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 گزارش تشریحی هیات مدیره

 

ای که موسس و هدایتگرش خانم دکتر قاسم زاده، فردی که سالها همهه زنهد   فعالیت در هیات مدیره شبکه

خود را صرف اعتالی آن کرده کاری بسیار دشوار است. در یپ برگزاری انتخابات هیات مدیره از سوی هیهات 

شهریور با تقبل این مسئولیت رسما فعالهیهت خهود را شهرو   82موسس شبکه یاری گروه  جدید از تاریخ 

 کردند. 

اعضای منتخب هیات مدیره با تشکیل اولین جلسه ضمن آشنایی بیشتر با شبکه و ههم انهدیده در جهههت 

چگونیگ ادامه کار اولین جلسه رسیم خود را به تقدیر از اعضای هیات مدیره قبل اختصاص دادند. در ادامهه 

سازی، ایهاهاد  با تصمیم  بر فعالیت هیات مدیره بصورت شورایی، با تاکید بر ماموریت شبکه که همان ظرفیت

های عضو در راستای حذف کهار کهودد در  و هم افزایی، و پیوند دادن حرکتهای اجتماعی برخاسته از تشکل

های اجتماعی در جهت برخورداری عهمهو   اشکال مختلف با اولویت بدترین اشکال آن و همچنین تقویت کنش

کودکان از حقوق مندرج در پیمان نامه حقوق کودد و افزایش سطح رفاه کودکان اسهت، مهحهورههای اصه  

 فعالیت مقدمایت خود را به شرح ذیل تعریف کردند:

 های نایش از نداشتن ماوز پیگیری اخذ ماوز و تعیین سیاستهای پیش رو با توجه به محدویت-1

 تصمیم در خصوص چگونیگ ایااد حساب بانیک با توجه به نداشتن ماوز و همچنین تهیه منابع مایل -8

 تشکیل جلسات نظر سنای از اعضا به منظور مشارکت همه در برنامه ریزهای آیت-3

تدوین سند استراتژیک شبکه یاری بر اساس اساسنامه مصوب مامع و همچنین استفاده از تسههیهلهگهران -4

 مارب برای راهنمایی و تهیه ساختار عملیایت شبکه

 انتخاب مدیرعامل -5

 تهیه ساختار موقت تا رسیدن به سند استراتژیک و ساختار مستند به آن-6

 ها )کمیته شهرستانها،کمیته اجتماعی،..( ها و نیازسنای ایااد واحدهای جدید اجرایی با توجه به ضرورت-7
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 4ی هیات مدیره برگزار شده است که  جلسه 33ماه،  4در راستای تحقق موضوعات محورهای فوق در مدت 

جلسه  6جلسه با محوریت نظرسنای،  3جلسه آن به جلسات عمویم ماهانه شبکه اختصاص داشته، 

جلسه اختصایص هیئت مدیره بوده است. در واقع  11جلسه با هیات مشاورین، و  1مصاحبه مدیرعامل، 

ای بیش از دو جلسه برای محورهای یاد شده تشکیل شده است. نتایج این جلسات منار  بطور میانگین هفته

هایی گردیده که  گری سازی و هم افزایی بین اعضا و مطالبه رساین، ظرفیت های ترویای و آگاهی به فعالیت

جلسه با نهادهای دولیت و غیردولیت نیز برگزار  2های آن در ادامه آمده است. عالوه بر جلسات داخ   گزارش

جلسه با نهادهای دولیت )وزارت رفاه ،شهرداری و  3گری حقوق کودکان  شده است. در جهت مطالبه

بهزیسیت( و همچنین در راستای تعامل با نهادهای غیردولیت )شبکه کمک، جلسه با دکتر میدری همراه شبکه 

جلسه مشارکت صورت گرفته  5کمک، شورای صلح و انامن مددکاری ایران( در جهت مطالبه گری موثر 

است. عالوه بر مشارکت در جلسات نهادهای مسئول به دو طرح ارسایل شهرداری در خصوص حمایت 

قانون حمایت از کودد و نوجوان پس از برگزاری  6شهرداری از کودکان زباله گرد و آیین نامه اجرایی ماده 

نشستهای برریس موضوعات فوق، موضع و پاسخ تشریحی شبکه اعال  گردیده است. همچنین بنا به 

های شبکه یاری از مدیریت شهری در جهت منافع  درخواست ییک از اعضای شورای شهر تهران، درخواست

کودکان نیز کتبا اعال  گردید. الز  به توضیح است که با توجه به زمان کم از آغاز فعالیت هیات مدیره جدید 

