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ﻣﺪادﻫﺎى ﺳﺮى ﻧﭽﺮال ﻓﮑﺘﯿﺲ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﻏﯿﺮﺳﻤﻰ
و ﺑﺬرى ارﮔﺎﻧﯿﮏ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ  2ﺗﺎ  3ﻫﻔﺘــﻪ ﺷﺎﻫﺪ روﯾــﺶ
ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
All Factis Natural Series Pencils are
100% high quality materials, non
Toxic, Pesticide-free Seed.
Follow the instructions, within 2-3
weeks, you will see grown of plant.

نمايندگيها

نشریهی داخلی بنیادکودک
شماره  |13سال 1395
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به نام خداوند دانش و آگاهي
عموماً در جوامعی با بحرانهای اقتصادی ،ارتقاء س��طحآگاهی با ایجاد بستر مناسب برای امکان ادامهی تحصیل کودکان،
از اولویت باالیی برخوردار نیست .به عبارتی جلوگیری از ادامهی تحصیل دانشآموزان در خانوادههای کمدرآمد و روبهرو با
معضالت اقتصادی متأسفانه بسیار شایع است ،چرا که خانواده نه تنها به حذف هزینههای تحصیل فرزند خود میاندیشد،
بلکه تالش میکند با قراردادن فرزندش در عرصههای اشتغال به ش��غلهای کاذب به درآمدی هرچند اندک دست یابد و
اینگونه این چرخهی معیوب فرهنگی اجتماعی مس��یر خود را همواره ادامه داده و آین��دهی یک جامعه را تهدید میکند.
در این میان رس��الت موسس��ه مردمنهادی همچون بنیادکودک با اهدافی فرهنگی و انساندوس��تانه بیتردید جلوگیری
از چرخش این چرخهی تلخ است .پس میکوش��د با فراهمسازیِ بس��ترآموزش برای این گروه از دانشآموزان ،مانع ِ
ترک
تحصیل آنان شود تا در پی آن نجات جامعهای حتی در ابعاد یک خانواده را رقم زند.
همیاران مهرمند!
بنیادکودک در گذار س��ومین دههی فعالیت خود به توسعه میاندیش��د؛ چرا که در دو دههی گذشته توانسته به تثبیت
شرایطی مناس��ب در داخل و خارج از کشور برس��د و افتخاراتی را نیز در این راستا بهدس��ت آورد .اینک توسعهی هرچه
بیشتر این موسس��ه میتواند خدمات بیش��تری به س��ایر دانشآموزان با اس��تعداد نیازمندی که در خطر و تهدید ترک
ایران فردا بسازد .ما میدانیم آنچه
تحصیل هس��تند ارائه کند و اینگونه آیندهی روش��نتری برای آنان و درپی آن برای ِ
بنیادکودک تا امروز بهدس��ت آورده است و آنچه از فردای خود انتظار میکش��د؛ نبوده و نخواهد بود مگر با مهری فزون،
قدردان این قلب هايي که ميتپند
همیاران همواره مهربان است .پس ما
آن
ِ
ِ
دستی گشاده و قلبی رئوف که این همهگی از ِ
هس��تیم و قدردان مهربانیهای بیبدیلی که توانس��ت تعداد دانشآموزان با اس��تعدا ِد بهرهمند از حمايت و بورس��يهي
بنیادکودک را به بیش از  8300نفر در سراسر ایران برساند و توانست نمايندگي هاي بنیادکودک را به  25نمايندگي ارتقا
دهد .نگاه ما حمایت از همهی دانشآموزان با اس��تعداد نیازمندی اس��ت که با مه ِر همیاران از تحصیل بازنمانند .چرا که
همواره میاندیشیم “هیچ دانشآمو ِز با استعدادی نباید به دلیل مش��کالت مالی و اقتصادی از تحصیل و تالش باز بماند”
و میدانیم همیاری میکنند که امرو ِز دانشآموزان با اس��تعداد نیازمند را بسازیم شاید که فردایِ سرنوشت کشورمان در
دستان یکی از آنان یا برخی و یا گروهی از این دانشآموزان باشد و میدانیم در این راه از پشتیبانی مهرمندانهی همیاران
برخورداریم .پس دستانش��ان را به حرمت این همه مهربانی به گرمی میفش��اریم .باش��د که ادامهی تحصیل برای هیچ
دانشآموزی در هیچ کجای جهان یک آرزو نباشد!
سرور دادخواه
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عملکرد واحد
مالی و منابع انسانی
بنیادکودک درسال94
احس�ان رجب�ی ( مدیریت ام�ور مالی و
منابع س�ازمانی بنیاد کودک) | در جوامع
متمدن و پیش��رو ،س��ازمانهای م��ردم نهاد
یکی از عناصر بسیار مهم در ساختار اجتماعی
و فرهنگ��ی جامعه به حس��اب میآین��د و به
همین جهت تدوین روال مدیریت و س��ازمان
دهی این س��ازمانها م��ورد نظر بس��یاری از
صاحب نظران علم مدیریت قرارگرفته اس��ت.
به ط��ور معمول ،ب��ا توجه به جن��س فعالیت
این س��ازمانها و ن��وع ارتباط مس��تقیم آنها
با جامع��ه ،ترکیبی از نیروهای اس��تخدامی و
داوطلب در این نوع از س��ازمانها مش��غول به
فعالی��ت هس��تند .بنابراین حرکت منس��جم
و هدفمن��د ای��ن افراد و س��ازمان ده��ی امور
توس��ط ای��ن دو گ��روه نیازمن��د برنامهريزي
دقیق و علم��ی و توجه ویژه به نیروی انس��انی
بهعن��وان س��رمایه اصلی س��ازمانهای مردم
نهاد می باش��د .بنیاد ک��ودک بهعنوان یکی از
پیشرو ترین س��ازمانهای مردم نهاد در ایران
با توجه به تجربه نزدیک به رب��ع قرن خود در
عرصه خدمت رسانی به دانش آموزان مستعد
تحصیل ،در س��ومین دهه فعالیت خود اقدام
به بازبینی مجدد س��اختار س��ازمانی و بهینه
س��ازی آن با بهره گیری از س��اختار ماتریسی
و دیدگاهه��ای نوی��ن پیش��برد سیس��تمی
امور نموده اس��ت .ای��ن مهم توس��ط تیمی از
متخصصی��ن ای��ن ام��ر متش��کل از برخی از
اعضای محت��رم هیئت مدیره و کارشناس��ان
واحد مناب��ع انس��انی بنیاد کودک و اس��اتید
مدعو صورت پذیرفت .در این ساختار ،تعامل
سازنده نمایندگیهای بنیاد در سراسر کشور
با واحدهای ستادی مستقر در دفتر مرکزی و
نظارت دقیق و مس��تمر جهت شفافیت بیشتر
فعالیت بنی��اد جهت ارائ��ه گزارشهای دقیق
و بهنگام ب��ه همی��اران و ارگانهای رس��می
نظارتی کش��ور ،مد نظ��ر قرار گرفته اس��ت.
س��اختار نهایی تصویب ش��ده توس��ط هیات

محت��رم مدی��ره در الیههای باالیی س��ازمان
به ش��رح ش��کل  1اس��ت .واحد مالی و منابع
سازمانی بهعنوان یکی از بازوهای اصلی بنیاد
کودک با س��ه زیر مجموعه جدید امور مالی و
حسابداری ،امور اداری و منابع انسانی ،و امور
برنامهريزي و فناوری اطالعات از ابتدای سال
 1395فعالیت خود را در ادامه روند پیش��رفت
خود ادامه خواهد داد .طبعا اضافه ش��دن زیر
مجموع��ه برنامهريزي و فن��اوری اطالعات به
هم��کاران این بخ��ش کمک خواه��د کرد که
ضمن پیگی��ری دقی��ق امور مرتبط پیش��ین
با ارائه راهکارها و خط مش��یها توس��ط واحد
برنامهري��زي( پس از تصوی��ب هیئت مدیره)،
فعالی��ت خ��ود را بی��ش از پی��ش به س��طح
استانداردهای جهانی برساند.
تمرکز واحد منابع انس��انی بنیاد کودک ایران
همواره بر آن ب��وده که با هم��کاری نیروهای
متخص��ص داوطلب و پرس��نل ق��راردادی و
رسمی خود ،س��اختاری توانمند و کارا ایجاد
نمای��د .در حال حاض��ر از مجم��وع  114نفر
پرس��نل بنیاد کودک ای��ران ،بی��ش از %80
دارای مدارج دانش��گاهی و علمی در س��طوح
کارشناسی ،کارشناسی ارش��د و دکتری می
باشند.
همچنی��ن در تعام��ل و کنترل واح��د منابع
انس��انی و امور مالی ،س��اختار مال��ی -اداری
بنیاد بهگونهای طراحی شده است که مجموع
هزینه اداری تش��کیالتی نسبت بهکمکهای
دریافتی بنیاد طبق استانداردهای  ،SGSدر
حدود  % 10می باش��د و این موضوع با در نظر
گرفتن قوانین مرتبط با کار و امور اجتماعی و
تامین نیازها و توجه به منابع انسانی سازمان،
نشان از مدیریت بهره ور و کارا در سطح کالن
این موسس��ه اس��ت .بر طبق آمار پنج س��اله
گذشته ،این نس��بت به ش��کلهاي  3 ،2و 4
تغییر کرده است.
چگونگ��ی ثب��ت اطالع��ات و رون��د مال��ی و

حس��ابداری و نی��ز می��زان ش��فافیت آنها در
موسس��ات خیری��ه ،یک��ی از دغدغهه��ای
همیشگی افراد مش��ارکت کننده و ارگانهای
ناظر بر فعالیت موسس��ات خیریه می باش��د.
بنیاد کودک ایران ،با عنایت به اینکه سازمانی
مردم نهاد ب��ا رویکرد ام��ور خیریه و انس��ان
دوس��تانه اس��ت ،با بکار گیری جدی��د ترین
سیس��تمهای نرم افزاری در زمینه مدیریت و
ثبت و ضبط اطالعات مالی ،مدیریت و ارتباط
همیاران و ام��ور مالی ،سیس��تمهای کنترل
تردد پرس��نل و حق��وق و دس��تمزد ،یکی از
ش��فاف ترین موسس��ات در ایران از این حیث
و ارزیابیهای س��ازمان جهانی  SGSو گواهی
نامههای اعطای��ی نیز مؤید ای��ن موضوع می
باش��د .همچنین در راس��تای ایجاد شفافیت
برای همیاران و ناظران ،این موسس��ه ساالنه
گ��زارش حسابرس��ی خ��ود را که ب��ه امضاء
حسابرسان مستقل خبره رسیده است ،ضمن
ارائه به وزارتخانههای اقتصاد و دارایی ،کشور،
کار ،تع��اون و رف��اه اجتماع��ی ،آن را بر روی
وب س��ایت رس��می خود جهت آگاهی بیشتر
همیاران منتشر می نماید.
با توجه به روال مالی بنی��اد و اعتماد همیاران
این موسس��ه،کمکهای مال��ی دریافتی طی
سالیان گذشته ،علیرغم مس��ائل و مشکالتی
که دامنگیر اقتصاد جامعه به واسطه فشارهای
سیاس��ی خارج��ی و مباح��ث مدیریت کالن
اقتصاد کش��ور بوده ،رش��د قاب��ل توجهی را
تجربه نموده است.
امیدواری��م ب��ا کم��ک و راهنمای��ی تمام��ی
همی��اران و فرهیختگان��ی ک��ه در ای��ن ام��ر
دارای تجرب��ه و تخص��ص م��ی باش��ند ،این
موسس��ه بتواند همچن��ان بهعن��وان بنیادی
پیش��رو در تامین چترهای حمایتی آموزشی
و معیش��تی ب��رای دان��ش آم��وزان مس��تعد
نیازمند در ایران و س��طح بی��ن الملل فعالیت
نماید.
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بنیادکودک همراه با طرح «با من بخوان»

همواره یکی از اصلیترین اه��داف بنیادکودک
عالوه بر تمرکز ب��ر راههای جلوگی��ری از ترک
تحصیل دانشآموزان با اس��تعداد به وس��یلهی
رفع نیازه��ای اقتصادی خان��واده ،پرداختن به
ش��رایط فرهنگی و چگونگی توسعهی فرهنگ
ای��ن دانشآم��وزان اس��ت .بدیه��ی اس��ت که
متأس��فانه وجود معضالت پیچیدهی اقتصادی
در خانوادهه��ای نیازمند ،لزوم توس��عه و ارتقاء
فرهنگ را به خودی خود تحت تأثیر قرار داده و
از ضرورت و اهميت اولویت باالی آن به ش��دت
میکاهد.
حال بنیادکودک پس از طی یک دورهی بیست
سالهی فعالیت مس��تمر و تأثیرگذار ،بر آن شده
است که نس��بت به فراهمسازی ش��رایطی که
دانشآم��وز در آن بتوان��د به ش��کوفایی هر چه
بیشتر فرهنگی دس��ت یاب��د ،اق��دام کند .در
این راس��تا با مذاکره با موسس��هی "پژوهش��ی
تاریخ ادبی��ات کودکان" ک��ه در زمینهی ترویج
کتابخوانی دارای س��بقهای اگر چ��ه جوان اما
بسیار پر ثمر اس��ت وارد گفتگو شده و طی یک
برنامهی جامع ک��ه بر مبن��ای پژوهش صورت
گرفته اس��ت طرحی با عنوان " با م��ن بخوان "
برای بنیادکودک تدوین و ارائه ش��د که طی آن
در یک دورهی یکس��اله ب��ه  ۱۲۹دانشآموز
تحت حمایت بنیادکودک ،آموزش کتابخوانی
داده خواهد ش��د .البته این تعداد صرفاً تعدادی
از دانشآموزان س��اکن ش��هر تهران هستند و
مؤسس��ه چنانچه بتواند هزینههای الزم برای
اجرای پ��روژه را تأمین کن��د ،این ط��رح را در
سراسر کشور و برای همهی دانشآموزان تحت

حمایت خود اجرا خواهد کرد.
ه��دف از اج��رای ای��ن پ��روژه ک��ه ب��ا اهداف
بنیادک��ودک هم راستاس��ت به نقل از س��رکار
خانم قایینی مدیرعامل مؤسس��هی پژوهش��ی
تاریخ ادبیات کودکان به شرح زیر است:
هدف روشن برنامه با من بخوان ترویج خواندن
در الیهها و قشرهای گوناگون اجتماعی با هدف
ایجاد عادت به کتابخوانی است برای دگرگون
ساختن ذهن کودکان و نوجوانان از ذهن نابارور
به ذهن بارور ،از ذهن خس��ته به ذه��ن پویا ،از
ذهن بیپرسش به ذهن پرس��شگر تا از این راه
کودکان و نوجوانان بیاموزند که جامعهای پویا و
خالق را همگان و در مشارکت با هم میسازند.
در این پ��روژه عالوه ب��ر اینکه ماهان��ه به این
دانشآموزان کتاب داده خواهد شد ،کتابهایی
نیز ب��ه ش��یوهی کتابخان��های ،ب��رای آموزش
فرهنگ کتابخواندن به شیوهی کتابخانه رفتن
داده میش��ود ،ضمناً مربیان آموزشدیدهای در
طول پروژه همواره این دانشآموزان را همراهی
ميکنند تا نتای��ج پیشبینی ش��دهی طرح به
سامان رسد.
س��رانهی محاسبه ش��دهی یکس��اله برای هر
دانشآم��وز در ای��ن ط��رح  ۱۸۹۰۰۰۰ری��ال
اس��ت .تردیدی وجود ن��دارد ک��ه بنیادکودک
بی همراهی همیاران هم��واره مهربانش امکان
اج��رای پروژهه��ای خ��ود را نخواهد داش��ت.
بنابراي��ن این مؤسس��ه بر آن ش��د تا ب��ار دیگر
صمیمانه دوس��تان خ��ود را به ی��اری بخواند تا
بتواند گامی بلند در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه
بردارد.

برآوردهشدن آرزوها
در آستانهی سال نو

ط��رح “آرزوه��ای کودکانه” در آس��تانهی ن��وروز  1394در باش��گاه
مشتریان بانک ملت فعال ش��د .در این طرح مش��ترک که با همکاری
بانک ملت و بنیادکودک آغاز ش��د ،این امکان در اختیار اعضای باشگاه
مش��تریان بانک مذکور قرار داده ش��د تا با اهدای امتی��ازات خود ،در
برآورده س��اختن آرزوهای  118دانشآموز با اس��تعداد تحت حمایت
بنیادکودک مشارکت نمایند.
دانشآم��وزان ش��هرهای داراب ،زابل ،زاهدان ،کرمانش��اه و یاس��وج
آرزوهای خود را پیش از نوروز  94دریافت کردند و دانشآموزان سایر
شهرها نیز در بهار  94به آرزوهای خود دس��ت یافتند .هزينه برآورده
ش��دن اين آروزها صد و پنجاه ميليون تومان بود که توس��ط باش��گاه
مشتريان بانک ملت پرداخت شد.
بنیادکودک قدردان لطف و مهربانی هموطنان و همیاران خود اس��ت
که در آستانهی س��ال نو مهر خود را از دانشآموزان دریغ نداشته و در
این طرح انساندوستانه شرکت کردند.

قدردانی از ثمین بلوری
خواننده نوجوان کلیپ
"کسی هست" ...
بنیادک�ودک ب�ه مناس�بت جش�ن
بیس�ت س�الگی اش ،ویدئوکلیپ�ی
را ب�ه کارگردان�ی فرهاد ج�م تهیه
کرده که ترانهی آن توس�ط " ثمین
بلوری" نوجوان  12س�اله و هنرمند
خوانده شده اس�ت .این کلیپ با نام
"کسی هس�ت" بهمن  93در مراسم
جشن بیس�ت س�الگی بنیادکودک
رونمایی ش�د و بنیادک�ودک افتخار
اج�رای زندهی ش�عر کلیپ توس�ط
ثمی�ن را در ای�ن مراس�م داش�ت.
ش�عر آن س�رودهي روزب�ه بماني و
آهنگسازي آن توسط فرزاد فتاحي
انجام ش�ده اس�ت .بنیادکودک در
اولی�ن روزهای اس�فند ثمی�ن را به
دفتر مرکزی دعوت ک�رد و با حضور
فرهاد جم و مدیرعامل بنیادکودک
س�رکار خانم س�رور دادخواه از این
دختر نوجوان در راس�تای همکاری
با بنیادکودک قدردانی شد .امید که
هم�هی دانشآموزان س�رزمینمان
فرصت بروز اس�تعدادهای ناب خود
را داش�ته باش�ند و به دلی�ل فقر و
محرومی�ت استعدادش�ان نادی�ده
گرفته نشود.

افتتاح کانون هنر و اندیشه با هدف ایجاد
خالقیت در دانشآموزان

کانون هنر و اندیش��ه با هدف ایج��اد خالقیت در دانشآم��وزان ایجاد
شده اس��ت .این کانون در صدد اس��ت تا با برگزاری کالسهای متنوع،
خالقی��ت دانشآم��وزان را تقویت کند .ه��دف از ایجاد ای��ن کانون به
نق��ل از مدیرعامل آق��ای پژم��ان قضایی و عض��و هیئت مدی��ره آقای
علیرضا کریمی این اس��ت که دانشآموزان با انج��ام کارهای خالقانه با
استعدادهای خود آشنا شوند و تنها به مطالبی که در مدرسه میآموزند
اکتفا نکنن��د .از جمله کالسهایی ک��ه در این کانون برگزار می ش��ود
کالسهای الکترونیک ،رباتیک و موسیقی اس��ت .کانون هنر و اندیشه
ط��ی تفاهمنامهای با بنیادک��ودک بدون دریافت هزین��ه دانشآموزان
بنیادکودک را ثبت نام ميکند و از این پس دانشآموزان فرصتی دیگر
برای کشف استعدادها و بروز خالقیت خود خواهند داشت .شایان ذکر
است کانون هنر و اندیشه در چهاردهم اس��فند  93با حضور مدیرعامل
بنیادکودک س��رکار خانم دادخواه و اعضای هیئت علمی چند دانشگاه
و ...به مدیریت آقای دکتر پژمان قضایی افتتاح شد.
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نخستین نشست بین المللی مدیران دفاتر بنیاد کودک برگزار شد
روزهای س��وم ت��ا پنج��م اردیبهش��ت ماه
 94نخس��تین نشس��ت بین الملل��ی دفاتر
بنیادکودک ب��ه میزبانی دفت��ر بنیادکودک
ایران در برج میالد برگزار شد .در این نشست
مدیران دفات��ر بنیادکودک آمری��کا ،ایران،
آلمان ،انگلس��تان ،افغانس��تان ،اس��ترالیا،
سوئیس،کانادا و سوئد حضور داشتند.
در روزهای اول و دوم این نشس��ت گفتگوها
و تصمیمگیریهای��ی پیرام��ون موض��وع
چگونگ��ی یک پارچگ��ی دفاتر ،ش��یوههای
توس��عهی فعالیت بنیادک��ودک ،چگونگی
ارائهی مطلوب فعاليتها به همیاران ،گفتگو
پیرامون مباح��ث مارکتینگ و برندس��ازی

انجام ش��د .در روز س��وم نیز مدیران دفاتر
خارجی در دفت��ر مددکاری ته��ران حضور
پی��دا کردند و ب��ا فرآیند ج��ذب دانشآموز
توس��ط همکاران دفتر ته��ران و روند کاری
دفاتر مددکاری از نزدیک آش��نا شدند و در
ادامه ب��ه همراه م��ددکاران دفت��ر تهران به
منزل تعدای از دانشآم��وز رفته و از نزدیک
با آنها به گفتگو پرداختند.
همچنین ایش��ان از کانون هنر و اندیشه که
به ص��ورت داوطلبان��ه ب��رای دانشآموزان
مس��تعد بنیادک��ودک کالسه��ای علمی و
آموزش��ی برگ��زار ميکند ،بازدی��د به عمل
آوردن��د .همچنی��ن در پای��ان آخری��ن روز

نشس��ت بر اس��اس نظر تمام مدیران دفاتر
بینالملل��ی حاضر در جلس��ه تفاهم نامهای
نوش��ته و امضاء ش��د .ش��ایان ذکر است که
برنام��ه دو روز اول این نشس��ت در س��الن
کمالالملک ب��رج میالد تهران برگزار ش��د؛
دکتر غالمرضا کاظمی دینان رئیس انجمن
رواب��ط عموم��ی ای��ران در جلس��ه روز دوم
حضور پیدا کردند و در رابطه با مارکتینگ و
برندینگ برای ش��رکت کنندگان در نشست
س��خنرانی کردن��د .همچنین آق��ای امینی
رئیس دفتر مش��ارکتهای شهرداری تهران
نی��ز در هم��ان روز بهعنوان میهم��ان ویژه
حضور داشتند.

فروش لقمههای
کافه چام به نفع بنیادکودک

بنیادکودک مفتخر اس��ت ک��ه از همراه��ی همیاران
نیکاندی��ش به��ره میب��رد .مهرورزانی ک��ه همواره
دانشآموزان بنیادک��ودک را در قلب شادیهایش��ان
س��هیم ميکنند .روز جمعه یازده اردیبهشت  94کافه
«چام» به طور رسمی افتتاح ش��د .در روز افتتاحیه به
پیشنهاد گردانندگان کافه و صابر ابر بازیگر سینما که
کار طراحی کافه چام را بر عهده داش��ت ،لقمههایی به
نیت برکت به نف��ع بنیادکودک به ف��روش ِ
همت عالی
گذاشته شد و عواید آن به فرزندان با استعداد و نیازمند
بنیادکودک اهداء گردید .بنیادک��ودک به ِ
همت عالی
صاحبان کافه چ��ام و هنرمند نیکاندیش کش��ورمان
آفرین میگوید و افتخار دارد ک��ه از همراهی همیاران
ارزشمندی برخوردار است که فرزندان بنیادکودک را
در ش��ادیهای خود یاد ميکنند .امید داریم به برکت
این قدم نی��ک همواره چ��رخ روزگار ب��ر کار و زندگی
برگزارکنندگان این مراس��م به ش��ادی و سربلندی و
سالمتی بگردد.
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سخنرانی دکتر رئوفی در همایش
آشنایی با بنیادکودک و فعاليتهای
آن در دانشگاه صنعتی شریف
 13اردیبهش��ت 94همایش��ی ب��ا ه��دف آش��نایی ب��ا
بنیادکودک و فعاليتهای آن در س��الن آمفی تئاتر انجمن
فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد .در این
همایش دکتر رئوفی مدی��ر عامل بنیادک��ودک در آمریکا
دربارهی فعاليتهای بنیادکودک و عدالت اجتماعی ،برای
اساتید و دانشجویان دانشگاه شریف سخنرانی داشت .خانم
س��رور دادخواه مدیر عامل بنیادکودک در ای��ران نیز طی
سخنانی بنیادکودک و نحوهی فعالیت آن را برای مدعوین
معرفی ک��رد .این همایش به همت مس��ئولین دانش��کده
عمران دانشگاه شریف برگزار شد.

برگزاری طرح پروژه صبحانه در حاشیه شهر زاهدان

طرح پروژه صبحانه در دو مدرس��ه حاش��یه
ش��هر به لطف خداوند و مهربانی نیکوکاران از
نیمه دی ماه  1393تا نیمه اردیبهشت 1394
اج��را و صبحانه توزیع ش��د و تا زمان ش��روع
امتحانات نوبت دو ِم مقطع ابتدایی در زاهدان
به طول انجامید.
بنا به اظه��ارات معلمان این دو مدرس��ه ،در
روزهایی که صبحانه بین دانشآموزان توزیع
ميش��د آنها از هوشیاری و س��طح یادگیری

بیش��تری برخوردار بوده و در انج��ام تکالیف
قویتر عمل میکردند.
مدیر دبس��تان دخترانه در گفتگ��و با عوامل
توزیع صبحانه اظهار داش��ت که ه��ر روز در
مدرس��ه آنها تع��دادی از دانشآم��وزان را با
حالت نیمه بیهوش به دلیل گرس��نگی شدید
به دفتر مدرس��ه میآورن��د .زیرا فق��ر در آن
محله بسیار شدید است و بیشتر دانشآموزان
ممکن اس��ت در طول روز فقط یک وعده غذا

بخورند که آن هم غذای کامل و گرم نیس��ت
و متاس��فانه خیلی از ک��ودکان در طول ماهها
از خوردن می��وه و یک غذای خ��وب محروم
هس��تند .ط��رح پ��روژه صبحان��ه در این دو
مدرسه شادی ،س�لامتی و س��طح یادگیری
بهتری برای آن دانشآموزان به همراه داشت.
بنیادکودک امید دارد روزی برسد که در هیچ
کجای ایران س��رافراز دانشآم��وزی از فقر و
گرسنگی رنج نبرد.
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برگزاری کارگاه  DISCویژه پرسنل بنیادکودک
در دفتر مرکزی

روز یکش��نبه  20اردیبهش��ت  1394کارگاه
آش��نایی با سیس��تم رفتاری DISCبا حضور
دکت��ر علیرض��ا تفرش��ی در دفت��ر مرک��زی
بنیادکودک برگزار ش��د .دکتر علیرضا تفرشی
دکت��رای تخصص��ی مدیریت دانش��گاه عالمه
طباطبای��ی و مدرس دانش��گاه و عض��و هیأت
مؤس��س پایهگ��ذار انجم��ن علم��ی مدیریت
دانشگاه آزاد اس�لامی واحد کرج و عضو هیأت
مؤس��س انجمن علم��ی مدیران خبره اس��ت.
در ای��ن کارگاه ی��ک روزه دکتر تفرش��ی نتایج
پرس��شنامه DISCرا ب��رای پرس��نل حاضر
در جلس��ه تش��ریح کرد و ش��رکتکنندگان با
ویژگیهای ش��خصیتی و مدل رفت��اری خود و
همکاران خود بیشتر آشنا شدند.
ابزار  DISCکه از طریق پرسشنامه  30سؤالی،
مدل رفتاری ما را مشخص ميکند ابزاری است
جهانی و عموم��ی و رفت��ار ما را ب��دون در نظر
گرفتن سن ،جنسیت ،کشور ،فرهنگ ،صنعت،
سازمان و جایگاه ش��غلی توصیف ميکند .مدل
رفتاری  DISCاس��تاندارد یا زبان مش��ترکی
است برای ش��ناخت و بازگش��ایی رموز رفتاری
افراد و پیشبینی رفتارهایی که به طور معمول
از آنها مش��اهده میش��ود .این مدل برای اولین
بار در س��ال  1928میالدی توسط دکتر ویلیام
مولتون مارستون معرفی ش��د .او اعتقاد داشت
که همواره چهار س��بک رفتاری وجود دارد که
میتوان افراد را بر اس��اس آن طبقهبندی نمود.
بنابراین با شناخت س��بک غالب رفتاری طرف
مقابل و س��ازگاری رفتارمان با تمایالت او ،می
توانیم در بیشتر ارتباطهایی که برقرار میکنیم
موفق باشیم.
"رفتار" در سیستم  DISCعبارت است از عمل
و عکسالعملهای قابل مش��اهده از یک فرد در

موقعیتها و ش��رایط متفاوت ک��ه در این مدل
به چهار نوع مجزا تقس��یمبندی میش��ود .همه
ما به نس��بتهای متفاوت از همه این تمایالت
رفتاری برخوردار هستیم ،اما همواره میزان یک
یا دو تمایل رفتاری در ما بیش��ترین است که به
آنها "س��بکهای غالب رفتاری" گفته میشود.
پس از ش��رکت در آزمون  DISCو مش��خص
شدن س��بک غالب رفتاری ،کلیه خصوصیات و
تمایالت رفتاری در قال��ب گزارشهای متنوع و
با جزئی��ات کامل در اختیار فرد ق��رار میگیرد.
 DISCبهعنوان یک ابزار مناس��ب و علمی درحوزه شناخت رفتار ،در دنیا با استقبال ویژهای
مواجه بوده اس��ت و ب��ا ارائه یک دس��تهبندی
مناسب و قدرتمند به افراد کمک می نماید تا:
• خود را بیشتر بشناسند.
• به نقاط قوت و قابل بهبود خود آگاه شوند
• تفاوتهای فردی خود را با دیگران بشناسند.
• بتوانند خود را با دیگران تطبیق دهند.
• به یک ارتباط برد  -برد دست یابند.
هدف برگزاری این دوره در بنیادکودک :
 .1ش��ناخت ابعاد ش��خصیتی و توانمندیهای
شخصیتی پرسنل
 .2جانمایی درست پرسنل در ساختار سازمانی
 .3کمک ب��ه برق��راری ارتب��اط بهتر پرس��نل
س��ازمان ب��ا همی��اران و دانشآم��وزان تحت
حمایت
 .4برنامهریزی ارتقاء شغلی
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه پرس��نل تم��ام دفاتر
بنیادک��ودک نیز پرسش��نامههای  DISCرا پر
کرده و نتایج برای آنها ارس��ال شد تا همکاران
با ش��ناخت ویژگیهای خ��ود بتوانند همچنان
پرتالش و پران��رژی جهت خدمت ب��ه کودکان
مستعد نیازمند گام بردارند.

حمایت تحصیلی
بنیادکودک از رعنا
دختری که قربانی
اسیدپاشی شد
رعنا کودک خردس��الی اس��ت ک��ه چهار
س��ال قبل به همراه مادرش سمیه مهری
قربانی اسیدپاشی توسط پدر معتاد و مواد
فروش خود ش��د .رعنا و مادر 28سالهاش
اهل روستای همت آباد بم بودند .هنگامی
که پدر رعنا متوجه شد سمیه قصد جدایی
از او را دارد ،در حالی که همسر و دخترش
در خ��واب بودند اس��ید را روی س��میه و
فرزند ش��يرخوارش ریخت و آس��یبهای
جبرانناپذی��ری را ب��ه آنه��ا وارد ک��رد.
اس��ید موجب س��وختگی ش��دید صورت
و بدن آنها ،نابینا شدن س��میه و نابینایی
یکی از چشمان رعنا شد .متأسفانه سمیه
مه��ری در فروردین  ،94به دلیل ش��دت
آس��یب وارده به ریهها و اندامهای داخلی
و پس از تحمل درد و رنج بس��یار دار فانی
را وداع گفت .در زمین��ه درمان رعنا نیز به
تش��خیص پزش��کان تا پیش از اتمام سن
رش��د امکان انجام جراحی ب��ر روی نقاط
آس��یبدیده ص��ورت و بدن رعن��ا وجود
ندارد و ت��ا آن زمان تنها اق��دام قابل انجام
تزریق و درمان جهت رشد موهای س ِر رعنا
اس��ت .بنیادکودک نیز در راستای اهداف
انساندوس��تانه و عدالتخواهان��ه خ��ود
به همراه یک مؤسس��ه خیری��ه دیگر تمام
هزینههای تحصیلی رعنا را متقبل ش��ده
و رعن��ا در زمینه تحصیل تح��ت حمایت
قرار گرفته اس��ت .بنیادک��ودک امید دارد
روزی رس��د که جه��ان جایی باش��د که
هیچ کودک��ی در بیداری کاب��وس نبیند
و با چهرهی س��یاه ظلم ،فق��ر و پیامدهای
جبرانناپذیر آن آشنا نشود.
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نشست ایجاد مهدکودکهای زندان زنان و بررسی ساختار آنها
در دفتر مرکزی بنیادکودک برگزار شد

بنیادک��ودک ایران بهعن��وان متول��ی راهاندازی
مهدک��ودک در بند زن��ان در ش��هرهاي ارومیه،
اراک ،مش��هد ،بیرجن��د ،تهران ،الب��رز و کرمان
اقدام به برگزاری نشستی دربارهی بررسی ایجاد
مهدکودکهای زندان زنان و بررس��ی س��اختار
آنها برای کمک به ارتقاء س��طح کیفی آموزش
و نگهداری کودکان در این مهدکودکها کرد.
نماینده محت��رم معاون��ت امور زن��ان و خانواده
ریاس��ت جمهوری ک��ه در این نشس��ت حضور
داش��ت طی س��خنان خود از اقدام بنیادکودک
نسبت به برپایی مهدکودک در زندانها استقبال
کرد و درباره اهمی��ت این اق��دام صحبت نمود،
همچنین بعد از ش��نیدن مس��ائل و مش��کالت
مربی��ان در رابط��ه با تربی��ت و آم��وزش و نحوه
نگهداری از این کودکان ق��ول همکاری و بازدید
از این مهدکودکها و بررس��ی مشکالت آنها را
داد.
مدیرعامل انجم��ن خیریه حمای��ت از زندانیان،
دربارهی س��اختار مهدکودکها و اهمیت اقدام
بنیادکودک نسبت به تأس��یس چنین مکانی در
زندانها سخنانی راهگشا ،ایراد کرد.
مدیر کل محترم دفتر اقدامات تأمینی س��ازمان
زندانها نیز به جمعبندی و نتیجهگیری مثبتی
در رابطه با ساختار مهدکودکها رسید و مسئول
بهداشت و درمان س��ازمان زندانها در ارتباط با

سالمت کودکان صحبت کرد.
در این نشس��ت مربیان و رؤس��ای بن��د زنان نیز
مس��ائل و مش��کالت خ��ود را بیان کردن��د و در
انتها با توجه به اهداف توس��عهای این نشس��ت
پیش��نهادهایی توس��ط حض��ار مطرح ش��د که
مهمترین آنها بیمه درمانی برای کودکان و امکان
جداس��ازی فضای نگهداری کودکان زیر دو سال
در فضایی خارج از زندان با امکان رفت و آمد مادر
به آن مکان در سه شیفت متوالی بود.
در بخش پایانی نشس��ت کارگاه شناخت آسیب
کودکان توس��ط یک دکتر روانش��ناس کودک
برگزار شد.
شایان ذکر اس��ت این نشس��ت به میزبانی دفتر
مرک��زی بنیادکودک و ب��ا حضور جن��اب آقای
س��ید کمال الدین محمدی رئیس هیئت مدیره،
س��رکار خانم س��رور دادخواه مدیرعامل ،جناب
آقای علی گش��اده فکر نایب رئیس هیئت مدیره
و جناب آقای پ��درام اکبری عضو س��ابق هیئت
مدیره مؤسسه برگزار شد.
بنیادکودک بهعنوان آغازگ��ر ایجاد مهدکودک
در زندانها از دیگر س��ازمانهای م��ردم نهاد و
همچنین نیکوکاران ارجمند دعوت ميکند تا در
این مسیر همیار و همراه باشند و در راه توسعه و
راهاندازی مهدکودک برای زندانها و تجهیز آنها
در سراسر ایران این مؤسسه را حمایت کنند.

امکان بررسی سوابق تمامی ایمیلها و پیامکهای ارسالی
بنیادکودک برای همیاران فراهم شد

بنیادک��ودک در جه��ت ش��فافیت بیش��تر در
عملکرد خود ،س��رویس جدیدی را در کارتابل
همی��اران نیکاندی��ش راهاندازی ک��رد .پیرو
راهان��دازی این س��رویس از خرداد م��اه  94در
کارتابل همی��ار و در س��ایت مؤسس��ه امکانی
فراهم شده است که همیاران با ورود به سیستم
و مراجعه ب��ه کارتاب��ل خود میتوانن��د تمامی
ایمیلها و پیامکهایی که از س��وی ن��رم افزار
بنیادکودک( ،وندا) برای ایش��ان ارس��ال شده

است را مالحظه و س��وابق آن را بررسی نمایند.
بنیادکودک با توجه به اهمیت این موضوع برای
همی��اران نیکاندیش خ��ود و اس��تناداتی که
آنها به این مت��ون ميکنن��د در کارتابل تمامی
همیاران این امکان را برای ایش��ان فراهم کرده
اس��ت .همچنین همیاران در صورت عدم رویت
یا دریافت پیامک یا ایمیل ،میتوانند با مراجعه
به کارتابل خود متنهای ارس��ال شده از سوی
بنیادکودک را مشاهده نمایند.

نشست نیکوکاران
اردبیلی در تهران

با توج��ه به توس��عهی بنیادک��ودک به
منظور امکان خدمترس��انی بیشتر به
دانشآموزان با اس��تعداد نیازمند جای
جای کش��ور ،ایج��اد زیر س��اختهای
محکم ب��رای نمايندگيها مؤسس��ه در
شهرهای مختلف از الزامات کارشناسی
ش��ده برای فراهمس��ازی ای��ن امر مهم
است.
از طرفی با توجه به ض��رورت ثابت و در
دسترس بودن مؤسس��ات خیریه و نیز
امکان پاسخگویی بیش��تر به همیاران،
اینگون��ه ب��ه نظر میرس��د ک��ه وجود
ساختمانهای استیجاری و جابهجایی
سال به سال آنها چندان مناسب نیست.
بنابرای��ن بنیادکودک بر آن ش��د که با
نیکوکاران بومی در ش��هرهایی
همیاری
ِ
که متأس��فانه موفق به خری��د ملک در
آن نشده اس��ت ،مجتمعهایی به منظور
ایجاد دفتر و نیز مکان آموزش��ی بسازد.
از جمل��هی آنها می توان به س��اختمان
ارومیه که البته کاربری درمانی هم دارد
و ساختمان آمل اشاره کرد.
در اردبیل نیز قطع��ه زمینی خریداری
ش��د ،اما متأسفانه س��اخت این بنا پس
از اس��کلتبندی ب��ه دلیل ع��دم امکان
تأمی��ن هزینهه��ای س��اخت ،حرکت
کندی پی��دا کرد .ت��ا س��رانجام در تیر
اردبیلی
ماه  94جمع��ی از نیک��وکاران
ِ
فعال در ح��وزهی س��اختمان به دعوت
بنیادک��ودک در تهران گ��رد هم آمدند
و به مهر این نیکاندیش��ان مقرر ش��د
این بن��ا در کمتر از یک س��ال س��اخته
شود .در این جمع صمیمی و کم تعداد
نیکوکاران ،صورت جلسهای تنظیم شد
که به موجب آن مدی��ر افتخاری پروژه
تعیین ش��د و تصمیم گرفته شد که هر
ک��دام از نیکوکاران در ح��وزهی مربوط
به فعالیت خود ،س��اخت این بنا را پیش
ببرند.
همچنی��ن بع��د از ارائ��ه آم��ار ص��د و
بیس��ت دانشآموز اردبیلی شناس��ایی
ش��دهی در انتظار همی��اری ،این گروه
از ای��ن نیکاندیش��ان اع�لام کردن��د
ک��ه ای��ن تع��داد از دانشآم��وزان در
انتظ��ار را م��ورد حمايت ق��رار خواهند
داد.
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کمپین کودک مهربان
کودک مهربان
بهشت همین جاست.....
در شادی کودکان ،در آیین مهر ورزی
کودکان هنرمن��دان بزرگی هس��تند .آنه��ا لطیفتر از
ابریش��م و س��بکتر از نس��یماند .ک��ودکان برخالف ما
احساساتش��ان را با قضاوت فیلتر نمی کنن��د و به دلیل
چنین دیدی به زندگ��ی رنگها را لمس ،موس��یقی را
تجسم و شاد زیستن را زیباتر تجربه می کنند.
ما بای��د کودکانمان را برای س��اختن فردا آم��اده کنیم.
بچههایمان را در آغ��وش بگیریم و محب��ت کردن را به
آنها بیاموزیم .مبادا روزمرگی ،م��ا را از فردای آنان غافل
کند.
تیم هپیلن��د بهعنوان یک��ی از برنده��ای مطرح لباس
کودک در راس��تای مس��ئولیت اجتماعی خود ،در نیمه
دوم ماه مب��ارک رمضان و ب��ا همکاری بنی��اد کودک،
طرح��ی را ب��ه م��دت ده روز در تمامی ش��عب خود با
هدف آم��وزش مهربانی به کودکان برگ��زار کرد .در این
طرح بچههای م��ا ابتدا هدیه دادن راآموختند .س��پس
با خوش��حال کردن یک کودک نیازمند خشنود شدند.
ما نیز خرسندیم که توانس��تیم این فرصت را در اختیار
خانوادهها قرارداده و در این همیاری انس��انی مشارکت
داشته باشیم.
كارتهای خرید رایگان از هپیلند توس��ط کودکان به
بنیادکودک اهدا ش��د .مجموعه هپیلند نی��ز با اهدای
بنهای وی��ژهی تخفیف که برای روز عید س��عید فطر و
بعد از آن قابل استفاده بود از ش��رکت کنندگان در این
طرح انسان دوستانه قدردانی کرد.
شایس��ته اس��ت ک��ودکان م��ا ،مهربان��ی را همچ��ون
والدینشان از طفولیت بیاموزند.

