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 گزارش جلسات هیات مدیره

 

گیری کررونرا بره صرورت  صبح )در شرایط همه 11تا  9ها از ساعت  جلسات هیات مدیره شبکه یاری هرهفته دوشنبه
 شود.  مجازی و در فضای اسکایپ( برگزار می

گرااری و  جلسه هفتگی، و یک جلسه ویژه برای بررسی سیاست 11جلسه هیات مدیره ) 19، 1999در سه ماه زمستان 
 های ساالنه شبکه( برگزار شد.  استراتژی

 های زیر مرکزیت داشت: تمرکز اعضا هیات مدیره در این جلسات بر موضوع

  پیگیری جدی اخا مجوز رسمی برای فعالیت شبکه از وزارت کشور و یا سازمان بهزیستری. در هرمریرن راسرترا
نگاری، ثبت نام و تنظیم دوباره مدارک از جرمرلره  های مسئول، مااکرات غیررسمی، نامه مااکرات، جلساتی با مقام

 است.  های انجام شده فعالیت

 نظارت و مدیریت روند اجرایی شبکه، بهبود ساختارهای مدیریتی، تامین مالی و جاب حامی 

 های فعال و مسرترقرل  های جدید به ویژه تشکل های عضویت تشکل مدیریت دبیرخانه شبکه و بررسی درخواست
 محلی و استانی به شبکه

 گری برای رعایت حقوق کرودکران کرار و  ها و کاالهای فرهنگی و مطالبه دیدبانی حقوق کودکان به ویژه در رسانه
نگاری، پخر  بریرانریره،  های کوره( از طریق نامه شرایط دشوار )نمونه سریال ملکه گدایان، یا نمایشگاه پرنسس

 ها و مااکره مستقیم انتشار مطلب در روزنامه

 های مسئول در حوزه کار کودکان با ایستادگی بر مواضع جمعی شبکه  شرکت در جلسات سازمان 

 )شرکت در جلسات هفتگی شبکه کمک )کار گروه مهار کرونا 

 ای برا  شود و جلسه های تخصصی فعال شبکه )هر ماه یک کمیته به نمایندگی انتخاب می نظارت بر عملکرد کمیته
شود(. در فاصله سه ماهه زمستان دو جلسه با دبیر کمیته آموزش )خانم خلیلی( و دبریرر  دبیر آن کمیته برگزار می

 پور( برگزار شد. ها )خانم شریف کمیته شهرستان

  99پیگیری و دریافت حق عضویت از اعضا شبکه برای سال 

 های بهداشتی میان اعضا شبرکره  همکاری با یونیسف و وزارت رفاه از طریق شبکه کمک و دریافت و توزیع ماسک
ماسک سه الیه، توزیع برابر بر حسب تعداد کودکان تحت پوش  میان تمرامری  111111ها ) در تهران و شهرستان

 های عضو( تشکل
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 جلسات هیات مشاورین

 شود.  به مدت دو ساعت برگزار می  شنبه جلسات هیات مشاورین شبکه هرماه یک بار، بعد از ظهر سه

های کراری بررگرزار  در سه ماهه زمستان، دو جلسه هیات مشاورین برگزار شد. )جلسه اسفندماه به دلیلی شلوغی

های فردی و موضوعی تخصصی با برخی از مشاورین شبکه درباره طراحی و ترنرظریرم  نشد که به جای آن جلسه

 برگزار شد( 1011های شبکه در سال  پروپوزال پروژه

شرود. در  های هیات مشاورین به این صورت است که یک موضوع محوری برای گفتگو انتخراب مری روند جلسه

طول ماه شبکه منابع و اخباری را درباره آن موضوع و عملکرد شبکه نسبت به آن برای اعضا هریرات مشراوریرن 

کنند. همچنین بحث و گفتگوی آزاد در قسرمرت دوم  فرستد و در طول جلسه اعضا پیشنهاداتی را مطرح می می

های مهم این گفتگوهای ماهانه است. جلسات هیات مشاورین معموال به موضوعات استراتژیرک  جلسات از بخ 

های حرامری  ای خاص در فراخور زمان و تحوالت حوزه کودکان کار و تشکل مربوط به رویکرد کلی شبکه و یا مسئله

 آنها اختصاص دارد. 

