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تأییدیه گزارش و امضای اعضای هیئت مدیره
در اجرای مفاد ماده  232اصاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه  ،1347بدینوسیله گزارش فعالیتها و وضع عمومی مؤسسه
برای سال مالی منتهی به  1398/03/10بر پایه سوابق ،مدارک و اطاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم میشود.
گزارش حاضر بهعنوان یکی از گزارشهای ساانه هیئت مدیره به مجمع ،مبتنی بر اطاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و
اطاعاتی را در خصوص وضع عمومی مؤسسه و عملکرد هیئت مدیره فراهم میآورد.
به نظر هیئت مدیره اطاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی مؤسسه است با تأکید بر ارائه منصفانه
نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع مؤسسه و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه مؤسسه تهیه و ارائه شده است .این
اطاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیشبینی کرد به نحو درست
و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفادهکنندگان میشود از گزارش حذف نشده
و در تاریخ  1398/06/23به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

سمت

سیدکمالالدین محمدی

رئیس هیئت مدیره

رقیه دادخواه

نایب رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل

غامرضا جناغی

عضو هیئت مدیره

علی گشادهفکر

عضو هیئت مدیره و خزانهدار

پژمان جعفری

عضو هیئت مدیره

امضا
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کلیات

تاریخچه فعالیت بنیاد کودک

بنیادکودک که در ایران بهنام (مؤسسه خیریه رفاه کودک) به ثبت رسیده است و هماکنون در سومین دهه فعالیت خود قرار
دارد؛ در سال  1373در یک خانوادهی دغدغهمند ،با این تفکر که با بهرهمندی از مشارکتهای مردمی در داخل و خارج از کشور میتوان
از ترک تحصیل اجباری دانشآموزان با استعداد کمبرخوردار جلوگیری کرد؛ همزمان در ایران و آمریکا بهوجود آمد .اولین دفتر بنیادکودک
در شهر شیراز افتتاح و همزمان این مؤسسه در پورتلند ایالت اورگان آمریکا نیز با نام  Child-Foundationتأسیس شد.
بنیانگ ذار بنیادکودک در ایران جناب آقای احمد ایرانشاهی و در آمریکا جناب آقای دکتر مهرداد یثربی بودند که با حمایت و
همراهی خانوادههایشان در ایران در سالهای نخستینِ فعالیتِ مؤسسه به توسعهی این تفکر انساندوستانه و آیندهساز کمک کردند .با
آغاز فعالیت مؤسسه ،در ایران شناسایی دانشآموزان با استعداد کم برخوردار و در امریکا تأمین منابع برای حمایت از این دانشآموزان
شروع شد .الگوی مطالعاتی بنیانگذاران بنیادکودک برای توسعهی فعالیت ،مؤسساتی همچون  World VisionوSaved-The-
 Childrenبوده است.
پس از حدود پنج سال از شروع فعالیت و جذب و حمایت دانشآموز در ایران ،سرانجام مؤسسین بنیاد در ایران در تاریخ
 1378/01/21این مؤسسه را به شماره  398در اداره ثبت شرکتها در شیراز به طور رسمی ثبت کردند و بدین صورت فعالیت بنیادکودک
ساختارمند شد .سپس به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1388/11/14دفترمرکزی از شیراز به تهران منتقل شد و در
اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به شماره  25540به ثبت رسید.
اولین محل رسمی دفترمرکزی در تهران در سال  1378به همت نیکوکار محترم جناب آقای دکترحسین اهیجی خریداری
شد و به مدت  13سال (تا سال  )1391بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار مؤسسه قرار گرفت .در سال  1392ملک مذکور توسط
ایشان به مبلغ  52.000.000.000ریال (پنجاه و دو میلیارد ریال) فروخته و وجه حاصل از آن به حسابهای مؤسسه واریز شد تا در
راستای مأموریت و فعالیت بنیاد کودک ،هزینه شود.
در سال  1392دفتری به مساحت  177مترمربع با کاربری اداری با کمک نیکوکاران خریداری و بنیاد از دفتر قبلی به این دفتر
نقل مکان کرد .در سال  1397دفتر مرکزی بنیاد کودک با رهن دفتر فعلی به مکان جدید منتقل شد.
از شروع به کار مؤسسه تاکنون بیش از  18.470دانشآموز بورسیه شدهاند که از این گروه تاکنون بیش از  1770نفر از دانشگاه
فارغالتحصیل شده و  1.100نفر نیز هماکنون در دانشگاههای مختلف و معتبر مشغول به ادامه تحصیل هستند .در حال حاضر نیز بیش
از  11.075دانشآموز بورسیه بنیاد کودک هستند.
پس از واقعه  11سپتامبر و شروع تحریم ها که منجر شد مبالغ اهدایی همیاران آمریکایی با مشکات و تأخیرهای فراوان به
دفتر مرکزی برسد؛ مؤسسه بر آن شد که در زمینه جذب نیکوکارانِ داخل کشور نیز فعال شده و به جذب همیار بپردازد.
تا پیش از شروع تحریمها تقریب ًا تمامی همیاران از هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور و بیشتر ساکن کشور آمریکا بودند.
پس از آن واقعه و شروع به کار مؤسسه برای جذب همیاران مقیم ایران ،در سال مالی گذشته مبلغ کمکهای دریافتی توسط بنیاد از
همیاران خارجی حدود  52درصد و از همیاران مقیم ایران حدود  48درصد بوده است .ازم به ذکر است تغییر قیمت دار در تغییر درصد
درآمد داخل و خارج تاثیرگذار بوده است.
در آغاز فعالیت ،مجوز مؤسسه خیریه رفاه کودک از نیروی انتظامی اخذ شد .سپس بهمنظور گسترش فعالیت و دریافت مجوز
ملی تحت نظارت معاونت امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور قرار گرفت و مجوز ملی از طریق وزارت کشور به مؤسسه اعطا شد.
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اسامی مؤسسین بنیاد کودک در بدو تأسیس
اسامی مؤسسین بنیاد کودک که در سال  1378مؤسسه را به ثبت رساندند به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
 .1آقای احمد ایرانشاهی
 .2خانم بهتری ثقفی

 .3آقای علی ثقفی فر

 .4خانم آمنه مدرس

 .5آقای محمد نوروزی
 .6آقای بیژن یثربی

 .7آقای جعفر یثربی

 .8آقای علی یثربی

 .9آقای مهرداد یثربی
 .10خانم نادیا یثربی

معرفی مأموریت و محدودهی فعالیت

مأموریت بنیادکودک حمایت از دانشآموزان با استعدادِ کمبرخوردار است .بنیاد کودک آرمانهای خود را بر این باور استوار
کردهاست که " :هیچ دانشآموز با استعدادی نباید به دلیل مشکات اقتصادی ،از تحصیل و تاش باز بماند" .
بر اساس ماده  3آیین نامه تعیین محدودهی فعالیت بنیاد کودک ،حمایت از دانشآموزان در راستای مأموریت بنیاد کودک و
به منظور رفع برخی از مشکاتی که مانع از تحصیل آنان میشود؛ صرفاً در قالب موارد زیر به عمل میآید:
 .1پرداخت مقرری به دانشآموز
 .2تخصیص کمکهای فوقالعاده به دانشآموز
 .3حمایتهای غذایی و تأمین پوشاک و نوشتافزار برای دانشآموز
 .4حمایتهای درمانی و تأمین مسکن برای دانشآموز صرفاً برای موارد خاصی که همیارِ دانشآموز نتواند این نیازها را برطرف
نماید و بدان علت مشکل اساسی برای انجام تحصیل دانشآموز بهوجود آید و تنها در قالب تعریف کمک اضطراری برای
دانشآموز خاص انجام شود.
 .5تخصیص کمکهای فرهنگی و رفاهی به دانشآموز مانند برنامههای کتابخوانی یا برگزاری اردویهای مسافرتی برای دانشآموز.
 .6تخصیص آندسته از کمکهای غیرنقدی به دانشآموزان که در بندهای فوق ذکر نشده و در معیشت دانشآموزان یا خانواده
آنها موثر است .مشروط بر آنکه آن کمکها به صورت غیرنقد به بنیاد کودک برای این منظور اهدا شده باشد.
 .7ایجاد فضای آموزشی موقت نظیر کانکس یا تأمین نوشتافزار برای دانشآموز یا محصل پس از وقوع بایای طبیعی.
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اعضای هیئت امنا ،هیئت مدیره و بازرسین
اعضای هیئت امنای بنیاد کودک در تاریخ تهیه این گزارش بهترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

آقای پدرام اکبری
آقای رضا توسلی
آقای محمدرضا حسینزاده
خانم رقیه دادخواه
آقای بزرگمهر دادگر
آقای محمد رضاییمنش
آقای محمدرضا رنجبر
آقای مهدی رمضانی
آقای توحید زورچنگ
آقای امیرعباس فرجاد
آقای علی گشادهفکر
آقای سید کمالالدین محمدی
آقای سید روحاله میرصانعی

در پی استعفای آقای امیر دربندی و آقای علیاکبر محمدی بهترتیب در تاریخ  1396/09/01و  1397/06/31از عضویت در هیئت
امنای بنیاد ،آقای سید روحاله میرصانعی و آقای مهدی رمضانی در مجمع عمومی مورخ  1397/07/03بهعنوان اعضای جانشین هیئت
امنا انتخاب شدند .آقای محمدحسین خطیب و آقای سیدعلیرضا قهاری به ترتیب در تاریخ  1397/12/19و  1397/12/25از عضویت در
هیئت امنای بنیاد استعفا دادند و در پی آن در مجمع مورخ  1398/02/29تعداد اعضای هیئت امنا از  15نفر به  13نفر کاهش یافت.

اعضای هیئت مدیره بنیاد کودک در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر است:
ردیف
1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگی
آقای سیدکمالالدین محمدی
خانم رقیه دادخواه
آقای علی گشادهفکر
آقای غامرضا جناغی
آقای پژمان جعفری

سمت
رئیس هیئت مدیره
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
عضو هیئت مدیره و خزانهدار
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره

پس از استعفای آقای افشین معصومیان در تاریخ  1398/03/01از عضویت در هیئت مدیره ،آقای علی گشادهفکر بهعنوان عضو
علیالبدل اول در تاریخ  1398/03/21جایگزین وی شد.
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اسامی بازرسین اصلی و علیالبدل بنیاد که در مجمع عمومی مورخ  1397/07/03انتخاب شدند به شرح زیر است:
ردیف
1
2

نام و نام خانوادگی
آقای محمد حسین خطیب
آقای علیاکبر محمدی

سمت
بازرس اصلی
بازرس علیالبدل

پس از استعفای آقای محمدحسین خطیب در تاریخ  1397/12/19از بازرس اصلی بنیاد ،آقای علیاکبر محمدی بهعنوان
بازرس علیالبدل ،وظایف بازرس را به عهده دارند.
فعالیت اعضای هیئت امنا ،اعضای هیئت مدیره و بازرس بنیاد کودک با بنیاد کودک به صورت داوطلبانه و تبرعی است .نحوه
فعالیت مدیرعامل با بنیاد کودک غیرداوطلبانه است و در ازای انجام وظایف مدیرعاملی از بنیاد کودک حقوق و دستمزد دریافت میکند.

کارکنان بنیاد کودک

در تاریخ  1398/03/10برابر با پایان سال مالی ،تعداد کل سرمایههای انسانی بنیاد کودک  162نفر است که این تعداد شامل
کارکنان داوطلب و کارکنان غیرداوطلب است.
در کنار کارکنان بنیاد کودک ،تعداد  231نفر نیروی داوطلب ،در دفاتر نمایندگی بنیاد کودک در سررراسررر کشررور ،مشررغول
خدمت به فرزندان ایران زمین هستند.
منظور از کارکنان داوطلب ،افرادی هسررتند که به صررورت تمام وقت یا در زمانهای مشررخص به قصررد تبرع با بنیاد کودک
همکاری میکنند .منظور از نیروی داوطلب ،فردی ا ست که به صورت موردی و جهت انجام کاری خاص اعم از آموزش و غیره به ق صد
تبرع با بنیاد کودک همکاری میکند.
در بین کارکنان بنیاد کودک  33مرد و 129زن مشغول فعالیت هستند:
مرد

%20

زن

%80
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در بین کارکنان بنیاد کودک  26نفر بهصورت داوطلبانه و  136نفر بهصورت غیرداوطلبانه (فردی که در ازای انجام کار برای
بنیاد کودک حقوق و دستمزد دریافت میکند) فعالیت میکنند:
کارکنان
داوطلب
%16

غیرداوطلبان
%84

در بنیاد کودک اکثریت کارکنان  -شامل کارکنان داوطلب و غیرداوطلب  -از تحصیات عالیه برخوردارند که فراوانی
دارندگان مدارک تحصیلی به شرح زیر است:
دیپلم

فوق دیپلم

دکتری
%4

%5

%6

فوق لیسانس
%30

لیسانس
%55

تعداد نیروی داوطلب بنیاد کودک به تفکیک دفتر مرکزی و دفاتر نمایندگی به شرح زیر است:
آمار نیروهای داوطلب دردفتر مرکزی و دفاتر نمایندگی بنیاد کودک
ᆇᆉ
ᆆᆍ

ᆆᆉ

ᆆᆆ

ᆆᆄ

ᆆᆄ

ᆍ

ᆌ

ᆊ
ᆅ

ᆇ

ᆅ

ᆆ

ᆅᆉ

ᆅᆉ

ᆅᆄ
ᆉ

ᆆ

ᆆᆄ

ᆅᆊ

ᆅᆉ
ᆌ

ᆇᆄ

ᆉ

ᆋ

ᆋ
ᆈ

ᆇ

ᆌ
ᆉ

ᆅᆄ
ᆉ
ᆄ
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اسامی مدیران و رؤسای شاغل در بنیاد کودک به شرح زیر است:
ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد/دفتر نمایندگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد/دفتر نمایندگی

1

حرمت حسینی ناظری

قائم مقام مدیرعامل

18

سلیمان اسماعیلی

رئیس دفتر نمایندگی داراب

2

هومن فیضی

مدیر مالی

19

سمانه حسنعلیزاده

رئیس دفتر نمایندگی رشت

3

مریم آدینه پورجمال

مدیر امور همیاران و
دانش آموزان

20

ماشااله ساارپور

رئیس دفتر نمایندگی زابل

4

سیمین حمزه وند چالی

رئیس ارتباطات و
جلب مشارکتها

21

علی بسکابادی

رئیس دفتر نمایندگی زاهدان

5

افسانه اسدپور

رئیس دفتر نمایندگی آمل

22

امین صادقی

رئیس دفتر نمایندگی سنندج

6

علیرضا فرهاد غیبی

رئیس دفتر نمایندگی اردبیل

23

محمودرضا محمدی

رئیس دفتر نمایندگی
شهرکرد

7

منصور مازاده

رئیس دفتر نمایندگی ارومیه

24

علیرضا راسخی صحنه

رئیس دفتر نمایندگی شیراز

8

نسرین انواری

رئیس دفتر نمایندگی اصفهان

25

زهرا چله دوان کاشانی

رئیس دفتر نمایندگی کاشان

9

سیده صفیه آقامیری

رئیس دفتر نمایندگی اهواز

26

سیده مریم عظیمی

رئیس دفتر نمایندگی کرج

10

محمدباقر عبدالهی

رئیس دفتر نمایندگی ایام

27

شکوفه جلیلی

سرپرست دفتر نمایندگی
کرمانشاه

11

حمیدرضا چوبکار

رئیس دفتر نمایندگی بروجرد

28

بنت الهدی اخضری

رئیس دفتر نمایندگی
ارستان

12

لیا جهانی فر

رئیس دفتر نمایندگی بم

29

نیر معصومی

رئیس دفتر نمایندگی مراغه

13

بهارنوش چوبک

رئیس دفتر نمایندگی بوشهر

30

سمانه رحیم زاده

رئیس دفتر نمایندگی مشهد

14

ناصر ولیپور مطلق

رئیس دفتر نمایندگی بیرجند

31

سلیمان درویش زاده

رئیس دفتر نمایندگی مهاباد

15

همایون کاظمی راشد

رئیس دفتر نمایندگی تبریز

32

مژگان خدری

رئیس دفتر نمایندگی یاسوج

16

سید محسن محمدی

رئیس دفتر نمایندگی تهران

33

علی دستگاهدار

رئیس دفتر نمایندگی یزد

17

زهره دولت کردستانی

سرپرست دفتر نمایندگی
جیرفت
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تعداد کل کارکنان در بنیاد کودک به تفکیک دفاتر نمایندگی و دفتر مرکزی به شرح زیر است:
فراوانی کارکنان بنیاد کودک به تفکیک دفاتر نمایندگی و دفتر مرکزی
ᆇᆄ