 ها در حال تدارد و پایه ریزی است.  قطعا بخشهایی از برنامه

 امید است با مشارکت همه اعضا بتوان گامهای موثرتری برداشت.
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 های صورت گرفته در جهت محورهای یاد شده در ابتدای گزارش: فعالیت   

ای است که بیش از سه سال است شبکه یاری با آن روبرو  از نهادهای مسئول دغدغهاخذ ماوز  -1

ای غیر  های فراواین در این خصوص گردید و در نهایت پرینت نامه است. در این مدت نیز پیگیری

رسیم داده شد که در آن نظر شورای توسعه و حمایت مستقر در وزارت کشور را مبین بر عد  

موافقت با صدور ماوز به دلیل عد  اعتبار ماوزهای برخی از اعضای هیات موسس اعال  

تشکل را ارائه کرده و  7عضو هیات موسس، شبکه مدارد  5گردیده است. از آناا که به جای 

تشکل در شرایط فع  دارای  7گذرد. همچنین هر  بیش از سه سال از زمان ارائه مدارد یم

ماوزهای معتبر هستند و صحت این موضو  در حال برریس است. الز  به توضیح است طی 

تمایس که با ییک از اعضای شورای توسعه و حمایت گرفته شده، ایشان عد  برگزاری جلسات 

شورای توسعه در خصوص برریس پرونده شبکه یاری را تصریح داشتند. این موضو  همچنان در 

 حال پیگیری است.

 

حقوقی است. قطعا هیچ تشک  حساب بانیک ییک از نیازهای اسایس هر سازماین داشتن یک  -8

تواند به حیات خود ادامه دهد. متاسفانه عد  صور ماوز در این سالها این  بدون گردش مایل نیم

مشکل را برای شبکه یاری بوجود آورده است. هر چند در این مدت روشهای دیگر مانند به ثبت 

ها و استفاده از حساب آن موسسه امتحان گردید یا استفاده  رساندن گروهی فقط در ثبت شرکت

های دیگر اما تا کنون موفق به این امر نشده و در نهایت تصمیم برایااد حسایب  از حساب انامن

مشترد بین سه نفر از اعضای هیئت مدیره  گردید که اعضای شبکه یاری بتوانند حق عضویت  

خود را به آن حساب واریز کنند. چرا که تنها منبع موجود مایل در شبکه فعال همین حق عضویت 

اند که تا مدیت مقداری بیش از حق عضویت تصویب  ها است. هر چند بعیض از اعضا تقبل کرده

 شده پرداخت نمایند.

 

های شبکه و اجرای آن بدون مشارکت اعضا مفهویم صرفا انتزاعی خواهد داشت.  نوشتن برنامه -3

ها مشهود  ها و فعالیت گیرد که نطراتشان در سیاستگذاری مشارکت اعضا نیز زماین صورت یم

ها  هایی با مدیران تشکل نشستباشد. به منظور آگاهی از نظرات انتقادی و پیشنهادی سلسله 

 ها، اعمال شد. ریزی صورت گرفت و نتایج حاصل از آن عالوه بر اعال  به اعضا در برنامه
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است. تعیین چشم انداز و ماموریت سند استراتژیک ای تهیه  ییک از اصول مهم هر سازمان حرفه -4

ریزی را مشخص تر و جهت دهی یم  و اهداف کالن هر سازماین نقشه راه را تعیین نموده و برنامه

 است. نویس این سند همراه با ساختار پیشنهادی در ادامه آمده نماید. پیش

 

ماهه ییک از پردغدغه ترین موضوعایت بود که  4برای شبکه یاری در مدت انتخاب مدیر عامل   -5

همه اعضای هیات مدیره را درگیر کرده بود. از طرفی منابع مایل برای استخدا  فردی با 

مشخصات مورد نیاز شبکه در اختیار نبود و از طرفی تعداد داوطلبین این امر اندد بود که به 

لحاظ صرف زمان مناسب امکان فعالیت میسر نگردید. هرچند پس از فراز و نشیب بسیار این 

موضو  به بهترین شکل حل گردید اما اعضای هیات مدیره با تقسیم وظایف بین خود سعی کردند 

 کلیه فعالیت های اجرایی را برعهده گیرند تا این موضو  مطابق نظرشان به سراناا  برسد.