 ماه: دی  جلسه

الملرلری  به عنوان سال بین 1111ماه برگزار شد. موضوع این جلسه گفتگو درباره نام گااری سال  ام دی11این جلسه 

 حاف کار کودک، تبادل اطالعات و تعیین استراتژی شبکه در این باره بود. 

 ماه: جلسه بهمن

های هرندی و جمعیت امرام عرلری( و  گری برای اعضا شبکه )به ویژه تشکل ماه به موضوع مدافعه جلسه بهمن

 های موثر آن اختصاص داشت.  راه

 جلسات اسفند ماه:

هرا و  در این جلسات همانطور که در باال گفته شد، به صورت تخصصی و جداگانه با مشاورین شبکه درباره پرروژه

 مشاوره به عمل آمد.  1011های اجرایی سال  پروپوزال
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 شبکه یاری و سال حذف کار کودک

 

 



6 

 

 ها، و شبکه همراه آن است. شبکه یاری خود را  اولین گام شرکت در هر طرحی مطالعه جامع اهداف، برنامه
 سازمان ملل برای این سال دانست.  موظف به پژوه  در این باره و همچنین آشنا کردن اعضا خود با برنامه

  آشنایی اعضا با برنامه سازمان ملل و 1به همین منظور چند جلسه مشورتی عمومی با اعضا با دو هدف )
( رایزنی درباره چگونگی شرکت شبکه یاری در این طرح و اخا یک 1سازمان جهانی کار برای حاف کار کودک، و 
 استراتژی جمعی برای این کار برگزار شد. 

 سه فعالیت عمده در همین راستا در طول زمستان انجام گرفت: 

 سال حذف کار کودک 0202انتشار کتابچه سال  (1

سال بین المللی حذف  ۰۲۰۲شبکه یاری دفترچه راهنمای 
را تدوین و ترجمه و در دی ماه منتشر کرد.  کار کودک

توانیم و آنچه باید انجام بدهیم  آنچه باید بدانیم، آنچه می
المللی کار و  بر اساس منابع سازمان ملل، سازمان بین

یونیسف در این دفترچه آمده است و برای انتشار عمومی 
 های شبکه قرار گرفته است.  در وب سایت، کانال، و گروه

 ( انتشار کتابچه آشنایی با نقش توسعه پایدار0
 در حذف کار کودک ترجمه در شبکه یاری 

 کن کردن کار  اتخاذ اقدامات فوری و موثر برای ریشه
داری مدرن و قاچاق انسان  اجباری، پایان دادن به برده

های کار  و حصول اطمینان از منع و حاف بدترین شکل
سربازان،  کودکان، از جمله استخدام و استفاده از کودک

و پایان دادن به کار کودکان در هر شکل آن تا سال 
۰۲۰۲. 

کند تا برای به  سازمان ملل بستری برای شرکا فراهم می
گااری اطالعات، اقدامات امیدبخ ، و به  اشتراک 

های  ها، گرد هم بیایند. این شرکا شامل کشورها، سازمان شده و پیشرفت های آموخته تصویر کشیدن درس
های جامعه  وکار و کارفرما، سازمان محور کسب های عضویت های کارگری، سازمان ای، سازمان المللی و منطقه بین

دانیم قبل  های مرتبط هستند. در شبکه یاری وظیفه خود می مدنی، موسسات آکادمیک و دیگر ذینفعان و شبکه
المللی را بخوانیم،  ای و بین های ملی، منطقه از هر دیدگاهی، اقدامی، همراهی و یا نقدی، اسناد مربوط به طرح

 بررسی کنیم، در صورت لزوم آنها را ترجمه کنیم، و برای آگاهی در اختیار همگان بگااریم.
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در همین راستا و برای آشنایی بیشتر اعضا با برنامه 
سازمان ملل، سازمان جهانی کار، و یونیسف برای 
سال حاف کار کودک، شبکه در وبینار افتتاحیه این 
طرح شرکت کرده و امکان مشاهده آن را همراه با 
ترجمه همزمان و زنده فارسی برای اعضا فراهم 

 کرد. 