ᆆᆌ

ᆆᆉ
ᆆᆄ
ᆅᆈ

ᆅᆉ
ᆅᆅ
ᆅᆄ

ᆌ

یزد

دفتر مرکزی

مشهد

یاسوج

مراغه

مهاباد

ارستان

کرمانشاه

کرج

کاشان

شیراز

شهرکرد

زاهدان

سنندج

زابل

رشت

داراب

جیرفت

تبریز

تهران

بم

بروجرد

ایام

اهواز

آمل

بوشهر

ᆆ
ارومیه

بیرجند

ᆉ

ᆉ

اردبیل

ᆇ

ᆇ

ᆇ

ᆈ

ᆉ

ᆇ

ᆇ

ᆉ

ᆇ

ᆈ

ᆉ

ᆉ

اصفهان

ᆇ

ᆇ

ᆈ

ᆈ

ᆇ

ᆆ

ᆈ

ᆈ

ᆇ

ᆊ

ᆊ

ᆊ

ᆄ
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نمای کلی از فرآیند عملیات بنیاد در نحوه پذیرش و حمایت از دانشآموز
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مجوزهای کسبشده



مجوز ملی:

مجوز فعالیت ملی بنیاد کودک و موافقتنامه فعالیت دفاتر نمایندگی بنیاد کودک در سراسر کشور به شرح زیر از وزارت کشور ،استانداریها
یا فرمانداریهای مربوطه اخذ شده است .برای اخذ موافقتنامه تمامی دفاتر نمایندگی با وزارت کشور مکاتبه شده و معاونت امور
سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور نیز به استانداری یا فرمانداری مربوطه نامه ارسال نموده است .در برخی استانها یا شهرها به تقاضای
بنیاد و نامه معاونت امور سازمانهای مردمنهاد وزارت کشور ترتیب اثر داده شده و موافقتنامه رسماً صادر شده است ،ولی در برخی از
استانها یا شهرها متاسفانه علیرغم پیگیری های به عمل آمده ،هنوز برای فعالیت دفتر نمایندگی بنیاد بهطور رسمی موافقتنامه صادر
نشده است.
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اصفهان

داراب

ارستان

بروجرد

کاشان

یاسوج
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شهرکرد

بوشهر

زابل

زاهدان
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مقام مشورتی ویژه:

بنیادکودک ،با توجه به سوابق درخشان و صاحیتش در حمایت از دانش آموزان با استعداد کمبرخوردار ایران زمین ،همچنین به
دلیل گامهای استوارش که با افتخار و فروتنی برای کمک به تحصیل آنان برداشته است؛ در  25جوای سال  ،2005از سوی شورای
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک )ECOSOC،مفتخر به کسب عنوان مقام مخصوص مشورتی این سازمان)  (UNشد.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد  -اکوسوک  -مجمع عمومی سازمان ملل را در پیشبرد اهداف و توسعه مسائل
اقتصادی و اجتماعی یاری میکند .این شورا که در سال  1945تأسیس شده ،دارای  54عضو است که تمامی آنها برای دورهی  3ساله
توسط مجمع عمومی برگزیده میشوند و دبیر این شورا نیز طی انتخاباتی که توسط اعضای آن برگزار میگردد برای مدت یک سال به
این سمت منصوب میشود .هر یک از اعضای اکوسوک ،دارای یک حق رای هستند و تصمیمات مجمع بر اساس نظر اکثریت حاضر اتخاذ
میشود.
مؤسسههای غیردولتی ) ،(NGOکه میخواهند در تصمیمهای رسمی سازمان ملل متحد سهیم باشند باید نخست از سوی شورای
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد  -اکوسوک  -گواهی مقام مخصوص مشورتی  UNرا دریافت کنند تا بتوانند خود را به عنوان
مرجعی موثق و دارای صاحیت معرفی نمایند .امروزه بیش از  2870سازمان غیردولتی ،عضو اکوسوک هستند .در حالی که در بدو
تاسیس این مجمع ،تنها  41مؤسسه مردم نهاد ) ،(NGOعضویت اکوسوک را دارا بودند .آمار یاد شده نشانگر تمایل بهرهگیری سازمان ملل
از تجارب مؤسسههای غیردولتی است که تعهد آنها را در انجام وظایف خود دو چندان می کند.
 NGOها برای دریافت گواهی "مقام مخصوص مشورتی"  UNعاوه بر این که ازم است مقر معینی داشته و حداقل 2سال از تاریخ
تأسیس آنها به عنوان  NGOگذشته باشد؛ باید دارای اساسنامه مورد تأیید اعضا ،ساختار روشن ،سیستم پاسخگویی مناسب و روشی
دموکراتیک در اتخاذ تدابیر نیز باشند .در این میان بنیادکودک برای یاری نمودن سازمان ملل و مؤسسات وابسته به آن در نیل به اهداف
متعالی و بشردوستانه ،در این راه قدم نهاده و سعی در ارائه هرچه بهتر خدمات ،مطابق با شرایط مورد نظر اکوسوک دارد .مقام مشورتی
سازمان ملل متحد توسط بنیاد کودک به شرح زیر دریافت شده است:
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مجوز شناسایی کمکهای اشخاص بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی آنها

به موجب مصوبه شماره /83360ت 34086ه مورخه  1386/05/27هیئت محترم وزیران ،به بنیاد کودک (مؤسسه خیریه رفاه
کودک) اجازه داده شده است که " کمکهای پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسه خیریه رفاه کودک به عنوان هزینههای قابل
قبول مالیاتی تلقی میشود مشروط بر آنکه اساسنامه مؤسسه یاد شده اصاح و نظارت عالیه وزارت رفاه و تامین اجتماعی در آن پیشبینی
شود ".که پس از انجام اصاح مورد نظر در اساسنامه ،در تاریخ  1388/08/24درج مفاد مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر درج نظارت
عالیه وزارت رفاه و تامین اجتماعی در اساسنامه بنیاد به تایید وزارت رفاه و تامین اجتماعی رسید .مصوبه هیئت محترم وزیران و نامه
وزارت رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر است:
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محیط حقوقی مؤسسه
عاوه بر قوانین موضوع قانون تجارت ،مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مدنی و حقوق حاکم بر مؤسسات و اشخاص حقوقی در
ایران ،مقررات حاکم بر فعالیت مؤسسه عبارتند از:















قانون اصاح بند  5ماده  6و ماده  21قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات

آییننامه تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد مصوب هیئت وزیران
آییننامه تشکلهای مردمنهاد مصوب هیئت وزیران

آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات مصوب هیئت وزیران

آییننامه معافیت مالیاتی موضوع بند ( ط ) ماده )  ( 139قانون مالیاتهای مستقیم
آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت وزیران

شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات تشکلهای مردمنهاد

دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی سازمانهای مردمنهاد

دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردمنهاد

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب نماینده سازمانهای مردمنهاد در هیئت نظارت کشور ،استانها و شهرستانها

مقررات تعیین مؤسسه حسابرسی مستقل و شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی و اجرایی سالیانه سازمانهای مردمنهاد حمایتی
و مؤسسات خیریه ملی و فرااستانی
مقررات جمع آوری کمکهای مردمی توسط مؤسسات خیریه و عامالمنفعه

مقررات داخلی بنیاد کودک به شرح زیر به تصویب رسیده است:











آییننامه تعیین محدوده فعالیت بنیاد کودک مصوب هیئت امنا
آییننامه سرمایهگذاری بنیاد کودک مصوب هیئت امنا

آییننامه نحوه انتخاب اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره بنیاد کودک مصوب هیئت امنا
آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیاد کودک مصوب هیئت امنا
آییننامه مالی و معاماتی بنیاد کودک مصوب هیئت مدیره

دستورالعمل شناسایی و نحوه حمایت بنیاد کودک از دانش آموزان مصوب هیئت مدیره

رویه اجرایی نحوه شناسایی درآمدها و هزینههای دفاتر نمایندگی بنیادکودک مصوب مدیرعامل
رویه اجرایی تعیین محل و تجهیزات دفاتر نمایندگی بنیاد کودک مصوب مدیرعامل
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گزارش عملکرد بنیاد کودک

مجامع عمومی و جلسات داخلی هیئت امنا از ابتدای سال مالی گذشته تا تاریخ تهیه این گزارش
تاریخ برگزاری مجامع عمومی و جلسات هیئت امنا از تاریخ  97/03/10تا تاریخ تهیه این گزارش:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به  97/03/10در تاریخ 97/07/03
مجمع عمومی فوقالعاده در تاریخ 97/12/25
مجمع عمومی فوقالعاده در تاریخ 98/02/29
مجمع عمومی فوقالعاده در تاریخ 98/03/23
جلسهی داخلی هیئت امنا در تاریخ 97/09/01
جلسهی داخلی هیئت امنا در تاریخ 97/12/09
جلسهی داخلی هیئت امنا در تاریخ 97/03/23


مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به  97/03/10برگزار شده در تاریخ :97/07/03



مصوبات مجمع عمومی فوقالعاده برگزار شده در تاریخ :97/12/25



مصوبات مجمع فوقالعاده برگزار شده در تاریخ :98/02/29

الف :در این جلسه گزارش عملکرد هیئت مدیره بنیاد به هیئت امنا ارائه شد که شرح کاملی از فعالیتهای مؤسسه طی
سال مالی گذشته بود.
ب :گزارش حسابرس توسط حسابرس مستقل (آقای استیفایی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی کوشش) قرائت شد و
صورتهای مالی مؤسسه به تصویب هیئت امنا رسید.
ج :آقای محمدحسین خطیب در سمت بازرس اصلی و آقای علیاکبر محمدی در سمت بازرس علیالبدل و نیز مؤسسه
حسابرسی کوشش به عنوان حسابرس سال مالی منتهی به  98/03/10انتخاب شدند.
د :با توجه به استعفای آقای علیاکبر محمدی و آقای امیر دربندی از عضویت در هیئت امنا ،آقای سیدروحاله میرصانعی و
آقای مهدی رمضانی به عنوان عضو جانشین در هیئت امنای بنیاد انتخاب شدند.
ه :با توجه به عدم استفاده از ملک قدیمی بنیادکودک در ارومیه ،با فروش آن ملک موافقت شد.
صورتجلسه این مجمع به تایید وزارتکشور رسیده ولی تا تاریخ تهیه این گزارش در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده
است.

الف :حسب شرایط موجود و تغییر محل دفتر مرکزی ،تغییر نشانی بنیاد به تصویب مجمع رسید.
صورتجلسه این مجمع به تایید وزارتکشور رسیده و در مرجع ثبت شرکتها نیز به ثبت رسیده است.

تغییرات اساسنامه بنیاد کودک به شرح زیر به تصویب مجمع رسید:
الف :مصوب شد با توجه به تصویب تغییر نشانی در مجمع فوقالعادهی مورخ  97/12/25ماده چهار اساسنامه تغییر کند
و نشانی جدید در آن درج شود.
ب :با توجه به استعفای دو نفر از اعضای هیئت امنا (آقای محمدحسین خطیب و آقای علیرضا قهاری) ،مصوب شد مادهی
دوازده اساسنامه تغییر و تعداد اعضای هیئت امنای بنیاد کودک از پانزده نفر به سیزده نفر کاهش یابد.
صورتجلسه این مجمع به تایید وزارتکشور رسیده و در مرجع ثبت شرکتها نیز به ثبت رسیده است.
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مصوبات مجمع فوقالعاده برگزار شده در تاریخ :98/03/23



مصوبات " اولین جلسهی داخلی هیئت امنا " برگزار شده در تاریخ :97/09/01



مصوبات " دومین جلسهی داخلی هیئت امنا "برگزار شده در تاریخ :97/12/09



مصوبات " سومین جلسهی داخلی هیئت امنا " برگزار شده در تاریخ :98/03/23

الف :مصوب شد نام مؤسسه از "مؤسسه خیریه رفاه کودک" به "مؤسسه خیریه بنیادکودک" تغییر یابد و به موجب آن
مادهی یک اساسنامه نیز اصاح شود.
صورتجلسه این مجمع تا تاریخ تهیه این گزارش به تایید وزارتکشور نرسیده و در مرجع ثبت شرکتها نیز به ثبت
نرسیده است.

در این جلسه مقرر شد کارگروههایی به منظور تدوین و پیشنهاد آییننامه سرمایهگذاری ،آییننامه نحوه انتخاب اعضای
هیئت امنا و هیئت مدیره و اصول اخاقی بنیاد کودک تشکیل شود.

الف :آییننامه نحوهی انتخاب اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره بنیادکودک بهمنظور تبیین فرآیند انتخاب ،استعفا و عزل
اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره ،در راستای مفاد اساسنامه بنیاد کودک ،در  13ماده و  5تبصره با حداکثر آرا به تصویب اعضای هیئت
امنا رسید و مفاد آن از تاریخ تصویب برای اعضای هیئت امنا ،اعضای هیئت مدیره ،مدیرعامل ،کلیه کارکنان و داوطلبان و فعاان بنیاد
کودک ازم ااجرا شد.
ب :آییننامهی سرمایهگذاری بنیاد کودک در راستای تعیین محدودهی مجاز سرمایهگذاریها و مدیریت وجوه و دارایی-
هایی که در قالب هبه و اعانه یا در هر قالب دیگر به بنیاد تملیک میشود؛ در  13ماده و  7تبصره با رعایت مفاد اساسنامه و با حداکثر
آرا به تصویب هیئت امنا رسید و مفاد آن از تاریخ تصویب برای اعضای هیئت امنا ،هیئت مدیره ،مدیرعامل ،کلیه کارکنان و داوطلبان و
فعاان بنیاد کودک ازم ااجرا شد.
ج :گزارشی از تدوین اصول اخاقی و معیارهای رفتار حرفهای ارائه و مقرر شد در ششماههی دوم سال  98به هیئت امنا
جهت تصویب پیشنهاد گردد.
د :مصوب شد کارگروهی برای تدوین و پیشنهاد "آییننامه تعیین محدودهی فعالیت بنیاد کودک" تشکیل شود.