 

ها صورت پذیرد. نتایج  تا قبل از تهیه ساختار مناسب، نیاز به ساختار موقیت بود تا فعالیت -6

نظرسنای ها و تاربیات فعالیتهای گذشته شبکه یاری، چراغ راهنمای تعیین محورهای فعالیت 

ها بین اعضای هیات مدیره و همکاری و تالش، سعی در ایااد  اولیه گشت. با تقسیم این فعالیت

های اجرایی و واحد ارتباطات و اداری گردید. از آناا که عمده فعالیت شبکه در جهت هم  کمیته

گری در راستای احقاق حقوق کودکان یم  افزایی بین تشکلها، آگاهی رساین و همچنین مطالبه

ای طراحی گردند که این امر را پاسخگو باشند. با  باشد الز  بود که مکانیز  های عملکرد به گونه

های عضو و  توجه به نتایج نظر سنای ها نیاز به تشکیل گروههای هم اندید هم در سطح  تشکل

 هم اندیشمندان و صاحبنظران خارج از شبکه بسیار مشهود بود.

ها و  نظارت و دیده باین و متعاقب آن مطالبه گری نیاز به ابزار و ساز و کاری دارد. هرچه این مکانیز 

 ابزار درست طراحی گردند این امر بهتر یم تواند تحقق یابد. 

 

ساختار جدید با این رویکرد ایااد شد که بتواند کلیه اهداف تعیین شده در سند استراتژیک را  -7

ای را که در اهداف نشان  پاسخ گو باشد. در یک جمله ک  باید با ساختار بتوانیم عملکرد شبکه

  کرده ایم، پیاده سازیم.

 

های شبکه در  شود که شبکه یاری خود هیچ واحد اجرایی مستقیم نداشته و کلیه فعالیت تاکید یم

 گری خواهد بود، حیت در بحرانها. افزایی و مطالبه سه محور آگاهی بخد و هم
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 پیشنویس سند استراتژیک 
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 تعریف:

 
 های غیردولیت همسو و فعال در حمایت از کودکان در شرایط دشوار به ویژه کودکان کار ای از تشکل ماموعه

 #حذف_کار_کودد #اجرای_پیمان_نامه_حقوق_کودد
 

 ماموریت:
های عضو شبکه در راستای  بخد تشکل افزایی، و ارتقا تعامالت بین افزایی، پیوند و هم افزایی و توان ظرفیت

 حمایت از کودکان در شرایط دشوار
نامه حقوق کودد، حذف کار کودد، و افزایش سطح  های اجتماعی در جهت اجرای پیمان ایااد و تقویت کنش

 رفاه کودکان
 گری است.  گری و مطالبه رویکرد شبکه برای اناا  ماموریتش آگاهی رساین، حمایت

 انداز: چشم
 نامه حقوق کودد جانبه اصول پیمان حذف کار کودد و تحقق همه

 
 انداز سازماین:  چشم

ساله، شبکه یاری کودکان کار سازماین است توانمند و چابک، شفاف و پاسخگو،  5انداز  در یک چشم

های فعال در حوزه حمایت از  زین باال که با پشتوانه اجتماعی عضویت اغلب تشکل گر با قدرت چانه مطالبه
 کند. ای و در راستای تحقق کامل حقوق کودکان فعالیت یم منطقه-کودکان در سطحی م 

 
 اهداف شبکه:
 حقوق کودد در جامعه تبلیغ و ترویج

 های عضو شبکه و حمایت از آنها تشکل افزایی توان
 میان آنها افزایی همو  بین اعضا تعامالتتسهیل و تقویت 
 برای ایااد نهادهای اجتماعی حایم کودکان بسترسازی
 های موثر اجتماعی در راستای حذف کار کودد  و تقویت حرکت گری مطالبهحقوق کودکان،  گری مدافعه

المل  در راستای منافع  های بین های جامعه مدین و سازمان ها، بخش خصویص، سازمان با دولت تعامل موثر
 کودکان
 در راستای حمایت از کودکان ها ای در بحران نقش آفریین شبکه

 
 

 ابزارهای شبکه برای نیل به اهدافش:
 ها اطالعات و داده

 ها کمپین
 منابع انساین

 منابع مایل پایدار و ناپایدار
 ارتباطات گذشته و برند شبکه 
 تاربیات اعضا و ساختار شبکه
 فضای ماازی و ارتباطات

 های مح  و جغرافیایی  خوشه
 ها شنایس ها و آسیب پژوهش

 های موجود استانداردها و چهارچوب
 ها بازارچه
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 ذینفعان:
 

 فعال در زمینه کودکان دشوار های اعضا شبکه: تشکل
 کودکان شرایط دشوار، به ویژه کودکان کار