بعد از این وبینار، این کمپین در فراخوانی از تمامی 
های ذینفع دولتی، محلی، مردم نهاد و  سازمان

هایی را با عنوان  اجتماع محور خواست که پروپوزال
 تعهد عمل در وب سایت این کمپین ثبت کنند.

 

 

و به عنوان یک گروه  Ending Child Labour in Iran; making it a possibilityشبکه یاری هم طرحی را با عنوان 
 جامعه مدنی تهیه و ثبت نمود. گفتنی است که پروپوزال شبکه در این کمپین بررسی، تایید و ثبت شد.

های مردم نهاد در  ( مستندسازی نق  تشکل1در سه محور  1111های خود را در سال  بنابراین طرح شبکه فعالیت
( پشتیبانی و انجام پژوه  در راستای راهیابی و خلق امکانی برای 1حاف کار کودکان و حمایت از حقوق کودکان، 

( مطالبه گری برای حاف کار کودک با تاکید بر الف( حاف بدترین اشکال کار کودکان از جمله 9حاف کار کودکان، و 
ای ملی برای رفاه  ها، ب(حمایت از حقوق مهاجرین در ایران، و پ( تاکید بر برنامه زباله گردی و کار در کارگاه

 اجتماعی کودکان استوار ساخته است. 
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 خاطره یک روز بارانی، یکدلی و یکزبانی
 

 زاده سااال رااماار  اار ااماار دکاا اار فاااطااماا   اااساا  ۰۲نااهااال باا   ااا   ۰۲کااا اات 
 

یکمین درخت که کاشته شد، خاطرره ایرجراد و  و شصت
ساخته شدن شبکه یاری کودکان کرار، در ذهرن هرمره 

سال داشت و بعد از  ۱۶حاضرین زنده شد. روزهایی که او 
ها فعالیت در حوزه کودکان، ایده ایجاد شبکه ان جی  سال

اوهای فعال برای کودکان را جدی گرفته بود و چه چیرزی 
های مردم نهراد  ای همه سازمان بهتر از این ایده. که شبکه

نامره حرقروق  حوزه کودکان را کنار هم جمع کند و پیمان
کودک را ترویج دهد؟ )از متن گزارش روزنامه پیام مرا از 

 این مراسم(
 
کاری اعضای شبکه یاری کودکان کار، و جمعی از فعاالن مدنی و اجتماعی در پارک هرندی جمرع  اسفند روز درخت 11

 نهال زیتون بکارند. ۰۲زاده  سال عمر با عزت دکتر قاسم ۰۲شدند تا به یاد 
 

 ها بودند کره دکرترر سرعریرد مردنری ترفرتلری بره حضررت حرافر  زد: های بعد از کاشتن نهال گرم صحبت
 

 اگر رفیق  فیقی درست  یمان باش   حریف خان  و گرماب  و گلس ان باش
 

 تو  مع انجمنی یکزبان و یکدل  و   خیال و کو ش  روان  بین و خندان باش
 

های استان تهران، فعاالن مدنی، اجتمراعری و حرقروق  های عضو شبکه یاری کودکان کار، ستاد سمن اعضای تشکل
زاده کرنرار   شناس برجسته کودک دکتر فاطمه قاسم کودک، برای تجدید پیمان و بزرگداشت موسس شبکه یاری و روان

 هم آمدند. 
بسیاری از سخنرانان جمع حمایت خود را جمعیت امام علی، یکی از اعضا فعال شبکه اعالم کردنرد و گرفرترنرد در 

گرارد،  پایر جامعه، به ویژه کودکان کار و شررایرط دشروار مری گیری کرونا بر اقشار آسیب روزهای تلخی که در همه
 های غیردولتی و اترحراد و هرمردلری مریران آنرهرا از هرمریرشره بریرشرترر اسرت.  اهمیت فعالیت سازمان

 
 ها، و با هماهرنرگری شرهررداری ترهرران بررگرزار شرد. این مراسم به همت هیات مدیره شبکه یاری، ستاد سمن
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های تخصصی گزارش کمیته  
شبکه یاری کودکان کار   
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  نام کمیته دبیر اعضا فعلی ها ترین فعالیت جلسات و مهم

 
6تعداد جلسات برگزار شده:   