الف :از آنجا که موسسات خیریه حرفهای نمیتوانند و نباید به همه آسیبهای اجتماعی رسیدگی کنند و دارای موضوع
فعالیت مشخصی هستند که بر روی آن تمرکز میکنند و در انجام آن دارای تجربه و صاحیت هستند و بهمنظور تعیین محدودهی مجاز
فعالیتها و نحوه مصرف کلیه منابع و کمکهای دریافتی توسط بنیاد کودک در راستای محدودهی مجاز فعالیتها ،آییننامهی " تعیین
محدودهی فعالیت بنیاد کودک " در  21ماده و  13تبصره به تصویب هیئت امنا رسید و مفاد آن از تاریخ تصویب برای اعضای هیئت
امنا ،اعضای هیئت مدیره ،مدیرعامل ،تمامی کارکنان و داوطلبان و فعاان بنیاد کودک ازم ااجرا شد.
ب :نظر به تکلیف وزارت کشور در " دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردمنهاد"
مصوب هیئت نظارت کشور ،آییننامهی " نحوه تأسیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک " بهمنظور تعیین نحوه تأسیس ،فعالیت و
انحال دفاتر نمایندگی در راستای توسعه و گسترش سطح فعالیت اصلی بنیاد کودک یا مدیریت هزینهها و با رعایت دستورالعمل مذکور،
در  24ماده و  17تبصره و  3پیوست به تصویب هیئت امنا رسید و مفاد آن از تاریخ تصویب برای اعضای هیئت امنا ،اعضای هیئت مدیره،
مدیرعامل ،تمامی کارکنان و داوطلبان و فعاان بنیاد کودک ازم ااجرا شد.
ج :مصوب شد کارگروهی برای تدوین و پیشنهاد " آییننامهی شفافیت بنیاد کودک " تشکیل گردد.
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اهم مصوبات و اقدامات هیئت مدیره از ابتدای سال مالی گذشته تا تاریخ تهیه این گزارش
 -1دریافت ریال از دفاتر خارجی به جای ارز:
مبالغی که از دفاتر برونمرزی ارسال میشود عمدت ًا به صورت متناظر است و مشخصاً برای دانشآموزان تحت حمای ِ
ت
همیارانِ مشخص ارسال میشود .از طرف دیگر نوسانات مبلغ ارز در ایران باعث شده بود که عموم ًا مبالغی که برای دانشآموزان
ارسال میشد با مبلغ نیاز آنها که توسط مددکاران و دفترمرکزی سنجش شده بود؛ همخوانی نداشته و بعض ًا بسیار بااتر از مبلغ
نیاز آنها باشد – .سنجش نیاز خانواده با ابتناء به مؤلفههای مشخص از جمله میزان درآمد خانواده ،وضعیت مسکن ،تعداد دانش-
آموزان خانواده ،وجود بیماریِ هزینهبر در خانواده و  ...امری است که برای یک دانشآموز در بدو ورود به بنیاد و برای اخد بورسیه
توسط مددکاران سنجیده و ساانه نیز این نیازها مجددا برای کل دانشآموزان بورسیه شده بازبینی میشود و معموا در بیشتر
مواقع و برای بیشتر دانشآموزان ،با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش تورم و در پی آن نیازمندی خانواده ،مبلغ نیاز آنها افزایش
مییابد .در سال مالی گذشته این نیازها نسبت به سال قبل سی و سه درصد افزایش داشته است .نخست آنکه معموا خانوادههای
کم برخوردار به دلیل وجود معضات مطرح فرهنگی ،دچار کمبود سواد مالی هستند و به تبع آن با مفاهیمی همچون پسانداز و
سرمایهگذاری بیگانهاند و یا با توجه به شرایط زندگی و فرهنگی ،کمتر با این مفاهیم آشنایی دارند .از اینرو پرداختهای بیش از
نیازِ مقرریِ ماهانه و یا پرداختهای بیش از آنچه مددکار در گزارشات دورهای اعام میکند و یا حتی کمکهای بیش از اندازهی
موردی ،سبب پیدایشِ هزینهکردهای ناکارآمد توسط خانواده و پس از مدتی عادت کردن آنها به این شیوهی نادرست هزینهکرد
میشود .ضمن اینکه پرداخت بیشاز نیاز دانشآموز یا دانشآموزان به آنان توسط همیاران ،میتواند در بیشتر مواقع از مداومت و
استمرار برخوردار نباشد .بنابراین عادت خانواده به هزینههای بیش از نیاز و کاهش احتمالی این درآمدِ غیر مستمر در اثر عدم
پرداخت همیار ،خانواده را با تبعات منفی مختلفی مواجه میکند .دوم آنکه خانوادههای بنیاد کودک بیشتر جزو خانوادههای جوان
طبقهبندی میشوند به این معنا که اگر دانشآموز در سنین پایین است که معموا دارای یک مادر جوان یا میانسال است و اگر به
سن دانشجویی رسیده است؛ جوان محسوب میشود .در نتیجه در هر دو صورت امکان اشتغال به کار حتی با درآمد اندک با هدف
کسب مهارت و حفظ عزتنفس و نیز به دست آوردن توانمندی و عدم وابستگی به غیر ،برای مادران جوان و یا دانشجویان ممکن
است .اگرچه اینگونه اشتغالها شاید نتواند به طور کامل خانواده را اغنا کند اما بیتردید میتواند از روحیه وابستگی و نیازمندی
خانوادهها بکاهد و به جای آن روح توانمند شدن و عدم وابستگی به دیگران و تقویت عزت نفس را در آنها جاری سازد .تجربه ثابت
کرده است که با توجه به پایین بودن استانداردهای زندگی در طبقهی کمدرآمد ،خانوادههای کمبرخوردار به درآمدهای حاصل از
مؤسسات خیریه و کمکهای مردمی قانع شده و حاضر به کارکردن و کسب درآمد از طریق اشتغال حتی انجام کارهای متناسب با
توانمندیهای اندک خود نیستند .عارضه پنهان حمایتهای بیبهانهی مؤسسات خیریه که مابهازایی ندارد از خانوادههای کمبرخوردار
به ویژه خانوادههای جوان که در سنین مهارتآموزی و اشتغال هستند؛ پیدایش و پرورش افراد و خانوادههایی است که برای گذران
زندگی از طریق کارکردن به بهانههای مختلف امتناع میکنند و دیری نخواهد پایید که بهواسطهی کمکهای غیرحرفهای مؤسسات
خیریه ،این گروه از خانوادهها و افراد هرگز به اشتغال نخواهند گروید و نسبت به جامعهی نسبتا برخوردار هم متوقع خواهند بود.
چرا که عزت نفس آنها در اثر کمکرسانیهای غیر حرفهای توسط مؤسسات خیریه غیر حرفهای از بین رفته و یا خواهد رفت- .
از طرف دیگر ایجاد تعادل در مقرری دانشآموزان با همکاری با همیاران ،برای گروه اجرایی در دفتر مرکزی و دفاتر خارجی تبعاتی
را به همراه داشت در نتیجه هیئت مدیره بر آن شد که حساب فی مابین دفاتر خارجی و پرداختهای آنها بر اساس "ریال" باشد و
برای هر دانشآموز ،تا سقف نیاز اعام شده مقرری را دریافت کند.
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 -2فروش سهام بورسی متعلق به بنیادکودک:

در راستای رعایت و اجرای مفاد "آییننامه سرمایهگذاری بنیادکودک" که سرمایهگذاری در هر موقعیتِ ریسکی اعم از
بازار سرمایه را ممنوع میکند؛ هیئت مدیره مصوب کرد که تمامی سهام بورسی متعلق به بنیاد کودک از جمله سهام اهدایی تا قبل از
پایان سال مالی منتهی به دهم خردادماه سال نود و هشت واگذار و فروخته شود .که این امر پیش از پایان سال مالی صورت گرفت و
امروزه بنیادکودک فاقد هر گونه سهام بورسی است.
 -3پیادهسازی الگوریتم جدید پرداخت کمکها به دانشآموزان در سامانه وندا:

با توجه به ثبات نسبی در امکان انتقال وجه از دفتر آمریکا به ایران و گذشت بیش از یکسال از امکان انتقال وجه و عدم
ایجاد مشکل برای انجام این امر پس از سالها و گذار از مشکات مختلف از جمله اجبارِ ارسال موادغذایی از دفتر آمریکا و توزیع آن
توسط دفتر ایران ،در سال مالی منتهی به دهم خرداد سال نود و هفت نیاز به پیادهسازی یک الگوریتم پرداخت با ویژگیهای روزِ بنیاد
کودک توسط هیئت مدیره دیده و در سال مالی مورد گزارش تصویب شد .کمتر از یکسال زمان صرف نوشتن مجدد الگوریتم با شرایط
و نیاز جدید بنیاد و پیادهسازی آن شد .از جمله شرایط امروزهی بنیاد کودک میتوان به حرکت به سمت شفافیت هر چه بیشتر در
عملکرد بنیاد اشاره کرد .در الگوریتم جدید به طور مشخص از پرداخت هر همیار در قالب مقرری طبق مصوبهی پیشین هیئت مدیره
مبلغ ده درصد برای تأمین هزینههای مددکاری در بنیادکودک کسر و مابقی تا سقف نیاز برآورد شدهی هر دانشآموز به آنان پرداخت
میشود.
 -4عدم ورود بنیاد کودک به هرگونه ساخت و ساز:

با توجه به حضور ناموفق بنیاد در پروژههای ساختمانی از جمله ساختمان اردبیل ،خوابگا ِه مجتمع آموزشی بنیادکودک
در ورزقان و ساخت مرکز اقامتی -درمانی در ارومیه و همچنین در راستای رعایت و اجرای مفاد " آییننامه سرمایهگذاری بنیاد کودک
" و مفاد " آییننامه تعیین محدودهی فعالیت بنیادکودک " که در آنها به روشنی هرگونه ساخت و ساز اماک و سرمایه گذاری در
اماک منع شده و محدودهی فعالیت بنیادکودک به صورت صریح ذکر و فعالیت خارج از آن ممنوع اعام شده است؛ هیئت مدیره بنیاد
کودک به منظور جلوگیری از هر گونه انفصال از فعالیت اصلی بنیاد و همچنین اتاف منابع مالی و انسانی ،ورود به هرگونه ساخت و ساز
اماک از جمله ساخت مدرسه ،محل دفتر نمایندگی و غیره را ممنوع کرد .در همین راستا پروژههای نیمهتمام بنیادکودک به شرح زیر
در حال انجام و واگذاری است:
الف :خوابگاه مجتمع آموزشی بنیاد کودک در ورزقان:
ی ساخت مدرسه در آن مجتمع پس از وقوع زلزله به صورت نیمهتمام ساخته شده است؛ در
خوابگاهی که در سال  92و در پ ِ
پی رایزنیهای مختلف با افراد ذیصاح از جمله "جامعهی یاوری فرهنگی" که یک مؤسسه مردمنهاد با هدف ساخت مدارس و یا
تکمیل مدارس نیمهکاره است؛ ادامهی ساخت این پروژه به نوسازی استان آذربایجان شرقی یا هر مرجع ذیصاح دیگری واگذار خواهد
شد .مجتمع آموزشی بنیاد کودک در ورزقان شامل مدرسه و خوابگاه است و حدود شصت و پنج درصد تکمیل شده است.
ب :ساختمان دفتر نمایندگی اردبیل:
احداث ساختمان اردبیل از ابتدای سال  92آغاز شد .این ساختمان به دلیل کسر بودجه در حدود سال  93متوقف شد و تا
نیمهی سال  94متوقف ماند .از ابتدا نیز فرآیند ساخت آن به دلیل عدم توانایی در تأمین منابع مالی کند پیش میرفت .این ساختمان
پس از یک دوره توقف در ساخت ،توسط جمعی از نیکوکاران آذربایجانی و اردبیلی در صنف ساختمان ،ابتدای سال  95ادامه پیدا کرد.
دفتر نمایندگی اردبیل بنیاد کودک توانست در یک طبقهی آن ساکن شود .این ساختمان در حال حاضر هنوز نیمه تمام است و ساخت
آن تا سقف کمک همان گروه نیکوکاران آذربایجانی و اردبیلی ادامه خواهد یافت .پس از آن نیز با دانشگاه علمی کاربردی واقع در همان
منطقه در خصوص پیشنهادشان جهت ادامهی ساختِ ساختمان بنیاد و بهرهوری از آن در قالب اجاره به مدت دوسال یا هر نیکوکار
دیگری ،مذاکره خواهد شد .در هر صورت مستقیماً بنیاد کودک نمیتواند و نمیخواهد درگیر تکمیل و ساختن آن ساختمان شود.
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 -5اجارهی ساختمان جدید برای دفتر مرکزی:

با توجه به استیجاری بودن طبقهی چهارم ساختمان قبلی دفتر مرکزی و اعام مالک جهت بازپس گرفتن ملک مذکور،
دفتر مرکزی ناگزیر به جابهجایی شد .اما به دلیل عدم وجود منابع ازم جهت خرید ساختمان جدید در آن زمان و از سوی دیگر اضطرار
در امر جابهجایی توسط مالک ساختمان قبلی ،اجرم هیئت مدیره مصوب کرد؛ ساختمان فعلی بنیاد کودک در دو طبقه اجاره و محل
دفتر مرکزی به ساختمان جدید منتقل شود.
 -6اتخاذ تصمیم برای خرید دفتر اداری برای دفتر مرکزی:

یکی از ارکان و مؤلفههای ثباتبخشِ سازمانی به وسعت بنیاد کودک و ماندگاری آن ،بیتردید داشتن دفتر و محلی از آن
خود برای دفتر مرکزی به مثابه هستهی اصلی این سازمان است .طبیعی است که با پذیرش شرایط اجارهی یک ملک و تغییرات گاه و
بیگاهِ اجباری محل دفتر ،عاوه بر تبعاتی که در ذهن مخاطب به وجود خواهد آورد؛ شرایط غیر پایداری را نیز برای این مؤسسه بزرگ
رقم خواهد زد .به همین دلیل هیئت مدیره مصوب کرد از محل کمکهای عمومی بنیاد تا سقف ده میلیارد تومان ،ملکی حدود چهارصد
و پنجاه تا پانصد متر برای مؤسسه خریداری شود .به همین منظور نیز مقرر شد کارگروهی متشکل از اعضای هیئت مدیره ،برخی از
اعضای هیئت امنا ،برخی مدعوینِ صاحبان صنایع ،مدیران اجرایی و غیره  ...تشکیل شود تا منابع مالی خرید ملک هر چه بیشتر تأمین
شود تا میزان مصرف از محل کمکهای عمومی به حداقل برسد .متاسفانه پس از جابهجایی محل دفتر مرکزی ،بازار اماک با رشد
نامعقول چند برابری قیمت مواجه شد .در حال حاضر و با بازگشت نسبی تعادل به بازار ملک ،مجدداً در این خصوص اقدام خواهد شد.
 -7اتخاذ تصمیم برای فروش ملک ارومیه:

پس از موافقت هیئت امنا در خصوص فروش ملک قدیمی بنیاد کودک در ارومیه و با ابتناء به مادهی ششم " آییننامه
سرمایهگذاری بنیاد کودک " و در راستای اجرای آن ،هیئت مدیره فروش آن ساختمان را مصوب و در دستور کار قرار داد.
از آنجا که ملک مذکور در میان زمینها و ساختمانهایی است که بیمارستان امید جهت توسعه ،در دست خرید دارد و از
طرفی بارها پیشنهاد خرید آن ساختمان را داده است؛ بنابراین با آن مجموعه برای فروش این ساختمان گفتگو شد .توسط طرفین
کارشناسی بر روی ملک صورت پذیرفت .در حال حاضر ظاهراً با توجه به شرایط اقتصادی موجود ،گو اینکه نقدینگی ازم برای خرید فعا
در دست بیمارستان امید موجود نیست .اما پروژه در حال پیگیری است.
 -8تصویب بودجه سال مالی منتهی به دهم خرداد ماه سال نود و نه:

با ابتناء به مفاد " آییننامه مالی و معاماتی بنیادکودک " و در راستای اجرای آن ،بودجه سال مالی منتهی به دهم خردادماه
سال نود و نه ،منطبق بر مقررات ذکر شده در " آییننامه تعیین محدوهی فعالیت بنیادکودک " تدوین ،ارائه و توسط هیئت مدیره بررسی
و تصویب شد .بنابراین نحوه هزینهکرد بنیاد کودک در سال مالی جاری مطابق با بودجه خواهد بود.
 -9تصویب دستورالعمل شناسایی و نحوهی حمایت بنیادکودک از دانشآموزان:

با توجه به گستردگی فعالیت بنیاد کودک به وسعت کشور و تعدد قومیتها ،آرا ،سائق ،شرایط اقلیمی ،فرهنگی ،زیست
محیطی و نیز آنکه حمایت از یک دانشآموز در وهلهی اول به مثابه یک امر انسانی است و در ذات خود تقابل احساسات و منطق را
داراست و احتمااً در بیشتر این مواقع نیز چیرگی احساسات در حمایت از دانشآموزانِ فاقد استانداردهای بنیاد رخ خواهد داد و از سوی
دیگر نبود یک دستورالعمل جامع و کافی و تعیینکننده که عدم وجودش سبب میشود که تداخل سلیقهها میزان حرفهایگری را کاهش
دهد و در نهایت نتیجهی این فقدان مکتوبه باعث عدم اجرایِ با سامت و صحیحِ " آییننامه تعیین محدودهی فعالیت بنیاد کودک "
میشود و با ابتنا به تبصرهی مادهی دوم " آییننامه تعیین محدودهی فعالیت بنیاد کودک" و در راستای اجرای آن ،دستورالعمل "
شناسایی و نحوهی حمایت بنیاد کودک از دانشآموزان" تدوین ،ارائه و به تصویب هیئت مدیره رسید .در این دستورالعمل شرایط حمایت
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از دانشآموزان و نحوه پذیرش آنها ،شرایط خارج شدن دانشآموزان از شمول حمایت بنیاد کودک ،نحوه انجام حمایت از دانشآموزان
و  ...با دقت و به تفصیل شرح داده شده است و این دستورالعمل از تاریخ تصویب مبنای اقدامات بنیاد کودک در حوزه پذیرش یا خروج
دانشآموزان خواهد بود.
 -10اصاح آییننامه مالی و معاماتی بنیاد کودک:

با توجه به تصویب " آییننامه سرمایهگذاری بنیاد کودک " و مغایرت برخی از مفاد آن با " آییننامه مالی و معاماتی بنیاد
کودک " که قباً به تصویب رسیده بود ،تورم باا در سال گذشته که نیاز به باابردن سطح معامات متوسط و عمدهی بنیاد کودک
احساس میشد و همچنین نیاز به تعیین دایرهی اختیارات و وظایف خزانهدار بنیاد کودک " ،آییننامه مالی و معاماتی بنیاد کودک "
مورد بازنگری و اصاح قرار گرفت و اصاحات آن به تصویب هیئت مدیره رسید.