 جامعه 
 های مخاطب شبکه: گروه

 های حوزه کودد تشکل
 گذار حاکمیت و نهادهای سیاست

 ها سایر تشکل
 خصویص  بخش

 دانشگاهیان و متخصصان
 المل  های بین سازمان
 های جمعی رسانه

 های غیردولیت های سازمان سایر شبکه
 جامعه 

 

 ساختار اجرایی شبکه:
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 آنالیز سوات
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های شبکه یاری گزارش کمیته  
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  نا  کمیته دبیر اعضا فع  اهداف

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

افخم صباغ، میترا اما ، 
قاسم حسین، زهرا 
رحییم، سهیال بابایی، 
 لطف الله محسین

 1 اجتماعی قاسم حسین

دیده باین و نظارت بر سیاستگذاریها و عملکرد های دستگاههای 

  قانون اسایس 30 مسئول در راستای اجرای اصل

تعریف استانداردهای آموزیش برای کل کودکان در شرایط -
  دشوار

  ارتقا دیدگاه اعضا نسبت به آموزش

 30 تعیین جایگاه آموزیش کودکان در کشور در مقایسه با اصل-
  پیمان نامه 82 قانون اسایس و اصل

مطالبه حقوق کودکان در زمینه های آموزیش با توجه به فاصله 
  وضعیت موجود و مطلوب

آموزش همگاین حقوق کودد ،صیانت از مصالح عالیه کودکان با -
  تاکید بر ویژگیهای بویم و شرایط ویژه کودکان

نسرین خلی ، طیبه 
شریف پور، شهین 

حسیین، سهیال اثبایت، 
نسرین امیدوار، طاهره 
پژوهش، خانم باقری، 
خانم امیری، آقای 

کشاورزیان، خانم قرباین، 
خانم نافی و زماین، خانم 

 یزداین

 2 آموزش نسرین خلی 

های عضو شبکه در  های انامن توجه ویژه بازنمایی فعالیت-
های واقع در مناطق شرایط  ها با اولویت انامن شهرستان
 دشوار

ها به ویژه مناطقی که  جذب اعضا جدید از شهرستان-
 کودکان کار و شرایط دشوار در آن بیشتر هستند

های فعال در حوزه کودکان در  افزایی انامن توسعه و توان-
ها با رویکردی از پایین به باال و مشارکیت و  شهرستان

آموزی بسترسازی برای هم  
شناخت مسائل مربوط به کودکان که ویژه مناطق -

رساین  گری و اطال  جغرافیایی مختلف بوده، و نیز مطالبه
ها درباره آنها با همکاری فعاالن بویم با همکاری سایر کمیته  

ها با استفاده از ارتباطات  کمک به نهادسازی در شهرستان-
های استاین، افراد و نهادهای آشنا و  شبکه یاری )شبکه
 همکار مح (

خانم بابایی، خانم رحییم، 
آقای دهنوی، خانم 

شریعت، خانم نظری،  
آقای هوشیار، آقای 
حسین، خانم اوغازی 
 مقد ، خانم حسیین پور

طیبه شریف 
 پور

ها شهرستان  3 

مشاوره تقویت جامعه مدین فعال در زمینه حقوق کودد، 

 مطالبه گری و پیگیری حقوقی حقوقی به شبکه و اعضاء، 

محمد لطفی، رضا 
شفاخواه، بهار..... الهه 
 ذابح و زهرا رحییم 

محمد لطفی 
 آذر

 4 حقوقی

 اشاعه و توسعه نقش زنان در اقتصاد خانواده 
تاکید بر آموزش حرفه به عنوان ییک از راهکارهای رسیدن اقشار 

 فرودست به منابع 
 بیشتر برای ارتقا کیفیت زند  

 
تاکید بر ارتقا کیفیت زند  کودکان از طریق اشتغال پدران و 

 مادران 
 

 وق های مح  در بین افراد محله  بستر سازی برای تشکیل صن
 

هم افزایی در راستای ارتقای واحدهای کارآفریین اعضا و همچنین 
در جهت ایااد واحدهای کارآفریین بیشتر در انامن های   کم

 دواطلب این امر 

شیما ثابت،شهین 
حسیین، سعیده حسیین، 
منیرو احمدلو، حمیده 
توحیدی، خانم احمدی، 

 اسماعی  پور

 5 کارآفریین شیما ثابت

در حال   
 تشکیل

 6 پژوهش

در حال   
 تشکیل

 7 بحران
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های خارج از تهران است.  این امهر  شود توجه ویژه به تشکل نکته مهیم که در ساختار جدید مشاهده یم

