
UAE Office
www.childFoundation.org
Info.uae@childfoundationusa.org
Mobile:+971 50 9566522
Tel: +971 4 4221947
Fax:+971 4 3681105
Germany Office
Quettingerstr. 178
D-51381 Leverkusen
Tel: +49-2171-9135997
Fax: +49-2171-9135998
Email: info@bonyadekudak.de
www.bonyadekudak.de
UK Office
55 Holly Royde Close, Manchester,
Didsbury, M20 3HR
Phone: 07806 820175
Email: info@childfoundation.co.uk
Afghanistan Office
Afghanistan – mazar- e- sharif- shahidan Iranian diplomat (cross Mohammad Big Sarhang)
in front of Human Rights Commission
Phones: 0 (77) 35 900 70 – 0 (77) 67
68 631 – 0 (79) 05 33 170

 پشت، روبروی سپاه، خیابان بهشتی،کاشان
 پالک،12  کوچه قدمگاه،بیمارستان شبیهخوانی
8714745968  کدپستی،74
kashan@childf.org
0361-4469897-8 :تلفن
0361-۴۴۶۹۸۹۹ :فاکس
 پارکینگ، خیابان مدرس،کرمانشاه
 طبقه، مجتمع پزشکی تجاری اجاللیه،شهرداری
6713746364  کدپستی،9 واحد،چهارم
kermanshah@childf.org
0831-7296215-6 :تلفن
0831-7296217 :فاکس
، خیابان خواجه نصیر جنوبی،مراغه
 کدپستی، طبقه دوم،ساختمان پاک
5513667159
maraghe@childf.org
0421-2235515 :تلفکس
 روبروی خیابان سجاد، بلوار سجاد،مشهد
 طبقه،66  شماره، ساختمان پزشکان،) (میالد3
9186694641  کد پستی،17  واحد،چهارم
mashhad@childf.org
0511-۷۶۶۴۰۴۳ :تلفن
 جنب، پارک والیت، میدان معلم،یاسوج
7591887191  کدپستی،شورای شهر
yasoj@childf.org
0741-۲۲۸۱۶02 :تلفکس
USA Office
Main Office:
4475SW Scholls Ferry Rd #170
Portland, OR 97225

 کدپستی، اولین ساختمان، کوچه علم،معلم
7481866679
darab@childf.org
0732-۶۲۶۲۳۳۱ :تلفن
0732-۶۲۳۹۳۹۵ :تلفکس
 روبروی گلباغ، بلوار شهید انصاری،رشت
،5 واحد،3  طبقه، ساختمان مهرآئین،نماز
4174966485 کدپستی
rasht@childf.org
0131–۷۷۵۷۸۳۷ :تلفن
0131-7722750 :فاکس
 پایین تر از اداره، خیابان خانه معلم،زابل
، ساختمان چهارطبقه، روبروی پارک،آگاهي
9861734143  کدپستی،1واحد
zabol@childf.org
0542-2221062 :تلفکس
 نبش تقاطع خیابان بزرگمهر و،زاهدان
، روبروی بازارچه محلی استانداری،جانبازان
 کدپستی،5  واحد، طبقه دوم،ساختمان بزرگمهر
9816834676
zahedan@childf.org
0541-2444855  و0541-2444844 :تلفن
0541–2452490 :فاکس
 خیابان انقالب (نادر) چهار راه،شیراز
 مجتمع، جنب بانک توسعه و تعاون،گمرک
 کدپستی،403  واحد، طبقه چهارم،نادر
7136643694
shiraz@childf.org
0711-2322305-6 :تلفن
0711-2324487 :فاكس
 ضلع جنوب غربی میدان نبوت (بلوار،کرج
،4  واحد، طبقه یک، مجتمع لیلستان،)مالصدرا
3149633158 کدپستی
karaj@childf.org
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Site Visit of Uremia’s
Accommodation Center for
Sick Children by Japanese
Embassy

A

A representative of the Japanese embassy paid a visit to
the accommodation building that Child Foundation is building in
Urumia for sick children who are coming to Urumia from adjacent cities and villages.
Usually the children and their parents do not have anywhere
to stay and have to spend the night at parks.
The Japanese embassy donated 75,000 Euros to the project
as part of Japan’s program of Grant Assistance for Grass-Roots
Human Security (GGP). The municipality of Urumia donated the
land to Child Foundation.
In 1989, the government of Japan introduced GGP in order
to respond to the diverse development needs in less developed
countries. The aim of GGP is to provide financial assistance to
non-profit development organizations for implementing projects
at community level.
In this visit the Japanese visitors were accompanied by Mr.
Hassani Afshar: Project Manager and Roya Chegini: Director of
Child foundation in Urumia and one of the financial sponsors.
The first clinic-accommodation was constructed by Child
foundation in Urumia in 2011. Due to number of visitors and the
need for such centers, Child Foundation embarked on building
the second center.