 
گذاری و تدوین  بانی و نظارت، سیاست گری، دیده مطالبه
 برنامه

گری در همین گزارش عملکرد  های مطالبه فعالیت  )به گزارش
 مراجعه شود(

افخم صباغ، میترا امام، 
قاسم حسنی، زهرا رحیمی، 

سهیال بابایی، آقای لطفی 
 آذر، خانم نجفی

لطف اهلل 
 محسنی

 1 اجتماعی

 6تعداد جلسات برگزار شده: 
  

 ها: ترین فعالیت مهم
 

ارائه و اشتراک تجربیات آموزشی اعضا شبکه، فعالیت در 
 جهت مستندسازی تجربیات آموزشی اعضا شبکه، 

 
هایی جهت توسعه و  ریزی برای برگزاری مجموعه کارگاه برنامه
 افزایی اعضا شبکه،  توان

 
بانی برابری آموزشی و آموزش همگانی برای همه  دیده

 کودکان در کشور

طیبه شریف پور، شهین 
حسینی، سهیال اثباتی، 
نسرین امیدوار، طاهره 

پژوهش، خانم باقری، خانم 
امیری، آقای کشاورزیان، 

خانم قربانی، خانم نجفی و 
 زمانی، خانم یزدانی

 2 آموزش نسرین خلیلی

 8تعداد جلسات برگزار شده: 
 

 ها: ترین فعالیت مهم
ها و شنیده شدن  اشتراک تجربیات اعضا شبکه در شهرستان

 مطالبات آنها، 
 

ها و  های استانی که به بازنمایی فعالیت هفتهتعریف طرح 
ها خواهد پرداخت و در  مشکالت اعضا شبکه در شهرستان

 برگزار خواهد شد،  2022سال 
 

های کردستان، کرمانشاه،  های فعال در استان مذاکره با تشکل
 خراسان، و ... و دعوت از آنها برای پیوستن به شبکه

سهیال بابایی، زهرا رحیمی، 
آقای دهنوی، خانم 

شریعت، خانم نظری،  
آقای هوشیار، آقای حسنی، 
 آقای مسائلی، آقای دهنوی

ها شهرستان طیبه شریف پور  3 
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 امور اعضا:

 رسانی به آنها: افزایی، هماهنگی میان اعضا، و خدمت های انجام شده در راستای هم برخی فعالیت

  هماهنگی برای اهدا توزیع مجموعه فرهنگرنرامره کرودکران و
هرای  نوجوانان شورای کتاب کودک از جانب یک خیر به تشکرل

 بهمن( 12عضو شبکه که دارای کتابخانه هستند. )

  گردآوری اطالعات تیم رسانه و ارتباطات اعضا شبرکره یراری و
 های شبکه یاری )پایان اسفند ماه( تشکیل گروه رسانه

 اعضای این گروه شامل دو گروه زیر هستند:

 های عضو شبکه یاری مدیران ارتباط، رسانه، و روابط عمومی تشکل-

نرویسری،  ای در شبکه یاری چه در مقاله عالقمندان به فعالیت رسانه-
 چه تولید محتوا، طراحی گرافیک، ویدئو و ...

 هداف این گروه:

های عضو شبکه مطرابرق برا  عملکردهای تشکل ها، رخدادها، و گزارش دار فعالیت انتشار و بازنمایی منظم و هدف -
 های شبکه اهداف و ارزش

رسانی اخبار و اطالعات مهم حوزه کودکان، بره ویرژه  افزایی و هم هم -
 کودکان کار و شرایط دشوار

 های جمعی شبکه یاری ها و فعالیت رسانی کمپین مشارکت در هم -

 ها و خبرنگاران حوزه کودک ها، مجله ارتباط بهتر با روزنامه -

گرانه برا  بخ ، ترویجی و مطالبه ای آگاهی همکاری در تولیدات رسانه -
 منافع کودکان

هرای  اند و بره گرروه رسرانره عضو شبکه این فرم را پر کرده 11تاکنون 
اند. امیدواریم که دیگر اعضا هم زودتر جهت همبستگی و ارتباط  پیوسته

 توانید با اکانت ارتباطات شبکه تماس بگیرید.  بیشتر به آن بپیوندند. می
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 گزارش واحد ارتباطات
 