صورت گرفته است. هر چند در آغاز راه است و الز  به  کمیته شهرستانهاای ویژه به نا   با اختصاص کمیته

 های فاقد تشکل فعال حوزه کودد است. ها و هم شهرستان های شهرستان توجه ویژه هم به تشکل

ههای  گیهرد و تهقهویهت کهنهش رصد و دیده باین هر آنچه که در جامعه نسبت به حقوق کودکان صورت یم

 کمیته اجتماعیهای مسئولین نسبت به کودکان در  اجتماعی در این راستا و همچنین آگاهی نسبت به برنامه

 صورت یم پذیرد. این کمیته شرو  به کار کرده است و در مرحله تهیه آیین نامه داخ  خود است.

نیز وجود دارند. های حقوقی ، آموزش ، کمیته کارآفریین و کمیته بحران کمیتهعالوه بر کمیته های یاد شده،   
 

های کوتاه مدت هستند.    گذاری نامه، و هدف ها در حال تکمیل عضوگیری، تدوین آیین در حال حاضر کمیته  
های تخصیص شبکه یاری منتشر خواهد شد.                      تر از عملکرد کمیته های مفصل به زودی گزارش   
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 گزارش واحد ارتباطات
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 گذاری: هدف
 در امور اعضا:

 های ارتباطی شبکه در واتس اپ و تلگرا  و افزایش پویایی آنها دهی به گروه سامان
 جذب عضو

 ارتقا رضایت اعضا در عملکرد ارتباطی شبکه
 نامه عضویت تدوین آیین

 افزا میان اعضا ایااد اجتماعی همدل و هم
 

 در رسانه:
 ای محور برای توسعه ارتباطایت و رسانه اتخاذ شیوه اجتما 

 سایت( ای شبکه )استانداردسازی، فونت، ِتم، رنگ، طراحی وب های رسانه توسعه زیرساخت

 ای شبکه و ارائه گزارش عملکرد ایااد شفافیت و پاسخگویی در رویکرد رسانه

   درصدی مخاطبان، بازخورد و برهمکنش 50توسعه برند شبکه و افزایش 

 بخش تولید محتوای آموزیش و آگاهی

 گرانه محور و مطالبه تولید محتوای مسئله

 های شبکه با همکاری اعضا   های اعضا در رسانه معرفی و بازنمایی منظم )هفتیگ( فعالیت

 ای شبکه کاهش رقابت، افزایش مشارکت در فضای رسانه

 ای  ایااد سند استراتژی محتوا و سیاستگذاری رسانه

 

 سایت شبکه با تمرکز بر بازنمایی بیشتر اعضا با  به همین منظور در بخش رسانه طرح بازسازی وب

 همکاری موسسه افرا در دست اجرا است. 

  دفترچه راهنمای هویت بصری شبکه نیز با همکاری داوطلبانه استودیو نیم اناا  شده و از سال میالدی

 های شبکه استفاده خواهد شد.  جدید در رسانه

 87  های شبکه  محتوای تلگرایم در مدت این گزارش تولید شده و در رسانه 30محتوای اینستاگرایم و

 قرار گرفته است. 
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تهیه ماموعه ویدئوهای آشنایی با حقوق کودد که توسط خانم پژوهش ارائه و توسط 
های موفقیت آمیز واحد ارتباطات بود که با  شبکه تهیه شد از جمله دیگر فعالیت

 بازخورد خویب روبه رو شد.
 

ها، پوسترهای طراحی شده و دیگر محتواهای تولید  توانستیم در نتیاه این فعالیت

نفر  1000شده تعداد مخاطبان حقیقی صفحه اینستاگرایم شبکه را با باالتر از 

 برسانیم.
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 های شبکه در این مدت بوده است: گفتگوی زنده اینستاگرایم از دیگر فعالیت 3برگزاری 

 

 81تا  80ساعت —شهریور 31

سپتامبر( روز جهاین صلح با موضو : صلح و راههههای  81به مناسبت هفدهمین سال تاسیس شبکه یاری و )

 رسیدن به آن
 شرکت کنندگان: خانم دکتر شیوا دولت آبادی روان شناس و فعال حقوق کودد 
های عضو و جامعه و حضهورو  در مورد نقش و جایگاه شبکه یاری در ایااد صلح و دوسیت و مشارکت بین انامن

نقش پر رنگ و ارزشمند خانم دکتر قاسم زاده در شبکه ، تعریف صلح، انوا  صلح، شرایط موجود پاندیم کهرونها 
 در جهان و تاثیر آن بر روابط کشورها و مرد ، نقش نهاد های مدین در ایااد صلح در جامعه و...