اهم اقدامات مدیرعامل از ابتدای سال مالی گذشته تا تاریخ تهیه این گزارش
 .1حضور در جلسات:


شرکت در  12جلسه هیئت مدیره ،مجمع 6 ،جلسه شورای مرکزی شبکه ملی نیکوکاری



شرکت در جلسه با مرکز خدمات اجتماعی شهرداری واحد آسیبهای اجتماعی



شرکت در بزرگداشت بنیاد کودک توسط انجمن مفاخر معماری ایران



شرکت در جلسهی دیدار با شهردار



شرکت در جلسه با بنیاد انس



شرکت در جلسهی وزارت امور خارجه




شرکت در جلسه با معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خانم دکتر حکیمزاده
شرکت در جلسه انجمن حمایت از زندانیان



شرکت در همایش خیرین مدرسهساز و تقدیر از بنیادکودک جهت حضور مؤثر در کرمانشاه پس از زلزله



شرکت در همایش جامعه یاوری فرهنگی



شرکت در جلسه با انجمن حمایت از کودکان طاق






شرکت در سمینار تخصصی مدیریت بحران

شرکت در جلسه با مؤسسه احیای ارزشها و توانیابان برای همکاریهای فیمابین

شرکت در جلسه با مؤسسه مدیریت حامیان نواندیش افرا

شرکت در همایش انجمن نیکوکاری دندانپزشکی

 .2عضویت در کمیتههای حوادث غیرمترقبه ،عضویت ،حمایت تحصیلی و حامیان زیر مجموعهی شبکه ملی
نیکوکاری

 .3سفرها و جلسات مدیرعامل با دفاتر نمایندگی بنیاد کودک:


سفر به دفاتر نمایندگی بنیاد کودک در شهرهای ارستان ،داراب ،جهرم ،مرودشت ،شیراز ،اصفهان ،یزد ،کاشان ،آمل،
اهواز ،بروجرد و حضور در نمایندگی تهران ،شرکت در جلسات هیئت عامل و دیدار با آنان.



سفر به مناطق سیلزده گمیشان ،آققا ،پل دختر و معموان.



برگزاری جلسات حضوری با رؤسای دفاتر نمایندگی ایام و زاهدان در دفتر مرکزی و برگزاری جلسات غیر حضوری
از طریق تماس تصویری با رؤسای دفاتر نمایندگی آمل ،شهرکرد ،بیرجند ،مشهد ،ایام ،اهواز ،کرج ،مراغه ،بروجرد،
بم و یزد



سفر به بندر عباس ،میناب و قشم به دعوت جامعه یاوری فرهنگی و بازدید از مناطق محروم
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 .4دیدار با مدیران و کارکنان دفاتر خارجی آلمان ،آمریکا ،سوییس و برگزاری جلسات با آنان و برگزاری کنفرانس
تلفنی با دفتر آمریکا به صورت هفتگی بهدلیل ضرورت پیگیری و انجام امور فیمابین دفتر ایران و آمریکا

 .5تصویب رویههای اجرایی:




به منظور تعیین وضعیت مالی دفاتر نمایندگی بنیاد در هر دوره زمانی و رعایت تناسب بین هزینهها و درآمدهای
آنها " رویه اجرایی نحوه شناسایی درآمدها و هزینههای دفاتر نمایندگی بنیاد کودک " به تأیید مدیرعامل بنیاد
کودک رسید و مفاد آن برای کلیه کارکنان و داوطلبان بنیاد کودک ازم ااجرا شد.

به منظور تعیین تعداد کارکنان دفتر نمایندگی ،موقعیت مکانی و اندازه محل استقرار و تجهیزات دفتر نمایندگی با
توجه به حجم فعالیت و وضعیت مالی دفتر نمایندگی " ،رویه اجرایی تعیین محل و تجهیزات دفاتر نمایندگی بنیاد
کودک " به تایید مدیرعامل بنیاد کودک رسید و مفاد آن برای کلیه کارکنان و داوطلبان بنیادکودک ازم ااجرا شد.

 .6تغییر رؤسا و اعضای هیئت عامل برخی از دفاتر نمایندگی بنیاد کودک توسط مدیرعامل:

رؤسای نمایندگیهای تبریز ،جیرفت ،مهاباد ،اردبیل و کرمانشاه در سال مالی منتهی به  98/03/10تغییر یافت 18 .نفر
به عنوان عضو هیئت عامل دفاتر نمایندگی منصوب شدند و چهار نفر از اعضای هیئت عامل دفاتر نمایندگی استعفا دادند.
 .7جذب و قطع همکاری کارکنان بنیاد کودک:

درسال مالی منتهی به  ،98/03/10تعداد بیست نفر در بنیاد کودک برای سِمتهای مختلف بهویژه برای سِمت مددکاری
جذب شدهاند و تعداد دو نفر نیز قطع همکاری کردهاند.
 .8تبدیل نمایندگیهای اقماری به نمایندگی اصلی:

نظر به تکلیف وزارت کشور در " دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردمنهاد"
مصوب هیئت نظارت کشور ،مؤسسات مردمنهاد و نیز " آییننامه نحوه تأسیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک " ،بنیاد کودک
نمیتواند نمایندگی اقماری داشته باشد و بایستی همهی نمایندگیها طبق قوانین مصوب وزرات کشور و آییننامهی داخلی بنیادکودک
با اخذ مجوز رسمی از استانداری /فرمانداری شهر یا استان فعالیت کنند .بنابراین با ابتناء به "آییننامه نحوهی تاسیس و فعالیت دفاتر
نمایندگی بنیاد کودک" نسبت به جذب اعضای هیئت عامل ،تعیین و تجهیز محل نمایندگی و  ...اقدام شده است .پس از تأیید اعضای
هیئت عامل این نمایندگیها توسط هیئت مدیره بنیاد و اجرای سایر مراحل و قوانین مندرج در آییننامه مذکور و چنانچه مغایرتی با
آییننامه وجود نداشته باشد؛ فعالیت این گروه از نمایندگیها به عنوان یک نمایندگی اصلی ممکن و آغاز خواهد شد.

گزارش دفاتر و وضعیت اموال غیرمنقول بنیاد کودک در سراسر کشور

بنیاد کودک در راستای مأموریت و موضوع اصلی فعالیت خود که حمایت از دانشآموزان با استعداد کمبرخوردار است در
شهرهای مختلف که دفتر نمایندگی تاسیس کرده است؛ نیاز به محلی برای استقرار و فعالیت کارکنان دفتر نمایندگی از جمله مددکاران،
رییس دفتر نمایندگی و اعضای هیئت عامل و  ...دارد .بنیاد کودک با توجه به این نیاز ،در شهرهای مختلفی که فعالیت میکند دفتری
خریداری یا اجاره کرده است که فهرست آن به شرح زیر است .عاوه بر آن برخی از همیاران بنیاد در سراسر کشور به منظور حمایت از
فعالیتهای بنیاد ،اقدام به هبه اموال غیرمنقول خود در زمان حیات یا بعد از حیات خود به بنیاد کردهاند که شرح آنها در فهرست زیر
ذکر شده است:
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دفتر مرکزی(تهران):

مساحت دفتر

حدود  180متر

هر واحد حدود  230متر مربع
آمل:

مساحت دفتر

کا حدود  400متر مربع
اردبیل :

مساحت دفتر

زمین حدود  490متر مربع

اصفهان:

مساحت دفتر

زمین حدود  186متر مربع
ارومیه:

مساحت دفتر

زمین حدود  228متر مربع
اهواز:

مساحت دفتر

حدود  103متر مربع
ایام:

مساحت دفتر

حدود  218متر مربع
بروجرد:

مساحت دفتر

حدود  85متر مربع
حدود  90متر مربع
بم:

مساحت دفتر

حدود  90متر مربع

وضعیت تملک بنیاد

تعداد واحد

نوع کاربری

استیجاری

دو واحد

اداری

مالک

وضعیت تملک بنیاد
مالک

وضعیت تملک بنیاد
مالک

وضعیت تملک بنیاد
مالک

وضعیت تملک بنیاد
مالک

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

یک

تعداد واحد

یک واحد در دو طبقه

تعداد واحد

 4واحد نیمه ساز

تعداد واحد

 3طبقه و یک زیرزمین

تعداد واحد
 3طبقه

تعداد واحد
یک

تعداد واحد
یک

اداری

نوع کاربری
مسکونی

نوع کاربری
-

نوع کاربری
مسکونی

نوع کاربری
مسکونی

نوع کاربری
تجاری

نوع کاربری
مسکونی

وضعیت تملک بنیاد

تعداد واحد

نوع کاربری

مالک

یک

مسکونی

مالک

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

یک

تعداد واحد
یک

مسکونی

نوع کاربری
مسکونی
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ریگان (دفتر نمایندگی اقماری):
مساحت دفتر

حدود  120متر مربع
بوشهر:

مساحت دفتر

حدود  65متر مربع
بیرجند:

مساحت دفتر

حدود  120متر مربع
تبریز:

مساحت دفتر

حدود  100متر مربع
تهران:

مساحت دفتر

حدود  97متر مربع
ورامین (دفتر مددکاری):
مساحت دفتر

حدود  78متر مربع
جیرفت:

مساحت دفتر

حدود  80متر مربع
داراب:

مساحت دفتر

حدود  70متر مربع
رشت:

مساحت دفتر

حدود  120متر مربع

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
مالک

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد

نوع کاربری

تعداد واحد

مسکونی

یک

نوع کاربری

تعداد واحد

مسکونی

یک

نوع کاربری

تعداد واحد

مسکونی

یک

نوع کاربری

تعداد واحد

مسکونی

یک

نوع کاربری

تعداد واحد

مسکونی

یک

نوع کاربری

تعداد واحد

مسکونی

یک

نوع کاربری

تعداد واحد

مسکونی

یک

نوع کاربری

تعداد واحد
یک

دفتر را یکی از همیاران در اختیار بنیاد قرار داده است.

مسکونی

تعداد واحد
یک

نوع کاربری
مسکونی
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زابل:

مساحت دفتر

حدود  250متر مربع
زاهدان:

مساحت دفتر

حدود  70متر مربع
فنوج (دفتر نمایندگی اقماری):
مساحت دفتر

حدود  110متر مربع
ایرانشهر (دفتر نمایندگی اقماری):
مساحت دفتر

حدود  60متر مربع
سنندج:

مساحت دفتر

حدود  140متر مربع
شهرکرد:

مساحت دفتر

حدود  55متر مربع
شیراز:

مساحت دفتر

حدود  85متر مربع
جهرم (دفتر نمایندگی اقماری):
مساحت دفتر

حدود  150متر مربع

مرودشت (دفتر نمایندگی اقماری):
مساحت دفتر

حدود  130متر مربع

وضعیت تملک بنیاد
مالک

وضعیت تملک بنیاد
مالک

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
مالک

تعداد واحد
یک خانه

نوع کاربری

یک

مسکونی

تعداد واحد

نوع کاربری

یک

مسکونی

تعداد واحد

نوع کاربری

یک

مسکونی

تعداد واحد

نوع کاربری

یک

اداری

تعداد واحد

نوع کاربری

یک

مسکونی

تعداد واحد

نوع کاربری

یک

مسکونی

تعداد واحد

با رایزنیهای صورت گرفته ،به صورت رایگان
در اختیار بنیاد قرار گرفته است

استیجاری

مسکونی

تعداد واحد

وضعیت تملک بنیاد

وضعیت تملک بنیاد

نوع کاربری

یک

تعداد واحد
یک

نوع کاربری
مسکونی

نوع کاربری
مسکونی
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کاشان:

مساحت دفتر

حدود  79متر مربع
کرج:

مساحت دفتر

حدود  73متر مربع
حدود  73متر مربع
کرمانشاه:

مساحت دفتر

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

تعداد واحد
یک

وضعیت تملک بنیاد

تعداد واحد

استیجاری

یک

مسکونی

مالک

یک

وضعیت تملک بنیاد

حدود  570متر مربع

حدود  69متر مربع

مالک

ارستان:

مساحت دفتر

حدود  100متر مربع
مراغه:

مساحت دفتر

حدود  210متر مربع
مشهد:

مساحت دفتر

کا  439متر مربع
مهاباد:

مساحت دفتر

حدود  70متر مربع
یاسوج:

مساحت دفتر

حدود  80متر مربع

مسکونی

نوع کاربری

مالک (توسط یکی از همیاران به بنیاد اهدا
شده و همیار شرط عدم فروش گذاشته است)

حدود  91متر مربع

نوع کاربری

تعداد واحد

نوع کاربری

یک

اداری

باغ

مالک

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد
استیجاری

وضعیت تملک بنیاد

ملک متعلق به شهرداری است

مسکونی

یک

تعداد واحد
یک

تعداد واحد
یک

تعداد واحد
سه طبقه

تعداد واحد
یک

تعداد واحد
یک

-

اداری

نوع کاربری
مسکونی

نوع کاربری
مسکونی

نوع کاربری
مسکونی

نوع کاربری
اداری

نوع کاربری
اداری
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یزد:

مساحت دفتر

حدود  330متر مربع

وضعیت تملک بنیاد

دفتر را یکی از همیاران در اختیار بنیاد قرار داده است.

تعداد واحد
یک

نوع کاربری
مسکونی

اموال غیرمنقولی که بهنفع بنیاد کودک صلح عمری شده ولی هنوز در اختیار بنیاد قرار نگرفته است و مالکیت آن به بنیاد
منتقل نشده است و همیار حق فسخ صلح را دارد ،به شرح زیر است:





شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت حدود  88متر مربع واقع در بروجرد شهرک اندیشه
سه دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت حدود  67متر مربع واقع در کرج مزرعه حسنآباد

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت  58متر مربع واقع در تهران منطقه تهرانپارس

 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت  65متر مربع واقع در تهران منطقه تهرانپارس

واحد امور همیاران ،دانشآموزان و نمایندگیها

واحد همیاران ،دانشآموزان و نمایندگیها در دفتر مرکزی بنیادکودک با داشتن دو وظیفه اصلی یعنی جذب دانشآموز و ارائه
خدمات به همیاران و دانشآموزان شکل گرفته است .در این دپارتمان ،جذب نهایی دانشآموز با کنترل و تأیید نهایی پروندههای ارسالی
از نمایندگیهای مؤسسه توسط کارشناسان واحد مطابق مقررات مربوطه اعم از اجرای مفاد " دستورالعمل شناسایی و نحوهی حمایت از
دانشآموزان " صورت میگیرد و پس از جذب همیار برای آنان ،دانشآموزان رسماً بورسیه بنیادکودک میشوند .همچنین این واحد
موظف است خدمات شایسته به همیاران متناسب با درخواست آنها و در چارچوب مقررات ارائه کند .بنابراین پیوسته کوشیده است تا با
ایجاد بستری مناسب سطح رضایتمندی و اعتماد همیاران را افزایش دهد .ارسال گزارشهای دورهای دو بار در سال ،فراهم کردن امکان
ارتباط نزدیکتر میان همیاران و دانشآموزان ،دریافت هدایای غیرنقدی و ارسال برای دانشآموزان ،دریافت دلنوشتهها و نامههای تشکر
از دانشآموزان و ارسال آن برای همیاران و ...از جمله فعالیتهای این واحد است .گزارش تاشهای این واحد در سال مالی منتهی به

 98/03/10به شرح زیر قابل ماحظه است:

الف ـ گزارش عملکرد بنیادکودک در حوزه دانشآموزان
نمودار شماره 1
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نمودار شماره 2

تعداد دانش آموزان بورسیه بنیادکودک به تفکیک مقاطع تحصیلی و میانگین
آخرین معدل آنان در تاریخ 1398/03/10
میانگین معدل کل :
16.89

پشت کنکور236 :
میانگین معدل کل 20 :
ابتدایی2973 :

میانگین معدل کل 15.28 :

دانشجو1100 :

میانگین معدل کل :
17.94

میانگین معدل کل :

دوره دوم متوسطه:

18.57

3208

دوره اول متوسطه:
3558

نمودار شماره 3
تعداد دانش آموزان بورسیه بنیادکودک به تفکیک جنسیت در تاریخ 1398/03/10

دانش آموزان پسر؛ 4714
دانش آموزان دختر؛ 6361

دانش آموزان پسر

دانش آموزان دختر
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نمودار شماره 4

نمودار شماره 5
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نمودار شماره 6

نمودار شماره 7
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نمودار شماره 8

نمودار شماره 9
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نمودار شماره 10

نمودار شماره 11
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نمودار شماره 12