بیست و چهارمین دفتر بنیادکودک در شهر یزد افتتاح شد
ي بنیادکودک
یکم خرداد ماه  94نمايندگ 
یزد به هم��ت خانوادهی دس��تگاهدار که
منزل موروثیش��ان را به مدت  5س��ال
در اختی��ار بنیادک��ودک ق��رار دادهان��د
افتتاح ش��د .در روز افتتاحیه مدیر عامل
بنیادکودک سرکار خانم س��رور دادخواه
و آقای پدرام اکبری یکی از اعضای سابق
هیئ��ت مدیره مؤسس��ه در مح��ل دفتر
حضور بهم رس��اندند و طی جلس��های با
اعضای معرفی شده برای راهاندازی دفتر
به تبادل نظر پرداختند و در نتیجه آقای
علی دس��تگاهدار بهعنوان مسئول دفتر
بنیادکودکیزدبهاستانداریمعرفیشد.
همچنین نیروهای استخدامی دفتر یزد
پس از مراس��م افتتاحیه جهت کس��ب

آموزشه��ای الزم به هم��راه مدیر عامل
عازم تهران شدند .خانواده دستگاهدار این
مکان را برای فعاليته��ای بنیادکودک
و اس��تقرار دفتر مؤسس��ه در ش��هر یزد
بازس��ازی کردن��د و این دفت��ر به همت
آق��ای حس��ین کوچ��کزاده ی��زدی و
خانواده دس��تگاهدار تجهیز شده است تا
بنیادک��ودک بتواند بیس��ت و چهارمين
نمايندگي خود را در این ش��هر راه اندازی
کند .دفتر یزد به نش��انی :ی��زد ،چهار راه
بعثت ،ابتدای خیاب��ان انقالب ،کوچه پیر
علم ،بن بست مصدق ،پالک222
کدپستی8918918387:
تلفن035 - 36272712-3 :
آدرس ایمیلyazd@childf.com :
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بنیادکودک سفرهای پانزده
هزار نفری گسترد
امس��ال نیز در ماه میزبانی الهی ،بنیادکودک با
مهر ماندگار همیارانش س��فرهای به گسترهی
ای��ران پهناور گس��تراند و توانس��ت در ش��ب
می�لاد امام حس��ن مجتب��ی میزب��ان بیش از
پانزده ه��زار نفر متش��کل از دانشآم��وزان با
اس��تعداد تحت حمای��ت و برخ��ی از اعضای
خان��وادهی آن��ان ،در  24اس��تان و  30ش��هر
باشد.
الزم به ذکر اس��ت بنیادکودک در پی برگزاری
همه س��اله این مراسم ،بر آن اس��ت که بتواند
سنتها را زنده نگه داش��ته و در جهت اهداف
فرهنگی خود با ق��رار دادن دانشآموزان تحت
حمایتش در عرص��هی اجتماع به ش��یوههای
مختلف ،گام بردارد.
تردیدی وجود ندارد ک��ه اگر مهربانی همیاران
این مؤسس��ه نبود ،گردون مهر در این مؤسسه
از حرکت باز می ایستاد.
مهرشان ماندگار

همراهی ،همدلی و حمایت تولیدی
کیف طاها از دانشآموزان بنیادکودک
در آستانه آغاز س��ال تحصیلی ،در شهریور 94
تولیدی کی��ف طاها در اقدامی انساندوس��تانه
تعداد  800کیف مدرسه به دانشآموزان تحت
حمای��ت بنیادکودک اه��دا کرد .ای��ن کیفها
به تفکی��ک گ��روه س��نی ب��ه نمايندگيهاي
بنیادکودک در سراس��ر ایران ارس��ال شد تا در
اختیار دانشآموزان با اس��تعداد تحت حمایت

مهر اردبیلیهای مقیم تهران بر قلبهای
دانشآموزان اردبیل وزید
مدتی پیش طی نشستی در رستوران س��ارای که با حضور گروهی
کوچک اما صمیمی نیکوکاران اردبیلی فعال در حوزهی ساختمان
صورت پذیرفت ،تصمیماتی برای ساخت ساختمان اداری آموزشی
دفت��ر اردبیل گرفته ش��د .ب��ا توجه به دس��تاوردهای ارزش��مند
آن نشس��ت ،در یازده��م مرداد 94جلس��هی دیگری در ش��رکت
عمران آذرس��تان تهران و به میزبانی ایش��ان با موضوع حمایت از
دانشآموزان با استعداد نیازمند اس��تان اردبیل برگزار شد .در این
نشس��ت که پنجاه تن از اردبیلیهای مقیم تهران حضور داش��تند،
نیکوکاران اردبیل��ی ،همیا ِر تع��دادی از دانشآموزان با اس��تعداد
در انتظار حمایت دفتر اردبیل ش��دند و فرآیند س��اخت ساختمان
اردبیل نیز به صورت حرفهای توس��ط صاحبان صنعت س��اختمان
بررسی و پیگیری شد .همچنین در این جلس��ه کارگروهی جهت
توس��عه و جلب مش��ارکت مردمی برای حمایت از دانشآموزان با
اس��تعداد آن خطه نیز تش��کیل ش��د تا نیکوکاران و نیک اندیشان
عالقمند ،بتوانند با س��هولت بیش��تری با بنیاد کودک فعاليتهای
مستمر و مهرمندانه خود را پیگیری نمایند.

این مؤسسه قرار گیرد.
تولیدی کیف طاها با  15سال سابقهی فعالیت،
هر سال یاریگر مؤسس��ات خیریه است و امسال
با انتخاب بنیادک��ودک ،لبخند ش��وق را بر لب
دانشآموزان این مؤسسه نشاند و در حمایت از
تحصیل کودکان این مرز و ب��وم با بنیادکودک
هم قدم شد.

کارگزاری تأمین سرمایه نوین به
بنیادکودک پیوست
خوش��بختانه و با توجه به توسعهی فرهنگ مش��ارکت و همیاری،
امروزه ش��رکتها و موسسات مختلفی ،س��ازمانهای مردم نهاد را
یاری می رس��انند ،بنیادکودک نیز بهعنوان یک مؤسس��هی کام ً
ال
مردم نهاد همواره از مهرورزی این شرکتها بهرهمند بوده است.
در همین راس��تا کارگ��زاری تأمین س��رمایه نوین بر آن ش��د تا با
اختص��اص مس��تمر درص��دی از کارم��زد معام�لات آنالین خود
به جمع همی��اران بنیادک��ودک بپیوندد ت��ا به این ص��ورت گروه
دیگری از دانشآموزان با اس��تعداد نیز بتوانن��د از حداقل امکانات
تحصیلی برخوردار شوند و بس��تر ادامهی تحصیل برای آنان فراهم
گردد.
الزم به ذکر اس��ت این تفاهمنامه در سال  1394بین بنیادکودک و
کارگزاری تأمین سرمایه نوین منعقد شد و از فروردین ماه سال 94
بنیادکودک مورد مهر این کارگزاری قرار گرفت.
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همیار مهربان بنیادکودک از آن سوی مرزها
لبخند شادی بر لبهای رعنا و نازنین آفرید

یکی از همی��اران غی��ر ایرانی بنیادک��ودک با
ارس��ال هدایا برای رعنا و خواهرش نازنین ،این
دو دانشآموز تحت حمایت بنیادکودک را یاری
کرد و به این ترتیب لحظات ش��اد کودکانهای را
برایشان رقم زد.
رعن��ا دانشآم��وز اه��ل روس��تای هم��ت آباد
ب��م ،چندی پی��ش به هم��راه م��ادرش قربانی
اسیدپاش��ی توس��ط پدرش ش��د و آسیبهای
ناشی از اسید بینایی یک چش��م رعنا را گرفت
و او عالوه بر چش��م ،مادرش را نیز بر اثر ش��دت

آس��یبهای وارده به اندامهای داخلی از دست
داده اس��ت .حمایتهای درمان��ی و تحصیلی از
این فرزند عزیز ادامه دارد تا ب��ه امید پروردگار
و محبت همی��اران ارجمند ،پس از اتمام س��ن
رش��د ،قس��متهای آس��یب دیدهی بدن وی
جراحی شود.
بنیادکودک دستان پر مهر این همیار عزیز را به
گرمی میفشارد و آرزومند است دنیای رنگین و
زیبای کودکان هرگز به سیاهی و تیرگی آغشته
نشود.
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بنیاد کودک روز کودک را گرامی داشت

روز ش��انزدهم مهرم��اه س��ال  94بنیادکودک
به مناس��بت گرامیداش��ت روز کودک و با هدف
معرفی هر چه بیش��تر این مؤسسه در مجموعه
فرهنگ��ی تاریخ��ی نیاوران جش��نی ب��زرگ بر
پا کرد .این مؤسس��ه ب��ا ق��رار دادن المانهای
پدران امروز فضایی
نوستالوژیک برای مادران و
ِ
دلانگیز ایجاد کرد.
در ای��ن مراس��م و پی��ش از ش��روع برنامههای
استیج ،کودکان نقاش��ی کردند و بادکنکهایی

حاوی جایزه توس��ط نیروه��ای داوطلب به نفع
مؤسس��ه فروخته ش��د ،چرخ و فلکی ک��ه ابزار
بازی دههی شصت و پیشتر بود مورد استقبال
کودکان ام��روزی قرار گرفت و نش��اط حاکم بر
کاخ را دو چندان کرد .دوربین فانوس��ی یادگار
از روزگاران دور با پیش زمینهای از تهران قدیم
در گوش��هی دیگری عکسهایی از میهمانان را
ثبت می کرد.
عمو قناد و گروه رقص آذری خردس��االن اوتالر،

دخترک ش��اهنامهخوان ،گروه رق��ص جایالن
از خراس��ان ش��مالی و دو مجری حرفهای گروه
نوجوان همه و همه باعث فزونی شادی در جمع
میهمانان شدند.
این مراس��م ب��ا مهربانیهای بی چشمداش��ت
هنرمند گرام��ی آقای فرهاد جم هم��راه بود که
به واسطهی حضورشان ،دوستان دیگری عموماً
داوطلبانه هر ک��دام در برگزاری هر چه بیش��تر
مراسم کوشیدند.
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برگزاری کارگاهکمکهای اولیه به کودکان و نوجوانان در بحران برای مددکاران بنیادکودک
با توجه به نیاز م��ددکاران پرتالش بنیادکودک
به آموزش مستمر و آش��نایی با علوم مددکاری
و روانشناس��ی و روان��کاوی روز ،همای��ش
مددکاری س��ال ج��اری با عن��وان "کمکهای
اولیه به کودکان و نوجوان��ان در معرض بحران"
برگزار ش��د .طبق هم��کاری قبلی با مؤسس��ه
پژوهش��ی تاری��خ ادبیات ک��ودکان از س��رکار
خانم زهرا قائینی (روان درمانگر ،زبانش��ناس
و کارش��ناس رواب��ط بی��ن فرهنگه��ا) دعوت
ش��د تا در زمینه تدری��س همای��ش دو روزهی
م��ددکاری بنیادک��ودک هم��کاری فرماین��د.
ایشان که س��الهای متمادی سِ َمت استادیاری
دانش��گاههای فرانکفورت ،ماربورگ و کاینز را بر
عهده داشتهاند ،در حال حاضر در مرکز مشاوره
جوانان شهر افنباخ آلمان به کودکان و نوجوانان

در ش��رایط بح��ران ی��اری میرس��انند .در این
کارگاه دو روزه 25 ،م��ددکار از  14نمايندگ��ي
بنیادکودک ش��رکت داش��تند .روز اول مباحث
تئوری و روز دوم به صورت کارگاهی برگزار شد.
مباحث تئوری این همایش شامل سرفصلهای
زیر بود:
 تروما یا بحران زدگی چیست؟ فاکتورهای مؤثر در ایجاد تروما یا شدت آن تریگر  Triggerیا عامل ایجاد کننده تروما نشانههای شوک در کودک اثرات تروما در نسلهای آیندههدف از برگزاری کارگاه "کمکهای اولیه برای
کودکان و نوجوانان در معرض بحران" در درجه
نخست باال بردن حساسیت اجتماعی و تشویق
همه ش��هروندان به کمکرس��انی به کودکان و

نوجوان��ان در وضعیت بحرانی اس��ت .هدف آن
است که آنها برای زندگی در وضعیت عادی
توانمند ش��وند یا در وضعیته��ای دیگر مانند
رخدادهای فاجعهبار طبیعی و اجتماعی ،دردها
و رنجهایش��ان کاهش یابد .با ایجاد و گس��ترش
این بح��ث و باال ب��ردن حساس��یت عمومی در
جامعه ،می توان امیدوار ب��ود در آینده کودکان
و نوجوان��ان بتوانند در ش��رایط بحرانی ،بیش از
پیش دیده ش��وند و از آنها مراقبت بیش��تر و با
کیفیتتری صورت گیرد.
ب��ر همی��ن اس��اس از آنج��ا ک��ه بس��یاری از
دانشآموزان تحت حمای��ت بنیادکودک بنا به
طبقه اقتصادی در معرض آسیبهای اجتماعی
بیشتری هستند ،این کارگاه بس��یار مفید بود و
مورد استقبال مددکاران ارجمند قرار گرفت.

مجمع عمومی سالیانه بنیادکودک
مجمع عمومی س��الیانه بنیادک��ودک در مهر
ماه در محل دفتر مرکزی برگزار ش��د .در این
مجمع گزارش س��االنه حسابرس��ی مؤسس��ه
توسط حسابرس رسمی بنیادکودک ارائه شد
و عملکرد هیئت مدیره نیز ارائه و مورد بررسی
قرار گرفت.
تغییر ترکیب هیئت مدیره نیز موضوع دیگری
بود که در ای��ن مجم��ع روی داد .جناب آقای
س��ید کمالالدی��ن محمدی بهعن��وان رئیس
هیأت مدیره ،جن��اب آقای علی گش��اده فکر
بهعنوان نایب رئی��س هیأت مدی��ره و آقایان
افش��ین معصومیان ،غالمرضا جناقی و س��ید
روحاهلل میرصانع��ی بهعن��وان اعض��ای هیأت
مدیره انتخاب ش��دند .همچنی��ن دو نفر عضو
جدید هیأت مدیره آقایان جناقی و میرصانعی
پس از انجام ام��ور اداری و قانون��ی ،به وزارت
کشور معرفی شدند.
بنابراین مجمع عمومی ،هیئ��ت مدیره جدید

بنیادکودک (مؤسس��ه خیریه رفاه کودک در
ایران) متشکل از افراد زیر است:
 - 1آقای س��ید کمالالدین محمدی – رئیس
هیأت مدیره
 - 2آقای علی گشادهفکر – نایب رئیس هیأت
مدیره
 - 3آقای افش��ین معصومی��ان – عضو هیأت

مدیره ،خزانه دار
 - 4آق��ای س��ید روحاهلل میرصانع��ی – عضو
هیأت مدیره
 - 5آقای غالمرضا جناقی – عضو هیأت مدیره
همچنین س��رکار خانم س��رور دادخواه دراین
مجمع کماکان در سِ ��مت مدیریت عامل ابقاء
شدند.
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نخستین جشنواره
و نمايشگاه بينالمللی نقاشی
كودكان بيمار
نخستین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی نقاشی
كودكان و نوجوانان بیمار از طرف گروه س�لامت
و هنر با هدف بهبود روند درمان و س�لامت روان
ك��ودكان بیم��ار برگزار ش��د .همهی ك��ودكان و
نوجوانان زیر  18س��ال كه در حال سپری كردن
دوران بیماری هس��تند و یا در طول زندگی خود
دستکم یک بار در بیمارس��تان بستری شدهاند
در این نمایش��گاه ش��رکت کردند و در مرحلهی
نخس��ت دویس��ت اثر از میان آثار دریافتی برای
نمایش در نمایشگاه و نیز چاپ در کتاب جشنواره
انتخاب و این جشنواره با اهداف زیر برگزار شد:
 فراهم نمودن بس��تر هن��ر برای تس��كین رونددرمان كودكان و نوجوانان
 فراهم نم��ودن فرص��ت تجربهی ابع��اد مثبتزندگی برای كودكان و نوجوانان بیمار
 ایجاد حس خودكارآم��دی و اعتماد به نفس درکودکان بیمار
 ایجاد انگی��زش در می��ان گروهه��ای داوطلبنیكوكار برای همكاری بیشتر با مراكز درمانی
 اس��تعدادیابی كودكان و نوجوان��ان بیمار برایادامه و تقویت توانمندیهای هنری
بنیادکودک نیز در این جش��نواره ش��رکت کرده
و آثار دانشآموزان واجد ش��رایط را برای شرکت
در مس��ابقه ارس��ال کرد و یک اثر منتخب از یکی
از دختران تحت حمایت بنیادکودک در مراس��م
به نمایش در آمد .این دانشآموز هنرمند و س��ایر
ک��ودکان با اس��تعداد مای��هی افتخ��ار و مباهات
خانوادهی بزرگ بنیادکودک هستند.
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مشارکت بنیادکودک
سوئیس در یاری رساندن
به پناهجویان

مسئول محترم دفتر سوئیس بنیادکودک
به هم��راه دیگر هم��کاران افتخ��اری این
دفتر ،برنامه عصرانهای ترتی��ب دادند که
طی آنکمکهای جمعآوری ش��ده برای
پناهجویان این کشور در میان آنان توزیع
شد .اینکمکها ش��امل غذا ،آب معدنی،
لباس و اسباببازی برای کودکان بود.

بیست و پنجمین دفتر بنیادکودک در ایران در شهر بیرجند افتتاح شد

از آنجا که دغدغهی اصلی جامعهی دانش��گاهی
در ایرانزمین ،همواره توس��عه و غنای فرهنگی
و نجات طبق��ات مختل��ف اجتماع��ی از جهل
بوده اس��ت ،اینبار به ی��اری و مهربانی گروهی
از دانش��گاهیان و نیک��وکاران بیرجن��دی،
بنیادکودک امکان گشایش نمايندگي خود را در
خراسان جنوبی یافت و این مؤسسه این موهبت

را یافته تا دانشآموزان با اس��تعداد نیازمند آن
پهنه از کش��ور را نی��ز تحت حمایت خ��ود قرار
دهد تا هی��چ دانشآموز با اس��تعدادی به دلیل
مش��کالت مالی از تحصیل و تالش در اس��تان
خراس��ان جنوبی نیز باز نماند .این نمايندگي در
روز بیست و یکم مهرماه  94با حضور مدیر عامل
مؤسس��ه ،اعضای هیئت امن��ای آن نمايندگي،

گروه بزرگی از دانش��گاهیان و ...به طور رسمی
آغ��از به کار ک��رد .به نظر میرس��د ب��ا توجه به
پتانسیل موجود در ش��هر بیرجند و عالقمندی
و پشتکار بسیار این گروه از همیاران و همراهان
بنیادک��ودک در آن اس��تان ،ب��ه زودی ای��ن
نمايندگي به یک��ی از فعالترین نمايندگيهاي
بنیادکودک تبدیل شود.
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نشریه بنیادکودک در بیستویکمین نمایشگاه مطبوعات

به گزارش واح��د روابط عموم��ی بنیادکودک،
نش��ریه داخل��ی این موسس��ه ب��ه نام نش��ریه
همیاران که از س��ال 1382در دورههای زمانی

منظ��م منتش��ر و ب��رای اعض��ای بنیادکودک
ارسال میش��ود ،در بیس��ت و یکمین نمایشگاه
مطبوعات و خبرگزاریها حضور یافت.

در غرفه بنیادک��ودک ،عالوه بر توزیع نش��ریه،
گزارش فعاليتهای بنیادکودک و مس��تندهای
تهیهشده توسط واحد هنری عرضه شد.

دومین تیزر تبلیغاتی بنیادکودک تولید شد
اولین تیزر تبلیغاتی با عنوان "کمک نکن" در
س��ال  1390با بهرهمندی از حضور مشاهیر،
تولید و در شبکههای مجازی منتشر شد.
با توجه ب��ه هدف متعال��ی بنیادکودک ،تیزر
"کمک نکن" با اس��تقبال جهانی روبرو ش��د
به گون��های که این تی��زر بهعنوان س��ومین
پیش��نهاد گوگل برای تماش��ای ویدئوی آن

قرار گرفت.
در این راس��تا تولی��د دومین تی��زر تبلیغاتی
بنیادک��ودک ب��ه کارگرداني فره��اد جم ،با
لط��ف پ��روردگار و کم��ک همی��اران وفادار
بنیادکودک در آبان  94کار خود را آغاز کرد.
گفتن��ی اس��ت در ای��ن تی��زر تبلیغات��ی،
چهرههای ش��اخص از جمله بازیگ��ران تراز

اول کشور ،نویسندگان نامی و ...حضور دارند
و بنیادکودک از حضور چهرههای بزرگوارانی
چون ش��مس لنگرودی ،داریوش اس��دزاده،
آزیتا حاجیان ،اکبر زنجانپور ،فرهاد آئیش،
رض��ا باب��ک ،مس��عود فروت��ن و .....بهعنوان
همراه��ان و همدالن مفتخر اس��ت و به خود
میبالد.
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حضور بنیادکودک در بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ

نمایش��گاه الکام��پ (الکترونی��ک ،کامپیوتر و
تجارت الکترونیک) از  23تا  26آذر ماه  94در
نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد .با توجه
به حوزهی فعالیت این نمایش��گاه ،بنیادکودک

اینبار در می��ان متخصصین عل��م و فنآوری
ب��ه معرف��ی فعاليته��ای موسس��ه پرداخت.
بازدیدکنن��دگان از غرف��هی بنیادک��ودک ب��ا
دریاف��ت بروش��ور و آخرین ش��ماره نش��ریه

موسس��ه ،از اهم فعاليتهای یکسال گذشته
بنیادک��ودک آگاه و ب��ا ن��وع و ش��یوه فعالیت
موسسه نیز آشنا ش��دند .این غرفه بسیار مورد
استقبال مخاطبین قرار گرفت.

دومین کنفرانس "توسعه و عدالت آموزشی" با دغدغهی کاهش فقر آموزشی کودکان و نوجوانان

در روزهای  7و  8آذر دومین کنفرانس “توسعه
و عدالت آموزش��ی” ب��ا دغدغ��هی کاهش فقر
آموزشی کودکان و نوجوانان با مشارکت جمعی
از شاخصترین پژوهش��گران ،سیاستگذاران،

فعاالن بخ��ش خصوص��ی ،فع��االن اجتماعی،
فعاالن رس��انهای و هنرمندان ،در ت��االر عالمه
امینی دانشگاه تهران برگزار شد.
بنیادک��ودک نی��ز نظر به اه��داف آموزش��ی و

فرهنگی خ��ود ،در ای��ن همایش حض��ور یافت
و به ای��ن ترتی��ب همچون همیش��ه گام مهمی
در راس��تای رس��التش ک��ه همان��ا حمایت از
دانشآموزان با استعداد نیازمند است ،برداشت.
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برنامه سفر به کادوه ،اولین برنامه از پروژه مهر دانش با همکاری بنیادکودک
هدف برنامه:
بررس��ی وضعیت بهداش��تی و فرهنگ��ی مردم
روس��تای کادوه ،معاینه و مداوای پزشکی مردم
روس��تا در حد امکان ،معاینه و نمونه برداری از
دام و طی��ور ،توزی��ع برخ��ی اقالم بهداش��تی و
فرهنگ��ی در بین مردم به خص��وص کودکان به
منظور فرهنگسازی.
ای��ن برنامه توس��ط گ��روه دانش ب��ا همکاری
بنیادکودک در قسمت آموزش��ی و تحصیلی به
مدت سه روز از مورخه پنجشنبه  94/9/19الی
شنبه  94/9/21برگزار شد.
منطقه اجرا:
اس��تان لرس��تان ،روس��تاهای سپیددش��ت،
چمسنگر ،مرگس��ر و روستای عش��ایری کادوه
است.
فاصله مبدا از تهران:
 490کیلومتر جاده اصلی تا خ��رم آباد و حدود
 100کیلومتر جاده فرعی از خرم آباد تا مرگسر.
راهنمای محلی:
آقای عزیز محمدی (معلم عشایری)
حامیان برنامه:
آقای��ان دارویی��ان ،وکیلزاده(ش��رکت جنرال
کار) ،باب��ک موالیی ،امیر ش��یخ باق��ری ،خانم
مونا کاکاوند ،بنیاد کودک ،گروه مجالت رش��د،
اس��کورپ (انجمن صلح و حقوق بیمار) و هالل

احمر (کانون دانشگاه علوم پزشکی ایران)
ایده ی پروژه "مهر دانش" با هدف کمک رسانی
به س��اکنین مناطق صعبالعبور کشور ،توسط
باب��ک پورقدرت��ی از اعضای گ��روه کوهنوردی
دانش تهران،مطرح شد .هدف پروژه مهر دانش
کمکرس��انی و فرهنگس��ازی در بی��ن مردم
محروم در روس��تاهای صعبالعبور و دورافتاده
است ،مردمی که به دلیل دوری از مراکز شهرها،
از حداقل امکانات و خدمات آموزشی ،فرهنگی،
بهداشتی و پزشکی محروم هستند.
پ��س از مدته��ا بررس��ی و جس��تجو ،باب��ک
پورقدرتی با یکی از معلمهای عش��ایری اس��تان
لرس��تان به نام "عزیز محمدی" آشنا شد ،عزیز
سالها بهعنوان معلم عشایری در استان لرستان
خدمت کرده ب��ود و در این م��دت تالش زیادی
ب��رای یافتن روس��تاهای دورافتاده عش��ایری و
آموزش و تربیت کودکان آنها کرده اس��ت .پس
از صحبت سرپرس��ت گ��روه با آق��ای محمدی،
روس��تای "کادوه" بهعنوان اولین ه��دف پروژه
"مهر دانش" انتخاب شد ،جلسهای که در تاریخ
 5آذر  94در دفت��ر گ��روه کوهن��وردی "دانش
ته��ران" با حضور آق��ای محم��دی ،اعضای تیم
کوهنوردی و نماینده تیم پزش��کی برگزار ش��د
تا اطالعات بیش��تری از منطقه به دس��ت آید و
همچنین ب��ا دیدن فیلمه��ا و عکسهای منطقه

شناخت بهتر از ش��رایط حاصل ش��د .پیشنهاد
عزیز این بود که برای این برنامه یک هفته زمان
در نظر گرفته ش��ود ،ام��ا با توجه ب��ه اینکه همه
افراد تیم ش��اغل و یا دانشجو هس��تند و فقط در
روزهای تعطیل امکان هماهنگی همه ی اعضای
تیم برای اج��رای برنام��ه وجود داش��ت ،نهایتاً
تاریخ  18الی  21آذر ماه س��ال 1394برای این
برنامه در نظر گرفته شد و طبق زمان بندی اولیه
یک روز برای رس��یدن تا روس��تا ،یک روز برای
معاینه اهال��ی و تعامل با مردم بوم��ی و یک روز
هم برای بازگش��ت تا مبدأ صع��ود در نظر گرفته
ش��د .همچنین پس از بحث و بررسی تصمیم بر
این ش��د که به منظور حداقل ک��ردن هزینهها،
تجهیزات و تدارکات برنامه و باال بردن بهرهوری،
حداق��ل نفرات م��ورد نی��از وارد منطقه ش��وند
که این افراد ش��امل منتخبی از گروه پزش��کی و
دامپزش��کی و کوهن��وردی جه��ت مدیری��ت و
اجرای برنامه می باشد.
خدمات پزشکی و درمانی هدف پروژه :
 - 1شرححالگیری و معاینه ی فیزیکی کلیهی
ساکنین توسط دانشجویان پزشکی
 - 2فراهم کردن تجهیزات پزش��کی و داروهای
مورد نیاز در مواقع اورژانسی
 - 3معاینه سالمت چشمها و قدرت بینایی
 - 4معاینه دامها
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آمل
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همت نیک اندیشان در تجهیز کتابخانه دفتر آمل
از آنجایی که کتاب دوس��ت خوب آدمی است ،به
همت نیکاندیشان گرامی و س��رکار خانم مهکام
قنبری ،کتابخانه بنیادکودک آمل با ارزش بیست
و پنج میلیون ری��ال تجهیز و راهاندازی ش��د .این

توزیع بستههای
عیدانه نوروز 94
در دفتر آمل
در آستانهی فرارسیدن س��ال نو ،دفتر آمل
با کم��ک همی��اران و نیکاندیش��ان اقدام
به توزیع بس��تههای مواد غذای��ی کرد .این
بستهها بین خانوادههای دانشآموزان تحت
پوشش بنیادکودک در دفتر آمل توزیع شد.
در این طرح به هر خانوار یک بس��ته عیدانه
ش��امل مواد غذایی تعلق گرفت و این اقدام
در آخرین روزهای س��ال ب��رای مجموعهی
بنیادکودک سبب شادمانی شد.

کتابخانه با ه��دف ترویج فرهن��گ کتابخوانی در
بین فرزندان بنیادکودک ش��کل گرفته و ش��امل
کتابهای کمکآموزشی و کنکوری ،روانشناسی،
رم��ان ،داس��تان و ش��عر اس��ت .بنیادک��ودک به

نوبهی خود این اقدام پس��ندیده را گرامی داش��ته
و از مه��رورزی همیاران که نوی��د بخش آیندهای
پرنش��اط و زیبا ب��رای دانشآموزان با اس��تعداد
نیازمند سرزمینمان است ،کمال تشکر را دارد.
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مراسم بزرگداشت روز
پدر در دفتر آمل
فرزندان دفت�ر آم�ل در روز پدر
میزبان م�ردی بودند ک�ه به حق
برایش�ان پ�دری ک�رد .آنها در
این روز با برپایی جش�نی س�اده
و اه�دای دو تابلو از دلنوش�تهها
و آرزوه�ای کودکان�ه خ�ود ،از
هم�ت آق�ای مهن�دس مصطفی
فی�روزی نیاک�ی ک�ه هزینههای
خرید زمین و تأسیس ساختمان
بنیادک�ودک را ب�رای دفت�ر
آم�ل تقب�ل ک�رد ،قدردان�ی به
عم�ل آوردن�د .زی�را ای�ن اقدام
نیکاندیش�انه آق�ای فی�روزی
نیاکی خانه امی�د دانشآموزان با
اس�تعداد بنیادکودک را در آمل
استوار ساختهاست .بنیادکودک
ضمن تکریم مقام پدر بر دس�تان
پر عطوفت همیاران�ی که محبت
پدری را به فرزندان این سرزمین
هدی�ه ميکنند ،بوس�ه میزند و
رس�یدن به آمال خ�ود را وامدار
انسانهایی ارزشمند میداند که
همیار دانشآم�وزان بنیادکودک
هستند.

برگزاری کارگاه روانشناسی و مشاوره تحصیلی
برای دانشآموزان سال سوم دبیرستان

ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه مع��دل امتحانات س��ال
س��وم دبیرس��تان تأثیر ب��ه س��زایی در کنکور
دانشآم��وزان دارد و نقط��ه عطفی در کس��ب
رتبههای برتر ای��ن آزمون اس��ت ،دفتر آمل در
آس��تانه برگزاری امتحانات پایان تر ِم این گروه

آموزان تحت حمایت بنیادکودک اقدام
از دانش
ِ
به برگزاری کارگاه مشاوره و روانشناسی نمود.
هدف از این کارگاه کس��ب نمرات برتر توس��ط
دانشآموزان از طریق فراگیری و تصحیح روش
مطالعه ،خودباوری و رفع اس��ترس ب��ود .دفتر

آمل ضمن حمایت تحصیل��ی از دانشآموزان ،با
همت همیاران و همکاران افتخاری به برگزاری
کالسهای آموزشی و رفع اشکال نیز میپردازد
و دست پرمهر همیارانی که مایل به همکاری در
این زمینه هستند را به گرمی میفشارد.
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نهالی که با همیاری نیکوکاران
بنیادکودک رشد کرد اکنون
پر بار و بر است

اين نامه ،از طرف دختری اس�ت که س�الها از
حمای�ت تحصیلی بنیادک�ودک بهرهمند بوده
و در س�ایه حمای�ت بنیادک�ودک و همی�اران
نیکاندی�ش اکن�ون یک�ی از اف�راد موف�ق
ش�هر خود اس�ت .مریم فارغالتحصیل رشته
مهندس�ی صنای�ع اس�ت و روزی از روزه�ای
دلانگی�ز بهار با حض�ور در بنیادک�ودک خبر
خوش اس�تخدامش در یک کارخان�ه صنعتی
ِ
را داد .او ب�ه پ�اس موقعی�ت کنون�یاش برای
نیکاندیشانی که در گذر این سالها مهرشان
را از او دریغ نداش�تند ،نامهی تشکری نوشت
ک�ه ب�رای تمام�ی همی�اران و دوس�تداران
بنیادکودک درخور تأمل است:
سالیانی که از زندگیم گذشت...

با سالم و احترام فراوان خدمت همیاران عزیزم
معنویت ،انسانیت و نوعدوس��تی واژههایی است که
به س��ادگی از ذهن بر صفحه کاغذ جاری میش��ود،
اما فهم و درک این واژهها آن چنان عمیق اس��ت که
هرکسی شایستگی پذیرش آن را نخواهد داشت و به
کار نخواهد بست .گروهی میدانند و فقط میدانند
اما بدان عمل نميکنند ،اما انس��انهایی خداگونه و
الهی میدانند و به نحو شایستهای عمل ميکنند.
من جواب س��ؤالی ک��ه س��الها ذهنم را مش��غول
میکرد ،یافتم:
“ تنها راه به دس��ت آوردن خوشبختی این است که
توقع قدرشناسی نداشته باشیم بلکه نیکی را فقط به
خاطر لذتش انجام دهیم” به راستی راز خلقت انسان
غیر از این چه خواهد بود .به راس��تی ما از نیستی به

هستی آمدهایم که چه کنیم.
خیل��ی خوش��حالم در س��الهایی ک��ه از زندگیام
گذش��ت،با انسانهایی همچون ش��ما آشنا شدم که
مهمترین تأثی��ر را در نظ��ام فک��ری و باورهای من
داش��تهاید .من از شما بس��یار ش��رمندهام که تا به
ح��ال کاری نکردهام که موجبات خش��نودی ش��ما
فراهم ش��ود ام��ا قولی به ش��ما خواه��م داد که زیر
آن امضاء خواهم کرد “ وقتی ش��ما در مس��یر نیکی
کردن گامهای بلند ب��ر میدارید و به پیش میروید
من با قدمهای کوچکم پشت س��ر شما خواهم بود “
از خدای ب��زرگ می خواهم تنی س��الم ،روحی پر از
عشق و معنویت و زندگانی سرش��ار از نشاط به شما
عطا کند.
خدا یار و نگهدارتان باشد.
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زنگ مهربانی در دفتر آمل
دفتر آمل در پنجمین همایش همیاران خود که
پنجم مرداد ماه در ت��االر پذیرایی باغ صمیمی
برگزار ش��د ،میزب��ان مهربانانی بود که رش��د،
ش��کوفایی و اعتالء را به دانشآموزان مس��تعد
نیازمند هدیه میدهند و همیش��ه همیار آنها
بودهان��د .در این مراس��م همی��اران دفتر آمل و
افراد نام آش��نایی چون “دکتر غالمرضا کاظمی
دینان” رئی��س انجم��ن روابط عموم��ی ایران
حضور داش��تند .همچنین با اجرای برنامههای
عباس رضازاده لحظات ش��اد و به ی��اد ماندنی
برای میهمانان همایش فراهم شد.
در ابتدای مراسم پس از خیرمقدم سرکار خانم
افسانه اسدپور مس��ئول دفتر آمل،سرکار خانم
دادخواه مدیرعامل محت��رم بنیادکودک ضمن
قدردانی از مهر سرش��ار عزیزانی که موفقیت و
دس��تاوردهای بنیاد کودک از نیکاندیش��ی و
مهربانی آنان محقق ش��ده ،یکی از اساسیترین
دغدغههای س��ازمان را فراهم آوردن شرایطی
مطلوب برای کم��ک به دانشآموزان مس��تعد
نیازمن��د در هرنقطهای از کش��ور دانس��تند و
فردایی بدون نیازمندیِ دانشآموزان مس��تعد
که به دلیل فق��ر از تحصیل ب��از میمانند ،آرزو
کردند.
در میان��ه مراس��م فیلمی کوتاه از س��فر س��ال
گذش��ته دانشآموزان به مشهد مقدس نمایش
داده ش��د و در پ��ی تاثیرگ��ذاری آرزوی قلبی
کودکان ب��رای این س��فر س��یاحتی و زیارتی،

نیک اندیش��ان حاضر در مراس��م با درخش��ش
خی��ره کنن��ده و س��خاوتمندی بس��یار ،مبلغ
 600میلی��ون ریال برای س��فر مج��دد آنها به
بنیادکودک اهدا کردند.
در ادامهی مراس��م گزارش��ی از اهم عملکرد دو
س��اله دفتر آمل در بازه زمانی دوس��اله همایش
همیاران (تیر 92تا م��رداد )94ارائ��ه گردید و
س��پس فیلمی کوتاه از روزهای اولیه ساخت تا
افتتاح ساختمان جدید بنیادکودک در این شهر
نمایش داده شد .همچنین با اهدای تابلو فرشی
نفیس از زحمات نیک اندی��ش گرامی مهندس
مصطفی فیروزی نیاکی تقدیر به عمل آمد.
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دانشآموز کاراتهکا ِر بنیادکودک در آمل با کسب مدال طال افتخارآفرین شد
محدثه از نخبگان ورزش کاراته شهر آمل ،از
دوم ابتدایی فعالیت خود را در رشته ورزشی
کاراته س��بک ش��وتوکان( )J.K.Sآغاز کرده
است.
او که تا کنون حکمه��ا و مدالهای متعددی
در این رش��ته ورزشی کس��ب کرده است ،در

درخت آرزوها
درخت پربار مهربانی
خوش��بختانه در همای��ش همی��اران دفت��ر
آم��ل ،درخت��ی ک��ه ش��کوفهدار آرزوه��ای
فرزندان بنیادک��ودک بود با یاری و اس��تقبال
نیکاندیش��ان ب��ه ب��ار نشس��ت و آرزوی این
دانشآموزان مس��تعد با 11دستگاه تلویزیون،
 9دس��تگاه یخچال 4 ،تخته فرش 8 ،دستگاه
اجاق گاز 10 ،دس��تگاه ماش��ین لباسش��ویی،
 3دس��تگاه آبگرمک��ن 2 ،دس��تگاه دوچرخه،
 1دس��تگاه رایانه و  1تخت خواب اکنون دیگر
به تحقق پیوسته اس��ت .بنیادکودک از تمامی
همیارانی که لبخند را به لبان این دانشآموزان
هدیه داده و میدهند ،نهایت سپاس را دارد.

مس��ابقه بینالمللی که مرداد ماه در اصفهان
برگزار شد ،توانس��ت س��ه مدال طال ،نقره و
برنز را به ترتیب در بخشه��ای تیمی ،کاتا و
کمیته به مدالهایش بيافزايد.
او در آب��ان ماه نیز در مس��ابقات جهانی کاپ
ترکی��ه در دو بخش کاتای انف��رادی و تیمی

موفق به دریافت نشان طال شد.
همچنی��ن گفتن��ی اس��ت ای��ن س��رمایه
بنیادکودک ،یکی از سی کاراتهکار مازندران
جهت اعزام به مس��ابقات انتخاب��ی تیم ملی
است و تمام همتش را برای مسابقات انتخابی
به کار بسته است.
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فرزندانی از جنس آسمان در حریم حرم دوست

خوش��بختانه ب��ا مهربان��ی و مس��اعدت
نیکاندیش��ان گرامی در همایش همیاران دفتر
آمل 170 ،دانشآموز آملی طی دو مرحله عازم
سفر مش��هد مقدس ش��دند .در مرحله اول این
اردوی سیاحتی و زیارتی 85 ،دانشآموز پسر به

مشهد مقدس س��فر کردند و طی چهار روز پس
از ادای س�لام و زیارت حریم دوس��ت از اماکن
سیاحتی دیدن و لحظات شادی را در کنار سایر
دوستانشان س��پری کردند .در مرحله دوم این
اردو نیز 85 ،دانشآموز دخت��ر از امکانات چهار

روزه ای��ن اردوی س��یاحتی و زیارت��ی بهرهمند
ش��دند .ناگفته نماند فرزن��دان بنیادکودک در
تمامی لحظ��ات و در آن حال و ه��وای معنوی،
همدلی مهربانان را با دعاهایی از جنس خلوص
ِ
پاسخگو بودند.
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لحظات گرم فرزندان دفتر آمل در شب زمستانی

فرزندان بنیادکودک در آمل با همیاری شهردار
محترم ایزدش��هر در هفتمین ش��ب زمستان به
هتل نارنجستان دعوت ش��دند و لحظات گرمی

را سپری کردند.
در این مراسم ش��ام ،بازیکنان و س��رمربی تیم
والیبال کاله آم��ل که از همی��اران بنیادکودک

بازسازی منزل دانشآموز آملی
توسط نیک اندیشان مهرمند

فاطمه دختر عزی��ز بنیادکودک در
آمل فک��رش را هم نمیک��رد که به
همین زودی با مهربان��ی جمعی از
نیکاندیش��ان فضای خانهاش رنگ
و بوی آرامش بگیرد.
در پ��ی انتش��ار خب��ر وضعی��ت
نابهسامان مس��کن این دانشآموز
ب��ا اس��تعداد در بخ��شکمکهای
اضطراری وبس��ایت بنیادکودک،
گروهی از مهندس��ین نیکاندیش،

نوی ِد تعمی��رات اساس��ی منزل این
دانشآموز را ب��ه بنیادکودک دادند
باورنکردن��ی زمانی
و به فاصل��هی
ِ
اندک خان��هی س��رد و تاریک این
کودک رنگ و ب��وی دیگری بر خود
گرفت.
به بخشکمکه��ای اضطراری در
وبس��ایت بنیادکودک س��ر بزنید.
شاید آرزوهای ِ
اندک کودکی منتظر
گشایش است...

هس��تند ،در کن��ار دانشآم��وزان حض��ور
یافت��ه و فضای��ی دوچندان ش��اد را برایش��ان
فراهم آوردند.
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اردبيل

A r d e b i l
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برگزاری همایش دو روزه دفتر اردبیل
با موضوع نقش و اهمیت خانواده در کنترل تحصیلی دانشآموزان
م��ادران دانشآم��وزان با
همایش دو روزهی
ِ
مش��ارکت دفتر اردبیل و انجمن م��ددکاران
اجتماعی استان اردبیل در خرداد ماه در سالن
اجتماعات بانک ملی برگزار شد.
در این همایش مس��ئولین انجمن مددکاران
اجتماع��ی اس��تان و همچنی��ن مس��ئول و
مددکاران دفتر اردبیل حضور داشتند.
ش��رکتکنندگان در س��خنرانیهای خ��ود
ب��ه نق��ش و اهمی��ت خان��واده در کنت��رل و
تقویت بُع��د تحصیل��ی دانشآم��وزان تأکید
کردند.

در این همایش مس��ائلی نظیر بررس��ی ابعاد
ازدواج زود هن��گام دختران ،تأکید
اجتماعی
ِ
بر مزایای کالسهای تقویت��ی ،نقش خانواده
در پرورش و تربیت فرزندان ،بررس��ی عوامل
افت تحصیل��ی دانشآموزان و دانش��جویان،
بررس��ی ابع��اد مختل��ف جامعهپذی��ری
دانشآم��وزان در خانواده و مدرس��ه ،تأکید بر
تعامل خانوادهها با م��دارس و معلمان مطرح
شد.
همچنین مس��ئول دفت��ر انجمن م��ددکاران
اجتماعی اس��تان از نه��اد خان��واده بهعنوان

دانش��گاه و مه��د جامعهپذیری فرزن��دان یاد
ک��رد و بر لزوم آموزش رس��می و غیررس��می
مهارته��ای زندگ��ی و مس��ئولیت اجتماعی
ب��ه دانشآم��وزان تأکی��د ک��رد .ایش��ان در
ادام��ه جامع��ه پوی��ا و با نش��اط را من��وط به
وج��ود خانوادهه��ای کارآم��د و بانش��اط
دانس��ته و لزوم اس��تفاده بهینه از تمام منابع
موج��ود جامع��ه ب��ه خص��وص بنیادکودک
و ب��ه فع��ل رس��انیدن اس��تعدادهای نهفته
دانشآموزان با اس��تعداد و خالق را خواس��تار
شدند.

دفتر اردبیل ،غرفه برتر در نمایشگاه
تخصصی دستاوردها و عملکردهای
سازمانهای مردم نهاد

برگزاری جلسه آشنایی
مادران با مهارت قالیبافی
در دفتر اردبیل

دفت��ر اردبی��ل در نخس��تین نمایش��گاه تخصصی دس��تاوردها و
عملکردهای س��ازمانهای مردم نه��اد که در بهمن م��اه در محل
نگارخانهی خطایی به همت اس��تانداری اردبیل برگزار شد ،حضور
یافت .در این نمایش��گاه بی��ش از  40س��ازمان مردمنها ِد اس��تان
ش��رکت کردند و دفتر اردبیل نیز با هدف معرف��ی محور فعاليتها
و عملکردهای خود در این نمایش��گاه حضور پی��دا کرد و به معرفی
موسسه پرداخت.
گفتنی اس��ت که تعدادی از مسئولین اس��تانی نیز از این نمایشگاه
بازدید کرده و با فعاليتهای بنیادکودک از نزدیک آش��نا ش��دند.
در پایان نمایش��گاه ،غرف��ه بنیادکودک در بخ��ش ارائهی عملکرد
بهعنوان غرفه برتر انتخاب شد.

م��ادران
در خ��رداد ماه جلس��هی آش��نایی با مه��ارت قالیباف��ی برای
ِ
دانشآموزان بنیادک��ودک در دفتر اردبیل برگزار ش��د .در این جلس��ه
م��ادران دانشآموزان که در زمین��هی قالیبافی مهارت دارند
تعدادی از
ِ
با حضور یک مربی که م��اد ِر یکی از دانشآموزان تحت حمایت اس��ت و
اکنون توانسته است س��ه کارگاه قالیبافی را افتتاح کند ،برگزار شد .این
بانوی کارآفرین ضمن ارائهی راهنماییهایی در زمینه قالیبافی دربارهی
کسب درآمد بیش��تر و همچنین پیش��رفت بهتر در این رشته مطالبی را
عنوان کرد و مقرر ش��د با هماهنگی بنیادکودک تع��دادی از این عزیزان
جهت ثبت ن��ام در کارگاه قالیبافی اقدام کنند تا بتوانن��د از تواناییهای
خود بهره بیش��تری ببرند و به نوعی بتوانند با بهکارگیری این تواناییها
آینده خود و فرزندانشان را تا حدی تأمین کنند.