 آقای نادر موسوی ناشر ادبیات افغانستان در ایران، کاندید جایزه آسترید لیندگرن
از تاربیات خود در مدارس خودگردان با کودکان مهاجر صحبت کردند و سعی در کم رنگ کردن آسیب هایی که 
این کودکان دیده بودند، برخورد با تعصبات قویم و مذهیب موجود، عالوه بر آموزش در درجه اول ایااد شادی ، 
محبت ، دوسیت و مهرباین  برای نهادینه شدن صلح درون کودکان مهاجر بخصوص، نقش دولتها در ایااد صهلهح 

 و..
 مدیریت پنل خانم مرجان رحییم فرد آموزگار، عضو شورای کتاب کودکو موسسه پژوهد تاریخ ادبیات کودکان

 

  11مهر ساعت  15
 به مناسبت هفته م  کودد 

اجرای موسیقی گروهی توسط  موسسه یاریگران کودکان کار پویا و گروه موسیقی شوش به رهبری آقای بهتاش 
 داور پناه 

قصه گویی خالق توسط خانم لیال کفاش زاده )قصه پژوه و عضو ترویج کناب خواین شورای کتاب کهودد( قصهه 
 این همه تلق و تلوق از خانم سرور کتیب با تصویر گری علیرضا گلدوزیان

 مدیر پنل: خانم پریسا پویان راد )مدیر عامل موسسه یاریگران کودکان کار پویا(
 
 

نوامبر روز جهاین تصویب پیمان نهامهه  80نوامبر روز جاین پیشگیری از کودد آزاری و  11آبان به مناسبت  3 

 حقوق کودد  با عنوان: کودد آزاری ساختاری همراه با گفتگویی در مورد دستگیری کودکان
 با حضور:

فعال حقوق کودکان )برریس مصادیق پنهان کودد آزاری ساختاری نههایش از شههرایههط بههد خانم ثریا عزیزپناه 
اقتصادی، عد  وجود باند و باند بازی در مسئله کودکان کار و خیابان و ناکارآمدی طرح های دولیت در مهرحهلهه 
اجرا و محدود شدن آنها تنها به دستگیری و نگه داری و کودکان در شرایط بد و نامناسب ، در خواست تعامل و 
مشارکت واقعی مابین سازمان های غیر دولیت مرتبط با امور کودکان و سازمان های دولیت ذی ربط و... از جمهلهه 

 موضوعات مورد بحث بود(
 عضو گروه جامعه شنایس کودیک انامن جامعه شنایس ایراناقای دکتر پیا  روشنفکر 

) مبارزه با خشونت علیه کودکان تنها اخالقی نیست بلکه زند  در جهاین بدون خشونت حق کهودکهان اسهت،  

دقیقه مرگ یک کودد  در  5ساعت یک کودد  ویل بر اثر خشونت  هر  5مقایسه مرگ کودکان بر اثر کرونا هر 

جهان است، مثالهایی از خشونت ساختاری در جامعه)خودکد کودکان بازماند  از تحصیل، کار کردن کودکان، 
محرومیت از امکانات بهداشیت و...( و توضیحایت در مورد امکانات قانوین موجود برای پیشگیری و پهیهگهیهری 

 کودد آزاری بخد از موارد مطرح شده بود(
 مدیر پنل: خانم سوسن مازیار فر فعال حقوق کودکان
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نمونه برخی از محتواهای تولید شهده 
در اینستاگرا ، پوسهتهر روز جهههاین 
داوطلب، تبریک شب یهلهدا بها قصهه 

 خواین برای کودکان.
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 ارتباط با رسانه ها:
 
  خبرگزاری ایلنا کارگری برای چاپ بیانیه به مناسبت روز جهاین پیشگیری از کودد آزاری 
 هماهنیگ با روزنامه شرق برای مصاحبه در مورد دستگیری کودکان و طرح اخیر بهزیسیت 

 اناا  مصاحبه با شرکت خانم ها اما  و نافی و اقای لطفی(
 

 های دولیت: ارتباط با سازمان
  گری با وزارت رفاه وخانم بندری جهت اطال  رساین کارگاه مدافعه 
  با سازمان رفاه و خدمات اجتماعی و مشارکت های شهرداری و خانم شیردل جهت اطال  رساین طرح