تعداد دانش آموزان بورسیه بنیادکودک که در دانشگاه پذیرفته شدند
434
342
285

سال مالی منتهی به خرداد
98

سال مالی منتهی به
خرداد97

سال مالی منتهی به خرداد
96

نمودار شماره 13

تعداد کل بازدیدهای انجام شده از منزل دانش آموزان توسط مددکاران
بنیادکودک

26292
18999
15383

سال مالی منتهی
به خرداد 98

سال مالی منتهی
به خرداد 97

سال مالی منتهی
به خرداد 96

14570

سال مالی منتهی
به خرداد 95

14322

سال مالی منتهی
به خرداد 94
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نمودار شماره 14

تعداد نامه های تشکر دریافت شده از دانش آموزان برای هدایای نقدی و
غیرنقدی توسط مددکاران بنیادکودک

16594
11394
6394

5494

4125

سال مالی منتهی سال مالی منتهی سال مالی منتهی سال مالی منتهی سال مالی منتهی
به سال 98

به سال 97

به سال 96

به سال 95

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

به سال 94

نمودار شماره 15

تعداد گزارشات دوره ای تهیه شده توسط مددکاران بنیادکودک برای دانش
آموزان بورسیه

19332

18034

16161

14600

13308

سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به
خرداد 98

خرداد 97

خرداد 96

خرداد 95

خرداد 94
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سایر اطاعات مربوط به دانش آموزان بورسیه بنیادکودک:
ردیف

تعداد

عنوان
تعداد دانشآموزانی که از ابتدای تأسیس بنیادکودک تا پایان سال مالی منتهی به

1

دهم خرداد  98مدتی تحت حمایت بنیادکودک بودهاند

18.470

تعداد دانشآموزانی که از ابتدای تأسیس بنیادکودک تا پایان سال مالی منتهی به

2

دهم خرداد  98از چرخه حمایتی بنیادکودک خارج شدهاند

تعداد دانشآموزانی که از ابتدای تأسیس بنیادکودک تا پایان سال مالی منتهی به

3

دهم خرداد  98در دانشگاه پذیرفته شدهاند

تعداد دیدار و تماسهای تلفنی همیاران با دانشآموزان در طی سال مالی منتهی

4

به دهم خرداد 98

7.395

2.871

180

ب ـ گزارش عملکرد بنیادکودک در حوزه همیاران و دفاتر نمایندگی
نمودار شماره 1

تعداد کل همیاران بنیادکودک در پنج سال گذشته

-

-

سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به
خرداد98

خالص جذب

خرداد97

خرداد96

تعداد همیاران غیرفعال شده

خرداد 95

تعداد همیاران جذب شده

خرداد 94

-

تعداد همیاران فعال
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نمودار شماره 2

نمودار شماره 3
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نمودار شماره 4

نمودار شماره 5
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نمودار شماره 6

نمودار شماره 7
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نمودار شماره 8

تعداد گزارشات دوره ای تهیه و ارسال شده به کل همیاران فعال
بنیادکودک در پنج سال گذشته
27328
27022
26750

27400

26842

27200
27000
26800

26251

26600
26400
26200
26000
25800

سال مالی منتهی سال مالی منتهی سال مالی منتهی سال مالی منتهی سال مالی منتهی
به خرداد 98

به خرداد 97

به خرداد 96

به خرداد 95

25600

به خرداد 94

نمودار شماره 9
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تاریخ آغاز فعالیت نمایندگیهای اصلی

ردیف

تأسیس

نمایندگی

2

1380

کرج

1

1373

شیراز

3

1382

کرمانشاه ،بروجرد

5

1384

ارومیه ،اردبیل ،مشهد ،یاسوج

1383

4

1385

6

7

1389

9

1392

1391

8
10

1394

12

1396

1395

11

تهران

آمل ،اصفهان ،تبریز ،داراب ،کاشان ،بم
زابل

ایام

جیرفت ،رشت ،زاهدان ،شهرکرد ،مراغه

یزد ،بوشهر ،بیرجند
اهواز  ،مهاباد

سنندج

تاریخ آغاز فعالیت نمایندگیهای اقماری

ردیف

سال

نمایندگی اصلی

نمایندگی اقماری

1

93/94

زاهدان

ایرانشهر ،فنوج  ،سراوان ،نیکشهر

2

87/91

بم

ریگان ،رستمآباد

3

94

شیراز

مرودشت ،جهرم
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ج ـ گزارش عملکرد بنیادکودک در حوزه امور مالی

نمودار شماره )1
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نمودار شماره )2
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نمودار شماره)8

با هدف آنکه کمکهایی که بنیاد کودک جمعآوری میکند صرفا در همان راستا و منظوری که جمعآوری شده است؛
صرف شود؛ در " آیین نامه تعیین محدودهی فعالیت بنیاد کودک" الزام شده است که حسابهای زیر در دفاتر و حسابهای بنیاد افتتاح
گردد و ماندهی حسابها هرماه تعیین و به هئیت مدیره گزارش شود:
- 1حساب صندوق دانش آموزان
- 2حساب درآمدهای عمومی
- 3حساب خوارک
 -4حساب پوشاک
-5حساب نوشت افزار
 -6حساب درمان
-7حساب مسکن
-8حساب فرهنگی و رفاهی
-9حساب ایجاد فضای آموزشی موقت یا تأمین نوشت افزار پس از وقوع بایای طبیعی.
در آییننامه مذکور با جزئیات مشخص شده که ورودی و خروجی حسابهای فوق چه مواردی را شامل میشود.
سیاست بنیاد براین است که حسابهای بندهای  3تا  9دارای مانده مثبت یا منفی قابل توجهی نباشد و تقریبا هرآنچه بنیاد
در هرسال کمک بابت موضوعات مندرج در بندهای  3تا  9جذب می کند درهمان سال آن را در همان راستا و موضوع صرف نماید .از
طرف دیگر از آنجائیکه قالب اصلی حمایت از دانشآموزان در بنیاد کودک ،پرداخت مقرری ماهیانه و کمکهای فوقالعاده است و این
موارد از حساب صندوق دانشآموزان پرداخت میشود؛ در این زمینه نیز سیاست بنیاد برآن است که ماندهی این حساب هرساله افزوده
شود تا زمانی که منابع داخل این حساب بتواند یک تا چند سال نیاز دانشآموزان را مرتفع سازد و همانند بیمه ،پرداخت مقرری
دانشآموزان را در شرایط نامساعد اقتصادی نظیر رکود اقتصادی یا عدم ارسال کمک توسط دفاتر خارجی که کمک همیاران کاهش
مییابد یا قطع میشود؛ تضمین نماید.
از آنجائیکه کلیه هزینههای بنیاد از محل " حساب درآمدهای عمومی " پرداخت میشود و اگر این هزینهها پرداخت نشود؛
ماهیتا فعالیت بنیاد متوقف خواهد شد و در نتیجه تشکیاتی برای ارائه خدمات به دانشآموزان بااستعداد کمبرخوردار وجود نخواهد
داشت؛ بنابراین از سیاستهای دیگر بنیاد این است که ماندهی این حساب نیز هرساله افزوده شود تا زمانی که منابع داخل این حساب
بتواند نیاز به تهیه داراییهای ضروری برای انجام فعالیت اصلی بنیاد کودک را مرتفع سازد یا یک یا چند سال هزینههای بنیاد کودک را
تأمین کند و همانند بیمه ،تأمین دارایی یا پرداخت هزینههای بنیاد کودک را در شرایط نامساعد اقتصادی که کمک همیاران کاهش
مییابد یا قطع میشود؛ تضمین نماید.
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هیئت مدیره تصمیم گرفته است از محلِ قسمتی از حساب درآمدهای عمومی که توسط برخی همیاران و حامیان مالی تأمین
شده است؛ اقدام به خرید ساختمانی برای دفتر مرکزی با متراژ حدودی چهارصد و پنجاه تا پانصد متر و با کاربری اداری نماید.
در حال حاضر مانده ی حساب درآمدهای عمومی تکافوی خرید ساختمان برای دفتر مرکزی با شرایط مذکور را نمیدهد و برای تأمین
این مبلغ تشکیل کارگروهی در دستور کار قرار گرفته است تا امکان جذب منابع مالی با همافزایی نیروهای موجود برای خرید ساختمان
دفتر مرکزی میسر شود.
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عملکرد واحد ارتباطات و جلب مشارکتها و پروژههای اجرا شده
وظیفرره واحررد ارتباطررات و جلررب مشررارکتهررا در بنیررادکودک در قالررب مجموعررهای از فعالیررتهررای ارتبرراطی صررورت
میگیرررد کرره میترروان آنهررا را در بخشهررای رسررانه ،جلررب مشررارکتهای مردمرری و تبلیغررات و برنرردینگ دسررتهبنرردی کرررد .بخررش
ارتباطات و رسرانه برا بره کرارگیری اندیشرههرای پویرا ،افرزایش توانمنردی ،برخرورداری از کارشناسران خبرره و برهروزرسرانی دانرش
ارتباطررات ترراش میکنررد تررا در مسرریر رسرریدن برره اهررداف خررود کرره همانررا حمایررت از تحصرریل دانررشآمرروزان بررا اسررتعدادِ
کمبرخوردار کشور و ارتقای فرهنگی اسرت؛ نقرش مرؤثری ایفرا و همگرام برا پیشررفت فنراوری ،اندیشرههرا را نیرز متحرول کنرد .ایرن
واحررد بررا ایجرراد همرراهنگی بررین افکررار عمررومی و اهررداف و برنامررههای مؤسسرره ،بسررتر تصررمیمگیررری مناسررب و ازم را در
بنیرادکودک فررراهم میکنررد .رسررالت ایررن واحررد آگرراه کررردن مررردم از ترراشهررا و اخبررار مؤسسرره و اسررتفاده از نتررایج آن در برنامرره
ریرزیهررای آترری بره منظررور رسرریدن برره رشرد و توسررعه بیشررتر اسررت .بنیرادکودک بررر پایرره توجرره بره مسررئولیت اجتمرراعی فررردیِ
هزاران نفرر شرکل گرفتره اسرت و اکنرون در سرومین دهره فعالیرت خرود عراوه برر جرذب کمرکهرای فرردی ،بره جلرب مشرارکت
سازمانهرا و شخصریتهرای حقروقی در راسرتای مسرئولیت اجتمراعی آنهرا پرداختره و تراش میکنرد برا تمرکرز کرردن برر کمرک
های حقیقی و حقروقی و جهرتدهی بره آن ،نقرش مروثری در اثربخشری بره ایرن حمایتهرا ایفرا کنرد و تراش میکنرد برا داشرتن
یررک برنررد قدرتمنررد بررا افررزایش اعتبررار نررام خررود و اطمینرران همیررارانش ،دایررره جامعرره نیررکانرردیش را وسررعت بخشررد و برره ایررن
ترتیررب برنررد مؤسسرره تبرردیل برره دارایرری نرراملموس سررازمان شررده اسررت کرره ارزش آن میتوانررد برریش از مجمرروع ارزش تمررامی
داراییهررای فیزیکرری سررازمان باشررد .تبلیغررات و سیاسررتگذاریها نیررز در مررورد بنیررادکودک همررواره در جهررت مرردیریت برنررد و برره
منظور درخشرش هرچره بیشرتر آن برر پایره راهکارهرای تفکرمحرور و تعرامات بهینره و مطلروب برا کارشناسران ایرن امرر برا ایجراد
اعتماد میان مردم است .بخشی از مهمترین فعالیتهای این واحد به شرح زیر است:
فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارکتها در حوزه اپلیکیشنها
شرکت :جیرینگ
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی
زمان شروع :ابتدای خرداد 97
زمان پایان :ادامه دارد...
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرح پروژه :قرارگیری بنیادکودک بر روی منوی نیکوکاری *7#
نحرروه تبلیغررات و اطاعرسررانی :وبسررایت ،تلگرررام و اینسررتاگرام بنیررادکودک؛ خبرگررزاری ایرنررا و خبرررآناین ،پایگرراه خبررری
وطن.
مبلررغ درآمررد تررا پایرران سررال مررالی135.278.040 :97ریررال (سرریزده میلیررون و پانصررد و بیسررت و هفررت هررزار و هشتصررد و
چهار تومان)
*
شرکت :هفهشتاد
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی
زمان شروع :ابتدای شهریور 97
زمان پایان :ادامه دارد...
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرح پروژه :قرارگیری بنیادکودک بر روی منوی نیکوکاری *780#
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد تا پایان سال مالی164.510.000 :97ریال (شانزده میلیون و چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان)
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*
شرکت :بهپرداخت ملت
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی
زمان شروع :ابتدای خرداد 97
زمان پایان :ادامه دارد...
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرح پروژه :قرارگیری بنیادکودک بر روی منوی نیکوکاری اپلیکیشن سکه
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد تا پایان سال مالی 302.815.000 :97ریال (سی میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار و پانصد تومان)
*
شرکت :خدمات نویندادهورزی سداد
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی
زمان شروع :ابتدای خرداد 97
زمان پایان :ادامه دارد...
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرح پروژه :قرارگیری بنیادکودک بر روی منوی نیکوکاری اپلیکیشن ایوا
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد تا پایان سال مالی 159.593.000 :97ریال (پانزده میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد تومان)
*
شرکت :تجارت الکترونیک پارسیان
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی
زمان شروع :ابتدای فروردین98
زمان پایان :ادامه دارد...
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرح پروژه :قرارگیری بنیادکودک بر روی منوی نیکوکاری اپلیکیشن تاپ
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد تا پایان سال مالی 568.000 :97ریال (پنجاه و شش هزار و هشتصد تومان)
*
شرکت :بانک آینده
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی
زمان شروع :ابتدای اردیبهشت 98
زمان پایان :ادامه دارد...
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرح پروژه :قرارگیری بنیادکودک بر روی منوی نیکوکاری اپلیکیشن همراه کارت
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد تا پایان سال مالی 49.023.000 :97ریال (چهار میلیون و نهصد و دو هزار و سیصد تومان)
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*
شرکت :شرکت توسکا
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی
زمان شروع :ابتدای اسفند 97
زمان پایان :ادامه دارد...
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرح پروژه :قرارگیری بنیادکودک بر روی منوی نیکوکاری اپلیکیشن روبیکا
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمرد ترا پایران سرال مرالی :97بره دلیرل ایرنکره مشخصرات کراربری هنروز از سروی شررکت توسرکا در اختیرار مؤسسره
قرار نگرفته است فعاً قابل کنترل و برآورد نیست.
*
شرکت :همراه اول
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی
زمان شروع :ابتدای اسفند 97
زمان پایان :ادامه دارد...
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرح پروژه :قرارگیری بنیادکودک بر روی منوی نیکوکاری *1#
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد تا پایان سال مالی 409.801.000 :97ریال (چهل میلیون و نهصدو هشتاد هزارو صد تومان)
فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارکتها در حوزه کمپینها و پروژهها
نوع مشارکت :مشارکت مردمی
نام پروژه :کمپین «مشق مهر»
موضوع پروژه :تهیه و توزیع کولهپشتی و نوشتافزار برای دانشآموزان بورسیه بنیادکودک
زمان شروع :مرداد 97
زمان پایان :شهریور 97
محدوده اجرا :کلیه نمایندگیهای بنیادکودک
شرح پروژه :تهیه و توزیع کولهپشتی و نوشتافزار میان دانشآموزان بورسیه بنیادکودک
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
نتیجه :توزیع بیش از  4000کولهپشتی همراه با نوشتافزار میان دانشآموزان
مبلررغ جمررعآوری شررده مردمرری در داخررل کشررور 1.031.819.640 :ریررال (صررد و سرره میلیررون و صررد و هشررتاد و یررک هررزار و
نهصد و شصت و چهار تومان)
مبلغ جمعآوری شده مردمی در خارج از کشور 900.000.000 :میلیون ریال (نود میلیون تومان)
*
شرکت :بهپرداخت بانک ملت
موضوع پروژه :اخذ کمک عمومی در حمایت از بنیادکودک
زمان :مرداد97
محدوده اجرا :تهران
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شد.