های: واحد ارتباطات شامل بخش  
امور اعضا-  
سازمانی ارتباطات بین-  
رسانه-  
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 همکاری با موسسه افرا
 

 موسسه افرا و شبکه یاری کودکان
ای را در قالرب یرک  کار تفاهمنامه

برنامه مشترک توسعه زیرساخت موسسات عضو شبکه امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه شبکه هرمراهرنرگری 
استفاده اعضا خود را از خدمات افرا مانند سرویس خودارزیابی، سامانه واره، و طراحی رایگان وب سرایرت بررای 

 دهد.  اعضا انجام می
 اسفند و در فضای اسکای روم برگزار شد.  1وبینار آشنایی اعضا شبکه یاری با سرویس خودارزیابی موسسه افرا 

گفتنی است که شبکه یاری و افرا در حال توافق برای انجام یک پژوه  میدانی درباره تاریخ و چگونگی تروسرعره 
 شبکه یاری، دستاوردهای آن و اعضا آن هستند. از این پروژه به زودی بیشتر شنیده خواهد شد. 

 
 :برگزاری جلسات عمومی ماهانه 
 

شود. عالوه بره  گیری کرونا به صورت مجازی( برگزار می جلسات عمومی شبکه دوشنبه پایانی هر ماه )در دوران همه
های الزم توسط هیات مدیره و تیم اجرایی بره  تبادل اخبار و اطالعات میان اعضا، معرفی اعضا جدید، ارائه گزارش

اعضا شبکه و مسائل جاری شبکه در ارتباط با اعضا، در هر جلسه موضوع خاصی نیز برای گفتگرو و هرمرفرکرری 
 شود.  انتخاب شده و در جلسه به بحث گااشته می

 
 موضوع جلسات عمومی سه ماهه زمستان:

 
 ماه: دی

 زاده نیز در این جلسه حضور داشتند.  این جلسه حضوری و در دفتر شبکه برگزار شد. دکتر قاسم
 های اجتماعی در مواجه با آن موضوع مسئله سالمت روان کودکان در شرایط دشوار و نق  تشکل -
گزارش به اعضا درباره طرح مشارکتی پایان دادن به کار کودک )در راستای برنامه سرازمران مرلرل و سرازمران  -

 المللی حاف کار کودک (  ، سال بین۰۲۰۶المللی کار در سال  بین
 
 

 بهمن ماه:
 های عضو   تبادل اخبار و بیان مسائل تشکل-
 ای های منطقه هرندی، گفتگو درباره نق  شبکه در این راستا و بررسی تعامل رسرانره افزایی و مشارکت تشکل هم-
 ها صحبتی درباره حق عضویت-
 

*در اسفند ماه جلسه عمومی مجازی برگزار نشد. البته اعضا در گردهمایی پارک هرندی برای بزرگداشت دکتر قاسرم 
 زاده حضور بهم آوردند. 
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 ارتباط با رسانه ها:
 
  خبرگزاری ایلنا کارگری: القای هدایت پدیده کودکان کار توسط باندهای مخوف شانه خالی کردن از مسئرولریرت

 است.
  انتشار نقدی بر گزارش روزنامه شهروند آنالین درباره تامین مالی )با کمک هالل احمر( برای جلوگیری از دخرترر

 فروشی
 ای از بزرگداشت دکتر قاسم زاده در روزنامه پیام ما انتشار گزارش یک صفحه 
 

 ارتباطات بین سازمانی: 
 
  )مشارکت هفتگی در جلسات شبکه کمک )کارگروه مهار کررونرا

نهاد  های مردم های ملی و تخصصی سازمان افزایی شبکه که هم
 است.