 توجیهی )ارائه خدمات سیار به آسیب دیدگان اجتماعی شهر تهران( و طراحی اتوبوس سیار
  با شهرداری جهت معرفی نماینده در وبینار نقش فعالیت های داوطلبانه در توان افزایی زنان و کودکان و

 سالمندان
 

 های غیر دولیت:  ارتباط با سازمان
 

 های عضو شبکه یاری، امضای تفاهم نامه میان شبکه و افرا هماهنیگ با موسسه افرا جهت معرفی به انامن
 

شرکت در سالنامه ترویج کار داوطلبانه و تماس با آقای بختیاری جهت درج اطالعات شبکه در سالنامه سال 
  آینده

 
انامن های شرکت کننده در نظر سنای:فصل مهر بهبهان، موسسه طلو  مهر و دوسیت )اصفهان(، سمن 

بانداد کودیک)رشت(، انامن یاری کودکان در معرض خطر، موسسه کنشگران اجتماعی فرزانه)زاهدان(، کانون 
نوید کوشا، موسسه حماییت خانه کودد و خانواده، بنیاد همدالن کودد، موسسه مهر آفرین،خانه کودد 

  مهرنگ مهرگان)مرودشت(، ندای ماندگار دروازه غار، انامن حمایت از حقوق کودکان
 

 

 موضو  جلسه سازمان میزبان تاریخ جلسه
محل و 
 نماینده شبکه حاضرین جلسه تاریخ

 وزارت کار و رفاه 82-5-11
مشارکت برای تدوین آیین 
 وزارت کار 6نامه اجرایی ماده 

دکتر -دکتر امیدی-دکتر بهزادی
-اشرفی-ارشد-حسیین-روشنفکر
-یزداین-صباغ-پیرخندان-رحییم

 صباغ لطفی

 شورای شهر 17-2-11
طرح مطالبه ساماندهی 

 رحییم بهاره آروین  و ... آنالین کودکان کار

 51-شبکه کمک 12-2-11
اعال  نظر شبکه یاری برای 
     آنالین شعار نه به اجتماعات

 بهزیسیت کشور 5-1-11
اعتراض به طرح جمع آوری 

 بهزیسیت کودکان 
اعضای هیئت مدیره و آقای 
 هیئت مدیره اسماعیل پور و آقای علیگو

شبکه -وزارت رفاه 6-1-11
 کمک

درخواست حمایت وزارت 
 صباغ هیات اجرایی شبکه کمک آنالین رفاه از اقشارآسیب

 45-شبکه کمک 1-1-11

مشارکت شبکه یاری برای 
هماهنیگ اجرای نتایج جلسه 

 صباغ هیات اجرایی شبکه کمک آنالین با دکتر میدری

 موسسه افرا 30-1-11

همکاری در طرح خودارزیایب 
افرا و طراحی وب سایت 

 آنالین جدید شبکه
—وزوایی—حسیین -متویل -صباغ

 صباغ پیرساجد
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 رویکرد ک  توسعه ارتباطات در شبکه یاری
 
 

دار )ماموریت  گرا، بازنما، و هدف تالش برای تشکیل اجتماعی حقیقی، شمول
نامه حقوق کودد( در فضای ماازی  حذف کار کودد، اجرای اصول پیمان –شبکه 

که شامل همه اعضا و ذینفعان شبکه به صورت فردی، گروهی، و سازماین است 
به نحوی که آنها شبکه یاری را نهادی شاا ، پایدار، قدرتمند، دموکراتیک، شفاف 

گر و دارای دغدغه عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیایس، فرهنیگ  و پاسخگو، مطالبه
برای تحقق حقوق کودکان بدانند و نسبت به آن احساس تعلق معنوی کنند. مهمتر 

 از همه، شبکه یاری را دوست بدارند و به آن اعتماد داشته باشند.

 ارتباط با اعضا:
 

 جلسه عمویم با اعضا 4برگزاری 

 برخی مسائل مطرح شده:
 
 شهریور: جا ماندن تعدادی از کودکان اتبا  از ثبت نا  در مدارس 

 شرایط ویژه پاندیم کرونا و تاثیر آن برآموزش کودکان 
  مهر: گفتگو در مورد طرح بهزیسیت موسو  به حمایت اجتماعی از کودکان کار که در سطح شهر

 اجرا یم شود 
 گفتگو درباره خودکد کودکان

 آبان: دستگیری کودکان 
کودد آزاری و هتک حرمت اتفاق افتاده در مورد چند کودد کار) دادن بیانیه، حمایت از پیگیری 

 قانوین انامن حمایت از حقوق کودکان(
 ها آذر: ارائه موسسه افرا درباره خدمات داوطلبانه به تشکل 

 ارائه سند استراتژیک شبکه به اعضا
 

 جلسات نظر سنای:
 

با  11ایل  1های عضو شبکه برای شرکت در نظر سنای در روز های پناشنبه ساعت  از انامن
 حضور اعضای هیات مدیره دعوت بعمل آمد.