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ پرداختی توسط این شرکت 2.000.000.000 :ریال (دویست میلیون تومان)
*
شرکت :استدلر
نام پروژه :مشق مهر
موضوع پروژه :تهیه و توزیع کولهپشتی و نوشتافزار برای دانشآموزان بورسیه بنیادکودک
زمان شروع :پانزدهم مرداد97
زمان پایان :پایان شهریور97
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرح پروژه :شررکت اسرتدلر بررای تهیره کولرهپشرتی حراوی نوشرتافرزار برا طراحری کمپرین #لبخنردبکش همرراه بنیرادکودک

در ایررن کمپررین بررا انتشررار هررر نقاشرری بررا #لبخنرردبکش در اینسررتاگرام ،اسررتدلر معررادل یررک یررورو برره کمپررین #مشررق_مهررر،
نوشتافزار اهدا کرد .این کمپین در نهایت با انتشار  2530نقاشی به سرانجام رسید.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک و شرکت استدلر.
مبلررغ پرداخترری توسررط ایررن شرررکت750.000.000 :ریررال معررادل (هفترراد و پررنج میلیررون تومرران) کمررک غیرنقرردی
(نوشتافزار)
*
شرکت :هف هشتاد
نام پروژه :مشق مهر
موضوع پروژه :تهیه و توزیع کولهپشتی و نوشتافزار برای دانشآموزان بورسیه بنیادکودک
زمان شروع :ابتدای شهریو97
زمان پایان :پایان شهریور97
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرح پروژه :شرکت هفهشتاد در راستای همراهی با کمپین مشقمهر به این کمپین نوشتافزار اهدا کرد.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک.
مبلغ پرداختی توسط این شرکت :معادل  150.000.000ریال (پانزده میلیون تومان) نوشتافزار
*
شرکت :گالری کیف طاها
نام پروژه :مشق مهر
موضوع پروژه :تامین  500کوله پشتی
زمان 15 :مرداد 97
شرح پروژه :گالری کیف طاها تعداد  500کوله پشتی به منظور تامین اقام پروژه مشق مهر به مؤسسه اهدا کرد.
مبلغ برآورد شده کاای اهدایی 750.000.000 :ریال (هفتادو پنج میلیون تومان)
*
نام پروژه :فوتبالیستهای کوچک بنیادکودک
موضوع پروژه :ارسال وسایل ورزشی برای دانشآموزان
زمان شروع :ابتدای مرداد 97
زمان پایان :پایان مرداد 97
محدوده اجرا :سراسر ایران
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شرح پروژه :با شروع فصرل تابسرتان و برا همکراری یکری از همیراران بنیرادکودک در راسرتای ترأمین تهیره لروازم ورزشری بررای
دانشآموزان ،لباس ورزشی و توپ فوتبال تأمین و ارسال شد.
مبلغ برآورد شده کاای اهدایی 200.000.000 :ریال (بیست میلیون تومان)
*
موضوع پروژه :تهیه لپتاپ برای دانشجویان بورسیه
زمان شروع :ابتدای شهریور 97
زمان پایان :پایان شهریور 97
محدوده اجرا :نمایندگیهای رشت ،داراب ،کرج ،سراوان و ایرانشهر
شرررح پررروژه :بررا همکرراری دفتررر بنیررادکودک در سرروئیس ،هشررت دسررتگاه لپترراپ برررای دانشررجویان بررا اسررتعداد بورسرریه
نمایندگیهای رشت ،داراب ،کرج ،سراوان و ایرانشهر تهیه و ارسال شد.
مجموع مبلغ جمعآوری شده 432.000.000 :ریال (چهل وسه میلیون و دویست هزار تومان)
*
موضوع پروژه :تامین شهریه دانشجویان بورسیه
زمان شروع :ابتدای شهریور 97
زمان پایان :پایان شهریور 97
محدوده اجرا :کلیه نمایندگیها
شرح پروژه :با همکاری دفتر بنیادکودک در سوئیس ،بخشی از شهریه دانشجویان بورسیه تأمین شد.
مجموع مبلغ جمعآوری شده 340.000.000 :ریال (سی و چهار میلیون تومان)
*
نوع مشارکت :مشارکت مردمی
نام پروژه :کمپین «بشتاب ِبکتاب»
موضوع پروژه :برگزاری کارگاه کتابخوانی برای دانشآموزان بورسیه بنیادکودک
زمان شروع 24 :آبان 97
زمان پایان 4 :آذر 97
محدوده اجرا :کلیه نمایندگیهای بنیادکودک
شرررح پررروژه :برره مناسرربت هفترره کترراب و کتررابخوانی کمپینرری بررا عنرروان #بشررتاب_بکترراب ب رهصررورت دیجیتررال اجرررا شررد.
هرردف از ایررن کمپررین جمررعآوری کمکهررای مردمرری برررای برگررزاری کارگاههررای کتررابخوانی و ترررویج فرهنررگ کتررابخوانی برررای
دانشآمرروزان بورسرریه بنیررادکودک بررود کرره در ایررن زمینرره بررا نهادهررای متخصررص کتررابخوانی حرروزه کررودک جهررت برگررزاری
کارگاه مذاکره صورت گرفت و در نهایت با شورای کتاب کودک تفاهمنامهای مبنی بر برگزاری کاسها امضا شد.
مبلغ نهایی جمعآوری شده 20.000.000 :ریال (دو میلیون تومان)
*
نام پروژه :پروژه کنیال ،کوه عشق
موضوع پروژه :ارسال کفش و کاپشن از کشور آلمان برای دانشآموزان کرمانشاه
زمان شروع :ابتدای اردیبهشت 97
زمان پایان :پایان اسفند 97
محدوده اجرا :استان کرمانشاه
شرررح پررروژه :بررا ترراشهررای مسررتمر دفترمرکررزی بنیررادکودک و همکرراری ویررژه "شرررکت کنیررال" و بررا همراهرری بسرریاری از
دوستان که از سراسر دنیرا بریدریرغ بره ایرن پرروژه کمرک کردنرد؛ صرد نفرر از دانشآمروزان کرمانشراه کفرش و کاپشرن از شررکت
کنیال هدیه گرفتند.
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مبلغ برآورد شده اقام 2.000.000.000 :ریال (دویست میلیون تومان)
*
نام پروژه :تحصیل ایمن سهم همه دانشآموزان است
موضوع پروژه :ارسال  200دستگاه شوفاژ برقی برای مدارس سیستان و بلوچستان
زمان شروع :ابتدای دی 97
زمان پایان :پایان دی 97
محدوده اجرا :استان سیستان و بلوچستان
شرررح پررروژه :بنیررادکودک در پیحادثرره نرراگوار برررای دانشآمرروزان مدرسرره دخترانرره در زاهرردان برررآن شررد تررا بررا همراهرری
همیرراران ایرانرری مقرریم آمریکررا  200کرراس درس را در منطقرره زاهرردان برره شرروفاژ ایمررن و اسررتاندارد مجهررز کنررد .ایررن پررروژه بررا
کمکهای مالی هموطنان و همکاری دفتر مرکزی و نمایندگی بنیادکودک در زاهدان اجرا شد.
مبلغ نهایی جمعآوری شده 1.515.100.000 :ریال (صدو پنجاه و یک میلیون و پانصد و ده هزار تومان)
*
شرکت :شرکت طبیعت زنده (سینره)
نام پروژه :مراقب تو
موضوع پروژه :کمکهزینه عمومی به مؤسسه
زمان شروع 30 :دی 97
زمان پایان :پایان اسفند 97
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرررح پررروژه :سررینره ترراش کرررد سررهم خررود را در مراقبررت از کودکرران ایررن سرررزمین در سرره بخررش تحصرریل ،درمرران و
بهزیستی ادا کند که در بخش تحصیل و آموزش با بنیادکودک همراه شد.
کمک غیرنقدی 200 :پک بهداشتی به همراه کفش و جوراب برای دانشآموزان بورسیه بنیادکودک
کمک نقدی 1.500.000.000 :ریال (صد و پنجاه میلیون تومان)
مبلغ برآورد شده کاای اهدایی 280.000.000 :ریال (بیست و هشت میلیون تومان)
*
نوع مشارکت :مشارکت مردمی (همیاران مقیم آمریکا)
نام پروژه :کانکسمدرسه
موضوع پروژه :ارسال کانکسمدرسه به کرمانشاه و ایام
زمان شروع :ابتدای دی 97
زمان پایان :پایان بهمن97
محدوده اجرا :شهرستان سنقر استان کرمانشاه و استان ایام
شرررح پررروژه :بنیررادکودک پیرررو حمایررت بلندمرردت از دانشآمرروزان کرمانشرراه و ایررام در پرری اعررام نیرراز از سرروی آمرروزش و
پرورش این استانها ،چهار کانکس مدرسه به روستاهای این مناطق که فاقد مدرسه بودند؛ ارسال کرد.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد و هزینه :ر2.000.000.000یال (دویست میلیون تومان)
*
نوع مشارکت :مشارکت مردمی و شرکتهای حقوقی
نام پروژه :کارت و تقویم نوروز 98
موضوع پروژه :طراحی ،چاپ و فروش تقویم و کارت تبریک 98
زمان شروع :ابتدای آذر 97
زمان پایان :پایان اسفند97
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محدوده اجرا :سراسر کشور
شرررح پررروژه :بنیررادکودک در راسررتای مشررارکت بیشررتر مررردم در حمایررت از مؤسسرره و هررمچنررین تبلیغررات محیطرری،
هرسرراله اقرردام برره طراحرری ،چرراپ و فررروش کارتهررای تبریررک و تقویمهررای رومیررزی برره عمرروم مررردم و شرررکتهای حقرروقی
میکند.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلررغ طراحرری و چرراپ کررارت و تقررویم  353.680.000 :ریررال (سرری و پررنج میلیررون و سیصررد و شصررت و هشررت هررزار
تومان)
که از این مبلغ  307.450.000ریال با فروش تقویم پوشش داده شد.
مبلررغ کررل فررروش کررارت تبریررک 88.607.400 :ریررال (هشررت میلیررون و هشتصررد و شصررت هررزار و هفتصررد و چهررل
تومان)
مبلغ کل فروش تقویم 307.450.000 :ریال (سی میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار تومان)
*
نوع مشارکت :مشارکت مردمی (همیاران خارج از کشور)
نام پروژه :اهدای کفش
موضوع پروژه :تهیه و توزیع بن خرید کفشملی برای دانشآموزان
زمان شروع :ابتدای اسفند 97
زمان پایان :پایان اسفند 97
محدوده اجرا :سراسر ایران
شرررح پررروژه :برره مناسرربت فرارسرریدن سررال نررو ،بنیررادکودک بررا همراهرری همیرراران ایرانرری مقرریم آمریکررا "پررنج هررزار بررن
خریرد کفررش" بره دانشآمرروزان بورسریه در سراسررر ایرران هدیرره داد .کفرش ملرری نیرز بررا مشرارکت در ایررن پرروژه تعررداد  450بررن
20هزار تومانی به دانشآموزان بنیادکودک عیدی داد.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ جمعآوری شده توسط دفتر آمریکا  1.000.000.000 :ریال (صد میلیون تومان)
مبلغ درآمد90.000.000 :ریال (نه میلیون تومان) هدیه کفشملی به صورت بنکارت خرید
*
نوع مشارکت :مشارکت مردمی
نام پروژه :بوی عیدی
موضوع پروژه :پرداخت عیدی به دانشآموزان بورسیه بنیادکودک
زمان شروع :ابتدای اسفند 97
زمان پایان :پایان اسفند 97
محدوده اجرا :سراسر ایران
شرح پروژه :دعوت از همیاران بهمنظور دریافت کمک نقدی و اختصاص آن بهعنوان عیدی دانشآموزان
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد 365.317.000 :ریال (سی و شش میلیون و پانصد و سی و یک هزار و هفتصد تومان)
*
نوع مشارکت :مشارکت مردمی (همیاران مقیم آمریکا)
نام پروژه :حمایت از دانشآموزان سیلزده
موضوع پروژه :تهیه و توزیع  3000بستهی نوشتافزار برای دانشآموزان سیلزده
زمان شروع :ابتدای اردیبهشت 98
زمان پایان :پایان اردیبهشت 98
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محدوده اجرا :معموان (لرستان) ،آققا (گلستان) ،گمیشان (گلستان)
شرررح پررروژه :پررس از نیازسررنجی و اعررام گررزارش از سرروی آمرروزش و پرررورش شهرسررتانهای سرریلزده ،بنیررادکودک برره
منظرور کمرکرسررانی بره دانشآمرروزان ایرن منراطق و حمایررت تحصریلی از آنرران ،اقردام بره ارسررال نوشرتافزار برررای ادامره و اتمررام
نیمسال دوم تحصیلی کرد.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد 2.700.000.000 :ریال (دویست و هفتاد میلیون تومان)
*
نوع مشارکت :مشارکت مردمی
نام پروژه :دعوت به مهربانی (ماه رمضان)
موضوع پروژه :تهیه و توزیع بنکارت خرید از فروشگاه رفاه برای دانشآموزان بورسیه
زمان شروع :ابتدای اردیبهشت 98
زمان پایان :پایان اردیبهشت 98
محدوده اجرا :سراسر کشور
شرح پروژه :در آسرتانه مراه مبرارک رمضران ،بنیرادکودک بره منظرور تجربره لرذت خریرد بررای دانشآمروزان بره همرراه
خانوادههررای خررود از فروشررگاه ،بررنکارتهررایی برره مبلررغ هررر کررارت 200هزارتومرران را تهیرره و بررین آنرران در سراسررر ایررران توزیررع
کرد.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلررغ خریررد کارتهررا( 1.364.000.000 :صررد و سرری و شررش میلیررون و چهارصررد هررزار تومرران) .فروشررگاه رفرراه نیررز
مبلغ  72.000.000ریال (هفت میلیون و دویست هزارتومان) در قالب  36بنکارتخرید به مؤسسه هدیه داد.
*
نوع مشارکت :مشارکت مردمی (همیاران مقیم آمریکا)
نام پروژه :ارسال کانکسمدرسه
موضوع پروژه :ارسال کانکسمدرسه به زاهدان
زمان شروع :ابتدای خرداد 98
زمان پایان :پایان خرداد 98
محدوده اجرا :مدارس زاهدان
شرررح پررروژه :پیرررو درخواسررت آمرروزش و پرررورش زاهرردان ،بنیررادکودک نسرربت برره سرراخت و ارسررال دو کررانکس مدرسرره برررای
دو مدرسه در شهر زاهدان اقدام کرد.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد و هزینه1.000.000.000 :ریال (صد میلیون تومان)
*
شرکت :میراب آرین
زمان :مهر 97
محدوده اجرا :تهران
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت بنیادکودک
شرح :دریافت مبلغی از شرکت میراب آرین به عنوان کمک عمومی در قالب مسئولیتهای اجتماعی شرکت
مجموع مبلغ 100.000.000 :ریال (ده میلیون تومان)
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*
شرکت :آذرکانکس
زمان 20 :اسفند 97
محدوده اجرا :تبریز
شرح :دریافت مبلغی از شرکت آذرکانکس به عنوان کمک عمومی در قالب مسئولیتهای اجتماعی شرکت
مجموع مبلغ 40.000.000 :ریال (چهار میلیون تومان)
*
شرکت :توسن
نام پروژه :کودکان سیل را فراموش نکنیم
موضوع پروژه :حمایت از دانشآموزان سیلزده
زمان شروع 1 :خرداد 98
زمان پایان 31 :بهمن 98
محدوده اجرا :استان گلستان
شرح پروژه :حمایت از  50دانشآموز سیلزده که توسط بنیادکودک شناسایی و معرفی شد
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد و هزینه1.000.000.000 :ریال (صد میلیون تومان)
*
شرکت :آسیاتک
موضوع پروژه :تامین  512گیگ اینترنت رایگان
زمان شروع 27 :مرداد 97
زمان پایان :ادامه دارد
محدوده اجرا :تهران
شرح پروژه :بهمنظور تأمین اینترنت رایگان برای دفتر مرکزی ،اینترنت رایگان از شرکت آسیاتک دریافت شد.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
هزینرره تررامین 25.887.500 :ریررال (دو میلیررون و پانصرردو هشررتادو هشررت هررزارو هفتصرردو پنجرراه تومرران) کرره در قالررب
مسئولیت اجتماعی شرکت آسیاتک به مؤسسه اختصاص یافت.
*
شرکت :سهند
موضوع پروژه :اهدای فولدر دکمهدار
زمان :اسفند 97
محدوده اجرا :تهران و نمایندگیها
شرررح پررروژه :بررهمنظررور تررأمین ملزومررات اداری نماینرردگیها و دفتررر مرکررزی از شرررکت سررهند  2000عرردد فولرردر دکمررهدار
دریافت شد.
مبلغ برآورد کاای اهدا شده( 44.000.000 :چهار میلیون و چهارصد هزارتومان)
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*
شرکت :توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان
موضوع پروژه :شناسایی و ارزیابی ریسکهای بنیادکودک
زمان شروع1 :دی 97
زمان پایان 1 :اسفند 97
محدوده اجرا :تهران
شرح پروژه :تدوین دستورالعمل شناسایی و ارزیابی ریسک مؤسسه به صورت رایگان
هزینه اجررا 350.000.000 :ریرال (سری و پرنج میلیرون تومران) کره در قالرب مسرئولیت اجتمراعی شررکت بره صرورت رایگران
انجام شد.
*
شرکت :نیاگشت
موضوع پروژه :ساخت و تولید ویدئو
زمان شروع 1 :آبان 97
زمان پایان 30 :بهمن 97
محدوده اجرا :تهران
شرح پروژه :ساخت و تولید ویدئوی تبلیغاتی بنیادکودک به صورت رایگان
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام ،آپارت و اینستاگرام بنیادکودک
هزینرره سرراخت 60.000.000 :ریررال (شررش میلیررون تومرران) کرره در قالررب مسررئولیت اجتمرراعی نیاگشررت برره صررورت رایگرران
انجام شد.
*
شرکت :رویاور
موضوع پروژه :ساخت و تولید موشنگرافیک
زمان شروع 1 :بهمن 97
زمان پایان 15 :اسفند 97
محدوده اجرا :تهران
شرح پروژه :ساخت و تولید موشن تبلیغاتی برای کارت تبریک و تقویم به صورت رایگان
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام ،آپارت و اینستاگرام بنیادکودک
هزینرره سرراخت 8.000.000 :ریررال (هشتصررد هررزار تومرران) کرره در قالررب مسررئولیت اجتمرراعی رویرراور بررهصررورت رایگرران انجررام
شد.
*
شرکت :وصالرسانه
موضوع پروژه :ساخت موشنگرافیک و ویدئوی  25سالگی
زمان شروع 15 :فروردین 98
زمان پایان 30 :اردیبهشت 98
محدوده اجرا :تهران و گلستان
شرح پروژه :ساخت و تولید موشنگرافیک معرفی مؤسسه و ویدئوی  25سالگی بنیادکودک بهصورت رایگان
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام ،آپارت و اینستاگرام بنیادکودک
هزینرره سرراخت 130.000.000 :ریررال (سرریزده میلیررون تومرران) کرره در قالررب مسررئولیت اجتمرراعی وصالرسررانه برره صررورت
رایگان انجام شد.
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*
شرکت :سایت خبری عصر ایران
موضوع پروژه :ساخت و تولید ویدئو
زمان شروع 1 :دی 97
زمان پایان 30 :اردیبهشت 98
محدوده اجرا :تهران
شرح پرروژه :تولیرد مسرتند از مشراهیر حوزههرای مختلرف جامعره بررای معرفری بیشرتر بنیرادکودک بره صرورت رایگران توسرط
مدیر مدیای عصر ایران
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام ،آپارت و اینستاگرام بنیادکودک
هزینرره سرراخت 100.000.000 :ریررال (ده میلیررون تومرران) کرره در قالررب مسررئولیت اجتمرراعی عصررر ایررران بررهصررورت رایگرران
انجام شد.
*
شرکت :سیماآرا
موضوع پروژه :اختصاص بیلبورد
زمان شروع 20 :مهر 97
زمان پایان 30 :مهر 97
محدوده اجرا :نیاوران
شرررح پررروژه :اختصرراص بیلبررورد برره ابعرراد  6در 3جهررت تبلیغررات بنیررادکودک برره مرردت  10روز در قالررب مسررئولیتاجتماعی
شرکت
هزینرره اجرررا 100.000.000 :ریررال (ده میلیررون تومرران) کرره در قالررب مسررئولیت اجتمرراعی شرررکت برره صررورت رایگرران انجررام
شد.
*
نام پروژه :آرزوهای رنگی
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی به منظور برآورده کردن آرزوهای دانشآموزان
زمان پروژه :در طول سال مالی
محدوده اجرا :سراسر ایران
شرررح پررروژه :بررا حمایررت همیرراران  ،دههررا آرزو از جملرره دوچرخرره ،تبلررت ،لپترراپ ،کمررد ،تخررت و ...تررامین و برره دانشآمرروزان
اهدا شد.
مبلغ درآمد207.232.000 :ریال (بیست میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار و دویست تومان)
*
نام پروژه :ماراتن ،چالشی برای نیکاندیشی
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی با دنبال کردن محمد دریادل در مسابقه ماراتن منچستر
زمان پروژه :فروردین 98
محدوده اجرا :منچستر
شرح پروژه" :محمرد مهردی دریرادل" همیرار دفترر انگلریس ،برا شررکت در مراراتن برزرگ منچسرتر 26 ،مایرل را در رقابرت برا
 16هررزار نفررر شرررکت کننررده ،برررای جلرروگیری از ترررک تحصرریل اجبرراری دانشآمرروزان در ایررران دویررد .بررا اطاعرسررانی بررر روی
وبسررایت ایررران ،از همیرراران خررارج از کشررور دعرروت شررد کرره بررا پرداخررت بررر روی صررفحه لنرردینگِ ایررن مسررابقه برره نفررع
بنیادکودک ،از این دونده حمایت کنند.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام ،و اینستاگرام بنیادکودک
مبلغ درآمد 345 :پوند (حدوداً معادل شش میلیون تومان)
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*
شرکت :فرادادهرایانه
موضوع پروژه :شارژ ارسال پیامک انبوه
زمان شروع :خرداد 97
زمان پایان :خرداد 98
محدوده اجرا :تهران
شرح پروژه :به منظور شارژ پیامک انبوه برای دفتر مرکزی ،به صورت ماهانه بخشی از مصرف مؤسسه بهصورت رایگان توسط شرکت
فرادادهرایانه تأمین میشود.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
هزینه تامین40.000.000 :ریرال (چهرار میلیرون تومران) کره در قالرب مسرئولیت اجتمراعی شررکت فررادادهرایانره بره مؤسسره
اختصاص یافت.
*
نام پروژه 25 :سالگی
موضوع پروژه :برگزاری جشن  25سالگی بنیادکودک
زمان 30 :خرداد 98
محدوده اجرا :تهران
شرح پرروژه :بره منظرور گرامیداشرت  25سراله شردن بنیرادکودک ،مراسرمی در قالرب یکری از شربهای بخرارا و برا همکراری و
اجرررای آقررای علرری دهباشرری در خانرره اندیشررمندان علرروم انسررانی برگررزار شررد .کلیرره هزینررههای ایررن مراسررم اعررم از اجرراره سررالن،
فیلمبررردار ،صرردابردار ،عکرراس ،مجررری ،پررذیرایی (شرریرینی) ،گررروه موسرریقی و ...در قالررب مسررئولیت اجتمرراعی افررراد و رایگرران
صورت پذیرفت.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
هرینرره اجرررا 250.000.000 :ریررال (بیسررت و پررنج میلیررون تومرران) در قالررب مسررئولیت اجتمرراعی افررراد و رایگرران صررورت
پذیرفت.