نرامره  1توان به  گری می از دستاوردهای این شبکه در زمینه مطالبه
شفاف سازی نق  دولرت در   سرگشاده به رئیس جمهور و مطالبه

مهار کرونا، جلسات با دکتر ربیعی سخنگوی دولت، دکتر جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور،  دکتر میدری معاونت رفاه وزیر کرار، و 

 دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا اشاره کرد. 
اصول مطالبه در تمامی جلسات: پافشاری بر تداوم قرنرطریرنره و 

پایر، و رصد وضعیت  های اجتماعی از اقشار آسیب افزای  حمایت
اقتصادی و اجتماعی بعد از قرنطینه، همچنین اولویت پیشگیری بر 

 درمان 
 
 
  ارائه شبکه یاری در کنفرانس مرلری امرور

 اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
 

 ارائررره دهرررنرررده: زهررررا رحررریرررمررری
 

بهمن، به همت انجمن  ۰۲و  ۰۰این کنفرانس 
مددکاران اجرترمراعری ایرران و انرجرمرن 

 شررنرراسرری ایررران برررگررزار شررد. جررامررعرره
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 سازمانی که شبکه در آن شرکت داشت: از دیگر جلسات مهم برون
 خانم صباغ به نمایندگی از شبکه در  -اسفند(  12بهمن،  19بهمن،  11دی،  9ها ) جلسه با شورای هماهنگی شبکه

 این جلسه که هدف آن بررسی اهداف عملی شورا بود شرکت کردند. 
 ( 11دی،  12جلسه با وزارت رفاه  )خانم رحیمی و خانم صباغ، خانم امام و آقای لطفی به نمایندگی از شبکه  -بهمن

 پرداخت شرکت کردند. در این جلسات که به تاثیر آیین نامه حمایتی از کودکان کار در کاه  کار کودک می
 ( 19جلسه با بهزیستی  )خانم صباغ و آقای حسنی به نمایندگی از شبکه در این جلسه که بره مروضروع  -اسفند

 کارآفرینی برای اعضا شبکه اختصاص داشت، حضور داشتند.
 ( خانم حسینی و وزوایی در این جلسه کره برررسری امرکران  0جلسه با نمایندگان فدراسیون سوار کاری )اسفند

 همکاری در سوارکاری درمانی برای کودکان تحت پوش  اعضا شبکه بود شرکت کردند. 
 و همچنین جلساتی با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاونت خدمات اجتماعی شهرداری 
 
 

 گفتگوی زنده اینستاگرامی در زمستان  2برگزاری 
 
 00تا  02ساعت —بهمن 22

گفتگو با اسرین معروفی از دختران شین آباد و نوویسونوده 
 خیزیم کتاب از خاکستر خود برمی

 و با حضور فائق رسولی کنشگر اجتماعی و حقوق کودک
 

هایی از کتاب از خاکستر خود  در این گفتگو همچنین بخ 
 خیزیم توسط اسرین معروفی خوانده شد.  برمی

صحبت بر سر حق دختران شین آباد بر آموزش، درمران، و 
در  »برای کودکان«های تشکل  رفاه و نیز آشنایی با فعالیت

افزایی اجتماعی دختران شین آباد که در پریرران  جهت توان
شهر از دیگر مباحثی بود که در طول این گفرترگروی زنرده 

 مطرح شد.
 
 

هایی از این  ماه شبکه که به صورت حضوری و در دفتر شبکه برگزار شد نسخه گفتنی است که طی جلسه عمومی بهمن
 کتاب توسط خانم سهیال بابایی به حاضران اهدا شد. 

 توانید این گفتگو را در صفحه اینستاگرام شبکه یاری به صورت کامل تماشا کنید.  می
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 نمونه برخی از محتواهای تولید شده در اینستاگرام، به همراه هویت بصری جدید شبکه یاری
گفتنی است شبکه یاری در مدت سه ماهه اسفند عالوه بر اینستاگرام در توئیتر و لینکدین هرم فرعرال 

هرای  درصد افزای  داشته است. پست 911های اینستاگرامی شبکه تا  شده است. میزان بازخورد پست
های کوره ترند شدند و هرکدام چندین هزاربار  شبکه در اعتراض به سریال ملکه گدایان و گالری پرنسس

بازدید داشته و صدها بار به اشتراک گااشته شدند. همچنین تعداد مخاطبان شبکه تا پایان اسفند بره 
 نفر مخاطب حقیقی رسید. این روند را با یاری هم ادامه خواهیم داد.  1111
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گری در شبکه مطالبه  
 
 

های سرگشاده ها و نام  بیانی   
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 نویسی و بیانیه دادن است.  گری در شبکه بسنده نکردن به نامه قابل توجه در شیوه مطالبه  اولین نکته
 