اردوی یک روزه دانشآموزان اردبیلی به منطقه بوالغالر
ش��هریور م��اه س��ال  94اردوی ی��ک روزه
آم��وزان مقط��ع
ب��ا حض��ور  35نف��ر از دانش
ِ
ابتدای��ی و راهنمای��ی بنیادک��ودک دفت��ر

اردبی��ل در منطق��ه بوالغ�لار ب��ا هماهنگ��ی
یک��ی از همی��اران نی��ک اندی��ش برگ��زار
شد.

طی اجرای این اردو مس��ابقات مختلف تفریحی
بین دانشآموزان اجرا و در پایان به این عزیزان
جوایزی اهدا شد.
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برگزاری اردوی مشهد
در شهریور ماه سال  94یک اردوی زیارتی ،فرهنگی
و تفریحی برای  40نفر از دانشآموزان دبیرس��تانی و
برخی از دانش��جویان با همیاری نیکوکاران اردبیلی
برگزار شد.
در این س��فر تالش ش��د فضاها و اماک��ن فرهنگی و
تفریحی شهر مشهد نیز عالوه بر حرم امام هشتم(ع)
به دانشآموزان معرفی شود و مورد بازدید قرار گیرد.
تجربه ثابت کردهاس��ت این نوع س��فرها میتواند در
روحیه دانشآموزان ِ
تحت حمایت تأثیر بسیار مثبت
و بهسزایی داشتهباشد.

نهال بنیادکودک اردبیل
به بار نشست...

عملیات اجرائی پروژه ساختمان
بنیادکودک دفتر اردبیل

یکی از دانشآموزان تحت حمای��ت دفتر اردبیل ب��ه جمع همیاران
بنیادکودک پیوست.
نگار ،از فرزندان با اس��تعداد اردبیل بیش از ده سال عضو بنیادکودک
بوده و با حمایتهای بنیادکودک و همیاران و با تالش و پشتکار خود،
تحصیالت دانشگاهیاش را در در رش��ته علوم آزمایشگاهی به اتمام
طرح خ��ود در یکی از بیمارس��تانهای
رس��انده و در حال گذراندن ِ
شهرستان نمین است.
اکنون نگار به پاس نیکاندیش��ی همیاران ،مه��رورزی بنیادکودک
و در راس��تای تحق��ق آرزوی مهم زندگ��ی خود ،به جم��ع همیاران
ای��ن مؤسس��ه پیوس��ته و اکن��ون حمای��ت یک��ی از دانشآموزان
بنیادکودک را ب��ر عهده گرفتهاس��ت تا س��ایر کودکان با اس��تعداد
نیازمند در این م��رز و بوم نیز از حمایت بنیادک��ودک و مهر همیاران
برخوردار شوند.

در راس��تای نشستی که
بین نیکوکاران اردبیلی
فعال در حوزه ساختمان
ب��ا اعض��ای هی��أت
مدی��ره و مدیرعام��ل
بنیادکودک برگزار شد،
نیک��وکاران ارجمن��د
آمادگ��ی و هم��کاری
خ��ود را جهت اح��داث و تکمی��ل س��اختمان دفت��ر اردبی��ل اعالم
کردن��د .خوش��بختانه پ��س از حدود  2س��ال وقف��ه ،پ��روژه احداث
س��اختمان بنیادک��ودک در آب��ان  94مجدد آغ��از ش��د و در دههی
اول دی م��اه عملیات اجرائی س��قف این س��اختمان در چه��ار طبقه
به پایان رسید.
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برگزاری جلسات مشاوره
هر هفته در دفتر اردبیل
دفتر اردبیل جه��ت ارتقاء س��طح علم��ی و فرهنگی
خانوادهه��ای تح��ت حمای��ت بنیادکودک ،اق��دام به
برگزاری جلس��ات مش��اوره ف��ردی و گروه��ی برای
دانشآم��وزان نیازمن��د به مش��اوره کرده اس��ت .این
جلسات مش��اوره به صورت هفتگی و با حضور یکی از
همیاران محترم بنیاد کودک و مدرس دانشگاه اردبیل
در دفتر بنیادک��ودک در این ش��هر برگزار میش��ود.
همچنین برای تع��دادی از دانشآموزان که دچار افت
تحصیلی بودند جلس��ات مش��اوره تحصیل��ی گروهی
برگزار شد و دفتر اردبیل با کمک مشاوران متخصص
نسبت به برطرف کردن این مسائل اقدام کردهاست.

افتخار آفرینی دو دانشآموز
بنیادکودک در اردبیل
زهرا دانشآموز پایه اول دبیرس�تان با مع�دل  19/54عالوه بر
موفقیتهای تحصیلی ،در زمینهی ورزش تکواندو نیز صاحب
مقام است .وی حدود چهار س�ال در این زمینه فعالیت داشته
و در بیس�تمین دوره مس�ابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان
کشور در آذر ماه 94مقام اول و دوم و در مسابقات استانی مقام
اول را کس�ب کرده و منتخب تیم ملی اس�ت .مریم خواهر 13
س�الهی زهرا نی�ز در ورزش تکواندو فعالی�ت دارد و رتبههای
برتر در سطح کشوری و استانی کسب کردهاست.
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اصفهان

I s f a h a n
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شب خاطره انگیز یلدا
برای دانشآموزان اصفهانیِ
بنیادکودک
دفت�ر اصفه�ان در زمس�تان ب�ا اهداء س�بد
پذیرای�ی یلدا به دانشآم�وزان تحت حمایت
به همراه ایش�ان به استقبال زمس�تان رفت.
سبدهای یلدا از طرف یکی از همیاران گشاده
دست مؤسسه به فرزندان بنیادکودک تقدیم
شد تا ش�بی خاطره انگیز برایش�ان به یادگار
بگذارد.

درخششی دیگر از دانشجویان
بنیادکودک در مسابقات کشتی

برگزاری جلسات
مشاوره تحصیلی و خانوادگی

حسین از دانش��جویان با اس��تعداد دفتر اصفهان اس��ت .او در رشته
ورزش��ی کش��تی فعالی��ت دارد و در مس��ابقات دانش��جویی منطقه
 5کش��ور در رش��ته کش��تی آزاد و فرنگی که در آذر ماه ب��ه میزبانی
دانشگاه ش��یراز برگزارش��د ،مقام س��وم کش��تی فرنگی در وزن 85
کیلوگرم را کس��ب کرده اس��ت .بنیادکودک از اینکه نهال دانش��ش
این چنی��ن افتخارآفرین به بار نشس��ته خرس��ند و مفتخر اس��ت و
امی��د دارد همه کودکان ب��ا اس��تعداد نیازمند ،از موهب��ت همیاری
نیکاندیشان عزیز برخوردار شوند تا امکان رشد و بالندگی برای همه
آنها فراهم باشد.

دفت��ر اصفه��ان در س��ال  94در راس��تای ارتقاء س��طح فرهنگی
خانوادههای دانشآموزان تحت حمایت بنیادکودک در این اس��تان
با همکاری مرکز مش��اوره رها اقدام به برگزاری جلس��ات مش��اوره
فردی ،خانوادگ��ی و تحصیلی ک��رد .از مهر  94هر هفته جلس��ات
مش��اوره تحصیلی برای دو دانشآموزی که در آس��تانه شرکت در
کنکور س��ال  95بودند برگزار ش��د .همچنین جلس��ات مش��اوره
خانوادگی برای دانشآموزانی برگزار ش��د که ب��ه دالیلی در محیط
مدرسه و خانواده دچار مشکل ش��دهبودند و خوشبختانه نتیجه آن
بسیار رضایتبخش بود.
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صبحانهای گرم در روزی سرد
در یکی از روزهای س�رد زمس�تانی ش�هر اصفه�ان ،بنیادکودک با
یاری یکی از همیاران عزیز اصفهانی ب�رای  250نفر از دانشآموزان
به همراه خانوادههایش�ان صبحانهای گ�رم تهیه نم�وده و بین این
عزیزان توزیع کرد.

چتر حمایت ،مخترع
مکتشف ،مبتکر و متفکر را در اوج
آسمانهای افتخار به پرواز درآورد
علی دانشآموز با اس��تعداد  13س��اله که در پای��ه هفتم تحصیل
ميکند و در آین��ده دوس��ت دارد مهندس برق ش��ود ،از کودکی
رباتسازی را شروع و تا به حال  20عدد ربات درست کرده است.
از زبان علی :اولین رباتم یک ماش��ین کوچک ب��دون آرمیچر
بوده که چند روز بع��د یک آرمیچر ،طایر و باط��ری خریدم و آن
را تعمیر کردم س��پس یک ماش��ین متحرک ش��د .من از بچگی
با یک قوطی ،توپ کوچک و کاموا عروس��ک درس��ت میکردم.
با عالقهای که به تعمیرات وس��ایل الکتریکی داش��تم روز به روز
تواناییهایم بیشتر شد به طوری که در این سن میتوانم موبایل
و بعضی از وس��ایل برق��ی من��زل را تعمیر کن��م .در حال حاضر
میتوانم با مهارت بهعنوان یک نوجوان س��یزده ساله با کامپیوتر
کار کنم.
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جلسه مشاورهای برای دانشآموزان منطقه کفران

با توجه به مش�کالت زیس�تی و کمآبی چند س�ال اخیر در منطقهی ش�رق
اصفهان ،بنیادکودک برای کمک به این خانوادهها و ارتقاء سطح فرهنگی آن
منطقه تصمیم به افتتاح دفتر اقماری شرق اصفهان (کفران) گرفت .بنابراین
ِ
مش�کالت خانوادهها جلس�ه مش�اورهای برای دانشآموزان این
با توجه به
آموزان مذکور از جلسه مشاوره بس�یار استقبال
ش
دان
ش�د.
برگزار
منطقه
ِ
کردند و نه تنه�ا آنها بلک�ه خانوادههایش�ان نیز مصرانه متقاضی تش�کیل
مجدد جلسات هستند.

کودکی که قصهی کودکانه را
به تصویر کشید

ملیکا دختری ده ساله است .وی از سنین کم به نقاشی عالقمند بود و در سن  6سالگی با پا گذاشتن
به محیط آموزشی پیشدبستانی و با کمک مربی استعدادش ش��کوفا شد .به طوری که در مسابقات
نقاشی اس��تان اصفهان مقام اول را کس��ب کرده اس��ت .اکنون هم این کودک هنرمند نقاشیهای
کودکانه خود را با توجه به متن داستان به تصویر کشیده است.
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ايالم
I l a m
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بازگشایی
کتابخانه دفتر ایالم
بنیادکودک در جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان دانشآموزان اقدام به برقراری
کتابخانه در همهی دفاتر  25گانهی خود کرده است .در همین راستا دفتر ایالم نیز که مدت زیادی از بازگشایی
و شروع فعالیت آن نمیگذرد ،برای دانشآموزان ایالمی کتابخانهای را راهاندازی کرد .در این کتابخانه ،برای گروههای
سنی مختلف کتابهای علمی ،داستانی و آموزشی وجود دارد.

روز جهانی نجوم در بنیادکودک ایالم

دفتر ایالم ب��ه مناس��بت روز جهانی نج��وم در تاریخ
پنجم اردیبهشت  1394با همکاری انجمن فرهنگی-
هنری وی��را اقدام ب��ه برگزاری برنام��ه فرهنگی رصد
ستارهها کرد .این برنامه در پارک جنگلی ُچغاسبز که
یکی از مناطق مرتفع اس��تان ایالم اس��ت برگزار شد.
در این برنامه م��ددکار بنیادکودک ایالم و س��ه نفر از
همکاران افتخاری فعال به همراه چند کارشناس علم
نجوم دانشآموزان را همراهی کردن��د .در این برنامه

کارشناس��ان از طریق ویدئو پروژکت��ور مطالبی را در
مورد شناخت سیارات ،س��تارگان و کاربردهای آنها
به دانشآموزان آموزش دادن��د .دانشآموزان در این
برنامه توانستند از طریق تلس��کوپ سیاراتی از جمله
زهره ،مشتری و ماه را مشاهده کنند و در آخر با اهداء
کتاب اکتش��افات فضایی و بروش��ور مراحل س��اخت
تلس��کوپ ،این برنامه جالب و ب��ه یادماندنی به پایان
رسید.
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اردوی مشترک دانشآموزان دفاتر ایالم و بم به مشهد مقدس
در اواخ��ر خ��رداد م��اه  ،94دفات��ر ب��م و
ای�لام بنیادکودک ،ب��رای تع��داد  56نفر از
دانشآموزان  14تا  20س��اله ،اردوی زیارتی
و سیاحتی اس��تان خراس��ان رضوی برگزار
کردند.
این اردوی  7روزه با هدف زیارت حرم مطهر
امام رضا (ع) و آشنایی دانشآموزان با اماکن
متبرکه و سیاحتی مشهد مقدس و همچنین

عقد تفاهمنامه
بنیادکودک و تیم پزشکان
متخصص ایالم به منظور
ارتقای سطح سالمت
دانشآموزان
دفتر ایالم از تی��ر  94طرح س�لامت و امضای
تفاهمنامه با پزشکان متخصص در استان ایالم
را آغاز کرده و تا کنون موفق شده با  17پزشک
متخصص ،دو دندانپزشک و یک درمانگاه برای
ارائه خدمات ب��ه دانشآم��وزان تحت حمایت
بنیادکودک و خانوادههایشان بهصورت رایگان
تفاهمنامه امضا کند .به موجب این تفاهمنامه،
دانشآم��وزان بنیادک��ودک و خانوادهه��ای
محترمش��ان میتوانن��د ب��ا ارائ��ه معرفینامه
از ط��رف بنیادک��ودک در مط��ب پزش��کان
نیکاندی��ش حاضر ش��ده و بهص��ورت رایگان
ویزیت شوند .شایان ذکر اس��ت این تفاهمنامه
بین یک تا سه سال اعتبار خواهدداشت.

باال ب��ردن رواب��ط اجتماع��ی دانشآموزان
برگزار شد.
دانشآموزان پس از ورود به مشهد به زیارت
حرم مطهر امام رضا رفتند و با همکاری دفتر
مش��هد ،یک روز را در منطقه ییالقی اخلمد
گذراندند.
در این س��فر برنامهه��ای فرهنگ��ی و مفرح
زی��ادی توس��ط هم��کاران افتخ��اری دفتر

مش��هد برگزار ش��د که دانشآم��وزان را به
وجد آورد .پی��ادهروی و بازدی��د از زیباترین
آبش��ار آن منطق��ه و همچنی��ن بازدی��د از
آرامگاه فردوس��ی ،زیارتگاهها و بازارچههای
س��نتی طرقبه از دیگر برنامههای��ی بود که
ب��رای دانشآموزان برگزارش��د .تمامی امور
این اردو با کمک و پیگیریه��ای تعدادی از
همیاران نیکوکار بنیادکودک انجام شد.
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تمرین ورزشی
دانشآموزان تحت
حمایت بنیادکودک ایالم

بازدید علمی
دانشآموزان ایالم از
نهالستانهای منابع طبیعی
ش��هریور س��ال  94دفتر ایالم جهت باال بردن
س��طح علمی دانشآم��وزان تح��ت حمایت با
همکاری اداره کل منابع طبیعی اس��تان ،اقدام
به بازدید علمی از نهالستانهای منابع طبیعی
کرد .این برنامهی ی��ک روزه در پارک جنگلی
ُچغاس��بز ک��ه یک��ی از مناطق مرتفع اس��تان
ایالم اس��ت ،اجرا ش��د و دانشآم��وزان دختر
به همراه م��ددکار مجموعه و نی��ز یک نیروی
داوطلب راهی ای��ن مناطق مرتفع ش��دند .در
ابت��دای ای��ن برنامه یک��ی از کارشناس��ان در
زمینه انواع نهالهای موج��ود ،خواص دارویی
آنها و چگونگی مراقبت و رس��یدگی از آنها به
دانشآموزان عزیز توضیحاتی ارائه داد و آنها را
با گونههای مختلف گیاهی و اس��م علمی آنها
و ...آشنا کرد.

تع��دادی از دانشآم��وران پس��ر ایالمی که
عالقمند به رش��ته ورزش��ی فوتبال هستند،
با مس��اعدت همکاران افتخاری هفتهای یک
جلس��ه در زمین فوتبال مش��غول به تمرین
ش��دهاند .خوش��بختانه دانشآم��وزان طی

چند جلس��ه حضور در زمین ب��ازی ،روحیه
شادابتری پیدا کرده و پیشرفت چشمگیری
در این رشته ورزشی داشتهاند .به این ترتیب
در برنامههای تابس��تانی عزی��زان ،تفریحات
ورزشی هدفدار نیز گنجانده شد.
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جشنواره بادبادکها
در روز جهانی کودک
در ایالم
در راس��تای معرفی و همچنین تبلیغ و ترویج
فعاليتهای دفتر ایالم به عم��وم مردم ،تالش
ش��د که در  16مهر ماه روز جهان��ی کودک از
عده کثی��ری از مردم در جش��ن بادبادکها در
راستای اهداف موسسه و معرفی بنیادکودک،
جذب همی��ار و پذیرش دانشآم��وز دعوت به
عمل بیاید .بدین منظور غرفه بنیادکودک یکی
از غرفههای فعال در روز جهانی کودک در کنار
س��ایر غرفهها بود .برنامهریزی و سازماندهی
برای برنامهه��ای تعیین ش��ده در روز جهانی
کودک با نظ��ارت مس��ئول دفتر و م��ددکار و
همکاران افتخاری از یک هفته قبل از برگزاری
جشن بادبادکها آغاز ش��د .همچنین غرفه با
محور معرفی مختصر فعاليتهای بنیادکودک
در قالبی ج��ذاب و گویا طراحی ش��د .از جمله
فعاليتهای��ی ک��ه در آن روز ص��ورت گرفت
اس��تفاده از کادر گری��م برای نقاش��ی صورت
و انگش��تان دس��ت کودکان ،س��اخت فرفره و
پیکس��ل بود .الزم به ذکر اس��ت این فعاليتها
بهصورت رایگان انجام ش��د .همچنین در کنار
تمام برنامههای متنوع با توزیع بروشور ،مجله
و سیدی و نمایش عکسهایی از فعاليتهای
بنیادکودک در ای�لام ،عموم م��ردم حاضر در
جش��ن با اه��داف و آرمانه��ای بنیادکودک
آشنایی پیدا کردند.
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سیل در استان ایالم
زندگی دانشآموزان
تحت حمایت بنیادکودک
را مشکلساز کرد
بارش کمسابقه باران طی دس��تکم  10سال
اخیر در آبان ماه  94خس��ارتهای فراوانی به
همراه داش��ت .آبِ  50درصد شهر ایالم در این
سیل قطع شد و  20درصد مناطق نیز با قطعی
برق دست و پنجه نرم کردند.
در پی حادثهی سیل در ش��هر ایالم با توجه به
بازدید مس��ئول دفتر ای�لام از وضعیت زندگی
دانشآموزان تحت حمایت و همچنین با توجه
به این ک��ه اغلب این دانشآموزان در حاش��یه
ش��هر و بیش��تر در زیرزمین زندگی می کنند،
متأسفانه خسارت وارده خیلی زیاد بود.
بنیادک��ودک ب��ا یاری نیک��وکاران نس��بت به
برطرف کردن مشکالت پیش آمده اقدام کرد.
دفتر ایالم با گروه همکاران افتخاری خود اقدام
به توزیع م��واد غذایی و همچنی��ن پتو در بین
دانشآم��وزان تحت حمای��ت بنیادکودک که
سیل ایالم به منازل آنها آسیب شدید رسانده
بود ،کرد .در م��ورد یکی از من��ازل نیز مبلغی
برای تعمیر من��زل از ط��رف بنیادکودک اهدا
شد اما مش��کل اصلی تعمیر منازل آسیبدیده
سایر دانشآموزان و بیشتر مشکل خانوادههای
س��یلزده ،کمبود نقدینگی جهت تعمیر اولیه
منازلشان بود.

دانشآموزان بنیادکودک
در ایالم به تماشای فیلم
شاهزاده روم نشستند

در بهمنماه  94با همکاری س��ینما فرهنگ
ش��هر ای�لام ی��ک برنام��ه فرهنگ��ی ب��رای
دانشآم��وزان پای��ه ابتدای��ی ت��دارک دیده
ش��د .دانشآموزان با اس��تعداد تحت پوشش
بنیادکودک از طرف دفتر ایالم به این سینما

دعوت ش��دند و به تماش��ای فیلم سینمایی
شاهزاده روم نشستند .در این اردوی فرهنگی
م��ددکاران و همکاران افتخ��اری دفتر ایالم،
دانشآم��وزان را همراه��ی ک��رده و لحظات
خوشی را برای آنها فراهم آوردند.
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بروجرد

B r o j e r d

50
بهـار95

بازدید دانشآموزان دفتر نمايندگي بروجرد از محل ساختمان مرکزی آتش نشانی بروجرد
در اردیبهش��ت ماه  94بیست دانشآموز پسر
بنیادكودک به اتفاق هم��کاران دفتر بروجرد
از س��اختمان مرکزی آتشنش��انی شهرشان
بازدید کردند .این بازدید ب��ا یک برنامهریزی
مناس��ب در هفته مش��اغل و با هدف آشنایی
دانشآموزان با ش��غل آتشنشانی انجام شد و

طی آن دانشآموزان با قس��متهای مختلف
مرکز آتشنشانی و وسایل و ماشینآالت اطفاء
حریق آش��نا ش��دند و به کمک آتشنشانها
به صورت عملی با تعدادی از این وس��ایل كار
کردند .در پایان بازدید نیز مدیرعامل سازمان
آتشنشانی بروجرد ضمن خوشآمدگویی به

برگزاری اردو و بازدید
از شهر اصفهان با شرکت
دانشآموزان بروجرد
در شهریور ماه  94از سوی دفتر نمايندگي بروجرد
یک اردوی تفریحی برای دانشآموزان دختر تحت
حمایت بنیادکودک برگزار شد.
دانشآموزان در این س��فر از اماکن تاریخی ،هنری
و فرهنگی اصفهان دیدار کردن��د .هدف از برگزاری
این اردوها ارتقاء سطح مش��ارکتهای اجتماعی و
فعاليتهای گروهی دانشآموزان و نیز سطح دانش
فرهنگی آنهاست.
این س��فر با همیاری و همکاری صمیمانه همکاران
دفتر نمايندگي اصفهان صورت پذیرفت.

دانشآموزان به سوالهای آنها پاسخ داد و به
بچهها اجازه داده شد تا با وسایل و لباسهای
مخصوص آتشنشانی عكس یادگاری بگیرند.
پس��رها که از این بازدید بس��یار هیجان زده و
مس��رور بودند ،اطالعات و تجربه خوبی از این
بازدید به دست آوردند.
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ِ
آموزان
اردوی دانش
بروجردی به شهر نور

اردوی��ی با همت همی��ار مهرب��ان بنیادکودک از
مورخه  20لغایت  23ش��هریور ماه برگزار ش��د و
آموزان بروجردی در طول سفر به شهر نور
دانش
ِ
استان مازندران از اماکن دیدنی شامل الویج ،سد
خاكی ،آبش��ار آبپری بازدی��د کردند و خاطرات
خوبی از این سفر برایشان رقم خورد.

جشن مهر
دفتر نمايندگي
بروجرد به مناسبت
روز جهانی کودک

مراسم جش�ن مهر در روز جهانی کودک و
به مناسبت گرامیداش�ت این روز با حضور
تع�داد زی�ادی از دانشآموزان مس�تعد و
خانوادههای آنان و تعدادی از مس�ئولین،
نیک�وکاران و پزش�كان ش�هر بروجرد در
ت�االر دكتر زری�ن ك�وب و به هم�ت دفتر
نمايندگي بروجرد برگزار شد.
در این مراس�م علاوه ب�ر طرحریزی یک
روز ش�اد ب�رای دانشآم�وزان ،برخ�ی
از مس�ئولین ش�هر نی�ز ای�راد س�خن
کردند.
همچنین با توجه به همزمانی این مراس�م

با آغاز س�ال تحصیلی و ب�ا در نظر گرفتن
رس�الت بنیادکودک در حمایت از تحصیل
دانشآم�وزان ب�ا اس�تعداد نیازمند ،یک
مش�اور عالی رتب�هی آم�وزش و پرورش
نی�ز در خص�وص نح�وه درس خوان�دن،
برنامهری�زی تحصیلی و ...در این مراس�م
برای دانشآموزان سخنرانی کرد.
در پایان مراس�م نیز ضمن پذیرایی ،جوایز
و گواهیهای ب�ورس تحصیلی بنیادکودک
به دانشآموزانی که در ماههای اخیر تحت
حمای�ت بنیادکودک ق�رار گرفت�ه بودند،
اهدا شد.
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برگزاری نمایش ویژه
برای دانشآموزان
بنیادکودک در بروجرد
ابتدایی
در بهمن م��اه 40 ،دانشآمو ِز مقط��ع
ِ
دفت��ر نمايندگي بروج��رد به کان��ون پرورش
فک��ری ک��ودکان و نوجوانان بروج��رد دعوت
شدند .دانشآموزان بنیادکودک پیش از شروع
نمایش از کتابخانه این مرک��ز بازدید کردند و
امکان یافتند تا مجالت و کتابهای مناس��ب
با گروه س��نی خود را مطالعه کنن��د .آنها پس
از مطالعه به س��الن نمایش رفتند و از تماشای
نمایشی ش��اد که توس��ط گروه نمایش کانون
پرورش فکری برگزار شده بود ،لذت بردند.
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روزهای شاد نوروزی
در ارگ جدید بم
نمايندگ��ي بنیادک��ودک در ش��هر ب��م
برای فراهم ک��ردن لحظات ش��اد در ایام
نوروز ب��رای دانشآموزان تحت پوش��ش،
تصمیم ب��ه برگزاری برنامهه��ای تفریحی
ب��رای ک��ودکان گرف��ت و ب��ا هماهنگی
مس��ئول واحد ت��دارکات منطق��ه تجاری
ارگ جدی��د در هفت��ه دوم تعطی�لات
ن��وروزی ،دانشآم��وزان از تفریحات��ی
نظیر ش��هربازی ،تئات��ر خیابان��ی ،گریم
ص��ورت ،نقاش��ی چه��ره ب��ر روی کاغذ و
مس��ابقه دارت لذت بردند .همچنین قایق
س��واری در دریاچ��ه و پذیرای��ی عصرانه
و ش��ام ،ش��ادی فرزندان بنیادک��ودک را
کامل کرد.

سفر فرزندان بنيادکودک بم به مشهد مقدس
بهار با آمدنش بار دیگر ش��ادی و مهربانی را به فرزندان ش��هر نخل و به��ار نارنج به
ارمغان آورد.
دفتر بم ،با نیکاندیش��ی یکی از همیاران بزرگوار اولین اردوی زیارتی و س��یاحتی
کودکان تحت حمایت خود را به مشهد مقدس در بهار  94برگزار کرد.
در این اردوی هفت روزه ،دانشآموزان پس��ر بنیادکودک ضمن بازدید از جاذبههای
گردشگری و سیاحتی شهر مشهد ،به زیارت مرقد امام رضا (ع) نیز رفتند.
دانشآموزان بم در ای��ن اردوی نوروزی از ح��رم مطهر امام رضا(ع) ،کوه س��نگی،
س��رزمین موجهای آبی و باغ وحش وکیل آباد بازدید کردن��د و هزینههای اقامت و
طول سفر توسط یکی از همیاران مهربان بنیادکودک تأمین شد.
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ارگ بم شادی جشن خرما را با فرزندان بنیاد کودک قسمت کرد

در روزه��ای پایانی تابس��تان ،منطق��ه آزاد ارگ
جدید میزبان دانشآموزان دفتر بم بود.
در هفت��ه آخ��ر ش��هریور طب��ق رس��م هم��ه
س��اله ،منطق��ه ارگ جدی��د ب��ا پایان برداش��ت
محصول خرم��ا اقدام ب��ه برگزاری جش��ن خرما
ميکند.

این مراس��م امس��ال نیز به مدت یک هفته ادامه
آم��وزان بنیادک��ودک از دفتر بم
داش��ت و دانش
ِ
که هر س��اله از برنامههای مفرح این ایام استفاده
ميکنند ،امس��ال نیز در این جش��نها ش��رکت
کردن��د و از برنامههای��ی نظیر فیلم س��ینمایی،
قایق سواری در دریاچه ،ش��هربازی ،شعبدهبازی

دفتر بم همانند سالهای گذشته
مهر را با مهرورزی همیارانش جشن گرفت
در آستانه بازگشایی مدارس ،دفتر بم همانند سالهای گذشته مهر
را با مهرورزی همیارانش جشن گرفت و کولهپشتیهایی که با کمک
همیاران بزرگوار و همیش�ه همراه بنیادکودک آماده شده بود ،بین
کودکان و نوجوانان مشتاق علمآموزی که ش�هریور را به انتظار مهر
با روی�ای کالس درس به صبح میرس�اندند ،توزیع ش�د .دفتر بم با
توزیع کوله پش�تی و ل�وازم التحریر بین  110دانشآموز با اس�تعداد
نیازمند در مقاطع تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی و دبیرس�تان شادی
و لبخند را میهمان دلهای کوچک این عزیزان کرد.

و نقاش��ی چهره لذت بردند و در ط��ی هفته نیز با
عصرانه و شام از دانشآموزان پذیرایی شد.
با مهرمندی و نیک اندیش��ی مدیریت منطقه آزاد
ارگ ،رفت و آمد و ش��رکت در تمام برنامهها برای
فرزندان بنیادک��ودک در مدت برگزاری جش��ن
خرما رایگان بود.
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روز جهانی کودک
در دفتر بنیادکودک بم

روز جهانی کودک برای دفتر بم بهانهای بود تا بار
دیگر طی مراس��می فرزندان بنیادکودک را گرد
هم آورد و جمعی خاطرهانگیز با هم ،در کنار هم و
برای هم بر پا کند.
مس��ئول یکی از س��ایتهای خدماتی و تفریحی
ش��هر بم متولی این جش��ن ش��د و قلعه شادی را
جهت برگزاری این مراسم در اختیار بنیادکودک
گذاش��ت .جش��ن روز جهان��ی کودک ب��ا حضور

دانشآم��وزان  7ت��ا  12س��اله بنی��اد ک��ودک و
مادرانش��ان در قلعه شادی برگزار ش��د .فرزندان
بنیادک��ودک ب��ا برنامههای ش��اد و مف��رح نظیر
نقاش��ی ب��ا موض��وع آزاد و مس��ابقه ب��اد کردن
بادکنک و بازی و هیجان در قلعه شادی روح این
مکان تفریحی را با خندههای خود سیراب کردند.
همچنین حضور اکیپ تخصصی دندانپزشکی در
قلعه شادی ،برنامه ویژهی دفتر بم در روز جهانی

کودک بود که با هماهنگی مس��ئول قلعه شادی
انجام شد .دندانپزش��کان نیکاندیش با حضور در
جمع دانشآموزان ،عالوه بر معاینه دهان و دندان
کودکان ،ب��ه آنها طریق��هی صحیح اس��تفاده از
مسواک و نخ دندان را آموزش دادند .همچنین در
طی این برنامه آموزش��ی به همهی دانشآموزان
تحت حمایت بنیادکودک پکیج بهداشتی شامل
مسواک ،خمیردندان ،نخ دندان و کتاب اهدا شد.
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برگزاری اولین سالگرد تأسیس بنیادکودک بوشهر
در آخری��ن روزه��ای اس��فند  93آیی��ن اولین
سالگرد گشایش دفتر بنیادکودک در بوشهر در
دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.
در این مراس��م که با هدف معرف��ی بنیادکودک
و آش��نایی مدعوین با عملکرد دفتر بوشهر طی
یکس��ال فعالی��ت در منطق��ه برگ��زار گردید،
پخش مستند تصویری  20سال عملکرد ،سرود
س��ازمانی بنیادک��ودک ،س��خنرانی مدیرعامل
خان��م س��رور دادخ��واه در راس��تای معرف��ی
خطمشی بنیادکودک و شرح مختصری از نحوه
تشکیل موسس��ه و تعداد کنونی دانشآموزان با
اس��تعداد تحت حمایت و همیاران این مجموعه

توس��ط یکی از اعضای هیأت امنای دفتر بوشهر
زینت بخش محفل بود.
ِ
رس��الت بنیادک��ودک،
در راس��تای معرف��ی
دانشآموزان تح��ت حمایت نیز که در مراس��م
حضور داش��تند« ،گواهی بورس��یه تحصیلی»
خ��ود را از دس��تان دکت��ر مصل��ح (ریاس��ت
محترم دانش��گاه خلیج فارس) و س��رکار خانم
دادخ��واه در میان تش��ویق حاضری��ن دریافت
کردند.
در ادامه مراس��م ،تابلو خط اهدایی استاد سعید
میمن��ی (هنرمند خط��اط بوش��هری) با هدف
کمک به دفتر بوش��هر طی یک مزایده توس��ط

همیاران بوشهری در جستجوی صدف
آرزوهای دانشآموزان این شهر

دفتر بوش��هر تابلویی از ماهی و صدف با عنوان “دری��ای آرزوها” دارد
تا همی��اران دری��ادل نیکاندیش در ص��ورت تمایل ،ب��ه همت بلند
خود گوهر آمال ك��ودكان آرزومند را از دل ماهی��ان “دریای آرزوها”
صید و ش��ادی كودكان��ه را به س��ازندگان ف��ردای این دی��ار ارزانی
دارند.
میهمان قلب
تا زمس��تان  94از مه�� ِر گرامیان نی��کورز ،ش��ادمانی
ِ
كوچک  ٣٠دانشآموز مستعد بوشهری شده و دگر ماهیان نیز وصال
دستان گرم مهربانان را تمنا دارند.
کودکی آرزوی دیرینش  /گفته در گوش ماهی دریا
ماهی آن آرزو نهفته به دل  /تا مگر بازگویدش به شما

یک��ی از همیاران خری��داری و به س��رکار خانم
دادخواه اهداء گردید .ایش��ان نیز ضمن تشکر از
همیار مهرورز و دعوت از مس��ئول دفتر بوشهر،
تابلو را به دفتر بوشهر اهداء کردند.
همچنی��ن با هدف گ��ردآوری کم��ک هزینهی
خرید پوش��اک ن��وروزی دانشآم��وزان تحت
حماي��ت دفتر نمايندگ��ي بوش��هر ،گلهای ُرز
جهت خری��د به همت عالی ب��ه حاضرین عرضه
ش��د و نیک اندیش��ان عزیز با مهرمندی از این
گلها اس��تقبال کردن��د و اینگونه در آس��تانه
ن��وروز ،لبخندی بر لب��ان کودکان با اس��تعداد
بوشهری نشاندند.

برگزاری مسابقات سراسری ریاضی
کانگورو در دفتر بوشهر

در فروردین م��اه دانشآموزان تح��ت حمایت بنیادک��ودک در دفتر
بوش��هر همزمان با دانشآموزان سراس��ر کش��ور در آزمون ریاضیات
کانگورو ش��رکت کردند .مس��ابقه بینالمللی کانگورو ،یک مس��ابقه
ریاضی برای دانشآموزان سطوح تحصیلی مختلف است که به صورت
چند گزینهای انجام میشود و هر دانشآموز میتواند در این مسابقه،
در پای��ه ی مربوط به خ��ودش و البته ب��ا توجه به ش��رایط و امکانات
کشورش در میزان دسترسی به سطوح مختلف این مسابقات شرکت
کند .همچنین به همت ریاست محترم خانه ریاضیات بوشهر ،از سال
 94تعدادی از دانشآموزان تحت حمایت بنیادکودک در کالسهای
ریاضی خانه ریاضیات بوشهر شرکت ميکنند.
ِ
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برپایی نمایشگاه نقشها ،سنگها و رنگها
به نفع بنیادکودک در بیرجند
دفت��ر بنیادک��ودک در  21مه��ر ماه س��ال  94در
بیرجن��د افتتاح ش��د .این دفت��ر بهعن��وان اولین
رویداد فرهنگ��ی و هنری خود و ب��ا هدف معرفی و
اطالعرس��انی فعاليتهای بنیادک��ودک در فضای
ش��هری اقدام ب��ه برگ��زاری نمایش��گاه نقشها،
س��نگها و رنگها کرد .ای��ن نمایش��گاه با تالش
هم��کاران افتخ��اری دفت��ر بیرجن��د و ب��ه همت
گ��روه نگین نگاره ش��رق و به نف��ع بنیادکودک در
بیرجند برگزار ش��د .در این نمایش��گاه آثار نقاشی
بر روی س��نگ در قالب  3000طرح سنگی متنو ِع
کتیبههای سنگی ،تابلو ،جاش��معی و جاعودی در

معرض دید عموم قرار گرف��ت و عواید فروش آن به
برنامهه��ا و دانشآموزان با اس��تعداد دفتر بیرجند
اختص��اص یافت .آث��ار نمایش داده ش��ده حاصل
کار یک گروه  40نفره از جوانان مس��تعد و هنرمند
بیرجندی و به سرپرستی اس��تادمحمد استانستی
بود که در طرحهای متنوع سنتی و مدرن ارائه شد.
نمایشگاه میزبان جمعی از مس��ئولین و هنرمندان
برجس��ته بیرجند و همچنین عالقمندان به هنر از
مدارس مختلف س��طح ش��هر بود که ضمن بازدید
از آث��ار ابت��کاری و خالقانه گ��روه نگین ن��گاره ،با
بنیادکودک و فعاليتهای آن نیز آشنا شدند.
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برگزاری کالسهای درسی برای
دانشآموزان در دفتر تبریز

برگزاری اردوی یک روزه برای
دانشآموزان دفتر تبریز

دفتر تبریز در آستانه ش��روع امتحانات پایان سال تحصیلی ،برای
دانشآموزان خود کالسهای علمی و آموزشی برگزار کرد.
این کالسها با حضور جمع��ی از معلمان مج��رب و دانشآموزان
دورههای ابتدایی ،راهنمایی و دبیرس��تانی در دفت��ر تبریز برگزار
ش��د و دانشآموزان بنیادکودک در کالسهای آموزش��ی دروس
فیزیک ،ش��یمی ،ریاض��ی و زبان انگلیس��ی به ص��ورت گروهی و
خصوصی ش��رکت کردند .این اقدام در راس��تای توانمندس��ازی،
پیشرفت علمی و موفقیت دانشآموزان تحت حمایت بنیادکودک
در امتحانات پایان سال تحصیلی در خردادماه سال  94انجام شد.

دفتر بنیادکودک در تبریز با همکاری موسس��ه خیریه مهر رضوان
در آس��تانه تعطیالت تابس��تانی اقدام به برگزاری اردوی یک روزه
در فتح آباد کرد .در ای��ن اردو حدود  50دانشآم��وز بنیادکودک
حضور داش��تند و با انجام بازی فوتبال ،طناب کشی و ...روزی شاد
را سپری کردند.
همچنی��ن در ای��ن اردو ،نمای��ش آموزن��دهای ب��ا موض��وع
س��عی و ت�لاش توس��ط گروه��ی از دانشآم��وزان اج��را
ش��د و در پای��ان تمام��ی دانشآم��وزان هدای��ای ارزن��دهای
دریافت کردند.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی به نفع
دانشآموزان بنیادکودک

اهدای تلسکوپ از طرف انجمن نجوم
به دانشآموز تحت حمایت بنیادکودک

بنیادکودک دفتر تبریز در شهریور ماه اقدام به برگزاری نمایشگاه
صنایع دستی در پارک تفریحی باغالرباغی کرد .در این نمایشگاه
دس��تآفریدههای دانشآم��وزان تحت حمایت بنی��اد کودک در
تبریز از جمله تابلوهای س��فالی و تزئینی ،عروسکهای دستساز
یکی از نیک��وکاران و همچنین کتابهای علم��ی و تربیتی به نفع
بنیادکودک در معرض نمایش گذاشته شد و به فروش رسید.
این نمایشگاه که با هدف معرفی بنیادکودک به جامعه برگزار شد،
در تبریز مورد استقبال پر شور همشهریان قرار گرفت و یک هفته
به طول انجامید.

اعضای نیکاندیش انجمن نجوم تبریز همگام با اهداف فرهنگی و انسان
دوس��تانهی بنیادکودک با اهدای یک تلسکوپ پیش��رفته و حرفهای به
یکی از دانشآموزان با اس��تعداد تحت حمایت بنیادکودک در تبریز که
عالقه زیادی به علم نجوم دارد ،ش��وق یادگیری را ب��رای این دانشآموز
دوچندان کردند .همچنین این دانشآموز با استعداد بنیادکودک جهت
آموزش نحوه ی اس��تفاده از تلسکوپ و آشنایی بیش��تر با علم نجوم ،این
امکان را یاف��ت که در کالسهای آموزش��ی انجمن نجوم ش��رکت کند.
بنیادکودک این همراهی ارزش��مند در حمایت از استعدادهای این مرز و
بوم را میستاید و امیدوا ِر تداوم همکاری گرم انجمن نجوم تبریز است.
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جشن نوروز دانشآموزان بنیاد کودک در دفتر ورامین

در آس��تانه نوروز  94دانشآموزان بنیادکودک
با همکاری یکدیگر هفتسینی در دفتر ورامین
چیدند و فرارس��یدن ن��وروز را جش��ن گرفتند.
دانشآم��وزان پ��س از چیدن هفتس��ین برای
تماش��ای فیلم ش��هر موشها به س��ینما رفتند
و ناه��ار را میهمان رس��توران یک نیک��وکار در
ش��هر ورامین بودند .ش��کوفههای بنیادکودک

پس از ص��رف ناه��ار در یک س��الن همایش به
خانوادههای خود ملحق شدند و در جشن نوروز
که توسط دفتر ورامین برگزار شده بود ،شرکت
کردند.
در ای��ن جش��ن ع�لاوه ب��ر برنامهه��ای مفرح
نظی��ر نقاش��ی ص��ورت ک��ودکان و بازیهای
ش��ا ِد آموزش��ی ،با اهدای کارته��ای هدیه از

دانشآموزان ممتاز تقدیر به عمل آمد .همچنین
دانشآموزان��ی ک��ه بهتازگ��ی ب��ه بنیادکودک
پیوس��ته بودن��د ،گواه��ی بورس��یه تحصیل��ی
بنیادک��ودک را دریافت کردن��د .در پایان همه
کودکان حاضر در جش��ن ،کتابهایی متناسب
با س��ن خود عیدی گرفتند و با روحیه ش��اد به
استقبال سال نو رفتند.

اردوی نوروزی
دانشآموزان
نمونه دفتر تهران و
ورامین
دانشآموزان نمونه دفاتر تهران و ورامین طی
دعوت همیار و نیکوکار گرام��ی جناب آقای
ابریش��مچی چهار روز از تعطی�لات نوروز را
در مجتمع دریاویال واقع در ش��هر نور رویان
گذراندند .در این اردو 40دانشآموز دختر به
همراه  3مددکار و مسئول دفاتر بنیادکودک
شرکت داشتند.
در این اردوی  4روزه دانشآموزان از فضاهای
تفریحی نظیر اس��تخر مجتمع ،زمین بازی،
دری��ا و فض��ای دلپذی��ر جنگل ن��ور و پارک
جنگلی و شهربازی سیس��نگان لذت بردند.