سایر فعالیتهای تبلیغاتی ،جلب مشارکت و روابط عمومی واحد ارتباطات و جلب مشارکتها

حضور بنیادکودک در همایش ملی سامت و زندگی:
بنیررادکودک در نررودمین همررایش ملرری سررامت و زنرردگی کرره بررا همررت جامعرره پزشررکی در ایرروان شررمس برگزارشررد در
آذر ماه  97حضرور یافرت .همکراران و همراهران داوطلرب بنیرادکودک برا حضرور در ایرن همرایش بره معرفری رسرالت و هردف ایرن
مؤسسه برای جمعی از پزشکان همایش پرداختند.
حضور بنیادکودک در مراسم افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی:
مراسررم افتتاحیرره سررومین نمایشررگاه خوشنویسرری اعضررای حلقرره مهربررانی در آذر  97برره نفررع بنیررادکودک و در حمایررت
معنرروی از مؤسسرره برگررزار شررد .حضررور بنیررادکودک در روز افتتاحیرره ایررن نمایشررگاه بررا اسررتقبال هنرمنرردان خوشررنویس همررراه
بود.
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شرکت در مراسم تجلیل از داوطلبان سازمانهای مردم نهاد:
در این مراسرم کره در آذرمراه 97برا حضرور سرازمانهای داوطلرب محرور ،نیروهرای داوطلربِ مردعو ،معراون زنران ریاسرت
جمهرروری ،رئرریس سررازمان هررال احمررر و رئرریس سررازمان آتشنشررانی در سررالن همایشهررای رازی دانشررگاه علرروم پزشررکی ایررران
برگزار شد؛ از داوطلبان فعال بنیادکودک نیز تقدیر به عمل آمد.
بنیادکودک در نشست "شهر همیار کودک":
انجمررن مفرراخر معمرراری ایررران طرری نشسررتی در آذرمرراه  97بررا عنرروان "شررهر همیررار کررودک" برره بررسرری مسررائل و
مشررکات تحصرریل کودکرران و دانشآمرروزان آسرریبپذیر در شررهر پرداخررت .بنیررادکودک در ایررن مراسررم برره حضررار معرفرری و از آن
تقدیر و موفق به دریافت جایزهی دوساانهی انجمن به خاطر فعالیتهایش در حوزهی دانشآموزان شد.
همایش تکریم از خیرین مدرسهساز در کرمانشاه:
همررایش تکررریم خیرررین مدرسهسرراز زلزلرره کرمانشرراه در دی مرراه  97بررا حضررور وزیررر آمرروزش و پرررورش ،اسررتاندار
کرمانشاه ،معاون وزیر و رئیس سرازمان نوسرازی ،توسرعه و تجهیرز مردارس و بره دعروت رئریس جامعره خیررین مدرسرهسراز کشرور
در مرکز همایشهای هتل ارم برگرزار شرد .در ایرن مراسرم از بنیرادکودک کره برا ارسرال دههرا کرانکس مدرسره بره مردارس آسریب
دیده ،در بازگشت دانشآموزان زلزلهزده به مدارس ،گامی بزرگ برداشته بود؛ تقدیر شد.
نشست نقش سمنها در مدیریت بحران:
بنیررادکودک در اولررین سررمینار تخصصرری نقررش سررازمانهای مردمنهرراد در مرردیریت بحررران در بهمررنمرراه کرره بررا حضررور
سررمنهای تاثیرگررذار در ایررن حرروزه در محررل سررتاد ترروانافزایی و حمایررت از سررازمانهای مردمنهرراد شررهر تهررران برگررزار شررد،
حضور یافت.
آموزشهای درونسازمانی برای بهبود عملکرد:
واحررد ارتباطررات و جلررب مشررارکت در بهمررن  97برره منظررور بهبررود عملکرررد فررردی و سررازمانی کارکنرران و آغررازی برررای
مسرریر آموزشهررای مرروثر ،اقرردام برره برگررزاری کارگاههررای خودشناسرری و روانشناسرری بررا همکرراری انجمررن توسررعه و آمرروزش
مهارتهای زندگی دنیرای بهترر کررد .اولرین کارگراه برا موضروع سرمینار فراوانری و برهطرور رایگران در محرل دفترر مرکرزی برگرزار
شد.
هررمچنررین کارگرراه دیگررری بررا نررام دوره اصررول آداب معاشرررت ،اتیکررت و مهارتهررای ارتبرراطی توسررط اسررتاد ایررن دوره
(آرمان ولیان) برای پرسنل دفتر مرکزی بهصورت رایگان برگزار شد.
اهدای کتابهای عباس یمینیشریف به بنیادکودک:
طری نشسررتی بررا فرزنرد نویسررنده و شرراعر فقیررد "عبراس یمینیشررریف" مجموعررهای از کتابهرای شررعر ویررژه کودکرران از
طرف ایشان بهمنظور تجهیز کتابخانههای نمایندگیهای بنیادکودک اهدا شد.
اهدای مجلدی از مجموعه آثار استاد فرشچیان با نام "نیایش نور":
با دعوت از استاد محمود فرشچیان ،هنرمندِ پیشکسوتِ نگارگری ایرانی در زمان اقامت شان در ایران ،مجلدی از مجموعه آثار
ایشان با نام "نیایش نور" و با امضای ایشان به مؤسسه اهدا شد.
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استعدادیابی در مجموعه ورزشی شیرودی:
با هماهنگی مردیریت اسرتخر مجموعره ورزشری شریرودی ،تعردادی از دانشآمروزان عاقرهمنرد بره شرنا در ایرن مجموعره
پذیرفته شده و پس از استعدادیابی در دورههای حرفهای شنا ثبتنام شده و آموزش دیدند.
تمدید قرارداد قلمچی:
بررهمنظررور اسررتفاده ازکاسهررا و کتابهررای تقررویتی برررای دانشآمرروزان بورسرریه در سراسررر ایررران ،پیرررو مررذاکرات
صررورت گرفترره بررا مرردیریت کررانون قلمچرری ،یررک سررال دیگررر قرررارداد مررذکور تمدیررد و امکرران اسررتفاده رایگرران دانشآمرروزان از
امکانات آموزشی این مؤسسه فراهم شد.
پروژه وبسایت دفتر استرالیا:
به درخواست مدیر دفتررِ ترازه تأسریس اسرترالیا ،پرروژه طراحری وبسرایت ایرن دفترر در دسرتور کرار قررار گرفرت و پرس
از تأمین محتوا ،کنترل طراحی و گرافیک و آموزش یکی از پرسنل ارتباطات ،به دفتر استرالیا تحویل داده شد.

پروژه وبسایت دفتر آلمان:
بهدرخواسرت مردیر دفتررِ آلمران ،پرروژه طراحری وبسرایت ایرن دفترر نیرز در دسرتور کرار قررار گرفرت و پرس از امضرای
تفاهمنامه با شرکت فراکارانرت و برگرزاری جلسرات پیدرپری برا شررکت و مردیر دفترر آلمران از طریرق واترساپ ،بره دلیرل مشرغله
ایشان فعا به حالت تعلیق درآمده است.
پروژه وبسایت ایران:
پیرررو مشررکات سررایت فعلرری برره دلیررل قرردیمی بررودن نسررخه وبسررایت و سیاسررتگذاری تبلیغرراتی مؤسسرره ،پررروژه
طراحرری وبسررایت ایررران در دسررتور کررار قرررار گرفررت و پررس از امضررای تفاهمنامرره بررا شرررکت فراکارانررت و برگررزاری جلسررات
حضوری ،تلفنی و ارسال مستندات پیدرپی ،اکنون در مراحل پایانیِ تکمیل و تحویل سایت قرار گرفته است.
اپلیکیشن بنیادکودک:
نظررر برره الررزام طراحرری اپلیکیشررن بنیررادکودک برره منظررور سررهولت در پرداختهررای مؤسسرره ،ایررن اپلیکیشررن در قالررب
مسئولیتهای اجتماعی شررکت سراعی طراحری و تولیرد شرد .امرا بره دلیرل تحریمهرا و عردم تولیرد نسرخه  ، i osدر حرال حاضرر
امکان استفاده و انتشار این اپلیکیشن وجود ندارد .اما تولید نسخه  i osهمچنان در دستور کار واحد قرار دارد.
طراحی متفاوت بروشور:
در سرال گذشررته دو طراحرری متفرراوت بروشررور بررای مؤسسرره صررورت گرفررت و پررس از چراپ برره تمررامی نماینرردگیها برره
عنرروان یکرری از ابزارهررای اصررلی تبلیغررات ارسررال شررد .سررایر ابزارهررای تبلیغرراتی همچررون ،نشررانک کترراب (کرره برره صررورت رایگرران
چاپ شرد) ،کراور ،فولردر ،برج و آیدی کرارت ،سراک دسرتی ،یادداشرت داخلری ،سرربرگ و ...نیرز در ایرن واحرد بره صرورت مرداوم
طراحی و تولید میشود.
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تدوین استراتژی معرفی مؤسسه بر روی اینستاگرام:
بهمنظور معرفی اثرگذار و جامع مؤسسه به کلیه مخاطبان در فضای مجازی ،استراتژی معرفی کلیه فعالیتهای مؤسسه اعم از
ارائه خدمات ،گردش مالی ،تعداد دانشآموزان ،تعداد نمایندگیهای داخلی و خارجی ،تعداد کارمندان و مددکاران ،شررررح وظایف و...
تدوین و بهصورت مرتب در اینستاگرام مؤسسه منتشر شد.
تدوین مطالب مجله همیاران شماره :16
پیرو سالیان گذشته ،پروژه تألیف مجله همیاران در دستور کار واحد ارتباطات و جلب مشارکت قرار گرفت و پس از گردآوری
مطالب و اخذ آگهی ،برای صررفحهآرا ارسررال شررد .اما به دلیل عدم ارسررال مطالب دفتر آمریکا در زمان مقرر ،مجله همیاران در پایان
شهریور ماه به مرحله انتشار خواهد رسید.
فهرست جلساتی که توسط واحد ارتباطات و جلب مشارکتها برگزار شد اما نتیجه مطلوب حاصل نشد

ردیف

جلسه با شرکت

2

بانک آینده

1
3
4
5
6

تهیه غذای قریشی

با وجود رسیدن به مرحله اجرا و پیگیریهای مکرر ،پاسخی از شرکت مذکور ارائه نشد.