توان به مداخله شبکه از طریق روش مااکره در دو مورد سریال مرلرکره گردایران و گرالرری  به عنوان مثال می
 های کوره اشاره کرد.  پرنسس

های حامی کودکان از جمله شبکه یاری کودکان یار و گفتگو و مااکره با عوامل فیلم،  در مورد اول، اعتراضات تشکل
سازی جامعه درباره عدم وجود باندهای مافیایی و جنایتکار در اکثریت غالب کودکان کار،  همچنین تالش برای آگاه

و وجود فقر به عنوان دلیل اصلی کار کودک در جامعه باعث شد تا نه تنها پیامی در ابتدای ایرن سرریرال بررای 
 آگاهی عمومی منتشر شود. بلکه، در روند سریال و بازنمایی فعاالن حقوق کودک در آن نیز تغییراتی صورت بگیرد. 

 
های کوره که قرار بود چند  همچنین در نمونه گالری پرنسس

خود یعنی پوشاندن لربراس “  دخترانه” کودک کار به آرزوی 
پرنسس برسند، هیات مدیره شبکه مااکره مستقیمی را برا 
مسئوالن برگزاری این گالری ترتیب داد، که البته همراه برا 

هرای  مشارکت و اعتراض جمعی فعاالن صنفی، و تشرکرل
 حامی کودکان منجر به کنسل شدن این برنامه شد. 

 
 

برای حقوق کودکان  مدافعه  
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های شبکه ها و بیانیه نامه  

 
 نامه به آقای محمود عباسی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک

 1999911911تاریخ 
 موضوع: درخواست تعویق انتخابات مرجع

 
 نامه به آقای محمود عباسی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک

 1999911919تاریخ 
 ساالری در انتخابات مرجع موضوع: درخواست شفافیت و رعایت اصول مردم

 
 نامه به دکتر حبیب اهلل مسعودی فرید، معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور

 1999911919تاریخ:  
 موضوع: درخواست برای شفافیت در انتخابات مرجع

 
 های اجتماعی وزارت کشور نامه به دکتر محبوبی، مدیر کل حوزه آسیب

 1999911911تاریخ: 
 موضوع: اعتراض به سریال ملکه گدایان و تصویر برساخته کودکان کار

 
 نامه به دکتر روحانی، ریاست جمهوری اسالمی ایران

 199991191تاریخ 
 موضوع: پیگیری مسئله پی  آمده برای جمعیت امام علی

 
 نامه به دکتر عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

 199991199تاریخ: 
 موضوع: درخواست مداخله درباره وضعیت پی  آمده برای جمعیت امام علی

 
های مدنی، معاونت اجتمواعوی و  های مردمی و مشارکت نامه به آقای هنری شعبانی، سرپرست اداره پیشگیری

 پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
 199991199تاریخ 

 موضوع: پیگیری مسئله پی  آمده برای جمعیت امام علی
 

 پیوستن به کارزار حمایت از جمعیت امام علی
 1999اسفند،  2
 

 بیانیه در اعتراض به سریال ملکه گدایان 
 1999بهمن،  2
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 گزارش حساب مش رک  بک :

 ردیف شرح  برداشت واریز مانده

های مالی  حمایت  ریال 222222222 
 هیات مدیره از شبکه

2 

 0 حمایت مالی خرد   ریال 00222222 

در اختیار —02222222  
 مدیر عامل

—————————— 
)هزینه شده تا  پایان 

 اسفند 
 ریال(  0822222

 3 تنخواه شبکه

های  حق عضویت  ریال 022022222 
 دریافتی

0 

جمع پرداختی حقوق  ریال 200222222  
به مدیر عامل، 

کارشناسان قراردادی، 
 و خدمه دفتر شبکه:

0 

 6 سود حساب  ریال  3608200 

 0 کارمزدها ریال 200222  

 ریال 200200222 ریال 300208200 ریال 260686200
 

 جمع 
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 تهی   ده در واحد ارتباطات  بک  یاری
 

1400اردیبهشت   
 

 Email: info@koodakekar.ir 
 Instagram.com/shabakeyari 
Telegram: t.m/shabakehyari 

Twitter: @shabakehyari 
Website: www.koodakekar.ir 