عالوه ب��ر تفریح ،مددکاران ب��ا هدف افزایش
روحیه جمعی و تقوی��ت مهارتهای فردی و
مس��ئولیتپذیری در گروه ،در موقعیتهای
گوناگ��ون و ب��ا فواص��ل زمانی مش��خص به
آم��وزش مس��ائل فرهنگ��ی و بهداش��تی به
دانشآموزان پرداختند.
در ای��ام حض��ور دانشآم��وزان در مجتم��ع
دریاوی�لا جناب آق��ای ابریش��مچی حضور
مس��تمری در می��ان ک��ودکان داش��تند و
ب��ا پذیرایی وی��ژه ش��ام ،مراس��م آتشبازی
در س��احل و اه��دای عی��دی به مناس��بت

ن��وروز خاط��رات ش��اد و ش��یرینی را
در ذه��ن دانشآم��وزان ثب��ت کردن��د.
همچنی��ن آقای محم��دی ریاس��ت محترم
هیئتمدی��ره بنیادک��ودک ای��ران نی��ز ب��ا
حض��ور خ��ود در شهرس��تان ن��ور و دی��دار
ن��وروزی و اه��دای هدی��ه ب��ه ک��ودکان از
ای��ن دانشآم��وزان نمون��ه تقدیر ب��ه عمل
آوردن��د .ای��ن اردو ب��رای دانشآم��وزان
بنیادکودک ک��ه تعطیالت ن��وروزی خود را
در فض��ای سرش��ار از طراوت بهاری ش��مال
گذراندند بسیار لذت بخش بود.
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بازدید مدیران دفاتر بینالمللی بنیادکودک از دفتر تهران

برگزاری اردوی
زیارتی مشهد توسط دفتر
تهران و کرج
در اردیبهش��ت تع��دادی از دانشآموزان
دفات��ر ته��ران و ک��رج در اردوی زیارتی و
سیاحتی استان خراس��ان رضوی به مدت
 4روز ش��رکت کردند .دانشآموزان در بدو
ورود به مش��هد به زیارت امام رضا رفتند و
عصر تا ش��ام خود را در پارک آبی به تفریح
و ش��ادی پرداختن��د .در این س��فر تالش
ش��د عالوه بر زیارت چندباره حرم رضوی،
دانشآموزان بتوانند سایر اماکن تفریحی،
فرهنگی ،تاریخی این اس��تان را نیز بازدید
کنند .هم��هی امور ای��ن اردو ب��ا کمک و
پیگیریهای مسئوالنه تعدادی از همیاران
بنیادک��ودک انجام ش��د .دانشآموزان در
ای��ن اردو در دو مجتمع متعلق به ش��رکت
مپنا (با همکاری خیریه انف��اق) و مجتمع
آقای ابریشمچی (خیریه امام رضا) اسکان
یافتند و هماهنگیها و هزینههای این سفر
توس��ط گروهی از نیکوکاران تامین ش��د.
همچنی��ن ب��ا مهرمندی معاون��ت محترم
شرکت حمل و نقل راه آهن ،دانشآموزان
از امتیاز رفت و برگش��ت با قطار درجه یک
به صورت رایگان بهرهمند شدند.

روز ش��نبه  5اردیبهش��ت  1394دفت��ر تهران
میزبان مدی��ران دفاتر داخل و خارج از کش��ور
بود .این نشس��ت با حضور مدی��ران کلیه دفاتر
بنیادک��ودک از کش��ورهای آمریکا ،س��وئیس،
آلمان ،انگلیس ،اس��ترالیا و افغانستان به همراه
مدیرعام��ل محت��رم ای��ران و مدیران ارش��د و
م��ددکاران دفتر ته��ران برگزار ش��د و طی آن
ضمن معرفی دفت��ر تهران ،وظای��ف ،عملکرد،
اخبار این دفتر ،جزئیات و اهمیت کار مددکاران
برای مدیران شرح داده شد و مذاکراتی مبنی بر
شفافسازی کار و راهکارهای تسهیل ارتباطات
و پیشبرد اهداف مشترک صورت پذیرفت.
در این روز به دلیل نزدیکی این نشس��ت با تولد
پارمیس دختر  6س��الهای که تح��ت همیاری
یکی از مدیران دفتر آمریکاست ،پارمیس عزیز
به دفتر تهران دع��وت و با دیدن کی��ک تولد و
مدیران دفاتر غافلگیر ش��د و شادی او و مادرش

بسیار وصف ناشدنی بود.
همچنی��ن میهمان��ان دفت��ر ته��ران از کانون
فرهنگ��ی و پژوهش��ی اندیش��ه و هن��ر که در
زمینهی آموزش و پرورش اس��تعداد و خالقیت
موس��یقی و الکترونی��ک دانشآم��وزان ب��ا
بنیادکودک همکاری ميکند بازدید کردند و از
نزدیک با اهداف و فعاليتهای این کانون آش��نا
ش��دند .پس از اتمام نشست مش��ترک ،مدیران
هر یک از دفاتر به همراه یک م��ددکار به منزل
یکی ازدانشآموزان تحت پوش��ش بنیادکودک
رفتند تا از نزدیک با وضعیت زندگی و مشکالت
این عزیزان آش��نا ش��ده و نتیجه تالش خود را
مستقیماً مشاهده کنند.
این بازدیدها بازتاب بس��یار خوبی جهت اعمال
تدابی��ر و تمهیدات جدید جهت بهبود ش��رایط
کمکرس��انی ب��ه دانشآم��وزان بنیادکودک
داشت.
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کارگاه سازشناسی برای دانشآموزان پسر دفتر تهران
در راس��تای هم��کاری بنیادک��ودک و کان��ون
فرهنگی پژوهش��ی اندیش��ه و هن��ر در تهران،
در م��اه اردیبهش��ت کارگاهی با ه��دف معرفی
سازهای موس��یقی به دانشآموزانی که در روند
موسیقی باالیی
هوش
آزمونهای استعدادیابی،
ِ
ِ
داشتند ،با حضور جمعی از پسران  8تا  14ساله

دفتر تهران در سالن فرهنگسرای وال برگزار شد.
در ای��ن کارگاه تع��دادی از اس��اتید مج��ربِ
نوازندگ��ی ب��ه هم��راه س��ازهای خ��ود حضور
داش��تند و هرک��دام جداگان��ه ب��ه معرف��ی
س��ازهایی نظی��ر تار ،س��ه ت��ار ،س��نتور ،عود،
تنبک ،گیت��ار ،پیانو و نحوهی کار با این س��ازها

پرداختند.
پ��س از ای��ن کارگاه دانشآموزان دفت��ر تهران
س��از مورد عالق��ه خ��ود را انتخاب ک��رده و به
موس��یقی کانون
صورت هفتگی در کالسهای
ِ
فرهنگ��ی و پژوهش��ی اندیش��ه و هنر ش��رکت
ميکنند.

همایش نقش خانواده
در موفقیت فرزندان

با توجه به نزدیک ش��دن ب��ه امتحانات
پایان ت��رم م��دارس دفت��ر ته��ران در
اردیبهش��ت م��اه اق��دام به برگ��زاری
همایش��ی با موضوع نقش خان��واده در
موفقیت و پیشرفت فرزندان کرد.
جن��اب آق��ای مقدس��ی از همی��اران
بنیادکودک و مدیر خان��ه تابآوری که
پیشتر نیز دورهه��ای تابآوری را برای
همکاران دفات��ر مختل��ف بنیادکودک
برگزار ک��رده بودن��د ،در ای��ن همایش
ضمن تأکید بر دشواری مسئولیت زنان
سرپرس��ت خانوار ،به اهمیت حمایت و
ضرورت توجه خانواده در ایجاد انگیزه و
حفظ روحیه دانشآموزان در دستیابی
ب��ه موفقیته��ای ب��زرگ پرداختند و
خانوادهه��ا را با کاس��تیهای احتمالی،
روشهای نادرست و ش��یوههای موفق
فرزندپروری آشنا ساختند.
در ای��ن همای��ش تحصیل��ی  100نفر
از م��ادران دانشآم��وزان بنیادک��ودک
شرکت کردند و امید میرود با آگاهی و
انگیزه بیشتری که کسب کردهاند شاهد
موفقیتهای روزافزون فرزندان مستعد
بنیادکودک باشیم.
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سفر دانشآموزان دفتر تهران به شهر کاشان
دفتر تهران  40دانشآموز پسر تحت حمایت
بنیادکودک را به اردوی دو روزه کاشان برد تا
ضمن تقویت روحیه و انرژی برای امتحانات
پایان س��ال ،در فصل گالبگیری از طبیعت
زیبای کاشان دیدن کنند .دانشآموزان  7تا
 14ساله دفتر تهران در این سفر به شهرهای
قمصر کاشان و مشهد اردهال رفته و از اماکن
دیدنی نظیر باغ پرن��دگان ،باغ فین ،تپههای
س��یلک ،زیارت��گاه و طبیعت بس��یار زیبای
اردهال دیدن کردند و با شیوه گالبگیری نیز
از نزدیک آشنا شدند .همچنین دانشآموزان
در اس��تراحتگاه خود نیز تم��ام وقت به بازی
فوتبال و بس��کتبال پرداختند و با روحیهای
ش��اد و پران��رژی روز جمعه به من��ازل خود
بازگش��تند .برگزاری ای��ن اردو ب��ا کمک و
همیاری مسئول دفتر کاش��ان انجام شد که
در برگزاری این اردو زحمات زیادی را متقبل
شدند.

جشن تولدی
خاطرهانگیز ،برای
دانشآموزان دفتر تهران
غزال��ه دختر 11س��اله ای اس��ت که در
خرداد ماه به مهر همی��ارش طبق روال
همه س��اله جش��ن تولدی ش��اد برایش
برگزار شد.
دانشآم��وزان دیگ��ر بنیادک��ودک نیز
در این شادی سهیم ش��دند و در جشن
تول��د غزال��ه ش��رکت کردن��د .غزاله و
15دانشآم��وز دیگ��ر بنیادک��ودک به
دعوت این همیار مهربان در س��رزمین
عجایب جم��ع ش��دند و تول��د غزاله را
جشن گرفتند.
این ک��ودکان یک روز ش��اد و مفرح را با
جش��ن در اتاق تولد س��رزمین عجایب،
ص��رف ناه��ار و س��اعتها ب��ازیِ بدون
محدودی��ت در ش��هربازی س��رزمین
عجای��ب در کن��ار یکدیگ��ر گذراندند.
هم��ه هزینههای این مراس��م توس��ط
همیار غزاله پرداخت شد و با مهرمندی
ایشان ،کودکان با سرور و شادمانی یک
روز بسیار ش��اد و خاطرهانگیز را تجربه
کردند.
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برگزاری کارگاه طرح با من بخوان در تهران

در راس��تای اجرای طرح "با من بخ��وان" در دفتر
ته��ران کارگاه��ی دو روزه ب��رای م��ددکاران و
داوطلبان انجام طرح بهعنوان مربی برگزار گردید.
مددکاران و تع��دادی از نیروهای داوطلب گردهم
آمدند تا با فراگی��ری نح��وهی بلندخوانی کتاب،
جلس��ات کتابخوانی با ک��ودکان را در دفتر تهران
آغ��از کنن��د .در ای��ن کارگاه دو روزه نمایندگان

موسس��ه پژوهش��ی تاریخ ادبیات کودکان ضمن
معرف��ی طرح ،اعض��ای گ��روه را ب��ا کتابهای با
کیفیت آشنا کرده و ش��یوه کتابخوانی با کودکان،
بلندخوانی و کتابداری را آموزش دادند و در ادامه
کتابهای تهیه ش��ده برای دانشآموزان توس��ط
مربی��ان آموزشدیده فهرستنویس��ی ش��د و در
کتابخانه قرار گرفت .در این طرح کودکان  6تا 13

ساله به تفکیک سن در جلسات ماهانه کتابخوانی
ش��رکت ميکنند و در هر جلسه به کودکان کتاب
اهداء میشود .عالوه بر جلس��ات ماهانه و دریافت
کتاب هدیه ،دانشآم��وزان با عضویت در کتابخانه
هر ماه دو جلد کتاب نیز به امانت میبرند و به این
ترتیب در مدت یک سال هر کودک  34جلد کتاب
مطالعه خواهد کرد.

دانشآموزان با استعداد تهرانی میهمان یاریگران شریف شدند
تابس��تان  94در م��اه مبارک رمض��ان گروه
یاریگران دانش��گاه صنعتی شریف که همواره
مهربانیهای خ��ود را به ش��کلهای مختلف
ب��ه بنیادک��ودک ارزان��ی داش��تهاند ،مطابق
سالهای گذشته از دانشآموزان بنیادکودک
دع��وت کردند تا ش��بی را میهمان س��فرهی
افطار آنها باش��ند .از آنجا ک��ه دانشآموزان
با استعداد تحت حمایت بنیادکودک همواره

در حوزههای تحصیلی از دان��ش این عزیزان
بهره بردهاند ،آن شب نیز  30دانشآموز دختر
پایهی هشتم و اول دبیرستان که در آستانهی
انتخ��اب رش��تهی تحصیلی بودن��د ،با هدف
آشنایی با فضا و رشتههای تحصیلی دانشگاه
صنعتی شریف در این ضیافت حضور یافتند.
یاریگران دانش��گاه ش��ریف ضم��ن پذیرایی
افطار و ش��ام از دانشآموزان بنیادکودک در

این ش��ب به یاد ماندنی ،با تدارک برنامههای
فرهنگی نظیر اجرای تئاتر و موسیقی توسط
دانشجویان شب شاد و خاطرهانگیزی را برای
دانشآموزان رقم زدند.
در پایان مراس��م نیز از هم��هی دانشآموزان
با اس��تعداد بنیادک��ودک که در این مراس��م
ش��رکت کردهبودند با اهداء جوایزی تقدیر به
عمل آمد.

دانشآموز تیزهوش دفتر تهران بار دیگر افتخار آفرید

س��بحان از دانشآموزان نمونه و تیزهوش دفتر
تهران است که با پش��تکار خود در تابستان رتبه
دوم کشوری را در مس��ابقات سراسری سوروبان
(ریاضی ذهنی) کسب کرد.
سبحان مدت یکسال اس��ت که در کالسهای
سوروبان اس��مارت آکادمی شرکت ميکند و در
ِ

دوره پیش نیز رتبه اول را در سطح استان کسب
کرده بود.
پس از اع�لام نتای��ج ای��ن آزم��ون در مهرماه،
اسمارت آکادمی در همایش��ی با عنوان جایگا ِه
دروس پرورشی از سبحان و س��ایر نفرات اول تا
س��طح آموزش��ی با اهداء مدال و
سوم در چهار
ِ

لوح ،تقدیر به عمل آورد.
طی این مراس��م ،یک مسابقهی س��وروبان نیز
می��ان دوازده نف�� ِر برتر برگزار ش��د و س��بحان
عزیز با دقیقترین و س��ریعترین پاسخها موفق
به کس��ب رتبه اول و کس��ب تندیس اس��مارت
آکادمی شد.

69
بهـار95

رقاب��ت اس��تعدادهای فوتب��ال
در مدرس��ه فوتب��ال حیدریان
در مرداد ماه  20پس�ر  15س�اله دفتر
تهران ب�ه هم�راه پس�ران 15س�اله
دفت�ر ک�رج در تمرین�ات و ب�ازی
انتخابی فوتبال که از سوی مدرسه
فوتبال حیدریان برگزار ش�ده بود
ش�رکت کردن�د و ط�ی ای�ن بازی
مورد س�نجش نیز ق�رار گرفتند.
از می�ان این پس�ران با اس�تعدا ِد
ورزشی 5 ،پسر از دفتر تهران و 6
پس�ران از دفتر کرج برای بازی در
مدرس�ه فوتبال حیدریان انتخاب
ش�دند .در پی این فرص�ت ،اکنون
فوتبالیستهای نوجوان بنیادکودک،
هفت�های دو روز در ای�ن باش�گاه ب�ه
تمرین میپردازند و امیدواریم با تالش و
تمرین مضاعف خود آیندهای درخش�ان را
پیشروی داشته باش�ند و با توجه به استعدا ِد
ورزش�ی باالیی که دارند در آین�دهای نه چندان
دور در زمره س�تارگان ورزش�ی ایران ق�رار گیرند.
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توزیع مواد غذایی و
لباس بین دانشآموزان
افغان
بنیادکودک همواره کوش��یده است تا
با حمایت از دانشآموزان با اس��تعداد
نیازمند بس��تری فراهم س��ازد تا این
دانشآموزان از حق��وق خود برخوردار
شوند و در شرایط مناسبی به تحصیل
ادامه دهند.
چندی پی��ش دفتر تهران مطلع ش��د
در یک��ی از روس��تاهای پاکدش��ت -
جیتو بی��ش از  100دانشآموز افغان
به دلی��ل فق��ر و مش��کالت اقتصادیِ
خان��واده مجب��ور ب��ه ت��رک تحصیل
ش��ده و در شرایط س��ختی قرار دارند.
خوش��بختانه ب��ا پیگیریه��ای ی��ک
کلینیک بوم��ی و نیک��وکاران محلی
ش��هریه مدرس��ه ای��ن دانشآموزان
تأمین و آنها به مدرس��ه بازگشتند .اما
متاس��فانه خانوادههایشان همچنان از
نظر مواد غذایی بس��یار در محرومیت
بودند ،این کودکان حت��ی برای رفتن
به مدرسه کفش و لباس گرم نداشتند
و س��رمای هوا نیز ش��رایط را دشوارتر
کرده بود .به همین جهت بنیادکودک
در راستای انجام رس��الت خود جهت
زنده نگه داشتن ش��وق آموزش و شور
زندگی در دل ک��ودکان ،به کمک این
خانوادهها ش��تافت و در اولین روزهای
زمستان بس��تههای کامل مواد غذایی
و بهداش��تی می��ان خانوادهه��ای این
دانشآم��وزان توزیع ش��د .همچنین
پالتوهای��ی مناس��ب زمس��تان ک��ه
کودکان با س��لیقه خ��ود انتخاب می
کردند و بنهای کفش به کودکان اهدا
شد و این موضوع ش��ور و شعف وصف
ناشدنی را بین آنها ایجاد کرد.

برگزاری جشن شب یلدا در دفتر تهران بنیادکودک

در عص��ر  30آذر  94و همزم��ان با ش��ب یلدا،
تعداد  150دانشآموز با اس��تعداد بنیادکودک
و خانوادههایش��ان از س��وی دفتر ته��ران گرد
هم آمدند و ش��ب یل��دای باس��تانی را در جمع
بنیادکودک جش��ن گرفتن��د .در این مراس��م
برنامههای فرهنگی نظیر اجرای گروه موسیقی
کودک ،تئاتر ،ش��اهنامهخوانی که توسط یکی
از دانشآم��وزان بنیادکودک اجرا ش��د و انجام
بازیهای جذاب و پرهیجان توسط کودکان ،دو

ساعت شاد و مفرح را برای کودکان بنیادکودک
رقم زد .همچنین طی مراس��م درب��اره خانواده
بهعنوان اصلیترین ش��بکه اجتماعی و ضرورت
و اهمیت توجه بیش��تر به این ش��بکه اجتماعی
حقیقی در برابر ش��بکههای اجتماعی مجازی،
برای دانشآموزان و خانوادههایش��ان سخنانی
ایراد شد .دفتر تهران در انتهای مراسم با اهدای
پذیرایی ش��ب یلدا به کودکان ،آنها را
بستههای
ِ
راهی محفل خانوادگیشان کرد.
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جيرفت
J i r o f t
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توزیع بستههای مواد غذایی ویژه ماه رمضان
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در آستانه فرارسیدن ماه رمضان دفتر بنیادکودک جیرفت با کمک همیاران دفتر مرکزی اقدام به توزیع بستههای مواد غذایی کرد .این بستهها
بین تعدادی از خانوادههای دانشآموزان با استعداد تحت پوشش بنیادکودک جیرفت توزیع شد.

اهدای گواهی بورسیه
به دانشآموزان

در مهرم��اه  94ضمن برگ��زاری همایش برای
آشنایی مسئولین با خانوادههای دانشآموزان،
گواهی بورسیه به ایشان اهدا شد.
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داراب

D a r a b
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روز جهانی کودک در داراب
دفت��ر بنیادک��ودک در داراب ب��ه
مناس��بت روز جهان��ی ک��ودک
مراس��می را در س��الن آمفی تئاتر
داراب ب��رای دانشآم��وزان تح��ت
حمای��ت بنیادکودک در این ش��هر
برگزار کرد .در این مراس��م مسئول
دفت��ر داراب ضمن خیر مق��دم ،از
حض��ور دانشآم��وزان با اس��تعداد
بنیادک��ودک و خانوادههایش��ــان
قدردانی کردند .همچنین ایش��ان با
تأکید بر ضرورت ب��اال بردن کیفیت

س��طح تحصیل دانشآموزان تحت
حمای��ت بنیادک��ودک و اهمیت و
تاثیر تحصی�لات بر رون��د زندگی،
از آنها خواس��ت تا بی��ش از پیش
در زمینه تحصیلی کوش��ا باش��ند.
دفتر داراب با تدارک این مراس��م و
اج��رای برنامهه��ای متنوعی نظیر
ش��عبدهبازی ،س��یاهبازی و اجرای
ترانه توسط خواننده محلی یک روز
ش��اد و خاطرهانگیز را برای کودکان
فراهم کرد.
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برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی
دانشآموزان دفتر رشت

در بهمن م��اه  ،93دفتر رش��ت اقدام ب��ه برگزاری یک
جلس��ه مش��اوره تحصیلی برای دانشآم��وزان مقاطع
راهنمای��ی و دبیرس��تانی تحت حمای��ت بنیادکودک
کرد؛ در این جلس��ه دکتر محس��ن زاه��دی مدرس و
عضو هیئت علمی دانش��گاه به بی��ان مطالبی پیرامون
انتخ��اب اه��داف پی��شرو ،برنامهری��زی تحصیل��ی،
روشهای مطالعه و م��رور دروس ،انج��ام فعاليتهای
انگیزشی ،مقابله با اس��ترس و ...پرداخت .این نشست
با ه��دف تقوی��ت انگی��زه دانشآم��وزان دبیرس��تانی
که در آس��تانه ش��رکت در کنک��ور سراس��ری بودند و
همچنی��ن دانشآموزان��ی که دچ��ار اف��ت تحصیلی
نس��بی ش��دهبودند،با همکاری گروه آموزشی بهگزین
(نمایندگی موسس��ه گزینه دو در گیالن) در ساختمان
انجمن دندانپزشکان عمومی استان گیالن برگزار شد.

انعکاس فعاليتهای
بنیادکودک رشت در
روزنامه همشهری
در اسفند " ،93بهناز مؤید احمدی" خبرنگار
روزنام��هی همش��هری به صورت س��رزده به
دفتر بنیادکودک رشت رفت و چون توصیف
فعاليتهای بنیادکودک را بارها ش��نیده بود
تصمیم گرفت که به صورت حضوری از دفتر
رش��ت بازدید کن��د .مراجعه ایش��ان به دفتر
مصادف با تکاپوی پرس��نل دفتر رشت برای
برگ��زاری یک نمایش��گاه فرهنگ��ی و هنری
بود .آش��نایی خبرنگار روزنامه همش��هری با
فعاليته��ای بنیادک��ودک از نزدی��ک منجر
به اطالع رس��انی و چاپ گزارش��ی از نحوهی
کار و فعالیت بنیادکودک شد که در صفحهی
همش��هری گیالن به چ��اپ رس��ید .در این
گزارش ش��رایط پذیرش دانشآموز و اهداف
بنیادکودک به همراه خبر برگزاری نمایشگاه
فرهنگی و هنری دفتر رش��ت ب��ه طور کامل
شرح داده شد .گفتنی اس��ت که این گزارش
در روزنامه همشهری گیالن در روز افتتاحیه
نمایشگاه چاپ شد.

«هیام» عشق و شیدایی خود را به بنیادکودک هدیه داد
دفتر رش��ت در م��اه مهر اق��دام ب��ه برگزاری
کنسرت موسیقی کرد .در این رویداد فرهنگی
باشکوه سرکار خانم سرور دادخواه مدیرعامل
محت��رم بنیادکودک نیز حضور داش��تند و در
ابتدا ضمن خیرمقدم به مدعوین ،س��خنانی را
پیرامون معرفی اهداف متعال��ی بنیادکودک
و دع��وت از نیک��وکاران جه��ت پیوس��تن به
خانواده بزرگ بنیادکودک ،ایراد فرمودند .در
ادامه ،کنس��رت موس��یقی هیام با قطعاتی به
آهنگسازی و تنظیم آرمین برومند ،آهنگساز
و سرپرست این گروه اجرا ش��د و بسیار مورد

اس��تقبال میهمانان و حاضران در س��الن قرار
گرفت .پس از اتمام کنس��رت ،س��رکار خانم
دادخواه ب��ا اهدای ش��اخههای گل به اعضای
گروه موسیقی هیام ،از ایشان قدردانی کردند.
در حاشیه این برنامه تابلوهای اهدایی یکی از
همیاران در حمایت از بنیادکودک در معرض
فروش ق��رار گرفت و همچنی��ن فیلمبرداری
و مصاحبهای با س��رکار خان��م دادخواه و چند
تن از همیاران بنیادکودک رش��ت ،به منظور
تهیه فیلم مستند جهت پخش در صدا و سیما
انجام شد.
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نوروز چنین آغاز خواهد شد...

در روزهای پایانی اس��فند  93دومین نمایشگاه
و فروش��گاه عیدانه دفت��ر رش��ت در حمایت از
دانشآم��وزان با اس��تعداد بنیادک��ودک برگزار
ش��د .فعالیت این نمایش��گاه با حضور مس��ئول
دفتر و اعضاء هیئتامنای دفتر رش��ت در مراسم
افتتاحیه ،رس��ماً آغاز ش��د .در این نمایشگاه که
در محوط��ه عم��ارت تاریخ��ی کالهفرنگی واقع
در پارک شهر رشت برگزار ش��د ،غرفهای جهت
معرف��ی و اطالعرس��انی بنیادکودک ب��ه عموم
مردم و نیز درخت آرزوه��ای دانشآموزان تحت
حمایت بنیادکودک دایر بود و در س��ایر غرفهها
نیز محصوالت��ی نظیر کتاب ،ش��مع ،گل و گیاه،
سرامیک ،شیرینی خانگی ،بافتنی و زیورآالت در
معرض بازدید و فروش ب��ه نیکوکاران و همیاران
بنیادکودک قرار گرفت .حضور کمنظیر همیاران
بنیادکودک بر س��ر غرفههای ف��روش و به ویژه
درخت آرزوهای دانشآموزان بااستعداد با وجود
شرایط نامناسب جوی و س��رما و طوفان شدید،
رونق بس��یار و انگیزه مضاعفی به ای��ن بازارچه و
بانی��ان آن بخش��ید .الزم ب��ه ذکر اس��ت در روز
پایانی ،همزم��ان ب��ا روز درخت��کاری ،فرماندار
و نیز چند تن از اعضای ش��ورای ش��هر رش��ت با
حضور در نمایش��گاه ،ضمن بازدی��د از غرفهها و
درخت آرزوه��ای دانشآموزان ب��ا فعاليتهای
بنیادکودک آشنا شدند.

برگزاری کارگاه آموزشی
یک روزهی شناخت و نحوۀ
رویارویی با آسیبهای
اجتماعی توسط دفتر رشت
در اردیبهش��ت ماه ،دفتر رش��ت به منظور برپایی
کارگاه آموزش��ی ش��ناخت و نح��وۀ رویاروی��ی
م��ادران
ب��ا آس��یبهای اجتماع��ی ،میزب��ان
ِ
دانشآم��وزان تح��ت حمایت خود در س��اختمان
انجمن دندانپزش��کان عمومی اس��تان گیالن بود.
ای��ن کارگاه با مدیری��ت و س��خنرانی جناب آقای
طلس��چی ،مددکار ارش��د اجتماعی ،عضو هیئت
مدیره کان��ون کلینیکهای م��ددکاری اجتماعی
کش��ور ،بنیانگذار و مدیریت وب س��ایت تخصصی
مددکاری اجتماعی ایران برگزار ش��د .وی در ابتدا

با تشریح مبحث آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد،
طالق ،ایدز ،ازدواج سفید و ...روشهای رویارویی
با این مقوله را در غال��ب مهارتهای زندگی تحت
عناوین خودآگاهی ،ارتباط مؤث��ر ،تصمیمگیری،
تفکر خالق ،مقابله با هیجانات ناخوشایند ،توانایی
مقابله با اس��ترس ،همدلی ،روابط بینفردی ،تفکر
انتقادی و حل مس��ئله بیان نم��ود .همچنین ،وی
که سابقه درخشانی در تش��کیل گروههایی جهت
کارآفرینی سرپرس��ت خان��وار به منظور کس��ب
درآمد دارد ،توضیح��ات و راهکارهای��ی را در این

خصوص ارائ��ه داد .در پایان این کارگاه ،مس��ئول
دفتر رش��ت ضمن قدردانی از آقای طلس��چی ،از
مادران  5دانشآموز تحت حمایت بنیادکودک که
ِ
در طول آش��نایی و همکاری با بنیادکودک دارای
عملکرد مطلوب بوده و برای بهبود کیفیت زندگی
خود و فرزندانش��ان تالش ميکنند ،تقدیر ویژه به
عم��ل آورد .همچنین به تمامی م��ادران حاضر در
این نشست ،یک جلد کتاب با عنوان "خانوادههای
تک سرپرس��ت و کلیدهای رفتاری" از سوی بنیاد
کودک ،اهداء شد.
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برگزاری نوبت دوم اردوهای تفریحی دانشآموزان دفتر رشت

پس از اتمام امتحانات پایان س��ال تحصیلی
در خرداد اردوی��ی با حض��ور  14دانشآموز
بنیادک��ودک و نی��ز چن��د ت��ن از همیاران
دفت��ر رش��ت در ش��هر سرس��بز رامس��ر
برگزار شد.

دانشآم��وزان پ��س از اس��تقرار در پ��ارک
ساحلی زیبای رامسر ،با رقابت فوتبالدستی،
حضور در موج شکن س��احل زیبای رامسر و
بهرهمن��دی از آرامش بی نظی��ر دریای خزر
لحظات دلانگیزی را سپری کردند.

برگزاری نوبت نخست
اردوهای تفريحی و آموزشی
در دفتر رشت

در اردیبهش��ت و پیش از شروع امتحانات پایان س��ال تحصیلی ،اردویی
تفریحی و آموزش��ی در باغ یکی از همیاران مهربان بنیادکودک واقع در
روستای سرسبز سرچشمه از توابع شهرستان الهیجان برگزار شد .در این
اردو که 40دانشآموز مقطع ابتدایی تحت حمایت دفتر رشت به همراه
چند تن از همیاران این دفتر حضور داشتند ،برنامههای متنوعی از جمله
نقاشی روی پارچه ،انشاء نویسی و انواع بازی و سرگرمی به اجرا در آمد و
شور و هیجان زائدالوصفی در هنگام بازیهای گروهی بر فضا حکم فرما و
این امر همیاران و بزرگس��االن را نیز به وجد آورده بود .پس از پذیرایی و
صرف غذا،تابلوی نقاشی که توسط بیتا ،یکی از دانشآموزان تحت حمایت
دفتر رشت کشیده شده بود به رسم یادبود و قدردانی ،به میزبان و همیار
مهربان بنیاد کودک و نیز استاد لؤلؤیی مهر ،خوشنویس برجسته کشور
و از همیاران بنیادکودک تقدیم ش��د؛ همچنین از سوی میزبان این اردو
نیز به تمامی کودکان حاضر هدیهای به منظور تش��ویق و یادگاری و نیز
نهال توتفرنگی اهداء ش��د .در خاتمه نیز کودکان پس از گرفتن عکس
یادگاری ،یک بالن آرزوها را به پرواز درآوردند.

پس از صرف غذا نیز ،با مراجعه به فروش��گاه
البس��کو ،تمامی دانشآموزان حاضر در اردو
با اس��تفاده از بنهای خرید اهدایی از س��وی
مدیریت فروش��گاه زنجیرهای مذکور ،لباس
خریداری کردند.

برگزاری همایش یک روزهی
«مهارت زندگی و مدیریت اقتصادی
خانواده» در دفتر رشت

مسئول دفتر رشت به همراه یکی از اعضای هیئت امنای این دفتر ،در نشستی
پیرامون مسائل و مشکالت خانوادههای تحت حمایت و نیز راهکارهای بهبود
امور حمایتی و تعاملی با یک روانشناس و مشاور ارشد خانواده ،به گفت و گو و
تبادلنظرپرداختند.دراینهمایش،مسئولدفتررشتدرخصوصمدیریت
خانواده ،برنامهریزی مالی و ...با مادران در باب ضرورت پذیرش شرایط فعلی
زندگی خود با وجود تمامی فراز و نش��یبها ،جهت اثربخش��ی فعاليتهای
مددکاران و مشاوران بنیادکودک جهت پیشرفت زندگی و تحصیل فرزندان
س��خن گفت .همچنین بنا به درخواس��ت برگزارکنندگان نشست با هدف
جلب مشارکت مدعوین ،چند تن از مادران موفق به بیان دالیل توفیق خود
و نحوۀ رویارویی و مبارزه با مش��کالت زندگی پرداختند .خانم گلپور مشاور
ارشد خانواده نیز مطالب مفیدی را جهت آموزش مهارتهای زندگی ،اصول
مدیریت هزینهها ،موفقیت ،چگونگی رفتار با فرزندان و ...به مادران ارائه کرد.
مادران نیز با طرح دغدغهها و پرسشهای خود اطالعات مفید و کارآمدی را
کس��ب کردند و این همایش پربار و مؤثر به اتمام رسید .پايان اين همايش با
طرحدغدغههاوپرسشهاوکسباطالعاتمفيدوکارآمدهمراهبود.
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بازگشایی سومین
نمایشگاه فرهنگی و هنری
بنیادکودک در زابل

سومین نمایش��گاه فرهنگی و هنری دفتر زابل
با حضور مقامات ش��هر و دانش��گاه ملی زابل و
مس��ئول دفتر بنیادکودک در زابل گش��ایش
یافت .این نمایش��گاه که با ه��دف ایجاد فضای
تبلیغات��ی و معرفی این موسس��ه به س��طوح
مختلف اجتماعی در ش��هر برگزار شد ،به دلیل
تنوع برنامههای اجرایی از جمله تئاتر خیابانی
و موس��یقی بن��دری که ب��ه همت اس��اتید و
دانشجویان دانشکده هنر در محوطه بازار اجرا
شد مورد استقبال جمع کثیری از دانشجویان
قرار گرفت.

سفر مدیرعامل بنیادکودک ایران به شهرستان زابل

خانم سرور دادخواه مدیرعامل بنیادکودک به
منظور بررسی مس��ائل و زمینههای توسعهی
دفتر زاب��ل در فروردی��ن ماه س��ال  94به این
شهر سفر کردند .ایش��ان در نخستین ساعات
حضور در دفتر زابل طی صحبت با همکاران به
بررسی بخشی از مسائل دفتر زابل پرداختند و
سپس برای همفکری و تشکر از همکاری دکتر
اوکاتی در دفتر ریاس��ت دانش��گاه زابل حضور
یافتند .در این جلس��ه توضیح��ات جامعی از
اهداف ،سابقه و فعاليتهای بنیادکودک ایران
در بیست سال گذشته از س��وی خانم دادخواه
ارائه ش��د .ریاس��ت دانش��گاه زاب��ل نیز جهت
همکاری بیشتر با این مؤسس��ه اعالم آمادگی
کردن��د .همچنین مدیرعام��ل بنیادکودک به
همراه مس��ئول و مددکار دفتر زاب��ل از منازل
چند دانشآم��وز تحت حمای��ت بنیادکودک

بازدی��د کردن��د و وضعی��ت زندگی آنه��ا را از
نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
ایش��ان در گفتگو ب��ا م��ددکاران دفت��ر زابل
خاطرنش��ان کردن��د که ع�لاوه ب��ر اهمیت و
مس��ئولیت مددکاران ب��رای امدادرس��انی به
کودکان با اس��تعداد نیازمند الزم اس��ت آنان
نقش مؤثرت��ری را در برق��راری ارتباط نزدیک
به منظ��ور توانمند س��اختن ک��ودکان در درک
ش��رایط زندگی و تالش مضاعف جهت بهبود
آن داشتهباشند.
مدیرعامل بنیادکودک تأثیر فعالیت مددکاران
این دفتر را در کاه��ش آالم و محرومیت مردم
و به خص��وص کودکان بس��یار حائ��ز اهمیت
دانستند و از آنان خواس��تند تا فعالیت خود را
بیش از پیش توسعه دهند.
خان��م دادخواه در جلس��ه هیأت امن��ای دفتر

زابل نیز راهکارهای توسعهی این دفتر را مورد
تجزیه و تحلیل ق��رار دادند .در این جلس��ه از
زحمات هیأت امنا ب��رای برگزاری کالسهای
آموزشی کار آفرینی مادران ،جشنهای شادی
ِ
و فروش��گاههای نیکوکاران��ه تش��کر نموده و
راههای تش��ویق بیش��تر مردم برای همیاری
و هم��کاری با بنیادک��ودک را توضی��ح دادند.
همچنین ایش��ان توصیه فرمودند ت��ا اعضای
فعال بنیادک��ودک تمامی توان خ��ود را برای
توس��عه این دفتر انجام دهند زیرا دامنهی نیاز
کودکان در این منطقه بسیار گسترده است.
از دیگ��ر نتای��ج ارزن��دهی س��فر مدیرعام��ل
بنیادک��ودک اجرایی ش��دن برنام��هی خرید
نیکوکاران ایرانی
مِلک برای دفتر زابل با کمک
ِ
بود که تأثیر بس��زایی در تس��ریع و بهبود روند
توسعه و خدمت رسانی این دفتر داشت.
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دفتر زابل چشم انتظار مهربانی همیاران نیکاندیش است

بنیادک��ودک ب��ا توجه ب��ه خطمش��ی خود
همواره با کم��ک همیاران همیش��ه همراه و
خس��تگیناپذیر ،تمامی تالش خ��ود را برای
فراهم ک��ردن زمینه تحصی��ل دانشآموزان
مستعد نیازمند انجام داده است.
تجربیات چندین ساله بنیادکودک در رابطه
با ش��یوه تحصیل و زندگی کودکان نیازمند،
ضرورت اقدامات تخصصی ،بخش مددکاری
دفاتر سراسر کشور را فعال کرده است.
دفتر زابل که با تالش همیاران دلس��وز هفت
س��ال پیش راه اندازی ش��د یکی از  25دفتر
فعال بنیادکودک اس��ت که بخش مددکاری
را از واحدهای ضروری خود میداند.
ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن ک��ه تع��داد زی��ادی از
دانشآم��وزان تح��ت پوش��ش بنیادکودک
در پی مش��کالت خانوادگ��ی از جمله فقدان
پدر ،م��ادر ،مش��کالت مال��ی و ...در معرض
آس��یبهای اجتماعی هس��تند ،راه اندازی
واحد روانشناسی و مشاوره در دفتر زابل برای

دانشآموزان تحت حمایت و سرپرس��تهای
ایش��ان ض��روری اس��ت و به همین س��بب
اقدام به راهاندازی بخش روانشناس��ی کرده
اس��ت .متأس��فانه این ط��رح به دلی��ل نبود
تجهی��زات اداری همچنان غیرفعال اس��ت.
دانشآموزان تحت حمای��ت دفتر زابل تحت
اجتماعی جدی هستند
فش��ار آس��یبهای
ِ
و برگ��زاری دورههای��ی ب��رای ش��ناخت و
آموزش آنه��ا ب��رای غلبه بر مشکالتش��ان

ضروری است.
همچنین الزم اس��ت ت��ا قدمی برای رش��د
بینش آنها در زندگی برداش��ته ش��ود .دفتر
زابل امی��د دارد ب��ا همیاری خان��واده بزرگ
بنیادکودک و مهرورزی نیکاندیشان گرامی،
وس��ایل مورد نیاز این بخش از دفتر زابل هر
چه س��ریعتر تهیه و جلس��ات روانشناس��ی
و مش��اوره ب��رای والدی��ن و دانشآم��وزان
برگزار شود.
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تعمیر و تجهیز محلی
جهت ویزیت کودکان سیستانی
تأمین سالمت جسمی دانشآموزان تحت حمایت بنیادکودک در
زابل و استقرار یک پزشک نیکاندیش جهت ویزیت دانشآموزان
ب��ا اس��تعداد بنیادک��ودک از ضرورته��ای اساس��ی ای��ن دفتر
است.
زیرا ب��ا توجه ب��ه بافت منطق��ه بس��یاری از این دانشآم��وزان به
دلیل فقر م��ادی و هزینههای باالی درم��ان از بیماری رنج میبرند
و به همین منظ��ور ایجاد یک واحد که پزش��کی معتم��د و متعهد
بتواند ب��ه درمان و س�لامتی آنها رس��یدگی کند بس��یار ضروری
است.
دفتر زابل دو اتاق مخروبه در قس��مت ورودی داشت که باتعمیرات
اساسی جهت استقرار پزشک بسیار مناسب شد و اکنون نياز است
که اين اتاق مجهز شود.

جناب آقای دکتر محمدرضا سرگلزائی یکی از نیکوکاران سیستانی
آموزان بنیادکودک
جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دانش
ِ
زابل کتابهایی با عناوین بیس��ت و یک قان��ون کوچک برای یک
زندگی بزرگ (ب��ه تع��داد 165جل��د) ،بفرمائید نوبت شماس��ت
(مهارتهای زندگی برای نوجوانان به تعداد172جلد) و حرفهایی
برای امروزیها (ب��ه تعداد101جلد) که جم��ع کل آنها  438جلد
کتاب است ،به بنیادکودک زابل اهدا کردند.

اهداي  30صندلي به دفتر زابل

برگزاري دوره نقاشي و خطاطي براي دانشآموزان

برای برگ��زاری کالسهای مختلف آموزش��ی در دفتر بنیادکودک
زابل ،تع��داد  30صندلی توس��ط آقای دکت��ر علی ش��یخ و گروه
همیارشان تهیه و به دفتر زابل اهدا ش��ده است .همچنین سومین
جلسه آموزش نقاشی و خطاطی توس��ط دو همیار مهربان تشکیل
شد.

جلسه سوم از دوره آموزش نقاش��ی و خطاطی در حالي که دانشآموزان
سيستاني با اشتياق اين کالسها را دنبال ميکنند ،به وسیله همیارانی
که را ِه دور زاهدان تا زابل را هر هفته به اش��تیاق آم��وزش دانشآموزان
تحت حمایت م��ی پیمایند ،در بنیادکودک زابل برگزار ش��د .کودکان و
نوجوانان سیستانی با اشتیاق این کالسها را دنبال می کنند.

اهداي کتاب جهت ترويج فرهنگ
کتاب توسط يکي از نيکوکاران سيستاني
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زاهدان

Z a h e d a n
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بازگشایی دفتر اقماری سراوان
در استان سیستان و بلوچستان
دفتر زاهدان از زم��ان آغاز کار خود در س��ال  ،92تعدادی دفت��ر اقماری در
شهرهای محروم ایرانشهر ،فنوج ،چابهار و نیکشهر با همکاری دفتر مرکزی
بنیادکودک راهاندازی کرد .در اردیبهش��ت  94دفتر زاهدان موفق شد دفتر
اقماری س��راوان را نیز در جمع دفاتر اقماری استان سیس��تان و بلوچستان
فعال سازد.
دفتر س��راوان ،طی مراس��می و با حضور بزرگان ش��هر و جمعی از مسئولین
دس��تگاههای اجرایی ،مدیران مدارس و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی سراوان
افتتاح ش��د و ضمن بازدی��د مدعوین از س��اختمان دفتر س��راوان ،اهداف و
برنامههای بنیادکودک به اس��تحضار میهمانان رس��ید .دفتر زاهدان امیدوار
است با گسترش فعالیت خود در سراسر استان بتواند سدی محکم بر سر راه
ترک تحصیل دانشآموزان با استعداد نیازمند شود تا دیگر هیچ دانشآموز با
استعدادی به دلیل فقر از تحصیل باز نماند.

برگزاری کارگاه “پیشگیری از کودکآزاری و سوءاستفادهی جنسی” در فنوج
بنیادکودک در فنوج که از دفاتر اقماری دفتر
زاهدان اس��ت ،با همکاری آموزش و پرورش
منطق��ه فنوج و مرکز بهداش��ت شهرس��تان
اقدام به برگزاری دورهی آموزشی "پیشگیری

از آزار و سوء اس��تفاده جنسی از کودکان" در
این شهر کرد.
ای��ن کارگاه آموزش��ی از  21ت��ا 23
اردیبهش��ت ب��رای دو گ��روه دانشآم��وزان

دختر و پس��ر  7تا  12س��ال برگزار شد و در
طی این س��ه روز دانشآم��وزان با روشهای
پیش��گیری از آزار و س��وء اس��تفاده جنسی
آشنا شدند.
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دانشآموزان
دفتر فنوج مهر94
را با مهربانی آغاز
کردند
در آس��تانه بازگش��ایی مدارس
و آغاز ماه مهر ،با نیکاندیش��ی
همیاران مهربان دفتر فنوج که
یک��ی از دفاتر اقم��اری زاهدان
اس��ت ،به تمامی دانشآموزان
تحت پوش��ش ای��ن دفتر کیف
و کف��ش و ل��وازم التحریر اهداء
ش��د و این هدایا ش��ادی و شور
توصیفناپذی��ر و دلنش��ینی
را در می��ان ای��ن دانشآموزان
ب��ا اس��تعداد ایج��اد ک��رد و
لبخند ش��وق را ب��ر لب��ان آنها
نشاند.

