
 

 

 

 های حایم کودکان در شبکه یاری کودکان کارنامه عضویت تشکلآیین

 

 

درخصوص  06/06/1395 مورخ 67735نامه مصوب هیات محترم وزیران با شماره براساس آیین
ها و موسسایت که دارای مجوز تشکلمردم نهاد، شبکه یاری موظف است از  یهانامه تشكلآيين

وزارت  دولیت هاینسازما نامه، مجوزد. طبق این تصویبکنرسیم و دارای اعتبار هستند عضوگیری 

مورد پذیرش  )و سایر مجوزهای رسیم و دولیت( وزارت ورزش و جوانانو  کشور، سازمان بهزیسیت

 .و دارای اعتبار است

 

 شرایط عضویت در شبکه یاری کودکان کار

 

 .تجاری باشدر متقایض دارای شخصیت حقوقی و فعالیت غیردولیت، غیرانتفاعی، و غی تشکل -1

 تشکل متقایض باید درخواست رسیم برای ثبت و مجوز فعالیت را ثبت کرده باشد.  – 1تبصره 

 یا حقوق کودک در اساسنامه تشکلوجود عنوان کودک  –2

 باشد.ها برای کودکان در شرایط دشوار فعالیت تشکل –تبصره 

 شبکهدر  عضویت شرایطو  نامهاساسنامه شبکه، مراماهداف، با  و موافقت همدیل آگاهی، -3

 (ساالنه حق عضویت نیز بالمانع است.پرداخت  – هزار تومان 100ماهانه )پرداخت حق عضویت  -4

سال بالمانع  یکتا  در صورت عدم تواناییبرای اعضا جدید  عدم پرداخت حق عضویت -1تبصره 
 .است

 ای نصف است. های دارای محرومیت و حاشیهحق عضویت برای استان -2تبصره 

 پر کردن فرم عضویت – 5

در ییک از  داوطلبانه و عضویت عمویمدر جلسات  مشارکتفعال برای  نمایندهمعرفی یک  – 6
 های شبکهکمیته

 )اساس نامه، پروانه فعالیت، روزنامه رسیم، گزارش فعالیت )اختیاری((تکمییل ارائه مدارک  – 7

 همراه با فرم عضویت به شبکه

 

 

 

 

 



 

 

 

 فرایند عضوپذیری:ب( 

 

 الف( فرستادن فرم عضویت برای ایمیل شبکه

 دبیرخانهب( برریس اولیه درخواست عضویت توسط 

)اساس نامه، پروانه فعالیت،  پ( پذیرش یا عدم پذیرش اولیه و درخواست دریافت مدارک تکمییل
 (روزنامه رسیم، گزارش فعالیت )اختیاری(

 .نزد شبکه محرمانه است هاتمایم مدارک تشکل -1تبصره 

 در صورت لزوم شبکه یبا همکاری مشاور حقوق ت( برریس مدارک در هیات مدیره

متقایض  تشکلبا ییک از افراد  گفتگوشبکه درخواست  ،ث( در این مرحله ممکن است بنا به شرایط
 را داشته باشد.

  )توسط دبیرخانه( متقایض تشکلآن به  نامه رسیم و اعالمعضویت یا عدم پذیرش عضویت  ج( تایید

 چ( دریافت اطالعات نهایی، اطالعات پرداخت حق عضویت

و  هاکمیتهدر صورت تمایل در ها و متقایض برای عضویت در گروهنماینده فعال تشکل ح( معرفی 
 معرفی مدیر امور اعضا شبکه یاری به عضو جدید برای تعامل 

 خ( لغو عضویت

پرداخت حق عضویت و یا عدم تغییر شرایط تشکل و نداشتن شرایط عضویت، درصورت  -1 تبصره

 .در شبکه معلق خواهد شد تشکل ساالنه عضویت

د هیأت ییود را با درخواست کتیب که به تأتوانند انصراف از عضویت خها یمتشکل –2تبصره

 .شان رسیده است به شبکه اعالم کنندمدیره

 

 

 انواع عضویت در شبکه:

و یک سال  که دارای تمایم شرایط عضویت بوده یوسته: عضوی است دارای حق رای و کاندید شدنعضو پ

 از شروع عضویتش در شبکه گذشته است.

عضو وابسته: عضوی است که دارای شرایط عضویت در شبکه بوده و مدت عضویتش در شبکه کمتر از یک 

 عضو وابسته دارای حق رای و کاندید شدن نیست.سال است. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :نامهمرام

 

 کنیم.کیش و استفاده ابزاری نیماز کودکان بهره – 1

ها به رانساین در مورد انسانهای غیتبعیض، قویم، ملییت، مذهیب، نژادی، و سایر تبعیض هرنوع – 2

 . کنیمویژه کودکان را محکوم یم

 . منافع کودکان است یاریهای شبکه ریزیها، اقدامات، و برنامهاولویت تمام سیاست – 3

 اساس کار شبکه مشارکت و رای اعضا است.شبکه یاری اجتماعی همدل اما متنوع است.  – 4

 گیری است. ر سطوح مختلف باالترین رکن تصمیممجمع عمویم شبکه دبنابراین 

های حقوقی شبکه است و سایر قوانین داخیل نامه جهاین حقوق کودک نقطه آغاز فعالیتپیمان – 5
 د شد. نالملیل در راستای پیشبرد، بهبود و تحقق آن به کار گرفته خواهبین و

نباید با های دولیت و غیردولیت سازمان گونه کمک، مساعدت و یا همکاری بادریافت هر معتقدیم  – 6
 . ما یا منافع کودکان در تضاد باشد نامهمرام

 گیریذ تصمیم به صورت رایل اتخاگیری در شبکه اقناعی است و در صورت عدم حصوتصمیم – 7

 خواهد بود. 

 . باور داریمبرابری حقوقی اعضا و استقالل آنها به  – 8

 باور داریم و به آن متعهدیم. به عنوان یک نهاد مدین شفافیت و پاسخگویی در شبکهضرورت به  – 9

 نهاد در شبکه است. های مردمدولیت شرط فعالیت و عضویت تشکل هایاز نهادحقیقی استقالل  -10

 

 