رندینو

به دلیل مغایر بودن مفاد تفاهم نامه پیشنهادی رندینو

به دلیل ریسک باای سرمایهگذاری در این بانک

باشگاه مشتریان بانک ملت

مشخص نبودن وضعیت پروپوزال اجرایی باشگاه

سفیر آپادانا

تغییر مدیریت و عدم تمایل مدیریت جدید به مقوله مسئولیت اجتماعی

پست (جواب قبول)

عدم تامین هزینه ارسال پستی پاکتهای جواب قبول (با وجود اخذ  50درصد تخفیف
از اداره پست ،ارسال پاکتها هزینه قابل توجهی را در برمیگرفت)

سیگما

7

جینوست

9

*724#

8

دلیل عدم نتیجه

مشخص نبودن وضعیت پروپوزال اجرایی شرکت

مشخص نبودن وضعیت پروپوزال اجرایی جین وست

به دلیل بازبینی مجدد خیریهها ،تا اطاع ثانوی خیریهای پذیرفته نمیشود.

مجموع کمکهای نقدی داخل و خارج از کشور و کمکهای غیرنقدی جمعآوری شده
صرفاً توسط واحد جلب مشارکتها در سال مالی منتهی به خرداد 98

مجموع مبالغ نقدی جمعآوری شده داخلی

 9.246.014.080ریال

مجموع مبالغ نقدی جمعآوری شده خارجی

 9.947.100.000ریال

مجموع مبالغ غیرنقدی جمعآوری شده داخلی

 5.399.887.500ریال

جمع کل مبالغ نقدی و غیرنقدی

 24.593.001.580ریال

جمع کل مبالغ نقدی داخلی و خارجی

 19.193.114.080ریال
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فعالیتهای انجام شده در حوزه بینالملل

بنیاد کودک از سال  2005موفق به اخذ مقام م شورتی از شورای اقت صادی و اجتماعی سازمان ملل شده و به همین دلیل،
مجوز ورود به ساختمانهای سازمان ملل و همچنین ارائه بیانیههای کتبی ،قرائت بیانیه شفاهی ،ابی و مذاکره با نمایندگان دولتها،
سازمانهای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی و همچنین برگزاری یا شرکت در جلسات و پنلهای تخصصی در قالب سخنران را دارا
است.
در چند سال گذ شته (م شخ صا از سال  2013تاکنون ،فعالیتهای بینالمللی بنیاد ر شد قابل توجهی دا شته با توانمندی
کار شنا سان مربوطه ،بنیاد توان سته در این سالها از خود سبقه یک سازمان تخ ص صی و خوشنام را در نهادهای سازمان ملل برجای
بگذارد.
بر همین اساس برخی از فعالیتهای بینالمللی و مرتبط با سازمان مللِ بنیاد کودک در سالهای اخیر به شرح زیر است:
 .1حضررور در شررش اجاس شررورای حقوق بشررر از سررال  2013تا ( 2018اجاسهای  37 ،34 ،31 ،28 ،25و  )40در این
اجاسها آقای دکتر پیمان رئوفی بهعنوان نماینده بنیادکودک در سازمان ملل حاضر شدند.
 .2ارائه  10بیانیه کتبی و همچنین قرائت حداقل  12بیانیه شفاهی در اجاسهای ذکر شدهی شورای حقوق ب شر سازمان
ملل ،پیرامون مو ضوعاتی همچون و ضعیت کودکان در مخا صمات م سلحانه ،آ سیبهای روانی به کودکان در مناطق جنگی ،تاثیر تحریم
بر کودکان ایرانی و  ...بیانیههای کتبی توسررط آقای دکتر محمودرضررا گلشررنپژوه تنظیم و ارائه شررد .بیانیههای شررفاهی نیز توسررط
نمایندهی بنیاد کودک آقای دکتر پیمان رئوفی قرائت شد.
 .3م شارکت فعال بهعنوان سخنران در حداقل  7پنل جانبی برگزار شده از سوی سازمانهای غیردولتی ایرانی در شورای
حقوق بشر و آگاه سازی حضار و شرکت کنندگان از اقدامات و فعالیتهای بنیاد کودک در داخل و خارج از کشور ،بررسی و نقد وضعیت
کودکان در مناطق جنگزده خاورمیانه ،برر سی اثرات نامطلوب روحی و روانی جنگ بر ذهن و روان کودکان و سایر مو ضوعات م شابه.
نمایندهی بنیادکودک در این پنلها آقای دکتر پیمان رئوفی بودند.
 .4ماقات با دبیرکل سازمان ملل در سال  2016آقای بانکیمون ،شرکت در کارگاه برگزار شده از سوی یونسکو درخصوص
کودکان (سال  )2014و همچنین ماقاتهای متعدد با نمایندگان نهادهای تخ ص صی سازمان ملل و نیز م سئوان سمنهای بینالمللی
با هدف آشررناسررازی ایشرران با نوع و گسررتره فعالیت بنیاد کودک .این دیدارها توسررط آقایان دکتر پیمان رئوفی و دکتر محمودرضررا
گلشنپژوه انجام شد.
گفتنی است مستندات تمامی فعالیتهای ذکر شده ،در سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل موجود بوده و قابل دسترسی
است .ضمن آنکه تمامی بیانیههای کتبی بنیاد ،با آرم سازمان ملل و بهعنوان سند این سازمان منتشر و در اختیار سایر مخاطبان قرار
داده شده است.
همچنین بنیادکودک برای حفظ مقام مشرررورتی خود و نیز تداوم امکان فعالیتهای بینالمللی در سرررازمان ملل و ارگانهای
تابعهی آن ،در سال  2017یک گزارش چهارساانه از فعالیتهای بینالمللی خود را به کمیته سازمانهای غیردولتی اکوسوک ارائه نمود
که خوشرربختانه در سررال  2018مورد تایید سررازمان ملل قرار گرفت .بر این مبنا فعالیتهای بینالمللی بنیاد کودک بامانع بوده و در
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سازمان ملل قابل تداوم است .گفتنی است با پایان دوره فعالیت  2017تا  2020بنیاد ،مجددا بایستی یک گزارش چهارساانهی دیگر از
فعالیتهای بینالمللی بنیاد تهیه و برای کمیته سازمانهای غیردولتی اکوسوک ارسال گردد.

دعاوی مطروحه له یا علیه بنیاد کودک
در ایررن قسررمت از گررزارش برره کلیرره دعرراوی لرره یررا علیرره بنیرراد کررودک ،پرونررده هررای برراز مالیرراتی و بیمررهای و  ...اشرراره مرری
شود .همچنین اقدامات بنیاد کودک در خصوص این دعاوی و پرونده ها شرح داده میشود.
 -1شکایت بنیاد کودک علیه آقای ح .ر با موضوع خیانت در امانت مطروحه در دادگاه کیفری تهران:
با توجه به وجرود تحرریمهرا و عردم امکران انتقرال وجوهرات بنیراد از دفترر آمریکرا بره ایرران و اجبرار در ارسرال
و توزیع مواد غرذایی برین دانرشآمروزان ،در آغراز دهرهی نرود شمسری ،متأسرفانه در ایرن فرآینرد فرردی خراف توافقرات
فرریمررابین عمررل کرررد و نسرربت برره امانررت بنیررادکودک نررزد خررود ،وفادارانرره عمررل نکرررد .در آن سررالها بنیرراد کررودک
نتوانسررت  225تررن لوبیررا ارسررال شررده از دفتررر آمریکررا را از ایشرران دریافررت کنررد .در نتیجرره در دیمرراه  97شررکواییهای
علیه ایشان به دادسرا توسط وکیرل بنیراد ارائره شرده اسرت و درخواسرت مطالبرهی ضررر و زیران بره بنیراد در پری واقعره-
ای که رخ داده است؛ شرده اسرت .جلسره رسریدگی بره تراریخ  98/04/19تعیرین و برگرزار کره هنروز دادگراه رأی خرود را
صادر ننموده است.
 -2شکایت بنیراد کرودک از آقرای الرف برا موضروع کاهبررداری و تحصریل مرال نامشرروع بره میرزان  220.000دار در
دادسرای جرایم اقتصادی:
پس از برداشته شدن تحرریمهرا و امکران انتقرال وجروه بنیراد کرودک از دفترر آمریکرا بره دفترر ایرران از طریرق
صرررافیهررای مجرراز ،متاسررفانه در سررال  97صررراف مبلررغ  220000دار از دفتررر آمریکررا دریافررت و برره دفتررر ایررران
پرداخرت نکرررد .در نتیجره پررس از پریگیررریهرای مرردوام در مرورخ  97/10/05شررکواییه علیره ایشرران بره شررعبه دادسرررا
ارائه شد .توضریح اینکره پرونرده فروق دارای تعرداد کثیرری شراکی بروده و ایشران مبلرغ قابرل تروجهی را در حروزه انتقرال
ارز به شاکیان بدهکار و پرونده دارای ابعاد گسترده است.
 -3پرونده مالیاتی سال مالی منتهی به /10خرداد:92/
ممیررز مالیرراتی در ترراریخ  93/07/09مبلررغ  24.039.201.192ریررال مالیررات بررر عملکرررد بنیررادکودک در
سررال مررالی منتهرری برره /10خرررداد 92/تشررخیص داد .در ایررن خصرروص بنیرراد کررودک برره هیئررت برردوی حررل اخررتاف
مالیرراتی اعتررراد کرررد .پررس از اعتررراد و ارائرره ایحرره برره هیئررت برردوی ،رأی هیئررت مبتنرری بررر قرررار رسرریدگی مجرردد
صادر شد .رأی در اجررای قررار رسریدگی ،مجردداً بره تشرخیص ممیرز اول ارجراع داده شرد و برار دیگرر بنیراد درخواسرت
رسیدگی صادر و با ارائره ایحره ،اعترراد خرود را بره هیئرت ارسرال کررد .در نهایرت هیئرت مجردداً در تراریخ 95/09/16
قرار رسیدگی مجدد صرادر کررد .از آنجرا کره هنروز توسرط ادارهی کرل امرور مالیراتی رسریدگی مجردد صرورت نگرفتره و
هنوز این پرونده منتج به نتیجه نشرده اسرت؛ بنرابراین بنیرادکودک برا اسرتخدام یرک مشراور مالیراتی نسربت بره پیگیرری
و حصول نتیجه پروندهی مذکور اقدام کرده است.
 -4شکایت بنیاد کودک علیه مؤسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه:
متأسررفانه ریرریس نماینرردگی وق رتِ بنیررادکودک در ارومیرره در سررال نررود و سرره ،یررک مؤسسرره خیریرره هررمنررامِ نررامِ ثبترری
بنیررادکودک یعنرری " مؤسسرره خیریرره رفرراه کررودک " برره نررام " مؤسسرره خیریرره رفرراه کررودک و نوجرروان ارومیرره " ثبررت کرررد و در
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همان سرال برا بهررهگیرری از ایرن هرمنرامی ،نسربت بره انتقرال سرند زمینری در ارومیره کره سرالهرا پریش از تأسریس " مؤسسره
خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیره " یعنری در سرال هشرتاد و چهرار بره بنیراد کرودک توسرط سرازمان ملری زمرین و مسرکن داده
شده بود؛ بره نرام مؤسسره جدیدالتاسریس اقردام کررد و پرس از آن نیرز زمرین مرذکور توسرط مؤسسره هرمنرامِ جدیدالتأسریس بره
بیمارستان امید واقع در ارومیه فروخته شرد .بنیراد کرودک نیرز بررای براز پرسگررفتن زمینری کره بره ایرن مؤسسره در پری خروش-
نامی و عملکرد شفاف و سالم و سرالهرا خردمت بره دانرشآمروزان برا اسرتعداد کرمبرخروردار آن شهرسرتان واگرذار شرده برود؛ پرس
از گفتگوهررای بررینتیجررهی بسرریار بررا مؤسسررین و هیئررتمرردیرهی مؤسسررهی جدیررد ،در نهایررت در سررال نررود و شررش طرررح دعرروی
کرد و طرح دادخواست ابطال بیع و اسرناد رسرمی انتقرال و الرزام بره تنظریم سرند رسرمی نسربت بره پراک ثبتری زمرین مرذکور را
به دادگراه ارائره کررد .در گرام اول دادگراه ارومیره حکرم بطران دعروی را صرادر کررد و پرس از درخواسرت تجدیرد نظرر ،بره دلیرل
ایراد شکلی ،قرار عدم استماع صادر شد .در حال حاضر مؤسسه در پی طرح دوباره دعوی با رفع ایراد شکلی خواهد بود.
 -5درخواست ابطال مصوبهی شورای شهر ارومیه:
شورای شهر ارومیه پرس از نامرهنگراریهرای پریدرپری و رایزنریهرای گونراگون برا مراجرع ذیربرط توسرط بنیراد کرودک،
در نهایت قطعه زمینی حدود هرزار و چهارصرد مترر بره بنیراد کرودک طری یرک قررار داد عاریره در سرال هشرتاد و نره واگرذار کررد.
بنیراد کرودک کرره برر آن برود کرره بررای دانرشآمرروزان و کودکرانِ بیمراری کرره از منراطق مختلرف برررای درمران بره بیمارسررتانی در
ارومیرره مسررافرت مرریکردنررد یررک مرکررز اقررامتی-درمررانیِ سرری و دو واحرردی بسررازد؛ بررا جمررعآوری کمررکهررای مردمرری از زمرران
واگذاری زمین یعنری از پایران سرال هشرتاد و نره شرروع بره سراختِ بنرای مجتمرع سری و دو واحردی در آن زمرین کررد و بریش از
سرره میلیررارد تومرران تررا سررال نررود و سرره در آن زمررین هزینرره شررد .ایررن مبلررغ برره غیررر از اقررام اهرردایی ماننررد مررواد و مصررالح
ساختمانی برای ساخت ایرن مجتمرع از سروی نیکوکراران اسرت .مجتمرع سری و دو واحردی در همران سرال نرود و سره افتتراح شرد
چرررا کرره بخررش اعظمرری از آن سرراخته شررده بررود .در نهایررت متأسررفانه پررس از ثبررت مؤسسررهی خیریرره رفرراه کررودک و نوجرروان
ارومیرره توسررط ریرریس نماینرردگی وقررت بنیرراد در آن شررهر در سررال نررود و سرره ،کرره بررا نررامِ ثبترری بنیرراد کررودک یعنرری " مؤسسرره
خیریرره رفرراه کررودک " مشررابه اسررت؛ بررا همرراهنگی بررا مراجررع مختلررف برردون اطرراع بنیرراد کررودک و در پرری صرردور مصرروبهای از
شررورای شررهر ارومیرره ،قرررارداد عاریرره اول تغییررر کرررد و برره نررام مؤسسرره جدیدالتاسرریس شررد .حررال آنکرره زمرران سرراخت ایررن بنررا
پیش از زمان ثبت مؤسسه ترازه تأسریس آغراز و حتری پایران یافتره و افتتراح شرده برود .در نهایرت پرس از گفتگوهرای برینتیجرهی
بنیرادکودک بررا مؤسسررین و اعضررای هیئرتمرردیره مؤسسررهی جدیررد ،دادخواسرت ابطررال مصرروبهی شررورای شرهر برره دیرروان عرردالت
اداری در سررال نررود وشررش توسررط بنیرراد تقرردیم کرره پررس از صرردور قرررار عرردم صرراحیت برره دادگرراه ارومیرره ارجرراع داده شررد .در
دادگاه بدوی رأی به بیحقی بنیراد داده شرد و در حرال حاضرر از سروی بنیراد درخواسرت تجدیرد نظرر ارائره شرده اسرت کره هنروز
دادگاه آن برگزار نشده است.

تکالیف مجامع عمومی قبل

با توجه به تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار شده در تاریخ  ،1395/06/27هیئت مدیره باید برنامه استراتژیک بنیاد
را به هیئت امنا پیشنهاد دهد .در سال مالی گذشته تمرکز مجموعه بنیاد بر روی تدوین برخی از مقررات اساسی و مورد نیاز بوده است.
امید است که حداکثر تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بعدی ،برنامه استراتژیک بنیاد کودک به هیئت امنا ارائه شود.
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