نشاندن لبخند شوق بر لبان دانشآموزان روستای کشکان فنوج
در نخس��تین روزهای م��اه رمضان ،دوس��تان
و همی��اران بنیادک��ودک ب��ار دیگ��ر در جمع
دانشآم��وزان مح��روم روس��تای کش��کان در
شهرستان فنوج حضور یافتند.
روس��تایی با 30خان��وار عمدتاً کپرنش��ین فاقد
ابتداییتری��ن امکان��ات نظیر آب آش��امیدنی،
راه دسترس��ی مناس��ب ،خط تلف��ن و امکانات
بهداش��تی؛ با مردمان��ی مهربان و مق��اوم که با
وج��ود هم��ه مش��کالت و نامالیم��ات زندگی
همچنان استوار زندگیش��ان در جریان است؛ و
البته دارای دانشآموزانی با اس��تعداد ،باهوش و
با شوق.

در به��ار  94در مراس��م تش��ییع آرزو بلوچ��ی،
کودک مبتال به س��رطان و تح��ت حمایت دفتر
فنوج ،مسئول آن دفتر عکس��ی از دانشآموزان
روستا که برای وداع با همکالسی خود در مراسم
تدفین ش��رکت ک��رده بودن��د ،در ش��بکههای
اجتماعی منتش��ر کرد .آنچه عالوه بر س��یاهی
مرگ ،غبار غم بر این تصویر را نشاند ،لباسهای
پاره و کفشهای پالس��تیکی این کودکان بود و
این غم باعث تش��کیل موج��ی از حمایت از این
دانشآم��وزان در ش��بکههای مجازی توس��ط
همیاران شد .زمانی که این عکس در شبکههای
اجتماع��ی منتش��ر ش��د تع��دادی از همیاران

نیک اندی��ش تصمی��م گرفتند که ب��ا همیاری
س��خاوتمندانه خود رخت نو بر ت��ن  38کودک
دختر و پسر کنند.
این هدایای کوچک لبخندی دلنشین و بزرگ را
بر لبان این دانشآموزان محروم نشاند .لبخندی
که نمیتوان قیمتی بر آن گذاشت .بنیادکودک
امید دارد در راستای این سرمایهگذاری انسانی
برای دانشآموزان بسیار با استعداد اما نیازمند،
این قط��ره تبدیل ب��ه موجی در مناطق بس��یار
محروم شود .موجی که بیش��ک شکوفایی این
دانشآموزان با اس��تعداد و آیندهس��از را در پی
خواهد داشت.
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هدایای زمستانی همیاران
دفتر فنوج به دانشآموزان

اندیش
با ف�را رس�یدن فص�ل س�رما ب�ا هم�کاری و مه�رورزی همی�اران نیک
ِ
بنیادکودک ،دفتر فنوج در اولین روزهای زمس�تان  94می�ان همه دانشآموزان
تحت پوش�ش این دفتر کفش و لباس گرم توزیع کرد و باعث خوش�حالی و شور
بین دانشآموزان شد.

همراهی با دانشآموزان
با استعداد نیازمند

دانشآموزان زاهدانی با کفشهای نو
قدم به سال نو میگذارند...

مسئول دفتر فنوج جهت بازدید به “روستای مدوحی” ،روستایی محروم
و دورافت��اده در دل کوه ،به دور از هیاهوی ش��هر ،بدون ام��واج موبایل و
تلویزیون و بازیه��ای کامپیوت��ری و نرمافزارهای کمکآموزش��ی ،اما
با کودکانی باهوش عزیمت کرد .نکته قابل توج��ه در این بازدید این بود
که درصد باالیی از دانشآموزان این منطقه وضعیت درسی بسیار خوبی
داش��ته و در پاسخ به س��واالت از ضریبهوش��ی فوقالعادهای برخوردار
بودند .دانشآموزان این روستا از نیازمندترین دانشآموزان فنوج هستند
و تنها مدرسهی این روستا دو س��ال پیش به همت یکی از نیکاندیشان
برای آنها تاسیس شده است .مس��ئول دفتر فنوج در این بازدید تعدادی
کفش را ک��ه یکی از همی��اران به ای��ن دفتر ارس��ال کردهب��ود ،در بین
دانشآموزان این منطقه توزیع کرد.

قلب پاک
بار دیگر دستان مهرورز جمعی از نیکاندیشان ،نوازشگر ِ
و بیریای دانشآموزان بااس��تعداد و نیازمن ِد حاش��یه شهر زاهدان
شد.
در آخری��ن روزه��ای بهم��ن  94توزی��ع کف��ش و کاله بی��ن
آم��وزان دختر و پس�� ِر مقط��ع ابتدایی که در یک مدرس��ه
دانش
ِ
در دو ش��یفت مش��غول تحصی��ل هس��تند ،لبخن��د ش��وق را بر
لب��ان دانشآموزان نش��اند هنگامی ک��ه کفشهای ن��و را تحویل
میگرفتند و با ش��ادی کودکان��های پا در کفش جدی��د میکردند.
این کودکان از حضور دس��تان گرمی که با گرفتن آن غمهایش��ان
را فرام��وش و احس��اس دلگرم��ی ميکنند بس��یار س��پاسگزار
بودند.
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شيراز

S h i r a z
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اردوی فرهنگی و تفریحی دانشآموزان شیرازی بنیادکودک در یاسوج
در اردیبهش��ت  94دفت��ر ش��یراز با هم��کاری و
پیگیری دفتر یاس��وج و یک��ی از اعض��ای هیأت
امن��ای آن دفتر یک اردوی ی��ک روزهی فرهنگی
و تفریحی را در یکی از باغهای ش��هر یاسوج برای
 20دانشآموز دختر  13تا  15ساله تحت حمایت
بنیادکودک برگزار کرد .در این اردو ،دانشآموزان
عالوه بر اس��تفاده از فض��ای طبیعی باغ و آبش��ار

زیب��ای یاس��وج ،در بازیها و مس��ابقات فرهنگی
و ورزشی ش��رکت کردند و مس��ئول و مددکاران
دفتر یاس��وج با پذیرایی مطل��وب از دانشآموزان
و برگزاری بازیهای گروهی و مس��ابقات ورزشی
لحظاتی ش��اد و مفرح را برای آنها فراهم کردند.
همچنین مسئول دفتر شیراز در پی بررسی نقاط
ضعف و قوت دانشآموزان ش��رکت کننده در این

اردو ،صحبت کوتاهی در زمینه ضرورت مشخص
کردن اهداف کوتاهمدت و بلندم��دت برای خود،
مس��ئولیتپذیری و نظم داش��تند که مورد توجه
دانشآم��وزان قرار گرفت .همچنین ایش��ان برای
مش��ارکت بیش��تر دانشآموزان در برگزاری بهتر
اردوه��ا پیش��نهاد داد که تمام ش��رکتکنندگان
نظرات خود را بنویسند.

حضور نماینده بنیادکودک
در ضیافت شام کمیساریای
عالی سازمان ملل متحد در امور
پناهندگان
در اردیبهشت  94ضیافت شامی به همت کمیساریای
عالی س��ازمان ملل متح��د در ام��ور پناهن��دگان با
حضور نمایندهی س��ازمان ملل در ام��ور پناهندگان
ایران و مدیر ادارهی آسیا و اقیانوس��یهی این دفتر در
هتل بزرگ ش��یراز برگزار ش��د .با توجه ب��ه همکاری
بنیادکودک در امر تحصیل کودکان افغانستانی مقیم
ایران و تحت پوش��ش قرار دادن آنها ،از مسئول دفتر
شیراز بهعنوان نماینده بنیادکودک نیز در این مراسم
دعوت به عمل آمد .مسئول دفتر شیراز در این مراسم
به معرف��ی فعاليتهای بنیادکودک در س��طح ملی و
بینالمللی پرداخت .همچنین ش��رح برنامههای آتی
مؤسس��ه و فراهم بودن امکان همکاری بیشتر طرفین
از دیگر مواردی بود که توس��ط مسئول دفتر شیراز در
جلسه مذکور تشریح شد.
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جشن افتتاحیهی بنیادکودک در مرودشت بهعنوان دومین دفتر اقماری بنیادکودک در شیراز

دفتر اقم��اری مرودش��ت با ت�لاش بیوقفه
نیک��وکاران و م��ددکار دفت��ر مرودش��ت،
مددکاران و اعضاء هیأت امنای دفتر ش��یراز
در ش��ب می�لاد حض��رت علیاکب��ر (ع) در
خرداد ماه افتتاح ش��د .این جشن که با هدف
معرفی بنیادکودک به عموم مردم ،مسئولین
و هنرمن��دان برگزارش��ده ب��ود با اس��تقبال
چش��مگیر بیش از  2000نفر از ش��هروندان
و پوش��ش خب��ری خبرن��گاران روزنامههای
محلی شهرستان همراه بود.
مجری این برنامه یک��ی از خوانندگان مطرح
اس��تان ف��ارس و عضو هی��أت نیک��وکاران
بنیادک��ودک در مرودش��ت ب��ود .وی در
ط��ول برنامه ضمن تش��کر از حض��ور گرم و

در تی��ر  ،94بنی��اد نخب��گان ب��ا هم��کاری
بنیادک��ودک در ب��اغ مه��ر ج��وان ش��یراز
میزب��ان تع��دادی از دانشآم��وزان ب��ا
اس��تعداد تح��ت حمای��ت دفت��ر ش��یراز
بود.
در این مراسم افطاری که عالوه بر دانشآموزان

نیک اندیش��ی هنرمن��دان ،تاریخچ��های از
فعاليته��ای بنیادکودک ارائه و م��ردم را به
همیاری این موسسه دعوت کرد.
در این جش��ن چهرههای سرشناس��ی نظیر
مهدی فقی��ه هنرمند پیشکس��وت س��ینما
و تلویزی��ون ،ایم��ان سیاهپوش��ان خواننده
محب��وب کش��ور ،همای��ون نیکخواه��ی
خوانن��ده ص��دا و س��یما و مرتض��ی پرکاس
کوتاهقدتری��ن م��رد دنی��ا نی��ز حض��ور
داشتند.
در خالل برنامه آقای مهدی فقیه در خصوص
اهمیت تحصی��ل و کس��ب علم ،ت�لاش در
زمینههای فرهنگی و هنری و حفظ فرهنگ
کهن شهر تاریخی مرودشت که همواره مهد

مهر بنیاد نخبگان برای بنیادکودک
بنیادکودک ،مددکاران ،مس��ئول دفتر و دو نفر
از اعض��ای هیأت امنای دفتر ش��یراز ،کارمندان
و میهمان��ان بنیاد نخبگان نیز حضور داش��تند،
مس��ئول دفتر ش��یراز به معرف��ی بنیادکودک
پرداخت.
میهمانی افطار بنیاد نخبگان عالوه بر بازیهای

تمدن بوده اس��ت س��خن گفتن��د و از مردم
خواس��تند که کودکان با اس��تعداد نیازمند
شهرش��ان را همچون کودکان خود دانسته و
آنها را از طریق بنیادکودک حمایت کنند و
خود نیز برای شروع مبلغی را به دانشآموزان
بنیادکودک اهداء کرد.
یکی از اعضای هیأت امنای دفتر شیراز نیز در
این مراسم در زمینهی معرفی بنیادکودک و
چگونگی جذب همی��ار و مددجو توضیحاتی
را ارائه و از دس��تاندرکاران برگزاری جشن
افتتاحیهی دفتر مرودش��ت تشکر و قدرداني
کرد .در پایان مراسم نیز لوحهای تقدیری به
پاس نیکاندیش��ی و همیاری بنیادکودک به
هنرمندان اهداء شد.

ش��اد و گروهی و برنامههای جذاب ب��ا رویکرد
فرهنگی ،ش��امل درخت آرزوهای دانشآموزان
بنیادک��ودک نیز ب��ود که ای��ن آرزوها ب��ا اقدام
داوطلبانه میهمانان و کارمن��دان بنیاد نخبگان
برآورده شد و ش��ادی دانشآموزان را دوچندان
کرد.
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سفر دانشآموزان شیرازی به مازندران

برگزاری نمایشگاه نقاشی نگارخانهی جم

ب��ا هماهنگی و پیگی��ری دفتر مرک��زی بنیادکودک ،دفتر ش��یراز در
مردادماه اردوی��ی  4روزه را برای دانشآموزان  12تا  20س��اله جهت
سفر به شهر نور در اس��تان مازندران برگزار کرد .این اردو به سرپرستی
دو م��ددکار و یک هم��کار افتخاری و ب��ا حض��ور 36دانشآموز دختر
تحت حمایت بنیاکودک برگزار ش��د و مسئول دفتر ش��یراز در شروع
سفر با طرح مس��ابقهی “بهترین س��فرنامه” دانشآموزان را به نوشتن
خاطرات خود در این سفر سوق داد .در این اردو دخترها به فعاليتهای
گوناگونی نظیر مس��ابقات فوتبال ،والیبال ،مجسمه سازی با ماسههای
س��احل ،پانتومیم ،بازی وس��طی و گردش در س��احل ،جنگل و بازار
پرداختند .همچنی��ن برای انجام هرچه بهتر برنامهه��ا و با هدف ایجاد
احساس مسئولیتپذیری ،فعالیت گروهی و همبستگی دانشآموزان
به گروههای  6نفره تقسیم شدند و رهبری گروهها بر عهده دانشجویان
قرار گرفت .محل اسکان اردو در شهر نور در مجمع ویالیی آقای احمد
ابریش��مچی ،یکی از همیاران بزرگوار بنیادکودک بود و ایش��ان تمام
هزینههای اقامت و پذیرایی را بر عهده داشتند.

در روزه��ای پای��ان تابس��تان ،نگارخانهی جم واقع در ش��هر ش��یراز با
همکاری بنیادکودک در شیراز نمایش��گاهی از آثار هنرجویان خردسال
خود برگزار کرد و با توجه به نیکاندیش��ی مدی��ر نگارخانه ،درصدی از
فروش آثار هنرجویان به دانشآموزان با استعداد بنیادکودک اختصاص
یافت .این نمایشگاه با حضور تعدادی از هنرجویان نگارخانه ،عالقمندان
به هنر و نقاشی ،مددکاران و مسئول دفتر ش��یراز و سخنرانی ایشان در
مورد بنیادکودک و اهداف آن افتتاح شد و به مدت دو هفته ادامه داشت.
در طی برگزاری نمایش��گاه درخت آرزوه��ای دانشآموزان بنیادکودک
نیز در نمایش��گاه بود و میهمانان و بازدیدکنندگان از نمایش��ــــگاه به
صورت داوطلبانه بسیاری از آن آرزوها را برآورده کردند و لبخند شادی
را بر لبان دانشآموزان با اس��تعداد نیازمند بنیادکودک نشاندند .در روز
اختتامیه نمایش��گاه ،تعدادی از دانشآموزان دفتر شیراز از طرف مدیر
گالری به نگارخانه دعوت و مسابقه نقاشی برای این عزیزان تدارک دیده
شد .در پایان نیز جوایزی نیز به آنها اهداء گردید و نقاشی آنها در کنار
دیگر آثار در معرض نمایش عموم گذاشته شد.

روز جهانی کودک در دفتر شیراز

اردوی سیاحتی و زیارتی
کودکان دفتر شیراز

مراس��م روز جهانی کودک ب��ه میزبانی مدرس��ه نخبگان امید ف��ردا و با
همکاری بنیادکودک و ب��ا حضور تعدادی از دانشآم��وزان تحت حمایت
بنیادکودک در شیراز و دانشآموزان دبستان امید فردا در باغ جنت شیراز
برگزار شد .در این مراسم عالوه بر دانشآموزان بنیادکودک ،مادران آنها،
مددکاران ،همکاران افتخاری و مس��ئول دفتر ش��یراز نیز حضور داشتند.
طی این مراسم برنامههایی نظیر موس��یقی و سرود دانشآموزی ،تقدیر از
برگزیدگان مسابقات کاراته ،مانور اس��کیت ،دوچرخه و اسکوتر به صورت
همگانی و تش��کیل زنجیره انسانی اجرا ش��د .در این مراسم مسئول دفتر
ش��یراز در زمینه معرفی بنیادکودک و اهداف آن برای مدعوین سخنرانی
کردند و در ادامه گواهی بورس��یه تحصیلی دانشآم��وزان تحت حمایت
بنیادکودک به همراه کارت هدیهای به آنها اهداء شد.

در آبان ماه 24 ،دانشآموز مرودش��تی تحت حمایت بنیادکودک
به هم��راه مادرانش��ان به سرپرس��تی م��ددکار بنیادک��ودک در
دفت��ر اقم��اری مرودش��ت و دو هم��کار افتخ��اری دفتر ش��یراز
ب��ه اردوی ی��ک روزه س��یاحتی و زیارت��ی در ش��هر ش��یراز
رفتند.
ای��ن دانشآموزان ب��ا اس��تعداد تح��ت حمایت بنیادک��ودک در
مرودشت در این اردو از شهرش��ان عازم شهر شیراز شدند و در این
سفر عالوه بر زیارت حرم ش��اهچراغ ،از اماکن فرهنگی و تاریخی و
همچنین از بازار شیراز بازدید کردند.
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کاشت نهالهای
زندگی توسط فرزندان
بنیادکودک در
شهرکرد
در اس��فند  93دفت��ر ش��هرکرد ب��ه
مناس��بت روز مناب��ع طبیع��ی و
درختکاری و در راستای فرهنگسازی
و آموزش دانشآموزان تحت پوش��ش
بنیادکودک ،برنامهای جهت کاش��ت
نهال با هدف نگه��داری و احیاء فضای
س��بز در این روز برگزار ک��رد .هر یک
از دانشآموزان بنیادکودک با کاش��ت
ی��ک نه��ال در روز درخت��کاری ،ب��ا
فرهن��گ و نحوه حف��ظ منابع طبیعی
آشنا شدند و روزی ش��اد و پر انرژی را
سپری کردند .در این مراسم گروهی از
مسئولین شهرکرد نیزحضور داشتند و
این مراسم توسط رس��انههای خبری
پوشش داده شد.

بازدید مسئول دفتر شهرکرد از مدارس محروم منطقه بازفت استان چهارمحال و بختیاری
بازفت از شهرهای شهرستان کوهرنگ به فاصله
 200کیلومت��ری از مرکز اس��تان چهارمحال و
بختیاری (ش��هرکرد) واقع شده اس��ت .به دلیل
موقعی��ت جغرافیایی و مکانی ،این شهرس��تان
در زمینههای فرهنگی ،آموزش��ی ،بهداش��تی و
سالمت خانواده در محرومیت و رنج است.
به همین جهت به در خواست اداره کل آموزش و
پرورش استان از بنیادکودک در شهرکرد مبنی
بر همراهی نمایندگان این سازمان جهت بازدید
از مدارس منطقه بازفت ،مسئول دفتر شهرکرد
برای بازدید دو روزه به منطقه اعزام و طی بازدید
از مدارس روستاهای ارته ،دره موال ،چمن گلی،

تبرک سفلی ،چم قلعه ،مورز ،تلورد و باغ چندار
از نزدیک با مش��کالت تحصیل��ی دانشآموزان،
بهداش��ت کودکان و همچنین فق��ر اقتصادی و
فرهنگی منطقه آشنا شد.
اهالی دره موال و روس��تاهای اط��راف در چادر و
خانههای خش��تی و گِل��ی زندگ��ی ميکنند؛
جادهی باغ چندار به دره موال ،جادهای باریک و
پر از سنگالخ است؛ امکانات بهداشتی و پزشکی
بهخصوص ب��رای فصل پر برف زمس��تان وجود
ن��دارد؛ همچنی��ن امکانات آموزش��ی نیز بهجز
یک دبس��تان کوچک که آن هم توسط یک خیر
ساخته شده در دسترس نیست.

اکثر روستاها فاقد فضای آموزشی مناسب بوده
و حتی آب لولهکش��ی و بهداشتی جهت مصرف
روزانه نداشتند.
با توجه ب��ه گزارش��ات و بازدید از ای��ن منطقه
حدود ده عدد کانکس جهت فضای آموزشی نیاز
مبرم این شهرستان است و امید میرود با یاری
همیاران مهربان و همیش��ه همراه بنیادکودک،
بهزودی ک��ودکان با اس��تعداد ای��ن منطقه نیز
از امکان��ات اولی��های که حق هر کودکیاس��ت
جه��ت زندگ��ی و تحصی��ل برخوردار ش��وند و
شوقآموزش و ش��ور زندگی در دل آنها جریان
یابد.
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حضور دانشآموزان شهرکرد
در جشنواره نمایش عروسکی
شانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی استان
چهارمحالوبحتیاری در سالن سینمای کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرکرد به
م��دت دو روز برگزار ش��د .دانشآموزان تحت
حمایت بنیادکودک در ش��هرکرد نی��ز در روز
دوم به این جشنواره دعوت ش��دند و به همراه
مسئول دفتر شهرکرد در این جشنوارهی شاد
شرکت کردند و شاهد نمایشهای قلموی خدا،
گل و بلور خورش��ید ،گنجش��ک و پنب��ه دانه،
ماهی رنگین کمون ،خزان برگک و کالغ خنزر
پنزری با ساختاری فرهنگی ،هنری و اجتماعی
بودند و از نزدیک با این هنر آشنا شدند.

کسب مدال قهرمانی توسط سرمایههای بنیادکودک در شهرکرد
در اواخر مرداد ماه ،مسابقات بینالمللی کاراته
سبک ش��وتوکان  ISKFدر اس��تان اصفهان
(نجف آباد) با حض��ور اس��تاد کاراتهی جهان
 Hiroyoshi okazakiو کارات��هکاران
آس��یایی به مدت  3روز برگزار شد .دانشآموز

12س��الهی بنیادکودک در دفتر شهرکرد نیز
در وزن  - 26کيلوگرم و در رده سنی  11تا 13
سال در این مسابقات حضور داشت و موفق به
کس��ب مقام دوم و مدال نقرهی مسابقات شد.
او از س��ال  92فعالیت خود را در رشته کاراته

ش��روع و تاکنون چندین مقام برتر اس��تانی را
نیز کس��ب کردهاس��ت .وی از دانشآموزان با
استعداد دفتر ش��هرکرد است که با تالش خود
و حمایتهای بنیادکودک چش��م به آیندهای
پر از امید دارد.
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دانشآموزان بنیادکودک در شهرکرد مهر
امسال را با مهربانی آغاز کردند
در آستانه گش��ایش مدارس با نیکاندیشی همیاران مهرمند دفتر
ش��هرکرد ،به تمامی دانشآموزان تحت پوش��ش این دفتر کیف و
نوش��ت افزار ،به فراخور نیاز در هر مقطع تحصیلی اهداء شد .این
هدایا ش��امل کیف ،دفتر ،مداد و خودکار ،مداد رنگ��ی و ...بود که
باعث شادی و ش��ور مضاعف در بین آنها گردید و دانشآموزان با
استعداد بنیادکودک سال تحصیلی خود را با شادی آغاز کردند.

جلسات مشاوره امتحانات
با نزدیک ش��دن به فصل امتحانات ،اولین جلس��ه مش��اوره خانواده
مادران دانشآموزان تحت حمایت دفتر ش��هرکرد برگزار ش��د.
برای
ِ
در این جلسه یکی از کارشناسان ارشد گروه مشاور اداره کل آموزش
و پرورش استان مطالبی را در خصوص ارتباط خانواده با دانشآموزان
و تحصیل عنوان کردند .همچنین راهکارهایی برای کنترل اس��ترس
دانشآموزان در زم��ان امتحان و وظایف مادران در این ش��رایط ارائه
کردند و در پایان به سؤاالت حاضران پاسخ داده شد.

برگزاری جلسات مشاوره
در دفتر شهرکرد

درخششی دیگر از دانشآموز
بنیادکودک در شهرکرد

مش��اوره به دانشآموزان کمک ميکند تا ضم��ن انتخاب بهترین
روش در حل مش��کالت ،ویژگیها و اس��تعدادهای خ��ود را بهتر
ش��ناخته و به موارد و خصوصیاتی که به آنها توجه نداش��تهاند،
بیشتر اهمیت دهند .در همین راستا و با توجه به نیاز دانشآموزان
تحت حمایت بنیادکودک ،دفتر شهرکرد اقدام به برگزاری مشاوره
تحصیلی ،اجتماع��ی و فرهنگی برای دانشآموزان کرده اس��ت و
جلسات مش��اوره هر هفته با همیاری نیکاندیش��ی گرامی ،که از
مدرسان دانشگاه و کارشناس ارشد روانشناس��ی هستند در دفتر
شهرکرد برگزار میشود.

دانشآم��و ِز 16س��الهی بنیادک��ودک ع�لاوه ب��ر موفقیته��ای
تحصیلی ،در رش��تـــــهی ورزش��ـــــی صخرهنــــــــوردی
در س��طح اس��تانی و کش��وری موفقیته��ای بس��یاری کس��ب
کردهاست.
او در مس��ابقاتی ک��ه در بهم��ن م��اه در س��طح اس��تان برگ��زار
ش��ده بود نیز مق��ام اول را در رش��ته بولدرینگ ،مق��ام دوم را در
س��ختی مس��یر و مقام س��وم را در رش��ته س��ر طناب به
رش��ته
ِ
دس��ت آورد و در ح��ال آماده ش��دن برای مس��ابقات کش��وری
است.
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سفر فرزندان دفتر کاشان به شمال کشور
در نوروز 94
دانشآم��وزان بنیادک��ودک که هم��واره میهمان آق��ای احمد ابریش��مچی
نیکاندیش گرامی و همیار بنیادکودک هس��تند ،در تعطی�لات نوروز 94نیز
از سوی دفتر کاش��ان میهمان مجتمع ویالیی جناب ابریشمچی در مازندران
ش��دند و در اردویی زیبا و به یاد ماندنی در مجتمع دریاویال ،از امکانات وسیع
آنجا اس��تفاده کرده و بهره بردند و س��یزده بدر را در کنار آبش��ار و جنگلهای
زیبای ش��هر نور س��پری کردن��د .دانشآموزان ش��رکتکننده در ای��ن اردو،
کودکانی بودند که به تازگی تحت حمایت بنیادک��ودک قرار گرفتند و تجربه
این حضور و این اردو برای همگی آنها فرحبخش و به یاد ماندنی بود.
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برگزاری اردوی
زیارتی مشهد مقدس
توسط دفتر کرج

در اردیبهش��ت ماه  23دانشآموز دفتر کرج عازم
سفر مشهد ش��دند .دانشآموزان ش��ور و هیجان
زیادی داش��تند ،بهخص��وص بعض��ی از آنها که
تاکنون به زیارت مش��رف نش��ده بودن��د .در این
س��فر ،با همیاری همیاران و همکاران تالش شد تا
دانشآموزان بتوانند ع�لاوه بر زیارت حرم رضوی،
به بازدید مناطق فرهنگی و تاریخی استان خراسان
رضوی بپردازند .این س��فر خاطرات زیبا و جاودانه
ای را برای این دانشآموزان به همراه داش��ت ،زیرا
آنها با سفر به اماکن تاریخی نظیر توس و نیشابور،
عالوه بر تفریح با فرهنگ آن شهرها نیز آشنا شدند
و اطالعات خوبی کسب کردند.

همایش تابآوری ،مدیریت و برنامهریزی در دفتر کرج
در اردیبهش��ت ،همایش��ي ب��ا عن��وان
ت��ابآوری ،مدیری��ت و برنامهری��زی و ب��ا
حضور م��ادران و سرپرس��تان دانشآموزان
دفتر کرج با س��خنرانی جناب آقای مقدسی
برگزار شد.
استاد مقدسی در خصوص موضوع تابآوری،
مدیریت زم��ان و برنامهریزی در کارها ،منابع
تابآوری (شامل :من میتوانم ،من دارم ،من
هستم) و معرفی افرادی که در شرایط سخت

و بحرانی زندگی کردهاند و ب��ه مراتب باالیی
از نظر علم و کس��ب و کار رسیدهاند سخنانی
ایراد کردند .پ��س از آن ،یک��ی از مددکاران
دفتر ک��رج در خص��وص فص��ل امتحانات و
آمادگ��ی دانشآموزان و فراهم کردن بس��تر
مناس��ب توس��ط مادران ،معرفی ساختمان
جدید دفتر کرج جه��ت برگزاری کالسهای
تقویت��ی و ...توضیحاتی را ب��ه مدعوین ارائه
دادند.

در این برنامه همچنی��ن از دو دانشآموز که
در تهیه گ��زارش اردوی تابس��تانی همکاری
کرده بودند تقدیر به عمل آمد و دو مادر نمونه
نیز که همیش��ه هماهنگ با برنامههای بنیاد
هس��تند و همکاری خوبی دارند مورد معرفی
و تقدیر قرار گرفتند.
این مراس��م با صحبته��ا و تقدیر و تش��کر
مس��ئول محترم دفت��ر ک��رج از حاضرین در
همایش و استاد مقدسی پایان یافت.
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اردوی دانشآموزان دفتر کرج به منطقه زیبای تالش
ب��ه دع��وت یک��ی از همی��اران محت��رم
بنیادکودک در نیمه دوم مرداد ماه ،سفری 4
روزه به منطقه زیبا و سرسبز تالش در استان
گیالن در ویالی ش��خصی ایشان ترتیب داده
ش��د و تعدادی از دانشآم��وزان دختر تحت
حمای��ت بنیادکودک ضمن ش��رکت در اردو
و بازدی��د از مراک��ز تفریحی و س��یاحتی در
کنار همیار مهربان ،لحظاتی ش��اد و فراموش
نشدنی را تجربه کردند.
همیار عزیز با تقبل هزینههای اقامت  4روزه،
پذیرای��ی ،تقدیم هدای��ا و بازدی��د از اماکن

برگزاری اردوی یک روزه
دانشآموزان بنیادکودک
کرج در جاده چالوس
با مس��اعدت همیاران دفتر کرج ،دانشآموزان
دختر بنیادکودک در مردادماه یک روز پرشور
را در روس��تای کله��ا در ج��ادهی چال��وس
گذراندند .طنین ش��ادی کودکان در تمام روز
طراوت طبیع��ت را جان تازهای بخش��یده بود
و این کودکان ک��ه به دلیل مش��کالت عدیده
اقتص��ادی و آس��یبهای اجتماع��ی ،روحیه
ضعیفی دارن��د و اغلب از س��ادهترین امکانات
و ش��ادیها نیز محروم هس��تند ،توانس��تند با
حض��ور در طبیعت و ب��ه دور از هرگونه تنش و
مشکالت زندگی ،کمی آرامش یابند.

دیدنی و تفریحی ،خاطرهای ماندگار در ذهن
آنها ثبت ک��رد و دانشآم��وزان عزیز در این
چند روز توانس��تند از طبیعت زیب��ا و هوای
پاک و لطی��ف ،دریا ،جنگله��ای فرحبخش
تالش ،ییالق اس��بههونی و آبشار ویسهداران
که در  30کیلومتری تالش ق��رار دارد دیدن
کنند و از مهماننوازی بیشائبه میزبان لذت
وافر ببرند.
از دس��تآوردهای ای��ن اق��دام س��تودنی،
برق��راری روابط صمیمی بی��ن دانشآموزان
بود ک��ه با تقس��یم کار بین آنه��ا ،آموختند

که کسی از کس��ی جدا نیس��ت و هیچ کس
ب��ر دیگ��ری برت��ری ن��دارد و فرات��ر از آن،
تأثیرگ��ذاری مطل��وب ای��ن س��فر ب��ر روند
رش��د ش��خصیت و تعال��ی روحی��ه ایش��ان
بود.
استقبال پر مهر و خالصانه همیار عزیز که در
لحظههای خ��وش دانشآموزان ب��ه گونهای
متفاوت لط��ف و محب��ت خود را نث��ار آنها
میکرد و در ش��ادمانی آنها غرق میش��د و از
خنده و شادی آنها لذت میبرد وصف ناپذیر
است.
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روز جهانی کودک بهانهای
برای ورود به جهان زیبا و
بدون آالیش کودکان است

در پی هماهنگیهای به عمل آمده جشن روز
جهانی کودک ب��رای  200دانشآموز پایه اول
تا شش��م و مادرانش��ان تدارک دیده شد تا این
کودکان لحظات ش��اد و فراموش نشدنی را در
کنار والدینشان تجربه کنند.
در این مراس��م گروه موس��یقی گیتار متشکل
از دانشآم��وزان تح��ت پوش��ش بنیادکودک
که چندی اس��ت هنرجوی کالس موس��یقی
بنی��اد هس��تند ،هنرنمای��ی کردن��د .ش��عر
خوانی و مس��ابقه از دیگ��ر برنامههایی بود که
دانشآموزان را به وج��د آورد .همچنین اجرای
موس��یقی دف نیز در س��الن طنین انداخت و
هیجان خاصی را در بین حضار ایجاد کرد.
در ای��ن مراس��م تئات��ر طن��ز نی��ز لحظ��ات
بس��یار خوب��ی را ب��رای ش��رکتکنندگان در
جش��ن رقم زد .مراس��م ب��ا تقدی��م هدایایی
ب��ه رس��م یادب��ود ب��ه هم��ه میهمان��ان و
س��خنرانی مس��ئول محترم دفتر ک��رج پایان
پذیرفت.
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برگزاری همایش تحصیل ،تابآوری و خودمراقبتی
برای خانوادههای تحت حمایت بنیادکودک در کرمانشاه

در آس��تانه آغاز امتحانات پایان سال تحصیلی،
همایش “تحصیل ،ت��ابآوری و خودمراقبتی”
برای خانوادههای تحت حمایت بنیادکودک در
کرمانشاه برگزار شد.
در این جلس��ه جناب آقای محمدرضا مقدسی
در خص��وص ت��ابآوری و خ��ود مراقبت��ی و
اهمیت تحصی��ل به ایراد س��خنرانی پرداختند.
ایش��ان ضمن اش��اره به چالشهای موجود در

خانوادهه��ای تح��ت حمای��ت بهخص��وص در
زمان برگزاری امتحانات پایان س��ال ،بر اهمیت
نقش م��ادران در این زمینه تأکی��د و روشهای
فرزندپ��روری و مدیریت زم��ان در ای��ن ایام را
معرفی کرد.
ایشان سخنان خود را با تأکید بر تابآوری زنان
سرپرست خانوار و مؤلفههای آن به پایان رساند.
همچنین یک��ی از اعض��ای هیئت امن��اء دفتر

کرمانش��اه ،دربارهی نقش زن و م��ادر در بنیان
خانواده و جامع��ه ،زن معمار و مح��ور جامعه و
مادر خانواده ،سخنرانی کرد.
در این جلس��ه عالوه بر مادران و زنان سرپرست
خانوادههای تحت حمایت ،اعضای هیئت امناء،
همیاران و مددکاران بنیادکودک و مس��ئولین
محترم دانشگاه آزاد نیز حضور و حمایت گرمی
داشتند.

برگزاری همایش موفقیت تحصیلی و
اعتماد به نفس در روز جوان

به مناس��بت روز جوان ،در خرداد ماه همایش��ی تحت عن��وان “موفقیت
تحصیلی و اعتماد به نفس” ب��رای فرزن��دان و خانوادههای تحت حمایت
بنیادکودک در کرمانشاه در محل س��الن اجتماعات کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان برگزار شد .در این جلسه دکتر امیری از اساتید فرهیخته
دانشگاه آزاد کرمانشاه به ایراد س��خنرانی در خصوص تحصیل و اعتماد به
نفس پرداختند و پس از آن برنامه ش��ادی توس��ط هنرمندان خوش��نام
و محبوب برنامه طنز “ کرمانش��اه  “ 20اجرا شد .همچنین گروه موسیقی
“دنگ پرآو” به اجرای موسیقی پرداختند .مدیریت محترم کانون پرورش
فکری ک��ودکان و نوجوانان نیز ضمن ایراد س��خنرانی و بیان سرگذش��ت
زندگی پر پیچ و خ ِم خ��ود و گذر از رنجهای بیش��مار زندگی ،نوید داد که
دانشآموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی تح��ت حمایت بنیادکودک زین
پس میتوانند از تمام��ی امکانات کانون بهصورت رایگان اس��تفاده کنند.
همچنین بنیادکودک در ای��ن گردهمایی پیوندی جه��ت تعامل با بنیاد
نخبگان استان بست .مدیر کل محترم تربیتبدنی کرمانشاه نیز فرمودند
که تمامی فرزندان عزیز بنیادکودک میتوانند با معرفینامه بنیادکودک از
کلیه فضاها و امکانات ورزشی استان در رشتههای مختلف به صورت رایگان
استفاده کنند .در این برنامه عالوه بر خانوادههای تحت حمایت بنیادکودک،
مشاوران ،مددکاران ،روانشناسان و همیاران بنیادکودک ،مسئولین محترم
استانکرمانشاهنیزحضورداشتند.

حضور فعال دفتر کرمانشاه در جشن
گلریزان کودکان تاالسمی

در این جشن که در شهریورماه در س��الن آمفیتئاتر بیمارستان فوق
تخصصی کودکان دکتر محمد کرمانشاهی به میزبانی صدا و سیمای
مرکز کرمانش��اه برگزار گردید ،دفتر کرمانشاه حضوری فعال داشته و
مسئول محترم این دفتر باکمکهای نقدی ،کودکان تاالسمی را مورد
حمایت قرار داد .همچنین بنا به دعوت بنیادکودک از ش��رکت رز گل
کرمانشاه ،صدها ش��اخه گل رز هلندی توسط پرسنل بنیادکودک به
تمامی مدعوین اهداء شد و فضای تأثیرگذار و زیبایی را ایجاد کرد .در
ادامه برنامه یکی از همکاران دفتر کرمانش��اه ،به معرفی بنیادکودک
پرداخت و فعاليتها و اهداف بنیادکودک را برای حاضرین در مراسم
بیان کرد .بنیادک��ودک همواره حامی کودکان بیمار ب��وده و آرزومند
است این عزیزان به زودی سالمتی خود را بازیابند.
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برگزاری نمایشگاه نقاشی
بین نوآموزان مهدکودکهای
شهر مراغه و دانشآموزان
تحت حمایت بنیادکودک
بنیادک��ودک مراغ��ه در هفته پایانی اس��فند
 93ب��ه منظ��ور معرف��ی بیش��تر موسس��ه
بی��ن نیک��وکاران و ش��هروندان ،ب��ا همکاری
بیم��ه کار آفری��ن و قن��ادی پ��اک اق��دام به
برگ��زاری نمایش��گاه نقاش��ی بی��ن نوآموزان
مهدکودکهای ش��هر مراغ��ه و دانشآموزان
تحت حمایت بنیادکودک ک��رد .در این اقدام،
 900برگه نقاش��ی با آرم بنیادکودک در میان
کودکان مهدکودکها و مراکز پیشدبس��تان
ِ
ش��هر مراغه توزیع ش��د و کودکان پس از یک
هفته نقاش��یهای خ��ود را ب��ه هم��راه درج
مش��خصات و آدرس در ای��ن برگهه��ا آماده
کردند .از حاص��ل این تالش و نقاش��یها طی
برنامهريزي یک همایش ،نمایش��گاهی نیز در
البی هتل دریا جهت بازدید عموم برگزار شد و
نوآموزان
بسیار مورد استقبال مدعوین و اولیاء
ِ
مهدکودکها قرار گرفت .در این همایش ابتدا
گزارش مفصلی از نحوهی تأس��یس و عملکرد
بنیادکودک مراغه و آشنایی با اهداف موسسه
ارائه شد .سپس یکی از مس��ئولین شهر مراغه
طی سخنرانی ضمن تش��کر و قدردانی از نحوه
کار بنیادک��ودک ،خ��ود را یک��ی از همیاران
این موسس��ه معرفی کرده و به موسس��ه قول
همکاری جه��ت تهیهی زمین برای تأس��یس
ساختمان بنیادکودک مراغه را داد .در خاتمه
نی��ز نمایندهی ش��رکت بیم��ه کارآفرین طی
س��خنرانی و معرف��ی بنیادکودک و تش��ویق
دانشآموزان مستعد موسس��ه ،دو جلد کتاب
خود را به نفع بنیادکودک به فروش رس��اندند.
همچنین نقاش��یهای ک��ودکان نیز توس��ط
نیک��وکاران با ه��دف حمای��ت از بنیادکودک
خریداری شد.

برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ با اولیاء و دانشآموزان تحت حمايت

در عصر کنونی تحول جامعه از حالتی ساده و
ابتدایی به وضع پیچیده و بغرنج ،مشکالتی را
برای انسان بوجود آورده است که پیشگیری و
حل آنها لزوم مش��اوره و راهنمایی را ضرورت
میبخش��د .از آنجائ��ی ک��ه در ام��ر تحصیل
فرزندان ،خانواده و والدین نقش بسزایی دارند
و انگیزهها و عالی��ق تحصیلی دانشآموزان در
خانواده ش��کل میگیرد ،لزوم انجام مشاوره با

والدین ضرورت و اهمیت خاصی پیدا ميکند.
به همی��ن منظور دفتر مراغ��ه در جهت ارتقاء
س��طح بینش و معلوم��ات خانوادهه��ا از اول
مهرماه س��ال  94در روزهای پنجشنبهی هر
هفته ب��ا حضور مس��ئول دفتر و تن��ی چند از
دبیران مجرب که جزو همکاران افتخاری این
مرکز هس��تند ،اقدام به برگ��زاری کارگاههای
آموزشی و جلسات پرسش و پاس��خ با اولیاء و

دانشآموزان کرده اس��ت .اه��داف مورد نظر:
کمک به حل مسائل و مش��کالت خانوادگی،
تحصیلی و تربیتی فرزن��دان از طریق خدمات
مش��اورهای ،راهنمای��ی و مش��اوره جه��ت
پیش��گیری و رفع مش��کالت عاطفی ،روانی،
تربیت��ی و اخالقی بی��ن والدی��ن و فرزندان،
پیش��گیری از ب��روز مش��کالت خانوادگ��ی،
تحصیلی و تربیتی فرزندان است.
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برگزاری اردوی یک روزه برای دانشآموزان بنیادکودک مراغه در شهریور ماه

بنیادکودک دفت��ر مراغه در پایان تابس��تان
با هدف ایج��اد ی��ک روحیه خ��وب در آغاز
س��ال تحصیلی ،اردوی��ی ی��ک روزه را برای
دانشآم��وزان بنیادکودک برگ��زار کرد .در
ای��ن اردو که با هماهنگی آم��وزش و پرورش
و فعاليتهای امور اردویی دانشآموزان شهر
مراغه در ی��ک اردوگاه دانشآم��وزی برگزار
ش��د 70 ،دانشآموز مس��تعد دختر شرکت

کردند .همچنین با دعوت بنیادکودک مراغه،
تع��داد مح��دودی از همی��اران بنیادکودک
و برخی از هم��کاران افتخاری ک��ه در طول
تابس��تان به صورت داوطلبان��ه در برگزاری
کالسهای تقویتی و آموزش��ی دانشآموزان
در بنیادکودک مراغه فعالیت داشتند ،در این
اردو حضور یافتند .در این اردوی تابس��تانی،
این جمع گرم و صمیمی با ش��یرینی و میوه

و ص��رف ناهار در کن��ار هم پذیرایی ش��دند.
همچنی��ن دانشآم��وزان ضمن اس��تفاده از
امکانات تفریحی اردوگاه ،در مسابقات علمی
و تفریحی ش��رکت کرده و جوایزی به ایشان
تقدیم ش��د.بدین ترتیب اعضای بنیادکودک
مراغ��ه یک روز پ��ر ش��ور و ب��ه یادماندنی را
س��پری کردند و با شادی به اس��تقبال سال
تحصیلی رفتند.