Count Me In!!!
Providing Breakfast
for Children

C

Child Foundation and the food manufacturer, Danette, entered a partnership to provide breakfast for schools in deprived areas
of Iran. Everybody knows the benefits of a
healthy breakfast, but not every child gets one
before the start of the school day.
Research Shows that children who consume
breakfast are able to focus better on classroom
tasks and are more likely to have a better academic performance than those who don’t.
However, children from deprived backgrounds
and those who are undernourished may not skip
breakfast by choice, but rather due to limited availability of food at home.
We also hear first-hand from children that
they’ve missed meals at home or that there’s
no food. The cost of helping deprived children
to have a decent food at the start of the day
estimated 500 Million Rials (around $20,000).
Danette agreed to provide this amount by
starting a “Count Me In” campaign.
In this campaign, Danette and Child Foundation
set up a website. For every person that signs
up on the webpage, Danette paid 10,000 Rilas
(nearly 50 cents) to Child Foundation.
After just two weeks the fifty thousand
people signed up in the webpage and the first
phase of the campaign was completed.
People’s enthusiasm encouraged Danette
to donate an extra amount of 250-million Rials
(around $10,000) to the project.
The first part of the feasibility phase of the
project will be implemented in Urumia. The
next phase will be will be implemented in one
of the cities of Sisitan va Baluchistan.
Child foundation will follow this project as
one of its main activities and focus areas. We
will seek other corporate help to provide the
required financial resources for such projects.
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A C
After the devastating earthquake in Varzaghan in the Eastern
Azerbaijan Province in 2012, many
school buildings were destroyed or
damaged in the affected areas.
In line with the mission of Child
Foundation and importance of providing an opportunity for the victims
to have continued education, we
decided to build a school in the city
of Varzaghan which sustained severe damages. Since many children
lost their homes or had to come to
school from nearby villages while
no transportation was available, we
built a dormitory adjacent to school
as well.
This project was financed by Iranians living in US.
Both buildings are energy efficient and earthquake-resistant.
The school building has been
completed and the dormitory building will be finished soon.

Report on Earthquake Zones of
Eastern Azerbaijan
Child Foundation has been one of the first NGOs assisting
earthquake victims on the region. Our assistance consists of the
following:
1- Sending social workers and aid to earthquake victims;
2- Installing temporary latrines and bathroom facilities (in form
of conex);
3- Distributing “Backpacks of Hope”;
4- Distributing warm clothing and Vitamin cream in affected
villages;
5- Distributing food in affected villages;
6- Equipping two dormitories for boys and girls in Varzaghan;
7- Distributing food and clothing for Nowruz (Iranian new
year);
8- Identifying talented but in need of urgent attention in earthquake zone and put them under the support of Child Foundation
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Progress of
Building a
School and
Dormitory in
Varzaghan
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C

Child Foundation-Iran prepared its’ policy-paper for the next decade along with a road map.
The documents were prepared according to expansion of Child
Foundation’s activities and services.
In these documents we outlined our mission and vision for the
years to come along with our goals, values and aspirations. This policy-paper will define our future activities, decisions and stakeholder
engagements.
Child Foundation-Iran had three phases of activities:
- The First decade - Creation
- The Second decade - Establishment
- The Third decade - Expansion
Development Plan
Child Foundation-Iran started its’ third decade so we defined three
phases for development as follows:
- The first development plan from 2014 to 2016 – Stakeholder
Engagement
- The second development plan from 2017 to 2018- Customize
- The second development plan from 2019 to 2021- Fostering
of Elites
Mission
A non-governmental organization that provides financial and intellectual aids to talented but deprived children of Iran with the help
of philanthropists, dedicated staff, volunteers, scientists and celebrities.
Vision
To be a prominent Iranian charity in providing education of talented
students
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