 محورهای صحبت شده در جلسات:

ها و مشکالت اسایس نسبت به عملکرد شبکه یاری از نظر شما کدا  است؟مقد هایی که به  چالش-1

 شبکه داری را بفرمایید.

 بنظر شما دالیل عد  مشارکت اعضا در فعالیتها و درخواستها چیست؟-8

 پیشنهادات شما برای عملکرد بهتر شبکه چیست؟-3

با توجه به وضعیت مایل شبکه نظر شما در خصوص راههای تامین منابع مایل شبکه و حق عضویت -4

 شبکه چیست؟
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 محل ارسال یا انتشار نویسنده مخاطب نامه موضو  نامه/بیانیه تاریخ

22/59/99 
 پاسخ به سؤاالت نظرسنای

شبکه کمک در خصوص نقش جامعه 
 مدین در بحران کرونا

 خانم فیروزه صابر
دبیر شورای راهبردی شبکه 

 کمک

 
خانم صباغ

آقای -
 دهنوی 

 شبکه کمک

22/50/99 

 نظرسنای در خصوص

قانون حمایت از  6آیین نامه اجرایی ماده 

کودکان و نوجوانان که مسئولیت آن از 
طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 به آقای دکتر پیا  روشنفکر محول شده

 های مسئولین انامن
 عضو شبکه یاری کودکان کار

 خانم
 شریف پور

 انامن های عضو

قربانیان تااوز نیاز به حمایت قانوین  22/50/99
 دارند.

 عا 
خانم 
 رحییم

 فضای ماازی

22/50/99 

در خصوص ضرورت تحصیل رایگان 
 کودکان

اتبا  و امکان ثبت نا  تما  کودکان )حق 
 تحصیل(

 آقای حاجی میرزایی
 وزیر آموزش و پرورش

 خانم صباغ
وزارت آموزش و پرورش و 

 فضای ماازی

اعتراض به جمع آوری کودکان کار در  22/50/90
 خیابان

 عا 
آقای 
 حسین

 فضای ماازی

22/50/99 
 اعال  نظر شبکه و انامن های عضو در
خصوص طرح حمایت ویژه کودکان زباله 

 گرد

 آقای مالک حسیین
رئیس سازمان رفاه، خدمات 
و مشارکت های اجتماعی 
 شهرداری تهران

 شهرداری خانم صباغ

 عا  چرا شبکه شاد ناکارآمد است 22/50/99
خانم 
 رحییم

 فضای ماازی

22/50/95 

در خصوص آموزش و تحصیل همه 
 کودکان

ازجمله فراهم نمودن آموزش ماازی 
رایگان با گویش یا تبلت برای دانش 
 آموزان محرو  در دوران کرونا

 آقای حاجی میرزایی
 وزیر آموزش و پرورش

 آقای
اسماعیل 
 پور

-وزارت آموزش و پرورش
 فضای ماازی-مرجع م 

22/50/50 
اعال  نظر انامن های عضو شبکه در 

 زمینه

قانون حمایت از  6آیین نامه ماده 

 آقای دکتر بهزاد
مدیرکل آسیب های اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

خانم 
 رحییم

 دکتر روشنفکر-وزارت رفاه

 عا  هفدهمین سالگرد شبکه یاری کودکان کار 22/50/50
خانم دکتر 
 قاسم زاده

 فضای ماازی

 عا  روز م  کودد 22/50/95
آقای 
 حسین

 فضای ماازی

22/50/95 

معرفی خانم زهرا رحییم خامنه نایب 
 رئیس

هیأت مدیره شبکه برای جلسات تدوین 
ها برای سند چشم  برنامه و اهداف تشکل

 1404انداز ایران 

آقای سید حسن موسوی 
 چلک

رئیس انامن مددکاران 
 اجتماعی ایران

 خانم
 شریف پور

آقای -انامن مددکاران ایران
 چلک

های شبکه های و بیانیه نامه  
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 تهیه شده در واحد ارتباطات شبکه یاری
 

1399دی ماه   

 info@koodakekar.ir 
 Instagram.com/shabakeyari 

t.m/shabakehyari 
www.koodakekar.ir 