برگزاری کالس موسیقی
برای دانشآموزان بنیادکودک مراغه در ماه اردیبهشت

در ماه اردیبهش��ت با حمایت یک��ی از نیکوکاران
بزرگوار بنیادکودک مراغه ،کالسهای موسیقی
در دو دوره تئ��وری و مبت��دی ب��رای  20ت��ن از
دانشآم��وزان تحت حمای��ت این دفت��ر برگزار
ش��د .این دوره با آم��وزش بلز ب��ه دانشآموزان
مقطع ابتدای��ی و آم��وزش تئوری موس��یقی به
دانشآم��وزان مقاط��ع راهنمایی و دبیرس��تان
آغاز ش��د .کالسهای تئوری موس��یقی با هدف
آشنایی دانشآموزان با انواع موسیقی و ساز و نیز
استعدادیابی ایشان برگزار شد و بدین ترتیب در
هر هفته با حضور یکی از مربیان مجرب موسیقی،
دانشآموزان با یکی از آالت موسیقی آشناشدند.
پس از اتم��ام دورهه��ای تئوری ،ط��ی برگزاری

آزمونهای اس��تعدادیابی و ش��ناخت مربیان از
هنرجویان ،سازهای موسیقی شامل چهار گیتار،
دو ویولن و یک پیانو توس��ط نیک��وکار گرامیکه
بان��ی این دوره آموزش��ی بودند ،خری��داری و در
اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
در حال حاض��ر کالسهای مرحل��ه دوم آموزش
موسیقی زیر نظر مربیان مجرب طبق روال قبلی
روزهای پنجش��نبه در دفتر بنیادک��ودک مراغه
تشکیل می شود و بسیار مورد استقبال و استفاده
دانشآم��وزان قرار گرفت��ه اس��ت .بنیادکودک
ق��دردان همیارانی اس��ت ک��ه به اس��تعدادها و
نیازهای دانشآموزان احترام گذاشته و در جهت
تعالی آن گام بر میدارند.
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برگزاری مسابقات
بینالمللی علوم کامپیوتر ببراس و ریاضیات
کانگورو در بنیادکودک مراغه
بنیادک�ودک مراغ�ه ب�ه منظ�ور تش�ویق
دانشآم�وزان مس�تعد و عالقمند ب�ه علوم
کامپیوتری و ارتقاء سطح علمی ایشان و نیز
با هدف آش�نایی این علمآموزان با جریانات
مهم و علمی دنیا ،اقدام به برگزاری "مسابقه
بینالمللی علوم کامپیوتر ببراس" نمود.
"ببراس" ی�ک مس�ابقۀ آنالی�ن بینالمللی
است که با هدف ترویج مفاهیم بنیادی علوم
کامپیوتر و انفورماتیک و تفک�ر کامپیوتری
(الگوریتم�ی) در میان عموم م�ردم به ویژه
دانشآموزان و معلمان در س�طح بینالمللی
فعالیت ميکند.
بب�راس میکوش�د رقابت�ی انگیزش�ی را به
ص�ورت آنالی�ن در دس�ترس مخاطب�ان در
کش�ورهای مختلف ق�رار ده�د .در طراحی
مسئلههای ببراس تالش میش�ود به انتقال
طیف وس�یعی از مفاهیم انفورماتیک،
الگوریت�م و برنامهنویس�ی
مانند ترتیب منطقی
و همروندی،

س�اختمان دادهها مانند هیپها ،پش�تهها،
صفه�ا ،مدلس�ازی برنامهه�ا و جری�ان
دادهه�ا ،تعامل انس�ان و کامپیوتر ،گرافیک
و ...توج�ه ش�ود .این مس�ابقه طب�ق برنامه
هر س�ال در هفت�ه آخر اس�فند م�اه برگزار
میش�ود .هفته آخر اس�فند ،93تع�داد 90
دانشآموز بنیادکودک مراغه برای اولین در
مس�ابقه بینالمللی عل�وم کامپیوتر ببراس
همزم�ان ب�ا دانشآم�وزان سراس�ر جهان
شرکت کردند .این مسابقه با مساعدت مدیر
محترم ش�رکت پرچمداران دانش و فناوری
در مرکز علمی و فرهنگی بنیادکودک مراغه
برگزار ش�د و مورد اس�تقبال دانشآموزان
این مرکز قرار گرفت .همچنی�ن در روزهای
پایان�ی فروردی�ن س�ال  94نی�ز ب�ه منظور
مش�ارکت دانشآم�وزان بنیادک�ودک در
مسابقات علمی و ارتقاء سطح علمی ایشان،
دانشآموزان مس�تعد و عالقمند به ریاضی،
در "مس�ابقه بینالمللی ریاضیات کانگورو"
شرکت کردند.
"مس�ابقه بینالمللی کانگورو" یک مس�ابقه
ریاضی برای دانشآموزان در سنین و مقاطع
مختل�ف تحصیل�ی (از اول دبس�تان ت�ا
س�ال آخر دبیرس�تان) اس�ت که
ب�ه ص�ورت چن�د گزینهای

انج�ام میش�ود و ه�ر دانشآم�وز میتواند
در ای�ن مس�ابقه ،در پایه مربوط ب�ه خودش
ش�رکت کند .البته امکان ش�رکت درسطوح
مس�ابقه برای هر کش�ور با توجه به ش�رایط،
امکانات و منابع دسترس�ی،متفاوت اس�ت.
ای�ن مس�ابقه ب�ا حمای�ت مدیری�ت محترم
موسس�ه علمی و فرهنگی فاطم�ی ،نماینده
رس�می ریاضیات کانگورو در ایران با شرکت
بی�ش از  100دانشآم�وز ممت�از بنیادکودک
و ع�دهای از دانشآم�وزان م�دارس مراغ�ه
در محل مرک�ز فرهنگی هن�ری بنیادکودک
مراغه در س�طح جهان�ی برگزار ش�د و مورد
اس�تقبال دانشآموزان بنیادک�ودک مراغه
قرار گرفت .ایران از س�ال  ۲۰۰۹با نمایندگی
"باش�گاه دانشپژوهان جوان وزارت آموزش
و پرورش" ب�ه عضویت این مس�ابقه درآمده
اس�ت .در ای�ن س�ال بی�ش از  ۵/۵میلیون
دانشآموز از سراس�ر جهان در این مس�ابقه
ش�رکت کردند که نزدیک به  ۱۷۷ه�زار نفر
آن�ان ایرانی بودن�د .این مس�ابقه در صورت
امکان در اواخر فروردین ماه هر س�ال با
همکاری ادارات آموزش و پرورش
اس�تانها در ه�ر ش�هر
برگزار میشود.
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مشهد
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احسان دانشآموز با استعداد و افتخارآفرین بنیادکودک مشهد
احس��ان دانشآم��وز با اس��تعداد مش��هدی در
سختترین ش��رایط خانوادگی به بهترین شکل
ممک��ن درس میخواند .منزلی که احس��ان به
همراه خان��وادهاش در آن زندگ��ی ميکنند در
روستایی در حاشیهی ش��هر واقع شده و او برای
رفت و آمد به مدرس��ه و کالس زبان انگلیس��ی
مس��یر زیادی را با اتوبوس طی ميکند .احسان
از همان ابتدا بسیار فعال و پر جنبو جوش بوده
و هماکنون نی��ز فکرهای بزرگی در س��ر دارد و
لحظه ای از تالش برای دس��تیابی به آنها غافل
نمیماند .وی بس��یار بلندپرواز است و توانسته با
تالش خود به موفقیتهای بس��یاری دست یابد
که در زیر به آنها اشاره شده است:
سوابق تحصیلی :
اول راهنمایی :
 .1کس��ب رتب��ه اول در مرحل��ه اول آزم��ون
پیشرفت تحصیلی در منطقه
 .2کسب رتبه اول اس��تان در مرحله دوم آزمون
سنجش دو
 .3کسب رتبه اول مدرسه در امتحانات ترم اول
.4کسب رتبه  6در آزمون مرآت
 .5کسب رتبه  47کشور در آزمون مرآت
 .6قبولی در المپیاد ریاضی
 .7قبولی در المپیاد ادبیات
دوم راهنمایی :
 .1قبولی در المپیاد ریاضی
 .2کس��ب رتبه اول در مرحل��ه اول المپیاد زبان
انگلیسی در استان
 .3کسب رتبه اول در آزمون دوم و ششم مرآت
 .4کس��ب رتب��ه اول در آزمون س��نجش دو در
منطقه
 .5کسب رتبه سوم در آزمون اول مرآت

 .6کسب رتبه سوم در آزمون پیشرفت تحصیلی
مرحله یک در منطقه
 .7کسب رتبه س��وم در مدرسه در امتحانات ترم
اول
سوم راهنمایی :
 .1کسب مقام اول در آزمون منش 1
 .2کس��ب رتبه اول مدرس��ه و  128کشوری در
آزمون مبتکران 2
 .3کسب رتبه اول در آزمون مبتکران 6
 .4کس��ب رتب��ه دوم اس��تان در المپی��اد علوم
تجربی
 .5کسب رتبه دوم مدرسه در امتحانات ترم اول
 .6کسب رتبه سوم استان در المپیاد ریاضی
 .7کسب رتبه سوم مدرسه در آزمون مبتکران 5
 .8کسب رتبه چهارم مدرسه در آزمون مبتکران
1
اول دبیرستان :
 .1قبولی در المپیاد کامپیوتر
 .2کسب رتبه دوم مدرسه در امتحانات ترم اول
 .3کسب رتبه سوم مدرسه در مرحله اول آزمون
سنجش سمپاد
 .4کسب رتبه س��وم استانی در مس��ابقات شهر
ریاضی
سوابق پژوهش�ی در حوزه روباتیک (تیم
علمی و پژوهشی رز)
 .1کس��ب رتبه اول لیگ مینیاب در مس��ابقات
آزاد دانشگاه پیام نور 91-90
 .2کسب رتبه دوم اس��تان در مسابقات جنگجو
خوارزمی 91-90
 .3کسب رتبه پنجم در مس��ابقات المپیاد ملی
مهارت در سال 93
 .4پژوهشگر برتر ناحیه  7در سال 92

 .5پژوهشگر برتر ناحیه  7در سال 93
 .6پژوهشگر برتر ناحیه  3در سال 94
 .7پژوهش��گر و ط��راح برتر همایش س��تارگان
هفتم
 .8کسب رتبه اول کشوری در لیگ آزاد روباتیک
2012
 .9کس��ب رتبه دوم جهانی در رب��وکاپ 2012
مکزیک
 .10کس��ب رتبه اول کش��ور در مس��ابقات آزاد
ایران سال 2014
 .11کسب رتبه اول جهانی در مسابقات ربوکاپ
 2014امدادگر برزیل 2014
 .12کس��ب رتبه س��وم کشوری مس��یریاب در
مسابقات ابوریحان
 .13ساخت یک نورافکن در قالب گروه
 .14ساخت باالبر شیش��ه برای شرکت هیوندای
پاکروان
 .15قبولی در مرحله شهرستانی دوره شانزدهم
مسابقات ملی مهارت
 .16فعالیت بهعنوان مدرس برنامه نویسی C #
 .17فعالی��ت بهعن��وان م��درس روباتی��ک در
پژوهشسرای ناحیه 3
 .18در حال طراحی پروژه نانوایی خودکار برای
جهاد کشاورزی
بنیادکودک مفتخر است که با حمایت فرزندانی
نظیر احسان شوق آموزش و ش��ور زندگی را در
دل ک��ودکان پرتالش و با انگی��زه اش زنده نگاه
داش��ته و خرس��ند اس��ت که احس��ان با هوش
و اس��تعداد سرش��ار خود باع��ث افتخ��ار برای
خانوادهی بنیادکودک ش��ده است .بنیاد کودک
به فرزندان خود می بالد و می کوشد زندگی آنها
را سرشار از امید و پویایی سازد.

معاینه دهان و دندان دانشآموزان دفتر مشهد توسط پزشک معتمد بنیادکودک
بهداش��ت دهان و دن��دان کودکان در س��نین  6تا  12س��ال از
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت .اما متأس��فانه هزینههای باالی
دندانپزش��کی ،منجر به عدم پیگیری و درمان مش��کالت دهان
و دندان در قشر نیازمند شده اس��ت و در این میان دانشآموزان
بنیادکودک نیز در این زمینه با این مشکالت مواجه هستند .لذا
با مش��ارکت یکی از همیاران فعال دفتر مش��هد از جناب آقای
دکتر علیرض��ا صراف ،متخصص دندانپزش��کی اطف��ال و عضو
هیئت علمی دانش��کده دندانپزش��کی مش��هد دعوت به عمل
آمد تا  41دانشآموز  6تا  12س��اله تح��ت حمایت بنیادکودک
را در دفتر مشهد مورد معاینه قرار دهد .ایشان نیمی از روز خود
را در دفتر مش��هد به معاینات اولیه دانشآم��وزان بنیادکودک
اختص��اص داد و کودکانی که نیاز به درمان داش��تند این امکان
را یافتند که توسط دکتر صراف به صورت رایگان معالجه شوند.
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اردوی تفریحی دانشآموزان تحت حمایت دفتر مشهد

در شهریور و مهرماه سال جاری دانشآموزان
تحت حمای��ت بنیادکودک در مش��هد طی
دعوت نیکوکار گرامی جن��اب آقای رضازاده
و سرکار خانم دکتر فربودی از اعضای محترم
هیئت امنای دفتر مش��هد ،ی��ک روز خاطره
انگیز را در طبیعت گذراندند.
در این اردو دانشآم��وزان صبحانه خود را در
طبیعت ص��رف کردند و به اجرای مس��ابقه و

اردوی یک روزه دانشآموزان
بنیادکودک مشهد
 84نف��ر از دانشآم��وزان بنیادک��ودک دفتر
مش��هد طی دع��وت نیک��وکار گرام��ی جناب
آقای رضازاده عضو محت��رم هیئت امنای دفتر
مش��هد اردوی ی��ک روزه و خاط��ره انگیزی را
در مزرعهی ایش��ان در روز جمع��ه  10مهرماه
مصادف با روز عید سعید غدیرخم گذراندند.
این اردوی ی��ک روزه ابتدا با ص��رف صبحانه و
پس از آن اجراء مسابقه و بازیهای مفرح آغاز
شد و پس از آن با صرف ناهار و همچنین اهداء
جوایز به تمام دانشآموزان ای��ن اردو به پایان
رس��ید .دانشآموزان بنیادک��ودک از این اردو
بس��یار لذت بردند .بنیادکودک دستان پرمهر
این همیار نیکاندیش را به گرمی میفشارد.

بازیه��ای مف��رح پرداختند .پ��س از صرف
ناهار نی��ز برای دانشآموزان موس��یقی زنده
اجرا ش��د و همچنین هدایایی به رسم یادبود
به ایشان تقدیم گردید .دانشآموزان گردش
تفریحی خود را با درست کردن بالل کبابی و
مسابقهی طنابکشی به پایان رساندند.
دانشآموزان مش��هدی بنیادک��ودک از این
اردو بسیار لذت بردند و با انرژی مضاعفی به

منازل خود بازگشتند.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه ای��ن اردو ب��رای
 40دانشآم��وز پس��ر و  84دانشآم��وز
دخت��ر بنیادک��ودک در دو روز مختل��ف
به ط��ور جداگانه برگ��زار گردی��د و همگی
ای��ن دانشآم��وزان و اعض��ای بنیادکودک
سپاس��گزار همدل��ی و همراه��ی همی��اران
گرامی هستند.
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برگزاری کالسهای مشاوره
در دفتر مشهد
مش��کالت دانــــشآموزان،
زنجی��رهای از عوام��ل فردی و
اجتماعی اس��ت ک��ه نیازمند
دیدی جامعنگ��ر و نظاممند به
استعدادها ،تواناییها و عالیق،
شخصیت ،س��اختار و وضعیت
خان��واده و س��ایر متغیره��ای
محیطی است.
مش��اوره ب��ه دانشآم��وزان
کم��ک ميکن��د ویژگیه��ا
و اس��تعدادهای خ��ود را
بهت��ر ش��ناخته و به م��وارد و
خصوصیاتی که به آنها توجه
نداش��تهاند و یا می��زان توجه
ب��ه آنها کمت��ر بوده ،بیش��تر
توجه کنند .همچنی��ن در امر
تحصی��ل ،خان��واده و والدین
نقش بس��زایی دارند؛ به طوری

که عامل خانواده از عوامل مهم
در زمینه پیش��رفت تحصیلی
دانشآم��وز ی��ا وق��وع اف��ت
تحصیلی اس��ت .زیرا انگیزهها
و عالیق تحصیل��ی دانشآموز
در خانواده شکل یافته و به آن
جهت داده میش��ود و مسیری
برای هدایت آن فراهم میشود.
بر همین اس��اس دفتر مشهد با
همیاری یکی از نیکاندیش��ان
گرامی که دارای مدرک فوق-
لیس��انس روانشناس��ی است،
جلسات مشاورهای در روزهای
پنجش��نبه برای دانشآموزان
تح��ت پوش��ش بنیادکودک و
خانوادههایشان برگزار ميکند
تا آنان را در حل مشکالتش��ان
یاری دهد.

برپایی غرفه بنیادکودک در نمایشگاه
بینالمللی کامپیوتر در مشهد

اهتزاز پرچم بنیادکودک
بر فراز سکوی قهرمانی

بنیادکودک موفق ش��د با همیاری مهندس فربد قاس��می طوسی
عضو محترم هیئت امناء دفتر مش��هد غرفهای را به صورت رایگان
در نمایشگاه بینالمللی کامپیوتر در مشهد بر پا کند.
این اقدام همزمان با هجدهمین نمایش��گاه بینالمللی کامپیوتر و
شهر هوش��مند ،در محل دائمی نمایش��گاههای بینالمللی مشهد
صورت پذیرف��ت و فرصت خوب��ی را جهت معرفی هر چه بیش��تر
بنیادکودک فراهم آورد و نیکاندیش��ان گرامی ،استقبال خوبی از
این غرفه و از آشنایی با بنیادکودک داشتند.

احمد دانشجوی با استعداد و کمبینای دفتر مشهد و عضو تیم ملی
شنای کمبینایان ایران است.
احمد عزیز زمستان امس��ال به همراه تیم ملی شنای کمبینایان به
منظور کسب سهمیه در مسابقات پارا المپیک  2016در مسابقات
المللی این رشته در کشور لهستان شرکت کرد .با وجود اینکه
بین
ِ
تیم ملی ایران موفق به دریافت سهمیه برای مسابقات پارا المپیک
نشد ،احمد در این مسابقات دو مدال نقره کسب کرد و مایه افتخار
خود ،خانواده اش و بنیادکودک شد.
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نامه پر مهر
دانشآموز یاسوجی خطاب
به بنیادکودک
الهی نه من آنم که زفیض نگهات چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی.....
به نام خدا
سالم به همه شما فرشتههای زمینی.
من شیوا هستم کوچکترین عضو خانواده بزرگ
بنیادکودک.....
اگر صخره و س��نگ در مس��یر رودخانه زندگی
نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد.
س��نگها را خدا برميدارد کار ما فقط برداشتن
س��نگ ریزههاس��ت .اما وقت��ی من نتوانس��تم
س��نگریزههای مس��یر رودخان��هی زندگیم را
ب��ردارم ،وقتی تمام توانم را از دس��ت داده بودم،
وقتی به ی��ک تکی��هگاه زمینی نیاز داش��تم که
دوباره ش��روع کنم؛ خدای مهربانم که در تمامی
لحظات ش��ادی و غ��م در کنارم بوده و هس��ت
تکیهگاه��ی به محکم��ی کوه به م��ن هدیه داد.
تکیهگاهی ک��ه همانند ی��ک خان��واده مهربان
مرا دوس��ت دارند و آن خانواده ش��ما و همیاران
مهربان��م هس��تید .ش��اید ب��اور نکنید ام��ا اگر
بنیادکودک نبود مسیر زندگی من به طور کامل
تغییر میکرد .مس��یری که اش��تباه اما به اجبار
بود .دوستان عزیزم ،قبل از این که من هم جزئی
از خان��واده بنیادکودک باش��م بهاریترین روزم
خزان بود ،اما حاال خزانترین روزم به شکل بهار
است ،چون امید در زندگی من نقش تازهای پیدا
کرده و زندگی من با تمام کاس��تیها زیبا شده.
دلگرم می شوم وقتی میدانم کسانی هستند که
کیلومترها از من دورند اما به فکر من هس��تند و
به من محبت ميکنند...
دوس��تان مهربانم جهانی که عاری از خش��ونت،
فقر و پلیدی باش��د ح��ق تمامی ک��ودکان این
س��رزمین اس��ت؛ دنیای جدیدی ک��ه زندگی با
محتوای محب��ت را آموزش ميه��د ،دنیایی که
قلم و دفتر از دست کودکان ما نگیرد و سیگار به
دستشان بدهد ،دنیایی که حسرت یک عروسک
به دل دختر بچهها نماند و پسر بچههای کوچک
مرد خانواده نشوند...
و شما از عناصر تشکیل دهنده این دنیا هستید.
ای مهربانان چنین دنیایی رویای ش��بهای من
ش��ده و من دلم قرص میش��ود وقتی شما برای
تحقق رویای من ت�لاش میکنی��د و محبت را
آموزش میدهید...
و در پایان به اندازه تم��ام لبخندهایی که به من
هدیه دادید از شما سپاسگزارم...
به شیرینی آن لحظه شادی که گذشت
غمها نیز میگذرند...
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...هم عاشق درس بودم ،هم عاشق پدرم
در آستانه س��ال نو و بهار امیدوارم سالی خوب
و خوش داشته باش��ید و زیر س��ایه پروردگار
منان روزگار بر وفق مرادتان در جریان باش��د.
بوی عید و بهار ،ع�لاوه بر نونواری به انس��ان
خاطر نش��ان ميکند که یک سال از عمرمان با
خاطرههای خوب و بد گذشت و من خوشحالم
در س��الی که گذشت توانستم با ش��ما عزیزان
از نزدیک دی��دار کنم و خاطرهه��ای خوبی را
در کنار هم داش��ته باشیم .س��الی که بیش از
پیش در تمام لحظات به این درک واقف شدم
که خدای مهربان خیلی به م��ن لطف دارد که
ش��ما خوبان و عزیزان را در مسیر زندگیم قرار
داد که بیمنت به من لطف و محبت داش��تید
و در راس��تای تحق��ق اهدافم از هی��ج کمکی
دریغ نمیکنی��د .در آخر امی��دوارم مقابل این
حس حمایتی که از جانب ش��ما لحظه لحظه
وجودم را سرشار ميکند بهتر و بیشتر از طرف

خداوند دریافت کنید .چقدر زود گذشت ،انگار
دیروز بود ،تقریبا  15س��ال پی��ش بود روزی
که پدرم ک��ه تمام دنیای مرا س��اخته بود ،بی
خبر گذاش��ت و رفت و من فکر میکردم تمام
دنیای من سیاه و خراب شده .چون با اوضاعی
که داش��تیم هیچ روزنه امیدی در زندگی نمی
دیدم .تا اینکه مدتی گذش��ت و م��ن از طریق
يکي از همس��ايهها با خانم مهربانی آشنا شدم
که می گفت یک��ی از مس��ئولین بنیاد کودک
اس��ت .من با آن س��ن کم ،از واژههای بنیاد و
این حرفها چیزی سر در نمی آوردم ولی با زبان
کودکانه به من فهماند که اگر قول بدهم خوب
درس بخوانم ،همیش��ه هميار من خواهند بود
و آنجا بود که اولین روزنه امی��د در دلم جوانه
زد .چون هم عاش��ق درس بودم و هم عاش��ق
پدرم و روز بهروز این حس در من بیش��تر می
ش��د که با حمایتها و مهر ومحبت خالصانه ای

که از جانب بنیاد کودک می شد ،عشقی که به
پدرم داشتم به سمت و سوی آنها و مسئولینی
کش��یده می ش��د که بی قصد و غ��رض و از ته
دل در راس��تای تحق��ق اهدافم ب��ه من کمک
میکردند و این همان حس حمایت پدرانه ای
بود که از من دریغ ش��ده بود و ب��ا مجموعه ای
دلس��وز و مهربان صد چندان تجلی یافت و در
زندگیم جریان پیدا کرد.
امروز من در مقطع کارشناس��ی ارشد رشتهاي
که همیشه عاش��قش بودم در یکی از بهترین
دانش��گاهها مش��غول به تحصیلم و این از نظر
همه دوس��تان و فامیل برای دختری مثل من
و با ش��رایط خانوادگی��م یعنی ی��ک موفقیت
بزرگ ،موفقیتی که بدون ش��ک آن را مدیون
حمایته��ا و محبته��ای مس��ئولین عزیزم
هستم.
سارا
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گرماي کالم استاد ناصر هوشمند وزيري
در يک شب سرد زمستاني
س�يمين حمزه وند چال�ي | بنیادک��ودک به دلی��ل هوی��ت فرهنگی خود
همواره م��ورد توج��ه و حمای��ت اهالی فرهن��گ و هنر ب��وده اس��ت و بر خود
میبال��د که چنی��ن انس��انهای فرهیخته و هنرمن��دی اهداف موسس��ه را به
خوبی درک ميکنند و در مس��یر اقدامات انساندوس��تانه بنیادکودک همگام
میشوند.
اس��تاد ناص��ر هوش��مند وزی��ری ،هنرمن��د مجسمهس��از ،دارای لیس��انس
مجسمهس��ازی از دانش��گاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران در س��ال  1350و
دکترای افتخاری و اس��تاد درجه یک هنر از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
 1373در نشس��تی با بنیادکودک از نقط��ه نظرات خود در رابط��ه با آموزش و
آگاهی کودکان می گوید:
«انس��انهای آگاه می دانند ک��ه کودکان ام��روز آیندهس��از ف��ردای ایرانند.
ب��رای پروراندن کودکان الزم اس��ت دان��ش و آگاهی به نس��ل جدی��د انتقال
یابد .یک��ی از چندین اهداف من در س��اخت غارموزه ،آموزش ب��ه بچهها بوده
اس��ت .من معتقدم هر اتفاقی ک��ه در جامعه میافت��د ،ردپای��ی از هنرمندان
در آن دیده میش��ود .چراکه تاریخ نش��ان داده اس��ت ایران همواره در ساحت
علم و هنر پیش��رو ب��وده و این موض��وع اکن��ون نبای��د متوقف ش��ود .باید با
زایش هن��ر و علم آم��اده کرد و ای��ن وظیفهی
آموزش نس��ل نو آنها را ب��رای ِ
ماست».
کوش��ش کمتری از خود نش��ان
متأس��فانه امروزه والدی��ن در تربیت فرزندان
ِ
میدهند و پتانس��یلهای کودکان را نادیده گرفته و به حال خود رها میشود.
وجود تکنولوژیهای ُمس��ری که گریبانگیر جامعه نیز شدهاست دلیل مضاعف
دیگری اس��ت برای فراموش کردن فرزندان .ش��اید تکنولوژی باعث پیشرفت
جوامع بوده اما در مورد بچههای ما ویران کننده بود .به هر حال باید اصالحات
را از خودمان آغاز کنیم 25 .س��ال پیش از من دعوت به عم��ل آمد تا موزه ای
در آلمان تأس��یس کنم و در آن به خلق و زایش بپ��ردازم .اما هرگز قبول نکردم
و خود را متعلق ب��ه مملکت خودم می دانم و همهی قوای خود را برای س��اخت
این غار موزه به کار ب��ردم .برای به وج��ود آمدن یک هنرمند ،یک دانش��مند،
یک پزشک و 30 ...س��ال زمان و میلیونها تومان هزینه الزم است .پس ما باید
ترتیبی بدهیم ک��ه جوانهای ما فکر مهاجرت را از س��ر بیرون کنند .بس��تری
فراهم ش��ود که به راحتی تحصیل کنند ،استعدادیابی ش��وند ،تشکیل خانواده
دهند ،وارد بازار کار ش��وند و بمانند! در ادامه چند پرس��ش و پاسخ از ایشان را
میخوانیم:
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نظر ش�ما در ب�اره کار آموزش�ی و فرهنگی
بنیادکودک چیست؟
اقدام بنیادکودک را میبایس��ت محترم و مغتنم
شمرد و آن را تحس��ین کرد .چرا که کار آموزش
کار ارزش��مندی اس��ت .در کنار بنیاد ،خانوادهها
نیز بای��د در امر تربی��ت و آموزش فرزندانش��ان
بکوش��ند .ما بای��د از گذش��تگانمان بیاموزیم .از
فردوس��ی ،س��عدی ،حافظ .اگ��ر این��ان نبودند
ما هم نبودیم .ما باید نس��بت به تاری��خ و ادبیات
ایران احساس غرور کنیم و از آن در شیوه تربیتی
اس��تفاده کنیم .باید بچهها را از س��نین کودکی
آموزش داد تا در جوانی حرف��ه ،هنر و یا علمی را
که آموزش دیدهاند بپرورانن��د و در راه خدمت به
جامعه بهکار گیرند.
ش�ما بهعنوان یک هنرمن�د کودکی خود را
چگونه گذراندید؟
من از بچگی تابس��تانها کار میکردم .یاد گرفته
بودم ک��ه باید منبع مالی باش��م .کم��ک خانواده
باش��م .به کتابخانه میرفتم .کت��اب میخواندم.
اما االن کتابخانهها خالی اس��ت .م��ن با مدرنیته
موافقم ام��ا ن��ه آن زمان ک��ه تبدیل ب��ه چیزی
احمقانه ب��رای کودکان ما ش��ود .بچهه��ا بدون
آداب و فرهنگ از تکنولوژی اس��تفاده ميکنند.
من در کودک��ی دوچرخه س��واری میک��ردم تا
اینکه به قهرمان دوچرخه س��واری تبدیل شدم.
امروزه بچهها با تکنولوژی به چیزهای س��طحی
رسیدهاند .افکارش��ان هم سطحی شدهاست .این
وظیفه ماست که آنها را هدایت کنیم.
آموزان با اس�تعداد نیازمند را
نگرش دانش
ِ
نسبت به غارموزه وزریری چگونه دیدهاید؟
یکی از خوش��بختیهای من این است که از همه
سنین و از همه اقش��ار جامعه بازدید کننده دارم.
شاید باورتان نشود بهترین بازدید کننده غارموزه
دخترخان�� ِم دانشآموزی بود که از مدرس��های از
جنوب ش��هر به موزه آمده بود و س��واالتی که در
باره موزه میپرسید و ش��رحی که میداد بینظیر
بود .می گفت ش��ما عرف را شکس��تید و به خارج
از ش��هر آمده اید .ب��ا تم��ام م��واد کار کردهاید.
عنوانهای خوب انتخاب کردهاید .همه این آثار،
ساخت ِ
ِ
دست یک نفر اس��ت .مهمتر از همه خو ِد
س��ازنده نیز در موزه اس��ت .من واقعاً از این همه
ِ
دقت این دانشآموز حیرت کردم .ش��ما میدانید
که نس��بت نابغه در دنیا یک در ی��ک میلیون نفر
اس��ت اما در ایران به حتم ده در یک میلیون نفر
اس��ت .بنابرای��ن ب��رای بنیادک��ودک آرزومندم
آم��وزان با
که بیش از پیش در شناس��ایی دانش
ِ
استعداد نیازمند کوش��ا باشد و از مردم هم دعوت
میکنم همواره پشتیبان ش��ما و بچههای تحت
حمایت موسسه باشند.
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من به خود نامدم اينجا که به خود باز روم
بنیاد کودک ،این نامی اس��ت که هرگاه از خاطرم
میگذرد ،حس��ی سرش��ار از آرامش و تعالی را در
ذهنم متبادر ميکند .س��ال  1381زمانیکه برای
اولین بار موسس��ه رفاه ک��ودک ( بنی��اد کودک)
تصمی��م گرفت ک��ه عملک��رد مال��ی خ��ود را در
بوته آزمای��ش و حسابرس��ی قرار دهد ،موسس��ه
حسابرسی محاس��ب کیش که بهعنوان حسابرس
بنی��اد برگزیده ش��ده ب��ود ،اینجان��ب را بهعنوان
سرپرس��ت تیم حسابرس��ی به بنیاد معرفی کرد و
این سرآغاز تحولی بزرگ در زندگی من بود.
بهیاد دارم در هم��ان زمان پس از اتم��ام عملیات
حسابرسی و تحویل گزارش ،سرکار خانم دادخواه
که حقا همچون مادر ایشان را میستایم ،جملهای
بهیاد ماندنی ب��ه بنده فرمودند :تو ب��رای آمدن به
اینجا انتخاب ش��دی و ش��اید به ظاه��ر ،آمدنت با
خودت ب��ود ولی قطع��ا رفتنت از اینج��ا با خودت
نیس��ت .جمله عمیق و تاثیر گذاری که هنوز در
گذر ایام طنینش را میشنوم.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم...
آری من هنوز پس از گذش��ت قریب به  14س��ال
همچنان در بنیاد کودک هس��تم و افتخار میکنم
که ای��ن خانواده ب��زرگ مرا به آغ��وش گرم خو د
پذیرفت .در طی این سالها حسب دعوت موسس

بنياد سالها در قالب مش��اور مالی در کنار ایشان
به طراحی نظام مالی و س��اختار حسابداری بنیاد
کودک مشغول بوده ام و خوش��حالم که توانستیم
با همفک��ری هم و م��دد ایزد متع��ال و البته یاری
همه هم��کاران بنیاد کودک س��اختاری ش��فاف
و مدرن را پایه گ��ذاری نماییم ک��ه بتواند ضمن
رعایت همه اصول حرف��ه ای و قانونی ،به اطمینان
بخش��ی بیش��تر به همیاران محترم کمک کرده و
آیینه تمام نمای فعالیت بنیاد در طی این س��الها
باشد.
افتخ��ار حضور در هی��ات مدیره بنی��اد کودک در
کسوت خزانه دار نیز از سال  1393نصیبم گردید
تا دوباره بتوانم در شروع س��ومین دهه فعالیت از
عمر با صالبت بنیاد  ،یاری رس��ان رش��د مضاعف
در ساختار بنیاد کودک باشم.
بنیاد ک��ودک در حال حاضر با تع��دادی قریب 25
دفتر ،بیش از  8000دانشآموز با اس��تعداد تحت
حمايت در گس��تره ایران عزیز بیش از پیش فعال
بوده و چنین وسعتی میطلبد تا با نگاهی مدبرانه
ضمن ترس��یم چش��م اندازهای جدید ،س��اختار
سازمانی و نظام مالی و عملیاتی چابک تری برای
نیل به اهداف خود طراحی و باز آفرینی نماید.
همه سازمانها و موسسات در طی عمر خود اگر

به بهبود مستمر نیاندیش��ند و به تجدید قوای نرم
افزاری و سخت افزاری نپردازند رو به افول خواهند
رفت و یا در خوشبینانه ترین حالت ممکن کیفیت
کار خود را از دست خواهند داد.
بنیاد کودک بهعنوان موسس��ه مردم نهاد پیشرو
که در ام��ر حمایتی و خیریه ،صاح��ب نام بوده و
الگوی بس��یاری از موسس��ات فعال در این زمینه
است ،برای حفظ پیش��تازی خود باید در تغییر و
اصالح و نوآوری نیز سرآمد و پیش��گام باشد .لزوم
ایجاد یک نگاه اس��تراتژیک در تعاری��ف عملیاتی
س��ازمان و برنامهريزيه��ای کوتاه م��دت و میان
مدت و بلند م��دت و بازآفرینی مجدد س��ازمان با
رویکردی که کیفیت همه جانب��ه و جامع را برای
همیاران محترم و دانشآموزان بااس��تعداد عزیز و
همه ذینفعان در همه س��طوح ب��ه ارمغان آورد
امری اس��ت ک��ه انش��اءهلل در دس��تور کار هیات
محترم مدیره و اینجانب خواهد بود تا این نام نیک
کما فیالسابق بر قله رفیع افتخار بدرخشد.
افشين معصوميان ،عضو هيئت مديره
و خزانه دار بنياد کودک ،فارغ التحصيل رشته
حسابداري از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد،
دانشجوي دکتري تخصصي حسابداري دانشگاه آزاد.
معاونت مالي گروه صنعت و سرمايه گذاري
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معرفي دفتر بنياد کودک بوشهر از زبان مسئول اين دفتر
استان بوشهر ،از اس��تانهای جنوبی ایران
و هفدهمین اس��تان بزرگ کشور به لحاظ
مساحت است که در حاش��یه خلیج فارس
قرار گرفته .مرکز این اس��تان ،بندر بوشهر
اس��ت و جمعیت��ی بی��ش از  980هزارنفر
را دارد .در فصل تابس��تان دم��ای بیش از
حد گرم و رطوبت ش��دید ه��وا تحمل آن
را بس��یار دشوار میس��ازد .ش��رایط آب و
هوایی منطقه به گونه ای اس��ت که تمامی
س��اکنین ناگزی��ز از اس��تفاده از وس��ایل
خن��ک کننده نظی��ر کولر گازی هس��تند.
ش��رایط ب��د ج��وی و هزینههای سرس��ام
آورمعیشتی بار سنگینی بردوش خانوادهها
نهاده اس��ت و همین امر طعم تل��خ فقر را
برای بس��یاری از دانشآموزان محروم این
منطقه رقم زده اس��ت .اینجان��ب اغلب به
اتفاق همس��رم به طرق مختل��ف و درحد
توانمان به اف��راد نیازمند کمک می کردیم.
تا اینکه یکی از دوس��تان که با فعاليتهای
بنیاد کودک آش��نایی داش��تند با ما تماس
گرفت��ه و موسس��ه را معرف��ی نمودند .ما
هم که بس��یار مش��تاق به پیدا کردن راهی
مطمئ��ن و هدفمن��د جهت کم��ک کردن
ب��ه اقش��ارنیازمند بودیم از این پیش��نهاد
اس��تقبال کردیم .بالفاصله پس از تحقیق
در مورد موسس��ه و پرس و ج��و از یکی از
همیاران قدیمی بنیاد ک��ودک ،که برادرم
بودند با فعالیت خوب و شفاف بنیاد کودک
از دید یک همیار آش��نا ش��دیم .ش��یوه و
ویژگیهای منحصر بهف��رد بنیادکودک در
امداد رس��انی مارا جذب نمود و تصمیم به
راهاندازی دفتر موسس��ه در استان بوشهر
گرفتیم.
ب��رای عملیات��ی ک��ردن تصمی��م خ��ود،
گروهی ازعالق��ه مندان را دع��وت نموده و
موضوع را با ایش��ان درمیان گذاش��تیم و با
همکاری ایشان به تدریج زمینهی گشایش
دفتر بنیاد کودک بوش��هر فراه��م گردید.
بدین س��ان که ،دفت��ری در یک��ی از نقاط
پررفتوآمد ش��هرکرایه و تم��ام تجهیزات
مورد نیاز ،با همت اعضاء هی��أت امنا تهیه
ش��د .ابتدا قرار ب��ود مس��ئولیت خریداری
وس��ایل وتجهیز دفتر ،تا ورود سرکارخانم
دادخ��واه مدیرعامل محت��رم بنیاد کودک
برعهده اینجانب باش��د .پس از تجهیز دفتر

و تشکیل اولین جلسه رسمی بنیاد کودک
بوشهر ،با حضورسرکارخانم دادخواه و پس
از انتخاب س��اختار هیأت امنا ،به ش��کلی
غیر منتظره ،اینجانب نیز بهعنوان مسئول
دفتر از جانب هیأت امن��ا معرفی گردیدم.
با اینک��ه اینجانب فقط قصد آم��اده کردن
دفتر بنیاد ک��ودک و فراهم س��ازی زمینه
ش��کل گیری جلس��ه هیأت امنا را داشتم،
به حکم تقدی��ر بهعنوان مس��ئول دفتر بار
سنگینی بردوش خود احساس می نمودم.
کم کم ،کم��ک کردن و تعه��د به کار حس
وابس��تگی ش��دیدی در م��ن پدی��د آورد.
بالفاصله دردفتر مشغول به کار شدم و پس
از آن ،مراحل اداری اخذ مجوز فعالیت را از
استانداری بوشهرش��روع نمودم و درهمین
حین ،کمک ب��ه دانشآموزان با اس��تعداد
نیازمن��د را نی��ز از اواخر فروردی��ن  94به
تنهایی آغاز نم��ودم .بازدیده��ا را به اتفاق
همس��رم در شهر بوش��هر انجام می دادیم،
تا اینکه در اواس��ط م��رداد م��اه  93مجوز
فعالیت دفتر بنیاد کودک بوش��هر از سوی
اس��تانداری صادر و فعالیت این دفتر رسماً
آغاز گردید و با سفرسرکارخانم اسماعیلی
و آموزشهای ایش��ان ،کار مددکاری بنیاد
کودک به صورت جدی تری پیگیری ش��د.
درآن مقطع ،س��ه مددکار همکاری خود را
با بنیاد کودک بوش��هر آغ��از نمودند که در
حال حاضرتنها یکی از آنان در دفتر بوشهر
مشغول به کار است.
رفت��ه رفت��ه فعالیت دفت��ر بنی��اد کودک
ش��کل کامل تری به خود گرف��ت و در روز
بیس��تم اس��فندماه  1393آیین نکوداشت
یکمین س��ال گش��ایش دفتر بنیاد کودک
بوشهر در س��الن آمفی تئاتر دانشکده گاز
و پتروشیمی دانش��گاه خلیج فارس برگزار
ش��د .این مراس��م ،با هدف معرف��ی بنیاد
کودک و آش��نا نم��ودن مدعوی��ن با خط
مشی بنیاد کودک ایران و گزارش عملکرد
دفتر بوش��هر طی مدت فعالیت خود برگزار
گردی��د .در ای��ن مراس��م ش��کوهمند ،به
منظورتأمی��ن هزینههای اعطای پوش��اک
ن��وروزی ب��ه دانشآم��وزان بنیادکودک،
ش��اخههای گل رز ب��ه ص��ورت نمادین به
فروش رسید.
در تیرم��اه  1394بنیاد کودک بوش��هر در

ضیافت افط��ار مفتخر ب��ه میزبانی خانواده
دانشآم��وزان گرام��ی ،همی��اران مهرورز
و نیک��وکاران ارجمن��د بوش��هری گردید
که در ای��ن مراس��م پرفیض نی��ز از طریق
فروش نمادین جعبههای ش��کالت این بار
هزین��ه تأمین س��بد م��واد خوراکی جهت
خانوادهه��ای دانشآموزان تحت پوش��ش
بنیاد کودک فراهم شد.
درح��ال حاضر بنی��اد کودک بوش��هر 95
دانشآم��وز نیازمند با اس��تعداد را حمایت
می کند که بیش��ترين غالب این پوش��ش
حمایت��ی راهم اس��تانیهای عزی��ز فراهم
آورده ان��د .خوش��بختانه بنی��اد ک��ودک
بوش��هردر زمینه جذب همیار بسیار فعال
بوده و با همت و تالش اعضاء هیأت امنا ،به
محض دریافت مجوز از سوی دفترمرکزی،
همی��ار دانشآموز نی��ز اقدام ب��ه پرداخت
مقرری می نمای��د .بنیاد کودک بوش��هر،
دامنه فعالیت خود را عالوه بر شهر بوشهر،
به روس��تاهای اطراف اس��تان نیزگسترش
داده و دانشآموزان مستعد نیازمند ساکن
دربرخی شهرس��تانها و روستاهای استان
را نیزم��ورد حمای��ت ق��رار می ده��د .این
دانشآم��وزان با اس��تعدادی ک��ه در نقاط
دورافتاده مش��غول به تحصیل هس��تند ،از
حداقل امکانات محروم بوده و نمی خواهند
به سرنوش��ت س��ایر اعضاء خان��واده خود
دچار ش��وند ،چرا که ایش��ان غالباً به خاطر
نداش��تن هزینه رفت و آمد و مخارج دانش
اندوزی ،ترک تحصیل نموده و نتوانسته اند
اس��تعدادهای خود را آنچنان که شایس��ته
اس��ت ،پرورش داده و به کار بندند و بعضاً
مجب��ور ب��ه ازدواج زودهن��گام ناموفق یا
اشتغال در مزارع گشته اند.
از آنج��ا ک��ه عوام��ل گوناگون��ی همچون
بهداش��ت مناس��ب ،تغذیه و حتی شرایط
محیط��ی نی��ز در کیفی��ت آموزش��ی
دانشآم��وزان دخی��ل اس��ت ،حمای��ت
بنی��اد ک��ودک و همراه��ی دانشآموزان
از این حی��ث بس��یار پراهمیت اس��ت .لذا
عالوه ب��ر تحصیل و آم��وزش دانشآموزان
تحت پوش��ش ،وضعیت روحی و مدیریت
زندگی ایش��ان و خانوادههایشان نیز مورد
توجه بنیاد ک��ودک قرار ميگي��رد .دراین
راس��تا با همکاری نیکوکارانه اساتید گروه
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روانشناسی دانش��گاه خلیج فارس و مرکز
مشاوره خلیج فارس پرداختن به این مهم
محقق شده و مشاورههای فردی و گروهی
مستمرتوسط این عزیزان به دانشآموزان
بورس��یه ش��ده و خانوادههایش��ان
ارائ��ه میگ��ردد .از بع��د آموزش��ی و به
منظورتقوی��ت بنیه علم��ی دانشآموزان
بنیاد کودک ،کالسهای کمک آموزش��ی
و تقویتی به صورت هفتگ��ی و با همکاری
جناب آقای جاللی مدیرمحترم دبس��تان
رس��الت برگزار می گردد و نظر به اهمیت
ای��ن کالس��ها ،آزمونه��ای دوره ای،
توس��ط همکاران افتخاری و مدرس��ان از
دانشآموزان بهعمل می آید .همچنین با
همکاری موسس��ه قلم چی ،دانشآموزان
بورس��یه ش��ده درمقط��ع متوس��طه در
آزمونهای دوره ای این موسس��ه شرکت
می نمایند که این موضوع تأثیر بس��زایی
در زمینه سازی رشد و ترقی دانشآموزان
بنیاد کودک دارد.
از دیگر امور ب��ا اهمیت در بنی��اد کودک
ای��ران ،کمک به ک��ودکان بیم��ار به ویژه
س��رطانی وکلیوی اس��ت که با همکاری
دفت��ر مرکزی ت��ا کن��ون هزین��ه درمان
چندین دانشآموز تأمین گردیده است.
یکی دیگر از فعاليتهای اثرگذار و منحصر
به فرد انجام ش��ده در دفتر بوشهر ،ایجاد
دریای آرزوهاس��ت که درآن آبی بیکران،
آرزوهای کوچک و ب��زرگ دانشآموزان با
اس��تعداد بنیاد کودک که در دل ماهیان
نهفته اس��ت ،به دس��ت پرمهر همراهان
مهرمند صید و برآورده می گردد .تاکنون
ب��رآورده نم��ودن چندین م��ورد آرزوی
دانشآموزان بنیاد کودک نظیر ،لپ تاپ،
تبل��ت ،دوچرخه ،کفش اس��کیت ،س��فر
ب��ه مش��هدمقدس و .....توس��ط همیاران
نی��ک سرش��ت ب��رآورده گردیده اس��ت.
ش��ادا كه تاكنون در س��ايه مهر گراميان
نيك ورز ،ش��ادماني ميهمان قلب كوچك
 ٣٠دانشآموز مس��تعد بوشهري گرديده
و دگر ماهي��ان ني��ز وصال دس��تان گرم
ديگرمهربانان را تمنا دارند.
امید است استان بوش��هر با اتکال به لطف
پ��روردگار و مه��رورزی نیک��وکاران ،در
تحصی��ل دانشآموزان مس��تعد نیازمند،
همی��اری مطمئن باش��د و بتوان��د راهی
هموار جهت ادامه تحصیل س��رمایههای
جامعه فراهم آورد.
بهارنوش چوبک

راهکارهايآموزشخانواده

از زبان خانم دکتر مريم بيژني(هميار بنياد کودک)
قبل از ه��ر چیز از بنیاد ک��ودک ،به خاطر
فراهم ک��ردن فرصت��ی برای مفی��د بودن
به وی��ژه در ارتباط ب��ا ک��ودکان و جوانان
س��رزمینم سپاس��گزارم و معتق��دم ادامه
همکاری هری��ک از همیاران این مجموعه،
خود بهترین نشانه تایید وقدردانی از بنیاد
است ،آفتاب آمد دلیل آفتاب.
دربخش “ اهداف و دیدگاهها “ در س��ایت
بنیاد آم��ده اس��ت “ :این موسس��ه تالش
ميکند تا با حفظ ش��أن دانشآم��وزان ،از
“نیازمندپ��روری” پرهی��ز کن��د” و قطع��ا
کمک به تحصیل دانشآموزان با اس��تعداد
درراستای این هدف صورت میگیرد .اما از
منظری دیگر ،میتوان این سئوال را مطرح
کرد که ب��ا دریافت مبلغی از ی��ک همیار و
پرداخت آن به یک ی��ا چند دانشآموز مگر
همین اتفاق نمیافتد؟ و آیا صرفا کمک به
تحصیل دانشآموزان ب��ه بینیازی آنها در
حد الزم منجر میش��ود؟ در ای��ن ارتباط
دیدگاهم را در قالب چند پیش��نهاد مطرح
میکنم :
- 1میت��وان همزمان ب��ا تحصیل فرصت
یادگی��ری ی��ک حرف��ه ی��ا هن��ر را برای
دانشآموزان فراهم کرد تا “تحصیل” تنها
فرصت کسب درآمد و اس��تقالل مالی آنها
نباش��د و اگ��ر دانشآموزی نتوانس��ت و یا
مایل نبود که بع��د از دریافت مدرک دیپلم
ادامه تحصیل ده��د ،بتواند به حرفه یا هنر
خود هم متکی باشد.
 - 2وقتی از بهبود شرایط زندگی و تحصیل
ک��ودکان س��خن میگویی��م نمیتوانیم
آنها را بدون خانواده و به ویژه مادرانش��ان
تصور کنی��م .فضای فکری خان��وادهای که
کودکش با یاری دیگ��ران درس میخواند،
فضای “نیازمندی” اس��ت.چقدر خوب بود
اگر مادران این ک��ودکان نیز به صورت یک
الزام برای تداوم حمایت بنیاد از کودکشان
مجبور ب��ه تحصیل ی��ا یادگی��ری حرفه و
فنی میش��دند تا بهتدریج از نقش مادری
منفعل خارج شوند و بتوانند در اداره مالی
خانواده خود نقش��ی هرچند اندک داشته
باشند.

 - 3داشتن درآمد هرچند اندک بدون کار
و تالش ،زمینه بیتفاوت��ی و بیکاری خود
خواس��ته را فراه��م ميکن��د و نیازمندی
بهعن��وان حقی مش��روع ب��رای کارنکردن
تلقی میش��ود .بهعنوان یک همیار همواره
نگ��ران این ب��ودهام ک��ه مبادا ب��ا قصدی
خوب به تداوم چنین وضع��ی کمک کرده
باش��م و به همین دلیل گم��ان میکنم که
بنیاد کودک با اس��تفاده از طی��ف متنوع
و گوناگون تخص��ص همیاران��ش ،باطرح
مس��ئله برای آنان ،با اس��تفاده از امکانات
مالی و معنوی آنهاو ......میتواند ش��رایط
همکاری داوطلبانه در ای��ن زمینه را برای
آن دس��ته از اعض��ا خ��ود فراه��م کند که
ب��اور دارن��د دوری از “نیازمندپ��روری” با
“توانمند سازی” قرین است .قطعا بخشی
از همیاران بنیاد این توان و تمایل را دارند
که بهطور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد
ش��رایط آموزش هنری و فنی به ویژه برای
مادران مش��ارکت داشته باش��ند .کارمهم
بنیاد در ای��ن زمینه بررس��ی موضوع و در
صورت موافقت ب��ا آن طرح مس��ئله برای
همه همیاران و تش��ویق آنها به مش��ارکت
است.
- 4بهعن��وان یک معل��م آمادگ��ی خود را
برای هرگونه هم��کاری در زمینه آموزش
مادران��ی ک��ه دارای ش��رایط تحصی��ل
و یادگی��ری هس��تند ،اع�لام میکن��م و
داوطلبان��ه حاضر به مش��ارکت در هرگونه
فعالیتی هس��تم که با هدف توانمندسازی
دانشآم��وزان و خانوادههایش��ان صورت
میگیرد.
ای��ن جمل��ه از میش��ل فوک��و را همواره
ب��رای خ��ود تک��رار میکنم :جهان س��وم
جایی اس��ت که مردم��ش به فک��ر آمدن
ی��ک روز خ��وب هس��تند ن��ه آوردن��ش.
برای داش��تن جامع��ه ای رو به پیش��رفت
به تالش��ی بیش��تر نیاز اس��ت ،بیش��تر از
پرداخ��ت هزین��ه تحصیل ی��ک کودک.
تحصیل راهی اس��ت برای توانمندش��دن.
شایس��ته بنیاد کودک و همیارانش اس��ت
که راههای بیش��تری را پی��ش روی افراد
بگذارند.
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مهندس ضياءالدينهاشمي
هميار بنياد کودک

سخنیدر
منزلتبنیاد
مردمنهاد
کودک
اگر بر این باور باش��یم ک��ه اس��تحکام و پایداری
ی��ک جامعه س��الم با کاه��ش دغدغهه��ای مرد ِم
آم��وزش بهت��ر زندگی
نیازمند ،هم��راه با ل��زو ِم
ِ
کردن به آنها میس��ر خواهدش��د و این مهم توجه
بیش��تر نیکاندیش��ان توانمند را طلب مینماید،
درمیيابی��م ک��ه همی��اری و تقویت س��ازمانها
و نهادهای��ی ک��ه از بط��ن م��ردم و ب��رای م��ردم
برخاستهاند تا این مسئولیت را با ماهیت فرهنگی
به انجام برسانند را باید مورد توجه قراردهیم.
واقعیت این اس��ت که تنها ب��ا انج��ام دادن کارها
میتوان یاد گرفت ک��ه چگونه میت��وان آن کار را
انجام داد .بیتردی��د یک کودک ب��ا نگاهکردن به
دیگ��ران نه حرفزدن ی��اد خواهد گرف��ت و نه راه
رفتن ،لذا دریافتن نیازها و شناختن در ِد محرومان
و انس��انهای نیازمند در جامعه نیز مس��تلزم وارد
ش��دن توانمندان به این ورطه و توجه شایس��ته و
مستمرشان به مشکالت و معضالت روزگار ماست.
در آموزههای دینی ما دس��تگیری از نیازمندان به
جد مورد تأکید ق��رار گرفتهاس��ت .از منظر وحی
بین خدمت به مردم و محبوبیت نزد خداوند رابطه
تنگاتنگی قرار دارد .پیامبر اک��رم صلی اهلل علیه و
آله میفرماید:
به درس��تی که ب��رای خداوند ،بندگانی اس��ت که
آنها را برای برآوردن حوائج مردم برگزید که مردم
برای رف��ع حوائج خویش ،ب��ه آنها پن��اه می برند،
این بندگان فری��ادرس ،از ع��ذاب خداوند در امان
خواهند ب��ود .در غزلی ،ملک الش��عرای بهار معیار
انسانیت را چنین بیان ميکند:

گر تویی انسان بهار اندوه نوع خویش دار
ورنه حیوان هم نیابی کو به فکر خویش نیست
به راستی مفهوم اندوه نوع خویش داشتن تا به این
اندازه مهم است؟
انسانهای بزرگ همواره در اندیشه دیگرانند و دل
در گرو خدم��ت به دیگران دارند .از منظر س��عدی
تفاوت عال��م و عابد در آن اس��ت که عابد س��ر در
سودای خویش دارد و عالم دل در هوای دیگران.
بشکست عهد صحبت اهل طریق را
صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه
گفتم میان عابد و عال ِم چه فرق بود؟
تا اختیار نمودی از آن ،این فریق را
گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موج
وین سعی می کند که بگیرد غریق را
بنیادک��ودک محف��ل انس��انهایی متعال��ی و
پاکسرشت اس��ت که اندوه نوع خویش داشتن را
با نگاهی فرهنگ��ی درآمیختهاند و مبلغ راس��تین
انس��انیت و مروج نگاهی نو در کمک به انسانهای
نیازمند جامعه ما هستند .آنچه بنیادکودک طلب
ميکند سرمایه ما نیست بلکه توجه ماست .توجه
به ک��ودکان و نوجوانان مس��تعد ول��ی نیازمندی
که در ص��ورت تأمین نیازهای اولی��ه زندگی آنها و
برخوردار ک��ردن آنها از فرصت ارزش��مند آموزش
و تحصیل ،هریک درآینده نه چن��دان دور تبدیل
به زنان و مردانی شایس��ته و موثر و یاریرسان در
این مرز و ب��وم خواهند ش��د .مدی��ران و کارکنان
فرهیخته ،خدوم و زحمتک��ش بنیادکودک غالباً از
قشر فرهنگی و آش��نا با روشهای نوین و نظاممند

حمایت از محرومان جامعه هس��تند .بهینه کردن
و بهروز رس��انی روشهای ارتباطی در جهت جلب
اطمین��ان و رضای��ت حداکثری اعضا و ش��فافیت
و س��رعت در عملکرد بنیاد ،همواره نمود داش��ته
و به بیان��ی دیگر ،تعالی س��ازمانی در این مجموعه
همواره م��ورد توجه بوده و نتای��ج حاصله بهخوبی
مبین این ادعا است.
ع�لاوه برمس��ایل فرهنگی وآموزش��ی ،س��وابق
ارزش��مند بنیادکودک در امدادرس��انی به هنگام
وقوع حوادث و بالهای طبیعی ش��ایان توجه ویژه
اس��ت ،کما اینک��ه از نزدی��ک ش��اهد تالشهای
شبانهروزی کارکنان و دوستداران و همياران بنیاد
درکمکرس��انی به آس��یبدیدگان زلزههای بم،
ورزقان و اهر بوده ایم.
بحمداله ام��روز بنیادک��ودک به پش��توانه اعتماد
و اعتقاد همي��اران آن و ب��ا اتکا ب��ر اراده آهنین و
ایمان راسخ مدیریت دانش��مند و کارکنان صدیق،
پرت�لاش و متین خ��ود ،موفق ب��ه افتت��اح و اداره
دفاتر متع��ددی در اقص��ی نقاط ای��ران عزیزمان
ش��ده اس��ت که این خود جای تحس��ین بس��یار
دارد.
در خاتمه مراتب قدردانی و تشکر خود را از خانواده
ب��زرگ و مع��زز بنیادکودک ک��ه هم��واره از آنها
انسانیت و کرامت دیده و آموخته ام ،اعالم میدارم
و برای تمامی آنها موفقیت ،بهروزی و سالمتی در
سایه توجهات و الطاف حضرت حق آرزومندم.
چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان
تو همچو باد بهاری گره گشا میباش
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بنيادکودک
ميخواهد
يکيازبزرگترين
زيرساختهاي
نيازمند شدن را
از ميان بر دارد
به قلم يکي از همياران قديمي
هنگام��ی ک��ه در آغ��از ده��ه  1380یک��ی از
گرامیترین دوس��تانم مرا با بنیادکودک آشنا
کرد ،شاید مانند بس��یاری دیگر این اندیشه در
من پدید آمد که یک گروه نیکوکار تازه به دیگر
گروهها و س��ازمانهای دس��تاندرکار اینگونه
کارها افزوده ش��د که میخواهند از نیازمندان
دس��تگیری نمایند ،شکمی س��یر کنند و ...بی
نگاه به آنکه چرا بخش��ی نیازمندند و وابس��ته
به یاری بینیازان .از آنجا ک��ه پای کودکان در
میان بود نتوانستم به آسانی و بیبررسی از آن
بگذرم.
در میان آنچه که درباره بنیاد خواندم ،نوش��ته
زیر برایم بس��یار چش��مگیر بود و مرا بهسوی
خود کشید:
“ بنیادکودک هم��واره به این میاندیش��د که
هی��چ دانشآمو ِز با اس��تعدادی نبای��د به علت
مشکالت مادی از تحصیل باز ماند “
با خوان��دن این نوش��ته با خ��ود گفت��م گویا
این بنی��اد میخواه��د یک��ی از بزرگترین زیر
س��اختهای نیازمند ش��دن را از میان بردارد.
درنگ نکردم و در اندازه توان��م تالش نمودم تا
در این کار بسیار بزرگ و دشوار با بنیادکودک
همراه باش��م .پس از گذشت سالها برآیند این
همکاری اکنون جوانی از هممیهنان من است
که در تابستان آینده آموزش کارشناسی را در
یکی از س��ودمندترین رش��تهها برای کشور به
پایان میرساند و من خرسند از آنکه بخشی از
وام خود را به کشورم پرداخت کردم و در برابر،
وامدار بنیادکودک شدم.
باسپاس
ح.م

بنياد کودک سراسر عشق آدمهايي است که براي
ايجاد فرصتها براي ما دور هم جمع شده اند

نگين| به یاد میآورم وقتی مس��ی ِر مدرسه به
خانه را که به قول خودم��ان ظهرانه بود همراه
کالس
خاله ام در اتوبوس طی میکردیم ،من
ِ
چهارم دبس��تان بودم .اذان گفتند ،خاله ام از
کیفش لقمهی ن��ان و پنیری به من داد و گفت
دیگر اذان را گفتند بخور عزیزم ،قبول باشد.
ناگه��ان خانمی که آش��نا به نظر میرس��ید،
ش��روع به صحبت کردن کرد و گف��ت عزیزم
بنی��اد ت��و را پذیرف��ت ،آن لحظه را درس��ت
بهخاط��ر دارم ،چون احس��اس میکردم خدا
بهخاط��ر روزه ای که گرفته بودم ب��ه من این
هدی��ه را داد؛ اگ��ر اش��تباه نکنم مق��رری آن
زمان من دههزار تومان بود .ب��رای من و برای
ح��س خوبی بود .ح��س خوبی بود
خانوادهام
ِ
که بهخاط�� ِر درس خواندنم هم ب��ه خانوادهام
کمک میش��د و هم هزینهی تحصیلم فراهم
میش��د .من هم میتوانس��تم مانند خیلی از
دانشآموزان دیگر ،بدون اینکه نگرانی داشته
باش��م در کالس تقویتی مدرسه ثبت نام کنم.
احس��اس میکردم دارم به خانواده ام خدمت
میکنم.
نمیدانم این حس را چقدر دانشآموزانی که
مثل من هس��تند درک میکنند .چند س��ال
گذشت و من به همراه خانواده به تهران آمدم.
اولین دیدارم از بنیادک��ودک را دقیقاً به خاطر
دارم.
دوخانم به خانهی ما آمدند؛ یک��ی از آنها که
جوانت��ر بود به هم��راه یک دوربین عکاس��ی
مش��کی و یک خانم مهربان دیگرکه شروع به
صحبت کردن با من و خالهام کرد .کالمش��ان
خیل��ی عامیانه بود ش��اید بای��د بگویم خیلی
لطیف و دوستانه ،ش��اید انتظار داشتم کسانی
که انتظار مالقاتشان را داش��تم ،جدی باشند.
از من عکس گرفتند و رفتند .ارتباط ما شروع
ش��د هر چند وقت یکب��ار نامهای ب��ه همراه
نقاش��ی بای��د تحویل م��یدادم که بهدس��ت
شخصی که من را حمایت کرده برسد.
بعد از دوسال که از آمدنمان به تهران گذشت،
آن خانم مهربان متوجه ش��د ک��ه ما تلویزیون
نداریم ،ب��ه من گفت نگین جان به ش��رطی ما
ای��ن تلویزی��ون را برای��ت تهی��ه میکنیم که
لطم��های به درس تو وارد نش��ود .ی��ک روز از
مدرسه که برگش��تم دیدم یک جعبهی بزرگ
داخل خانه اس��ت و متوجه ش��دم که بنیاد به
ما تلویزیون اهدا کرده اس��ت .ی��ک تلویزیون
طوس��ی رنگ که در زمان خ��ودش تلویزیون
بهروزی بود.

گذشت و وقتی وارد دانشگاه شدم ،در ترمهای
اول درسم کمی ضعیف شد .مددکارم هشدار
داد که اگر تا ترم بعد پیش��رفتی نبینیم ممکن
اس��ت از حمایت بنیاد محروم ش��وی .من که
خودم را شخصی احساساتی میدانستم ،یادم
میآید تمام راه خانه را گریهکردم تا اینکه به
خانه رس��یدم و یک دفتر برداشتم و هر چه در
دلم بود ،نوش��تم .با خودمگفت��م من حاضرم
حتی به من مقرری ندهند اما ارتباطم با بنیاد
قطع نشود.
یک��ی از خاطرههای خ��وب دیگ��ر اینکه در
همان دوران یکبار تلف��ن زنگ زد و مددکارم
به م��ن گفت نگین ج��ان همیارت ب��رای روز
تولدت مبلغ��ی را واریز ک��رده ،م��ن آنقدر از
خوشحالی هول ش��دم که تلفن از روی میز به
پایین افتاد .ش��اید آن مقدار االن چیز زیادی
نباش��د ،اما آن لحظه بهتری��ن و بهموقعترین
هدیهای بود که بهمن داده ش��ده بود .ممنونم
هميار عزیز بهخاطر آن لحظهی زیبا.
االن چن��د س��الی میش��ود ک��ه م��ن فارغ
التحصی��ل ش��دهام و از حمایت م��ادی بنیاد
خارج ش��دم .اما بهخاطر این حس خوبی که
همیش��ه برایم جاودانه خواهد مان��د ،از خانم
دادخواه که در ط��ی این دوران هم��راه من و
بقیهی بچهها بودند ،سپاسگزارم .بنیاد مادی
عشق انسانهایی بود
نبود سراسرش سرشار از
ِ
که دور هم جمع ش��دهاند و به من و امثال من
گفتند این فرصتهای ناب را ب��رای تو فراهم
میکنیم.
فرصت درس خواندن ،فرصت س��هیم ش��دن
ح��س ناب که به همهی ش��ما خواهیم
در این
ِ
داد .ممن��ون از بنی��اد عش��ق و عاش��قان
بچهها.
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استراتژیهایسازمانیبنیادکودک
درتعاملبامسئولیتاجتماعیسازمانها
احسان رجبی ،کارشناس ارشد مدیریت  ،MBAمدیریت امور مالی و منابع سازمانی بنیادکودک
یک��ی از دغدغههایی ک��ه در چند ده��ه اخیر در
جامعه مطرح اس��ت علل عدم تبدی��ل بنگاههای
اقتص��ادی به تش��کیالتی اجتماع��ی -اقتصادی
است و عدم ارتباط اجتماعی بنگاههای اقتصادی
ب��ا جامع��های ک��ه در آن مش��غول ب��ه فعالیت
هس��تند باعث تدوین راهکاره��ای نوینی جهت
بهینهسازی این ارتباط شدهاست.
مسئولیت اجتماعی س��ازمانها که اصطالحاً به
CSR-Corporate Social Respon sibilityمعروف اس��ت ،از موضوعاتی است که
در مقوله اخالق کس��ب و کار مطرح میش��ود و
به نقش سازمانها و ش��رکتها در حوزه اجتماع
میپ��ردازد" .مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکتی"
مجموعه وظایف و تعهداتی اس��ت که ش��رکت یا
سازمان بایستی در جهت حفظ ،مراقبت و کمک
ب��ه جامعهای ک��ه در آن فعالیت ميکن��د ،انجام
دهد.
این مبح��ث در واقع ایجاد آش��تی مابین صنایع،
کس��ب و کارها و فعاليتهای مال��ی و تجاری با
جامعه اس��ت .با رواج این موض��وع جامعه به این
برداش��ت خواهد رس��ید که این کس��ب و کارها
صرفاً بهدنبال س��ود نبوده بلکه در قبال خدماتی
که به اجتم��اع پیرامون خود ارائ��ه میدهند و از
آن س��ود می برند ،عالقهمند به مشارکت در امور
اجتماعی بوده و خود را موظف به رشد جامعهای
که در آن حضور دارند میدانند.
بر اس��اس مدلی که موسس��ات مطالعات��ی ارائه
کردهان��د ،مبح��ث مس��ئولیت اجتماع��ی قابل
دس��تهبندی به سه نس��ل در روند رش��د و بلوغ
خود اس��ت .بر اساس این دس��تهبندی شرکتها
و س��ازمانها قادرند رویکرد خود را در این حوزه
سنجیده و میزان بلوغ س��ازمان خود را در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی ارزیابی کنند.
در نس��ل اول رویکرد مس��ئولیت اجتماعی امور
خیریه است.
در این نس��ل ،س��ازمان بر اس��اس عالقه فردی
مدیران ،صاحب��ان و مالکان کس��ب و کار و توان
مالی روز خود در ح��وزه ای از امور خیریه فعالیت
ِ
ميکند .در این ن��وع حمایت ،هیچ ن��وع ارتباط
مس��تقیم با کس��ب و کار س��ازمان وجود ندارد
و صرفاً یک رابط��ه مالی (کمک مال��ی) با هدف

مشخص شدهی مدیر شرکت انجام میگیرد.
درنس��ل دوم رویکرد شرکتها و س��ازمانها به
س��مت مدیریت ریس��کهای وارد بر کس��ب و
کار خود ب��ا بهکارگی��ری مس��ئولیت اجتماعی
بهعنوان ابزاری جهت رویایی با چالشهای پیش
روی بنگاه اقتصادی میباش��د .در ای��ن رویکرد
س��ازمانها و ش��رکتها جهت کس��ب رضایت
عمومی جامع��ه در ازای آس��یب ی��ا معضلی که
فعالیت آنان ب��ر جامعه (از نظر زیس��تمحیطی
یا اجتماعی) وارد میس��ازد ،اقدام ب��ه برآوردن
نیازی از اجتماع پیرامون خ��ود در دیگر حوزهها
(از قبیل رفاهی ،آموزشی ،فرهنگی ،مذهبی و)...
مینماید .در این رویکرد با کس��ب رضایت نسبی
جامعه ،ریس��ک چالشهای پیش روی کس��ب و
کار و فعالیت سازمان کاهش مییابد.
در نسل سوم ،س��ازمان آینده و اهداف اقتصادی
خود را با کلی��ه فعاليتهایش در حوزه اجتماعی
و محیطزیست همسو میس��ازد و با این رویکرد
اقدام به خلق ارزش برای خود و جامعه مینماید.
بهعن��وان مثال صنعتی که از لح��اظ تکنولوژیک
نیازمند مهندس��ین ،کارشناسان و تکنسینهای
آموزش دیده و با مه��ارت ویژه ای اس��ت با عقد
قرارداد ب��ا آموزش و پ��رورش ی��ا وزارت علوم و

تأمی��ن هزینههای ایجاد و توس��عه رش��تههای
مرتبط با آن صنعت ،ضمن تولی��د دانش نوین و
تقدیم افراد تحصیلکرده کیفی جدید به جامعه،
منافع آتی س��ازمان را نیز تأمین ميکند .این نوع
تفکر باعث پایداری در مس��ئولیتهای اجتماعی
میش��ود و امروزه در س��طح بینالملل ،سازمان
و ش��رکتها با گرایش به نسل س��وم مسئولیت
اجتماعی و تدوین و بهینهسازی برنامه راهبردی
و اس��تراتژیک خود ،زمینه شکلگیری نوآوریها
و خالقیته��ا در ح��ل مش��کالت و معض�لات
اجتماعی و تأمی��ن منافع آتی س��ازمان از محل
اقدامات انجام شده را فراهم میآورند.
در ای��ران عمدت��اً «ام��ور خیریه» مح��ور اصلی
فعالی��ت مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکتی تلقی
میش��وند و مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکتی به
فرهنگ س��ازمانی بدل نش��ده و بخشی از کسب
و کار شرکتها تلقی نمیش��ود .در نتیجه شاهد
انبوهی از فعاليتهای اجتماع��ی با بار خیریه در
شرکتهای ایرانی هس��تیم که شامل پروژههای
کوچکی است که موردی انجام میشوند و پایدار
و مستمر نیس��تند .به دالیل مختلف ،بسیاری از
خیری که از دل کسب
صاحبان کسبوکار و افراد ّ
و کار بی��رون آمدهاند ،به چالشه��ای اجتماعی
کشور آگاه نیستند و به همین دلیل بر روی چند
حوزه ثابت و عمومیتر تمرکز ک��رده و در نتیجه
بس��یاری از امور خیریه در ایران به هدر میرود یا
با بهرهوری ناچیزی انجام میشود .از طرف دیگر،
در ایران عمده امور خیریهای که توسط صاحبان
و مدیران شرکتها انجام میشود ،به دلیل عالقه
و گرایش ش��خصی مدی��ران انتخاب میش��ود و
ارتباطی به فعالیت شرکت و منافع آتی آن ندارد.
بنابراین با تغییر و جابهجایی مدیران ممکن است
فعاليتهای مرتب��ط با مس��ئولیت اجتماعی ،به
کلی در شرکت متوقف شود.
ح��ال در ای��ن عرص��ه ،س��ازمانهای مردمنهاد
( )NGOبهعن��وان عوام��ل تأثیرگ��ذار در امور
فرهنگ��ی ،اقتص��ادی ،اجتماع��ی و سیاس��ی
جامعه ،نقش بس��یار ارزندهای را ایف��ا ميکنند.
س��ازمانهای مردمنه��اد در توانمندس��ازی و
فرهنگس��ازی در جامعه و همچنین شناخت و
ریشهیابی مس��ائل اجتماعی و ارائه راه حلهای
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علم��ی ب��رای رف��ع کاس��تیها نق��ش کلیدی
داش��ته و ب��ا بهکارگیری ت��وان بالق��وه و نیروی
کارآم ِد اقش��ار مختلف جامعه و جل��ب اعتماد و
کمکه��ای مردم��ی در ابعاد مل��ی و بینالمللی
برای رفع معض�لات اجتماعی عرصه مناس��بی
ب��رای س��ازمانها و بنگاههای اقتص��ادی ایجاد
مینمایند تا این س��ازمانها در کنار آحاد جامعه
به ایفای نقش پرداخته و مس��ئولیتهای خود را
در قبال جامعهای که محور فعاليتهای آنهاست
انج��ام دهند .حال آنک��ه در ایران تعام��ل پایدار
س��ازمانهای مردمنهاد با بنگاههای اقتصادی با
موانعی جهت تصمیمگیری و فعالیت مش��ترک
روبرو است.
در کش��ور م��ا اغلب موسس��ات و س��ازمانهای
مردمنهاد خیریه ،آگاهی کاف��ی جهت چگونگی
مش��ارکت ش��رکتها و بنگاهه��ای اقتصادی در
امور اجتماع��ی را دارا نیس��تند .برخ��ی فعاالن
س��ازمانهای مردمنه��اد ،ش��رکتها را در حکم
منابع مالی ص��رف تصور ميکنن��د و از آنها فقط
درخواس��ت کمک مال��ی دارن��د .در واق��ع این
موسس��ات ،بین فعالیت خیریه خود و ش��رکت،
مش��ارکت راهب��ردی مش��خصی را تعری��ف
نميکنند و ب��ازی را به س��وی یک تعامل
پای��دار و هم��راه ب��ا س��ود دوطرف��ه
نمیبرن��د .ب��ا نگاه��ی واقعبینانه
در مییابی��م ک��ه در ای��ران
بسیاری از ش��رکتها مایلند تا
فعاليتهای پراکن��دهای را در
زمین��ه مس��ئولیت اجتماعی
ش��رکتی داش��ته باش��ند .اما
ای��ن ن��وع حرکته��ا منافع
آنه��ا را حداکث��ر نخواهدکرد.
بسیاری از ش��رکتها فعالیت
خود را ب��ا پروژهه��ای کوچک
و ریز ی��ا تبلیغات آغ��از ميکنند،
زیرا س��رعت اجرا و حص��ول نتیجه
اینگون��ه فعاليته��ا ب��اال اس��ت و
تصمیمگی��ری ب��رای اج��رای آن از پیچیدگی
خاصی برخ��وردار نیس��ت .لذا مس��ئله مهم این
است که چگونه سازمانها به س��مت استراتژی
مسئولیت اجتماعی ش��رکتی پایداری که تمرکز
بر ایجاد ارزش متقابل هم برای جامعه و هم برای
کسب و کار دارد ،حرکت کنند.
این مهم از طریق «مش��ارکتهای هوشمندانه»
به دس��ت میآی��د .در چنی��ن مش��ارکتهایی،
تمرک��ز صاحب��ان کس��ب و کار فرات��ر از ع��دم
ریس��ک یا افزایش اعتبار ب��وده و در واقع هدف
بهبود بخش��یدن ب��ه توانایی ایج��اد ارزشهای
اساس��ی با مورد توجه ق��راردادن مس��ائل مهم
اس��تراتژیک اس��ت .برایNGOها نیز ،تمرکز
از برقراری حداقل اس��تانداردها ی��ا طلب بودجه

به بهبود وضعیت اس��تخدامی و بهب��ود کیفیت
و اس��تانداردهای فعاليتها و خدمات س��ازمان
مردمنهاد تغیی��ر ميکند .نکته اصلی این اس��ت
که هر گروه به تخصص و مناب��ع دیگری مراجعه
ميکند و راهحله��ای مبتکران��های را چه برای
بحرانهای جامعه و چه برای چالشهای کس��ب
و کار مییاب��د .اینگونه مدیران که تعدادش��ان
زیاد هم نیست ،مس��ئولیت اجتماعی شرکتها
را بهعن��وان فرص��ت خالقان��های ب��رای تقویت
کس��بوکار خ��ود و در عین حال مش��ارکت در
جامعه میدانن��د .چالش اصلی ب��رای این گروه
از مدی��ران اجرای��ی ،ایج��اد رویک��ردی اس��ت
ک��ه ای��ن آرزوی بلندپروازان��ه را ب��رآورده کند.
ای��ن همکاریه��ا ب��ا اس��تفاده از تواناییه��ای
تکمیلکننده دو طرف ،چالشهای میان سازمان
مردمنهاد و بنگاه اقتصادی را مدیریت ميکند .به
گفته مایکل پورتر ،چنانچ��ه بنگاههای اقتصادی
مالحظ��ات مرب��وط ب��ه مس��ئولیت اجتماعی
شرکتی را در اس��تراتژیهای کس��بوکار خود

دخیل نمایند ب��ه این نتیجه خواهند رس��ید که
اقدامات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی،
چیزی بسیار بیشتر از هزینه ،محدودیت یا حتی
یک عمل خیرخواهان��ه اس��ت و میتواند منبع
فرصتها ،نوآوری و مزیتهای رقابتی باشد.
بنیادکودک بهعن��وان یک س��ازمان مردمنهاد،
تبلوری از ایفای نقش مشارکت مردمی در جامعه
است .ارتباط نزدیک بنیادکودک با افراد جامعه،
حض��ور عنصر تعه��د و خلوص نیت و ش��فافیت
مال��ی ،جای��گاه واالی��ی را در ارتباط ب��ا دولت و
جامعه برای این سازمان ایجاد نموده است.
بنیادک��ودک از س��ال  ۱۳۷۳فعالی��ت هم��ه
جانبه خ��ود را جه��ت حمای��ت از دانشآموزان
نیازمند مس��تعد تحصی��ل آغاز ک��رد و در طول
بیش از دو دهه فعالیت خود ،پیش��گام بس��یاری
از حرکته��ای نوی��ن در عرص��ه فعاليته��ای
س��ازمانهای مردمنه��اد در ای��ران بودهاس��ت.
اخذ مقام مشورتی ش��ورای اقتصادی اجتماعی
س��ازمانمللمتحــــــــد  Ecosocو دریافت
گواهینامـــــــــههـــــــــــــــــــــای
 NGO Benchmarkingاز شرکت بازرسی
بینالمللی  SGSکه نشاندهنده رعایت بهترین
ش��یوههای کاری بر اساس اس��تانداردهای
بین المللی اس��ت ،حاکی از این حرکت
نوآورانه و پیشگام بوده است.
بنیادک��ودک در چارچ��وب
بیانی��ه مأموری��ت و ارزشه��ای
س��ازمانی خ��ود ،در تدوی��ن
برنام��ه اس��تراتژیک جه��ت
دهه س��وم فعالی��ت در عرصه
آموزش ،راهکارهای مشارکت
س��ازمانها و ش��رکتها را در
اج��رای پروژهه��ای مان��دگار
اجتماع��ی لح��اظ نم��وده و
دانشآموخت��گان
پ��رورش
متخص��ص در سراس��ر کش��ور را
از اه��داف خ��ود میدان��د .همچنی��ن
در س��الهای نخس��ت ده��ه س��وم فعالی��ت
بنیادک��ودک ،مدیران این موسس��ه ب��ا اجرای
برنامههای اس��تراتژیک و مذاک��رات و همفکری
ب��ا ش��بکه س��ازمانهای مردمنه��اد همس��و با
اه��داف بنیادک��ودک ،برنامههای ارزش��مندی
را جهت تأمی��ن نیازهای آت��ی فارغالتحصیالن
این سیس��تم ارزش��مند از طریق اجرای نس��ل
س��وم مس��ئولیتهای اجتماع��ی ش��رکتها و
س��ازمانها تدوی��ن نموده و ب��ه انجام رس��انده
است.
امید اس��ت که با مش��ارکت و همفکری بیش��تر
صاحبان مش��اغل ارزش��مند در س��طح کشور،
بنیادکودک بتواند نقش بسزایی در اعتالی سطح
فرهنگی و آموزشی کشور پهناور ایران ایفا نماید.
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Celebrating Universal
Children Day
Child Foundation in cooperation with UNICEF,
celebrated Universal Children Day in Calabasas
Library in California. Many celebrities and local government officials attended the event to
watch children from around the world as they
performed their cultural dances and played
their music. We even had a fashion show of local dresses from 15 different regions. Barnes
& Noble bookstore, in coordination with Child
Foundation, offered 10% of the total sales from
our referred customers as a donation to Child
Foundation. Our Universal Children’s Day celebration in Tehran was held in the cultural and
Historical Niavaran Center, where hundreds of
children gathered to have a fantastic time. They
enjoyed music, folk dancing, and other cultural
and entertaining activities. The theme of this
event was old Tehran and all the attendees
were able to take pictures with the old Tehran
background pictures and props. In Afghanistan,
our office in Mazar-e-Sharif chose the theme of
“With a Child’s Smile, the World Would be More
Beautiful”. In their program, children enjoyed
music and plays performed by other children,
and many games and prizes. Mrs. Karimi, our
manager in Afghanistan, also had a presentation for officials who attended the events and
explained to them how Child Foundation chooses and supports children. Many children who
attended the event mentioned that this was the
first time that they were able to participate in a
safe and happy occasion!

بزرگداشت
روز جهانی کودک
 روز جهانی ک��ودک را در،بنیاد ک��ودک با همکاری یونیس��ف
 در این.کتابخانه ش��هر کالباس��اس کالیفرنیا جش��ن گرف��ت
مراسم بس��یاری از مقامات و ش��خصیتهای محلی به همراه
خانوادهها ش��رکت داش��تند و ش��اهد هنرنمایی ک��ودکان از
 بخش��ی از این برنامه ب��ه نمایش.کش��ورهای مختلف بودن��د
لباس کش��ورهای مختلف اختصاص داده ش��ده بود که در آن
 کشور مختلف لباس��های محلی خود را به نمایش۱۵ کودکان
.گذاشتند
 کت��اب فروش��ی مع��روف بارن��ز اند،ب��ه همی��ن مناس��بت
 درص��د۱۰ ،نوب��ل در حمای��ت از برنام��ه بنی��اد ک��ودک
از س��ود ف��روش کتابهای��ش را ب��ه بنی��اد ک��ودک اه��دا
.نمود
 روز جهانی ک��ودک در مرک��ز تاریخ��ی فرهنگی،در ته��ران
نیاوران جش��ن گرفته ش��د که صدها دانشآموز در آن شرکت
 رقصهای محلی توسط، این برنامه شامل موس��یقی.داشتند
» تم این برنامه «تهران قدیم.کودکان و هنرهای نمایش��ی بود
 طی آن کودکان توانس��تند با لباسه��ای قدیمی در دکور.بود
زیبایی که از تهران قدیم س��اخته ش��ده بود عک��س یادگاری
.بگیرند
در افغانس��تــان دفت��ر بنیــ��اد ک��ودک ایــ��ن روز را در
ش��هر م��زار ش��ریــف ط��ی برنامــ��ه مفصل��ی گرامــ��ی
.داشت
»تم برنامه افغانس��تان « با لبخند کودکان دنی��ا زیبا میگردد
 نمای��ش و بازیهای، این برنام��ه نیز ش��امل موس��یقی.ب��ود
محلی ب��ود و در انته��ای برنام��ه به ش��رکت کنن��دگان نیز
 خان��م کریمی مدی��ر دفتر بنی��اد کودک.جوایزی داده ش��د
افغانس��تان ه��م گ��زارش مفصل��ی از نح��وه کار دفت��ر بنیاد
ک��ودک و چگونگ��ی حمای��ت از مددجوی��ان به حض��ار ارایه
.نمود
در برنامه افغانس��تان س��عی ش��ده بود عالوه ب��ر مددجویان
 از خانوادهه��ای نیازمن��د و فرزندانش��ان نی��ز دعوت،بنی��اد
 در انته��ای برنام��ه بس��یاری از ک��ودکان و.ب��ه عم��ل آی��د
نوجوانان اع�لام کردند این اولی��ن باری بود که بع��د از مدتها
 اوقات خوش��ی را در کنار یکدیگر،توانس��تند در محیطی امن
.بگذرانند
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Emergency Assistance

Many unexpected disasters that affect innocent
children force us to get involved in non-educational causes. A series of major rainfalls that started on
the last days of October, 2015 and lasted for several
days, hit the province of Ilam very hard, and it led
to major flooding in that area. Child Foundation’s
office in Ilam visited all of the children we sponsor
that live in the area and reported that almost all
of their houses were damaged by the flood. We
launched a special Ilam Flood Fund to help families
in need and with the donations collected, we were
able to distribute blankets and food baskets to
families in need.
On October 26th, 2015 a strong earthquake with
a magnitude of 7.5 struck northeast Afghanistan.
The casualties were reported more than 200 but
that did not include unreported numbers from
remote region of the country. Our office in Afghanistan, in cooperation with local NGOs, sent
food, blankets, and clothes to the affected region.
Our staff and volunteers sent food packages and
blankets to the affected area. They also provided
assistance to a large number of refugees from the
Afghan city of Kunduz, who were forced to flee during a Taliban attack. These activities are in addition
to our regular food distribution programs, which
provide support for more than 1,000 families. Due
to food shortages in the city of Mazar-e-Sharif, a
few of our donors paid for the delivery of food to
families in need. Our office in Mazar arranged for
the distribution of meat to about 150 families in
Balkh, Mazar-e-Sharif, as well as the villages of
Noor-Khoda, Saeed-Abad, Ghazal-Abad, Ali-Abad,
Khorasan, Ishani, Amani, Khalm, Zerat, Sajadieh,
and others. It was the first time in many months
that some of these families had access to meat.
Many thanks to Child Foundation staff and volunteers for taking on this task.

کمکهای اضطراری

هر از چندی وقایع اضطراری ناخوش��ایندی در گوش��ه و کنار
جهان اتفاق میافتد ک��ه لزوماً به موض��وع تحصیل و آموزش
کودکان ربطی ن��دارد ول��ی از آنجائی که بر زندگ��ی کودکان
نیازمند اثرگذار است بنیاد کودک س��عی ميکند در حد توان
: به طور مثال.خود در این موارد کمک نماید
 باعث چند،بارندگیهای شدید اواخر ماه اکتبر در استان ایالم
سیل وحش��ناک گردید که طی آن خس��ارات زیادی به منازل
 نماینده بنیاد ک��ودک بالفاصله به منطقه اعزام.مردم وارد آمد
ش��د تا از منازل دانشآموزاني ک��ه در آن نواحی تحت حمایت
 گ��زارش وی حاکی ب��ود که به.دارد سرکش��ی به عم��ل آورد
.بسیاری از خانهها و مدارس خس��ارات زیادی وارد شده است
 لباس و توزیع بستههای،از این رو بالفاصله نسبت به توزیع پتو
.غذایی به خانوادههای نیازمند اقدام گردید
 ش��مال، ریش��تر7.5  زلزله ای با قدرت،۲۰۱۵  اکتب��ر۲۶در
 نفر۲۰۰ ش��رقی افغانس��تان را لرزانید که در اثر آن بی��ش از
 البته با احتس��اب تعداد کشته شدگان در مناطق.کشته شدند
 بنیاد کودک در. این عدد به مراتب بیش��تر اس��ت،دور افتاده
 بالفاصله،افغانس��تان با همکاری س��ایر موسس��ات مردم نهاد
 پتو و لباس ب��ه مناطق زلزلهزده،نس��بت به توزیع مواد غذایی
 همچنین به تعداد زی��ادی از مردم، همکاران م��ا.اقدام نم��ود
ش��هرکندوز که به واس��طه حمالت گروه طالبان آواره ش��ده
بودند کمک رساندند و بستههای غذایی خود را در بین بیش از
. خانواده توزیع نمودند۱۰۰۰
درپی اع�لام کمبود م��واد غذای��ی در چند روس��تا در اطراف
 بنیاد کودک نس��بت به توزیع گوش��ت و م��واد غذایی در،بلخ
، ایشانی، علی آباد، غزلآباد، س��عیدآباد،روس��تاهای نو ِرخدا
برای بس��یاری از. زرات و س��جادیه اق��دام کرد، خل��م،امانی
 این اولین باری بود که پس از ماهها،خانوادهها در این روستاها
.میتوانستند از گوشت استفاده کنند
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داوطلبان بنیاد کودک
بخش عمده ای از امور بنیاد کودک در آمریکا توسط داوطلبان
فداکار بنیاد کودک انجام میپذیرد .ما همیشه از زحمات این
عزیزان سپاس��گزاریم و خود را مدیون آنها میدانیم که بدون
هیچ چشمداش��تی و صرفاً بر اس��اس این اعتقاد که فقر نباید
مانع تحصیل هیچ کودک نیازمندی گردد ،همراه بنیاد کودک
ِ
تالش ميکنند تا دنیای بهتری برای کودکان بسازند.
داوطلبان م��ا ،همگی زحمتک��ش ،فداکار ،خوش��رو و خوش
برخورد هس��تند که بدون آنه��ا قطعاً بس��یاری از فعاليتهای
ما فقط محدود به دفتر کوچکمان میش��د ول��ی آنها بهعنوان
دست ،چش��م و قلب ما ،نه تنها در سرتاس��ر این کشور پهناور
بلکه در سایر نقاط جهان در معرفی فعاليتهای انساندوستانه
بنیاد کودک از هیچ تالشی دریغ نميکنند.
در س��ال گذش��ته داوطلبان بنیاد کودک ،کم��ک کردند که
بازاره��ای نوروزیمان در آمریکا و اروپا برگ��زار گردد ،در دهها
برنامه فس��تیوال و جش��ن در ش��هرهای مختلف پش��ت میز
اطالعات بنیاد ایس��تادند و ب��ه ارائه اطالع��ات پرداختند ،در
برنامهه��ای مختل��ف (از کنفران��س انجمن پزش��کان ایرانی
آمریکايي در اوهای��و گرفته تا فس��تیوال ب��رف دریاچه تاهو)
از جانب بنی��اد صحبت کردن��د ،بنی��اد را با دهها موسس��ه و
س��ازمان آمریکائی ،افعانی و ایرانی متص��ل کردند ،از جانب ما
در دانش��گاهها (از ام آی تی در بوس��تن گرفته تا یوسیاِلا ِ در
لس آنجلس) برنامه گذاش��تند ،هدیه و لباس برای بچهها (از
مهاجرین س��وری در اروپا گرفته تا بیمارهای مبتال به سرطان
در بوستن و لسآنجلس ) جمع آوری کردند و....
زبان ما در سپاس و تش��کر از بیش از دویس��ت داوطلب بنیاد
کودک در بیس��ت ایالت آمریکا و دهها ش��هر مختلف در اروپا،
آسیا و استرالیا قاصر است.

CF Volunteer Activities
Volunteers fuel our vision of a world where every
child should have a decent chance to go to school.
We are continually grateful for the people who give
their precious time to help others. It’s their participation and support that allows Child Foundation to
help more children to go to school. Our volunteers
are diligent, hard-working, tireless, eager to help,
consistent and unfailingly pleasant, and without
them our reach could be just limited to our offices.
They are our hands, our eyes and our hearts across
the country and continent. Our volunteers helped
us celebrate Nowruz through helping in our Nowruz
bazar, or standing behind our table in other Nowruz
events, they organized concerts, they represented
Child Foundation in verity of events, from Persian
Snow Festival in LakeTahoe to Iranian American
Medical Association annual meeting in Ohio, they
helped us to connect with many Iranian and Afghan
organizations, they made connections in many
universities from MIT in Boston to UCLA in California,
they helped us collect cloths for Syrian refugees and
also distributing collected toys to children with cancer in hospitals. Many many many thanks to every
one of Child Foundation’s 200 volunteers in more
than 20 states in the United States and many countries in Europe, Asia and Australia.
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کمک به مهاجرین

اگرچ��ه هدف اصل��ی بنی��اد ک��ودک کمک به
کودکان نیازمن��د برای تحصیل اس��ت ولی چه
کس��ی میتواند نس��بت به مش��کالت کودکان
مهاجر چشم پوشی کند.
تصویر ایالن ،کودک مهاجری که جس��دش در
س��واحل مدیترانه در ترکیه پیدا ش��د در ذهن
همه هک شده است .بنیاد کودک به همراه سایر
موسس��ات مردم نهاد در اروپا و افغانستان سعی
ميکند در حد توان خود با چالش مهاجرین در
اروپا و آس��یا مقابله کند و به آنها کمک برساند.
بطور مثال:
در ماه آوریل وقتی زلزله هولناکی در نپال باعث
بیخانمان ش��دن جم��ع کثیری گردی��د بنیاد
کودک بالفاصله نسبت به جمعآوریکمکهای
مالی اقدام نمود که بخش��ی از آنرا برای کمک
به وضعیت بهداشتی کودکان و رساندن وسایل
پزش��کی به «موسسه پاش��ا» اهدا کرد و بخشی
دیگر را از طریق یک موسسه خیریه محلی برای
کمک کودکان اختصاص داد.
درم��اه س��پتامبر صدها ه��زار مهاجر س��وری
کشور خود را به واس��طه جنگ و درگیری ترک
کرده و ع��ازم اروپا ش��دند .در خط مق��دم این
مهاج��ران ،دهها ه��زار کودک دیده میش��دند
که عالوه بر از دس��ت دادن محی��ط امن زندگی
خ��ود ،اکن��ون درگی��ر مش��کالت عدی��دهای
ش��ده بودند که تحم��ل آنها برای بزرگس��االن
هم دشوار بود.
از ای��ن رو دفاتر بنی��اد کودک در آلمان ،س��وئد
و س��وئیس با همکاری س��ایر موسس��ات مردم
نهاد محلی نس��بت به توزی��ع م��واد غذائی در

بین مهاجری��ن اقدام نم��ود .دفتر س��وئیس با
دعوت تع��دادی از مادران و فرزندانش��ان ضمن
اهدای البسه ،کالس��کۀ بچه و مواد غذایی ،آنان
را با قوانین و رسم و رس��وم محلی آشنا ساخت.
بسیاری از این مهاجرین با مشکالت زیاد و پای
پیاده پس از گذشتن از چندین کشور ،خود را به
سوئیس رسانده بودند.
آنه��ا علیرغم خس��تگی ف��راوان ،اکن��ون باید
خود را با فرهن��گ و قوانینی انطب��اق دهند که
کوچکترین آشنائی با آن ندارند.
دفتر بنی��اد کودک ب��ا افتتاح حس��اب ویژهای
نس��بت به جم��عآوریکمکهای مال��ی برای
مهاجرین اقدام نمود.
همچنی��ن فراخوان��ی ب��رای جم��ع آوری
لب��اس در دفتر ل��س انجل��س صادر نم��ود که
در پ��ی آن مقادی��ر زی��ادی لباس جم��عآوری
گردید.
سال گذشته در افغانس��تان چندین عامل باعث
آواره ش��دن دهها هزار تن گردید .ابت��دا در ماه
اکتبر پ��س از زلزله  ۷/۵ریش��تری در ش��مال
شرقی افغانستان و س��پس حمله به شهر کندوز
و ادام��ه درگیريه��ا در آن منطق��ه ک��ه باعث
کش��ته و زخمی ش��دن بس��یاری گردید .بنیاد
ک��ودک از طریقکمکهای جمع آوری ش��ده،
برای مهاجرین هر دو منطقه وس��ایل گرمایشی
و بس��تههای غذایی ارس��ال نمود .در دس��امبر
 ۲۰۱۵بنیاد کودک مطلع ش��د ک��ه گروهی از
مهاجری��ن پاکس��تانی در حوالی روس��تایی در
جنوب تهران زندگی ميکنند.
ای��ن مهاجرین پ��س از س��یل چند س��ال قبل

پاکس��تان ،خود را به ایران رس��انده بودند ولی
به علت مش��کالت امنیتی و اقتصادی در کشور
خود ،قادر به بازگش��ت نب��وده ل��ذا تصمیم به
ماندن درایران میگیرند.
آنها بهعلت نداش��تن اوراق شناس��ایی و اقامت
معتب��ر نتوانس��تهاند تا کن��ون از هی��چ کمک
دولت��ی و ی��ا موسس��ات بینالمللی اس��تفاده
کنن��د ،ل��ذا در کلبههای��ی ک��ه با دس��ت خود
س��اختهاند ب��دون آب ،ب��رق و ی��ا گاز زندگی
بسیار اس��فناکی را میگذرانند .تعدادی از این
مهاجرین در ط��ول روز در مزارع س��یفیجات
کار ميکنن��د .دس��تمزد ناچیزش��ان ب��ه هیچ
وجه کف��اف زندگی ش��ان را نميه��د ،از اينرو
بسیاری حتی کودکانش��ان را نیز به همراه خود
سر کار میبرند تا ش��اید پول بیش��تری بتوانند
دریافت کنند.
این گروه مجموعا از  ۵۰خانواده تش��کیل شده
ک��ه بی��ش از  ۱۵۰ک��ودک در بین آنه��ا دیده
ش��ده اس��ت .متاس��فانه از تمامی این کودکان،
فقط چند نفرش��ان به مدرس��ه ميروند مابقي
ی��ا کار ميکنن��د و ی��ا هنوز به س��ن مدرس��ه
نرسیدهاند.
بنیاد کودک ،پس از اطالع نسبت به جمع آوری
کمک ب��رای آنها اق��دام نمود و مقادی��ر زیادی
پتو ،البس��ه و مواد غذای��ی در اختی��ار آنها قرار
داد .بنیاد همچنین در صدد اس��ت ت��ا از طریق
پیگیری ام��ور آنه��ا از طریق مقام��ات محلی،
نس��بت به تعیین تکلیف اقامت آنه��ا نیز اقدام
نماید تا فرزندانش��ان بتوانند در مدارس محلی
تحصیل کنند.
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Helping Refugees

Although Child Foundation’s main goal is
to help children in need to have access to
education, who can ignore the refugees
who are fleeing poverty and disease as a
result of natural disasters, wars, etc. Pictures of Aylan, a three-year-old boy whose
body washed to the Mediterranean shore
of Turkey were stuck in everyone’s mind.
Child Foundation collaborated with other
NGOs and its Afghanistan and European
offices to try to help ease some of the
challenges that refugees face in Asia and
Europe.
In April, when deadly earthquake hit Nepal, we created a“help Nepal Now” fund to
help children refuges who are leaving the
stricken area. We also provided financial
assistance to PASHA, who were going to
the area to help children with their health
issues and medical needs.
In September, the number of Syrian refugees fleeing civil war and unrest in Syria to
find new homes in other parts of the world
grew to hundreds of thousands. Waves
of Syrian men, women, and children on
their route to Europe, and photos of dead
children at the sea grabbed the world’s
attention to this serious crisis. As always,
children are on the frontline of these catastrophic situations. To tackle this problem,
Child Foundation teamed up with a few in-

ternational and local NGOs to help young
refugees, especially Syrian children who
are wandering in camps throughout the
Middle East and Europe.
Our offices in Germany, Sweden, and
Switzerland worked with local authorities
to help these forgotten people by providing food and clothing to them. Our office
in Los Angeles also started a clothes and
blankets drive to help them.
Child Foundation’s office in Switzerland
invited refugee children and their mothers for supper in Zofingen, Switzerland in
order to familiarize them with local laws
and customs. They have all been through
many difficulties after months of traveling
by foot, and going through many countries. Some were beaten, some harassed,
and all missed their home. A home that
they may never see again.
On October, after a strong earthquake
with a magnitude of 7.5 struck northeast
Afghanistan, our office in Mazar-e-Sharif
started its operation by sending assistance to the victims and refugees of this
earthquake. Our Afghanistan staff and
volunteers also provided food packages
and blankets to a large number of refugees from the Afghan city of Kunduz, who
were forced to flee during a Taliban attack.
In December, 2015 Child Foundation

learned about a group of approximately
fifty families who had moved from
Pakistan to the outskirts of Tehran. It was
supposed to be a temporary move, but as
the security situation back home became
worse, they decided to stay. Unfortunately, since they lack proper legal documents,
they cannot benefit from any government assistance, or send their children to
school. They live in small rooms that they
built with leftover, used construction material and pieces of plywood, and do not
have access to electricity, running water,
or gas.
They mostly work as simple day laborers
in nearby farms. The children also work
along with their parents, picking beats
and potatoes. Since they do not have
documents, they are taken advantage
of by getting paid very low wages. A few
young girls who were interviewed said
they were paid about $3 per day. Child
Foundation provided them with blankets
for winter but we need to do more. They
are in need of a heating system and portable lights. We want to get them help to
resolve their immigration cases in order
to get ID, be able to work legally, and support themselves. Their children must go
to school and parents are in great need of
health education
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همیاران و دانش آموزان
بنیاد ک��ودک یکی از معدود موسس��ات خیریه اس��ت که زمینۀ
تماس و ارتب��اط همیارانش را ب��ا دانشآم��وزان تحت حمايت
فراهم میس��ازد .ما هرس��ال دو ب��ار گزارشهای��ی از وضعیت
دانشآموزان ب��رای همی��اران تهیه نموده و برایش��ان ارس��ال
میداری��م .بنیاد همچنین ام��کان مالقات هرک��دام از همیاران
که به ایران س��فر ميکنن��د و مایل به دیدار ب��ا دانشآموز تحت
حمايتشان باش��ند را فراهم میس��ازد .این مالقاتها برای هردو
طرف جالب و مفید است .از یک س��و ،وقتي دانش آموز میبیند
ف��ردی از ه��زاران کیلومتر آنطرفتر ب��رای دی��دارش آمده از
وضعیت درس و مدرسهاش جویا میشود انگیزه اش برای درس
خواندن دو چندان میگردد و از س��وی دیگر زمانی که همیار به
دیدار دانش آموز رفته و میبیند ک��هکمکهایش چگونه صرف
تحصیل و زندگی او میگردد ،اعتماد و عالقهاش به بنیاد افزایش
می یابد .بنیاد کودک برای تش��ویق مددجوها ،تاریخ تولد آنها را
دو ماه زودتر به همیارانش��ان اطالع ميهد ت��ا در صورتیکه آنها
مایل باشند از جانبش��ان برای دانش آموز هدیۀ تولد تهیه گردد.
بس��یاری از همیاران بنیاد کودک ،پ��س از دریافت گزارشهای
ش��ش ماهه و آگاهی از نیازهای بیش��تر خان��وادۀ دانشآموزان،
نس��بت به تهیه آن اقدام ميکنند .ما هر ماه تقاضاهای فراوانی از
همیاران برای خرید یخچال ،تلویزیون ،کامپیوتر یا تقبل هزینه
کالسهای ف��وق برنامه ب��رای دانشآموزان دریاف��ت میداریم.
بنیاد کودک برای هر هزینه اضافی ک��ه برای دانشآموزان انجام
ميهد ،رسید ،عکس و یا نامه تشکر آنان را برای همیاران مهربان
ارس��ال ميدارد .دفت��ر افغانس��تان در زمینه ارتب��اط تصویری
دانشآموزان با همیارانشان موفق عمل کرده است .آنها تا کنون
چندین بار موفق شدهاند زمینۀ ارتباط دانشآموز و همیارانشان
که در کش��ورهای آمریکا ،اس��ترالیا و کانادا بودهان��د را از طریق
اسکایپ فراهم کند.

Sponsors and their Children
Child Foundation is one of the few charities of its
type that encourages its donors’ role in the life of
their sponsored children. We provide a semi-annual report of each child to his or her sponsors, and if a
sponsor travels to the country of his or her child, we
arrange meetings between them. These meetings
are both encouraging for children, since they see
that someone from overseas is interested in their
education, and it is very beneficial for donors, since
they witness firsthand our activities and trust our
operations even more.
We also inform sponsors when the birthday of their
child is coming up in case they want to send a gift.
Many sponsors also send additional assistance
once they learn of special needs of the family and
children. They buy refrigerators, stoves, desks, laptops, and even help pay for medical needs or extra
classes to make sure the family and their child
have the basics to live on and the resources they
need to further their education. Child Foundation
provides receipts, pictures of gifts, and letters of
appreciation once the gifts are delivered. Our office in Afghanistan has also been able to facilitate
Skype meetings for sponsors and their children.
Although it is a time consuming effort, we look
forward to expanding this program.
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Indonesia Report

In 1995, Child Foundation established a program to
sponsor children in need living in Indonesia. A majority of these children live in the city of Bandung in the
West Java province of Indonesia. Bandung has one of
the highest populations of the country, and unfortunately, is one of the poorest. Most of the children supported in this program are orphans. Over 200 children have benefited from the sponsorship program
by completing vocational schools and university
programs. In the past few years, the cost of living and
the cost of higher education institutes have risen.
Because our social workers remain as volunteers,
we are fortunately able to continue our assistance
to children in these areas. Last year, one of our Board
member, Mr. Seyedali had an opportunity to visit our
children and address them along with Mrs.Winny,
who herself was supported by Child Foundation to
receive her bachelor’s degree. Mrs.Winny received
a scholarship from the Australian government and
studied in Australia. She received her PhD in Chemical Engineering two years ago and presently is on the
teaching staff of the Institute ofTechnology Bandung, a prestigious university on par with MIT.

From Boston to Zabol

AgroupofMITstudentsandgraduateshavedecidedto
supportagroupofyoungstudentsinIran.TheyhaveselectedagroupofIranianstudentswhohavejustbeenaccepted
touniversities,andsentthemseveralMITnotebooks,
T-shirts,andsmallgiftsalongwiththeirmonthlysponsorshipdonations.Theirplanistobeveryinvolvedwiththese
younguniversitystudentsandprovidethemwithmentoring,support,andadviceinordertobesurethattheystay
motivatedtocontinuetheireducation.Allfourstudentsare
fromZabol,oneofthemostdeprivedcitiesinthecountry.

گزارش اندونزی

 بنیاد کودک نس��بت به راه اندازی یک برنامه۱۹۹۵ در س��ال
حمایت از مددجویان نیازمند در شهر بندانگ در ایالت جاوای
.غربی اندونزی اقدام نمود
بندان��گ یک��ی از پ��ر جمعیتتری��ن و در عی��ن ح��ال
۲۰۰  تاکن��ون.محرومتری��ن مناط��ق اندون��زی اس��ت
مددج��و ازکمکه��ای بنی��اد ک��ودک در اندونزی اس��تفاده
کردهان��د و توانس��تهاند خ��ود را ب��ه مراح��ل دانش��گاهی
.برسانند
درس��الهای اخیر اگر چه هزینۀ تحصیل در اندونزی افزایش
چشمگیری یافته ولی از آنجاییکه مددکاران ما همگی بهطور
داوطلبان��ه خدم��ت ميکنند ما توانس��تهایم از عه��دۀ هزینۀ
.تحصیل دانشآموزان بهخوبی برآییم
سال گذشته آقای سیدعلی یکی از اعضای هیئت مديره بنیاد
کودک به همراه خانم وینی که قبال از مددجویان بنیادکودک
 خانم وینی با کمک. از جمعی از مددجویان دیدار نم��ود،بوده
 تحصیالت خود را تا لیس��انس با موفقیت به پایان،بنیادکودک
 وی سپس توانس��ت با اس��تفاده از بورس تحصیلی دولت.برد
 دکترای خود را در مهندسی ش��یمی دریافت کند و،اس��ترالیا
 خانم وینی اکنون در انس��تینو تکنولوژی.به اندونزی برگردد
وندونگ که یک��ی از بهتری��ن دانش��گاههای اندونزی اس��ت
به تدریس مش��غول اس��ت و خود نیز به جرگه همیاران بنیاد
کودک پیوس��ته و از دانشآموزان نیازمند و مس��تعد حمایت
.ميکند

از بوستون تا زابل

 تصمیم،يک گروه از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ام ای تی
 آنها.به حمایت از تعدادی از دانشجویان مناطق محروم ایران گرفتند
چند تن از دانشجویانی که تاره در دانش��گاه قبول شده بودند را برای
این منظور انتخاب کردند و با ارس��ال هدایا و تی شرتهای دانشگاه
 برنامۀ آنان این است که.ام ای تی هزینۀ ماهیانۀ آنها را تقبل نمودند
 در،مرتباً با این دانشجویان در تماس باش��ند و آنان را حمایت نموده
 تمامی.زمینه تحصیلی با آن مش��ورت کرده و راهنمايی شان کنند
این دانش��جویان از ش��هر زابل که یکی از محرومترین مناطق ایران
.است انتخاب شده اند
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گزارش نپال
زلزل��ه ای ک��ه در برپ��اک در نزدیک��ی
ش��هر کاتمان��دو در کش��ور نپ��ال در آپریل
 ۲۰۱۵ب��ه وق��وع پیوس��ت خس��ارات
بس��یاری به بار آورد .چن��د ماه قب��ل از این
زلزل��ه ،بنی��اد ک��ودک مذاکرات��ی را با یک
موسس��ه م��ردم نه��اد محلی ب��رای کمک
به تحصی��ل دخت��ران نیازمند آغ��از کرده
بود .خوش��بختانه تمامی کس��انی ک��ه قرار
بود با بنیاد کودک همکاری داش��ته باش��ند
از این زلزله جان س��الم بدر بردن��د و انگیزه
همکاریش��ان برای کمک به مددجویان نیز
بیشترشد.
بنیاد کودک در روز جهانی کودک ،با موسسۀ
ایمپاور نپالی گرلز ق��راردادی منعقد نمود که
براساس آن تعدادی از دخترانی که برای ادامه
تحصیل نیاز به کمک دارند را تحت پوش��ش
قرار دهد .عکس و مش��خصات جمع��ی از این
مددجویان در وب س��ایت بنی��اد کودک درج
ش��ده اس��ت که امیدواریم دوس��تان عزیز در
حمایت از این دختران بی پن��اه ما را همیاری
کنند .دانش آموران دو مدرس��ه در ایالتهای
کالیفرنیا و نیویورک آمریکا نیز برای کمک به
دانشآموزان نپالیکمکهای مالی جمع آوری
نمودند و در اختیار بنیادکودک ق��رار دادند تا
صرف امور آموزشی کودکان نپال گردد.

بياييد به دختران نپالي کمک کنيم
روز  25آوریل ،من در حال کوهنوردی در کوهس��تان اورس��ت بودم که زلزلهای با قدرت  7.8ریشتر
نپ��ال را لرزانید و بیش از ده ه��زار نفر کش��ته از خود به جا گذاش��ت .علت کوهنوردی م��ن این بود
که ميخواس��تم از این طریق برای تحصیل دخت��ران نپالی کمک مالی جمع کنم و بتوانم نقش��ی در
برآوردن آرزوهایشان داشته باش��م و آنها بتوانند یک روز پزشک ،وکیل ،مهندس و یا یک راهنما برای
کوهنوردان بشوند.
من با موسسهای کار میکردم که پانزده سال اس��ت در زمینۀ شناسائی ،کمک و تحصیل دخترانی که
عمدتاً از طبقات پائین جامعه ش��مرده میش��دند و همچنین حمایت از دخترانی که پدرانشان را در
سوانح کوهس��تانی در حین راهنمائی کوهنوردان جان خود را از دس��ت داده بودند ،فعالیت داشتند.
بس��یاری از این دختران اگر توسط ما حمایت نميش��دند یا مجبور بودند در اوان جوانی تن به ازدواج
اجباری دهند و یا سرنوشتشان در دست تجار بردههای جنسی رقم میخورد.
ما در حال حاضر سیصد بورسیه تحصیلی در اختیار دختران گذاردهایم .ولی گفته میشود در پی این
زلزله بیش از یکصد هزار کودک و نوج��وان به زخمهای عمیق روحی دچار ش��ده و یا عنقریب مبتال
میشوند .در دامنه هیمالیا ،خسارات مالی بهمراتب بیشتر از س��ایر مناطق است و خانههای زیادتری
رانش زمین گردید که در
ویران شدهاند .مرکز زلزله دوم ،منطقه نیمجه بود که منجر به ایجاد بهمن و ِ
اثر آن چندین روستا را کام ً
ال از بین برد.
امروزه دختران نپ��ال ،بیش از هر زمان دیگ��ر در معرض خطر قاچاقچیان انس��ان ق��رار دارند .برای
تحصیل فرزندانشان ،جزو
بسیاری از خانوادهها که تمام خانه و زندگیشان را از دس��ت دادهاند دیگر
ِ
اولویتهای مهم زندگی محسوب نمیگردد.
از اينرو من بس��یار خوش��حالم که بنیادکودک را پیدا کردیم و اکنون با کمک آنه��ا میتوانیم کمک
کنیم که این کودکان به محل مناسبی برای زندگی ،غذا ،لباس و مهمتر از همه تحصیالت دسترسی
داشته باش��ند .اکنون ما به کمک ش��ما نیز نیاز داریم .لطفاً کمک کنید تا با یاری یکدیگر از دختران
بیپناه حمایت کنیم و آنها بتوانند روی پای خود بایستند ؛ کمک کنید تا آنها بتوانند به مدرسه بروند
و از مش��کالتی که این زلزله برایش��ان ایجاد کرده رهایی یابند .برای کمک به دخت��ران نپال ،لطفا به
سایت زیر مراجعه نمائید:
http://www.childfoundation.org/content/help-nepal-now
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Nepal report
A strong (7.8) earthquake hit Nepal in
the area near Barpak, a mountain village between the capital Kathmandu
and tourist town Pokhara.The earthquake was followed by many powerful
aftershocks, such as a 6.7 that hit Nepal
on Sunday April 26.These earthquakes
caused major casualties and damages
to this undeveloped country. In the
months before the earthquake, we had
been in contact with a local NGO to find
ways to empower Nepali girls through
education.They had even sent us the
files of several girls who needed to be
sponsored, but before we could start
the process, this deadly earthquake
occurred. Fortunately, the people who
were supposed to work with us were all
accounted for, but the situation in Nepal
was as bad as it could be.
We also cooperated with some schools
in NewYork and California to raise fund
for Napali children.
To sponsor a child from Nepal, please
visit our sponsorship page here: childfoundation.org/child-waiting-list

A letter from sara safari who was in nepal when earthquake happened
I was climbing Mount Everest when a 7.8 earthquake on April 25th 2015 hit Nepal and
more than 10,000 people lost their lives. I was climbing Everest as a way to bring attention and awareness to the plight of neglected and marginalized children in Nepal.
My goal was to raise sufficient money to support the dreams of higher education,
fulfilling their dreams to become doctors, lawyers, engineers, teachers, and perhaps
even mountain guides. I have been involved with organizations who for the past 15
years have been identifying, mentoring, supporting, and educating primarily lower
caste girls, as well as those whose parents died as porters on Everest expeditions.
Many others of our girls would have been forced into early marriage or sex slavery
without our help. We provide scholarships for the 300 girls in our program. Now
after the earthquake, it is estimated that more than 100,000 children are, or will be,
seriously traumatized by the disaster and its aftermath. In the Everest region where
many of our children lost their homes and our schools are piles of rubble. The second
earthquake epicenter in Namche is near some of our schools. Landslides and avalanches have washed away whole villages in the Himalayans region.
These days more than any time the girls are even more at risk for human trafficking
because now families who lost their homes and their basic needs are not satisfied,
girl’s education is not a priority anymore.
I am glad we found Child Foundation, with their help we can now provide assistance
to many of these children to have access to shelter, food, proper clothing and most
importantly, education. Now we need your help too. Please join us In supporting girls
and their families to get back on their feet, help them to go to school and provide aid
to recover from the earthquake.
To help Nepali girls please visit:
http://www.childfoundation.org/content/help-nepal-now
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گزارش افغانستان
س��ال گذش��ته ب��رای دفت��ر کوچ��ک م��ا در
افعانس��تان ،س��ال پر جنب و ج��وش و پرباری
بود .خوش��بختانه فعالیتهای ما در این س��ال
م��ورد توجه عموم مردم و تش��ویق موسس��ات
دیگر در افعانس��تان قرار گرفت و راه ما را برای
گس��ترش فعاليتهایمان هموارتر نمود .برخی
از فعاليتهای ما بدین قرار بود:

شکسته شده وکمکهای مادی مردم مهربان،
شمارش ش��د .کلیۀکمکهای جمعآوری شده
برای خرید بس��تههای غذائی برای خانوادههای
مستمند مصرف شد .بس��تههای غذایی حاصله
از خیمه مهربانی توس��ط م��ددکاران افتخاری
بس��تهبندی ش��د و در  30ژوئن در یک برنامه
که در هت��ل مارکوپول��و برگزار ش��ده بود بین
 150خانواده مستضعف توزیع شد .این بستهها
ش��امل آرد ،روغن ،برنج ،ماکارونی ،پیاز ،سیب
زمینی ،لوبیا ،نخود ،خرما و مربا بود که با حضور
پرجنب و جوش رس��انهها و اش��خاص نيکوکار
دولتی و غیردولت��ی که درکمکه��ای خیمه
مهربانی سهم بارزی داشتند ،به دست کودکان
نیازمند و خانوادههایش��ان رسید .همچنین 16
بسته بزرگ مواد خوراکی در تاریخ  5ژوئیه بین
کودکان روزهدار در یتیمخانه شهر توزیع شد.

گردش بهاری مددکاران و مددجویان :
در بهار س��ال گذش��ته ،یک روز ب��راي گردش
به��اری دانشآموزان و م��ددکاران افتخاری در
تنگی ش��ادیان تدارک دیده شد .این گردش در
ماه فروردين س��ال  1394برگزار شد که در آن
 200دانشآموز و  18مددکار شرکت داشتند
تا همه با هم ی��ک روز به یاد ماندن��ی را در کنار
طبیعت و بهدور از اخبار بد طی کنند.

افطاری در یتیم خانه مزارشریف :
بنیاد ک��ودک با همکاری م��ددکاران افتخاری
خ��ود در روز  14ژوئی��ه ،ش��امگاه را ب��ا اطفال
یتیم که در پرورش��گاه دولتی والیت بلخ به سر
میبردند گذراند .تمامی مددکاران و کارمندان
بنیاد کودک در این مراس��م حضور داشتند و با
 87تن کودکان يتیم خانه افطار کردند.

جشن درخت آرزوها:
در مراسم جش��ن عاطفهها ومهربانیها که در
هفت��ه اول فروردينم��اه س��ال  1394در هتل
مارکوپولو برگزار ش��د بیش از  350نفر حضور
داش��تند .در این برنامه ،مجموع��اً  200آرزوی
کودکان نیازمند که بر روی شاخههای «درخت
آرزوها» نصب ش��ده بود ،بررسی شد و مهمانان
حاضر به تعداد  194آرزو ،جامۀ عمل پوشاندند.

تجلیل از روز جهانی کودکان آسيبپذير:
در  2ژوئن و در روز جهان��ی حمایت از کودکان
آس��يبپذير ،از بیش از  70تن از کودکان قشر
آس��يبپذير در پارک تفریحی آریان��ا پذیرائی
شد .این برنامه شامل موس��یقی و مسابقههای
تفریحی ،اهدای جایزه و اس��باب بازی به بچهها
بود .هزینۀ این برنامه از س��وی چن��د نيکوکار
مزارشریف پرداخت شد .
برگزاری خیمه مهربانی :
خیم��ه همدل��ی و مهربان��ی ک��ه در تاریخ 16
ژوئن با هدف همیاری ک��ودکان نیازمند برگزار
ش��د و با تالشها و کوش��شهای م��ددکاران
افتخاری و حمایت پرش��ور مردم و حتی اطفال
خردسالی که خودش��ان بعضاً به کار و کارگری
مشغول بودند ،همراه بود .مس��ئولین بلند رتبه
دولتی چون وکالی ش��ورای والیتی ،پزش��کان
و مس��وؤلین ریاس��ت صحت عامه والیت بلخ،
و بس��یاری دیگر از بزرگان دولت��ی و غیردولتی
نی��ز در پخش مهر و عطوفت این خیمه س��هیم
ش��دند .این خیمه به م��دت  8روز برپ��ا ماند و
در روز نهم با حضور رس��انهها و وکالی شورای
والیتی و نمایندگان ارگانهای دولتی ،صندوق

گردش م�ددکاری :به پاس تقدیر و تش��ویق
م��ددکاران افتخاری ،بنیاد ک��ودک در روز 21
اوت از مددکاران خود با ی��ک گردش فرهنگی
سپاس��گزاری کرد و آنها را از طریق یک س��فر
کوتاه به ولس��والی بلخ و دی��د و بازدید از اماکن
باس��تانی همچون خان��ه موالنا ج�لال الدین
محمد بلخی ،مس��جد نه گنب��د و باالحصاربلخ،
تجلیل نمود .هزینه این گردش را آقای راس��خ،
خانم کریمی و پدرشان پرداخت کردند.
برنام�ه توزی�ع گوش�ت ب�ه خانوادههای
نیازمند :
در پ��ی اع�لام اینک��ه برخ��ی از خانوادهه��ای
روستاهای اطراف مزار از نظر غذائی در مضیقه
بهس��ر میبرند ،با همت دو خان��واده مهربان در
آمریکا ،نس��بت به تهیه غذا و گوشت برای آنان
اقدام ش��د .مددکاران بنیاد کودک در روز  4ماه
اکتبر با سرکش��ی به روس��تاهای ولسوالی بلخ،
ولسوالی دهدادی ،ولسوالی خلم ،کمپ سخی،
شهرک علی آباد و قریه قزل آباد توانستند مواد
غذايی را بین  143خانواده توزیع کنند.
تجلیل از روز جهانی کودک :
بنیاد ،روز جهان��ی ک��ودک را در  20نوامبر در

والی��ت بلخ گرامی داش��ت .نکته قاب��ل توجه و
متفاوت در ای��ن برنامه این بود ک��ه این برنامه
توس��ط کودکان و برای کودکان برگزار ش��د و
بجز گزارش مس��ئول بنیاد ،فاقد سخنرانیهای
کلیش��ه ای بود .این برنام��ه با حضور پرش��ور
رس��انهها همراه بود و یک بازخ��ورد عالی را در
میان تمامی رسانههای ملی و محلی افغانستان
داش��ت .در این برنام��ه  200ک��ودک نیازمند
شرکت داشتند.
کمپین اهدای خون :
بنیاد کودک ب��ا همکاری ریاس��ت صحت عامه
والیت بلخ و چند موسسه مردم نهاد ،فراخوانی
برای اهدای خون دادند و م��ددکاران بنیاد نیز
مس��ئولیت امور خدماتی آنرا بر عهده گرفتند.
در ای��ن برنامه نزدیک ب��ه هزار و دویس��ت نفر
ش��رکت داش��تند و خون خود را برای کودکان
بیمار مبتال به تاالس��می و همچنین مجروحین
حمالت اخیر طالبان اهدا کردند.
ظرفیت سازی مددکاران :
بنی��اد ک��ودک طی ی��ک حرک��ت ابت��کاری و
جدی��د ،برنامهه��ای هفتگ��ی ظرفیت س��ازی
برای مددکاران خ��ود را آغاز کرده ت��ا آنان را با
اصول مدیریت و حقوق کودکان آش��ناتر سازد.
همچنین از طری��ق همکاری با چند موسس��ه
بينالمللی توانس��ته که برای م��ددکاران خود
کالسهای وی��ژه مدیری��ت پ��روژه و مدیریت
امورمالی برگزار کن��د .با اینگون��ه آموزشها،
نیروی کاری دفتر بنیاد کودک در افعانس��تان
تخصصیت��ر ش��ده و زمین��ۀ ارتق��ای کمیت و
کیفیت آن افزایش میيابد.
حمایت از دانشآموز:
فعاليتهای جانبی که بخش��ی از آنه��ا در باال
ذکر ش��ده ،ما را از هدف اصلی مان که کمک به
کودکان و نوجوانان نیازمند برای تحصیل است
منحرف نس��اخته و دفتر بنیاد ک��ودک در مزار
شریف افغانستان ،همچنان در زمینه شناسائی
دانشآم��وزان و تش��کیل پرون��ده ب��رای آنان،
سرکش��ی مدام و تهیهگزارشهای شش ماهه،
ایجاد امکان ارتب��اط دانشآموز ب��ا همیاران و
حتی خرید و تحویل هدیه از جانب همیاران به
آنها ،فعاليتهایش را افزایش داده اس��ت .تعداد
دانشآم��وزان بنیاد کودک در س��ال گذش��ته
س��ی درصد افزایش یافت و چنانچ��ه همیاران
بیش��تری بتوانند از آنها حمایت کنند ما امکان
افزایش تعداد دانشآموزان را به تعداد بیش��تر
داریم.
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Helping Rana,
the Acid Victim

Somayeh Mehri (31) and her daughter Rana
Afghanipour (5) used to live in Bam, in the
south of Iran. The two of them were victims
of an acid attack by Somayeh’s husband and
Rana’s father, Amir.
When Somayeh decided to divorce her
husband because she had frequently been
beaten and locked up, she didn’t take his
threats seriously. Then, one night in June
2011, while she slept next to her two children,
her husband Amir attacked them with acid,
and as a result, Somayeh’s and Rana’s faces,
hands, and eyes were severely burned. Her
other daughter, Nazanin escaped with only
small injuries.
Unfortunately, Somayeh died in the spring of
2015 from a medical complication that was
caused by the acid attack, leaving her daughter alone.
Child Foundation created a Rana Fund and
has accepted all of Rana and Nazanin’s educational expenses. We are working with another
charity to help with some of her medical bills.
Our supporters from all over the world have
been sending them donations and gifts.
Joe from Texas made a large donation and
in his email said,“Please ask the local social
worker to convey my heartfelt sympathy for
Somayeh’s passing, and my best wishes for
Rana, her sister, and the rest of the family.”
Rana and her family were moved by this act
of generosity and asked our office in Bam to
print their thank you note in English for Joe.
Britney, another donor along with a friend,
sent two bags of gifts and crayons to Rana
and Nazanin and made their day!
Mike and his family from a Mediterranean island sent a box full of toys, coloring pens, and
clothes. In return, both girls drew pictures for
them and sent them with their sincere thanks.
Rana’s Fund: childfoundation.org/content/
rana-needs-medical-assistance

رعنا قربانی اسید

س��میه مهری به همراه دختران��ش رعنا و نازنین در ش��هر بم
 زمانی که سمیه بهواسطه بداخالقی و کتک.زندگی میکردند
 همسرش سمیه را به،خوردن از ش��وهرش تقاضای طالق کرد
پاشیدن اس��ید تهدید کرد ولی س��میه موضوع را جدی تلقی
 زمانی که س��میه۲۰۱۱  تا اینکه یک ش��ب در ماه ژوئن.نکرد
 همسرش امیر نقشه شیطانی،در کنار دخترانش خوابیده بود
خود را عملی ک��رد و بیرحمانه یک ظرف اس��ید را بروی آنها
 چش��مان وسینه، دس��ت، صورت، بر اثر این حمله.خالی کرد
 همچنین.سمیه بهشدت آس��یب دید و او از دو چشم نابینا شد
به بخشی از س��ر و صورت رعنا هم آسیب جدی وارد آمد و یک
 نازنین به، صدم��ات به دختر دیگ��ر.چش��م او نیز از بین رفت
 بر اثر شدت۲۰۱۵  متاسفانه سمیه در بهار.شدت دیگران نبود
.جراحات فوت کرد و دختران خود را تنها گذاشت
بنیادکودک حس��اب ویژه ای برای رعنا و نازنی��ن ایجاد نموده
اس��ت و در حال حاضر با چند موسس��ه دیگر در زمینه کمک
 همچنین هدایایی را که افراد.به معالجات آنان هم��کاری دارد
عالقمند از سرتاس��ر دنیا برای ای��ن دو کودک ب��ه دفتر بنیاد
.ارسال میدارند را بهدست آنها میرساند
یکی از عالقمندان ب��ه نام جو از کالیفرنیا ت��ا کنون چندین بار
کمکهای زیادی برای رعنا و نازنین ارسال داشته و در نامهای
به بنیاد کودک نوش��ت که لطفاً مراتب تس��لیت مرا بابت فوت
س��میه به رعنا و نازنی��ن ابالع کنی��د و بگویيد ما ب��ه فکر آنها
 رعنا و خانواده اش که تحت.هستیم و برایش��ان دعا میکنیم
تاثیر س��خاوتمندی جو قرار گرفته بودند مراتب تشکر خود را
 مهربان دیگری بنام خانم.طی عکس��ی برای او ارس��ال کردند
بریتنی به همراه یکی از دوستانش��ان نیز از تگزاس دو بس��ته
 مایک.هدیه و مدادهای رنگی برای نازنین و رعنا ارسال کردند
،و خانواده اش هم که در جزیرهای در مدیترانه زندگی ميکنند
 اسباب بازی و هدایای دیگر برای،بسته بزرگی محتوی لباس
این دو دختر بیگن��اه ارس��ال نمودند که بنی��اد عکس زمان
.تحویل هدایا به رعنا و نازنین را برایشان ارسال نمود
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Medical Assistance

Child Foundation has also been involved in helping
children to receive necessary medical assistance. Here
are a few samples: Parvin’s lips were deformed due
to a large tumor growing on her face, which left her
struggling to eat and even speak. Child Foundation
helped send her to Germany for the necessary surgery.
It took eight months, and several operations, before
she was able to return home. Now she cannot stop
smiling, and nobody is happier than Parvin’s mother.
Our Afghanistan office, in cooperation with a number
of local NGOs, had a very successful blood drive. Due
to the high number of donors - almost 1,200 people
- the drive had to be extended to two days.The collected blood was given to Maleki Hospital to be used
for children with thalassemia, and some was sent to
hospitals in Badakhshan, Jouzjan, andTakhar to help
treat those wounded from recent military action in
those areas. Benyamin is a 5 year old boy from Bandar
Abbas who was born with Hydrocephalus disease.
He was hospitalized in Bandar Abbas hospital for the
first three months of his life due to his disease and later
underwent a Shunt procedure inYazd when he was just
five months old. Benyamin’s parents noticed his loss
of hearing (deafness) when he was just two years old.
According to his medical team’s recommendations,
he needs to have a“Cochlear Implant” surgery as soon
as possible. Due to the high cost of this type of operation, the family hasn’t been able to provide financially
for the surgery.We have started a fund for him and
had sent collected donations to AbulFazl Foundation
but apparently he is still in need of additional fund.
Benyamin’s father is illiterate and making money from
a cleaning job. Benyamin has two brothers and two
sistersThey moved to Esfahan for better job opportunities and they all live in a small rental apartment.
Benyamin’s father and brother do not make that much
money and can barely support the family.The family
is in desperate need of assistance to afford Benyamin’s
surgery.We are keeping up with his case to make sure
he gets proper medical procedure soon.

کمکهای پزشکی

بنیاد کودک س��ال گذش��ته در زمینهکمکهای پزشکی به
شمهای از آنها بدین
ّ کودکان فعاليتهای زیادی داش��ت که
:قرار است
پروین غ��ده بزرگ��ی روی لبهایش رش��د کرده ک��ه مانع
 بنیادکودک.غذاخوردن و حتی صحبت کردن او ش��ده بود
با همکاری موسسه خیریه دیگری او را به آلمان اعزام کرد تا
پس از چندین عمل جراحی او بتواند دوب��اره به راحتی غذا
.بخورد و صحبت کند
بنیادکودک در افغانس��تان نیز با همکاری چندین موسس��ه
 برنام��ه اهدای خ��ون مفصلی در مزار ش��ریف،مردم نه��اد
 نف��ر در دو روز خون۱۲۰۰ بهراه انداخت که طی آن حدود
 خونه��ای جمعآوری ش��ده به بیمارس��تان.اهدا کردن��د
مالکی و ب��رای کمک به ک��ودکان مبتال به تاالس��می اهدا
شد و بخشی از آن به بیمارستان بدخش��ان و جوزان ارسال
گردید که ب��رای مجروحین حمالت طالبان مورد اس��تفاده
.قرار گرفت
بنیاد همچنین مش��غول پیگیری و به انجام رساندن پرونده
 س��ال پیش در بندر عباس با۵  بنیامین.بنیامین نیز هست
 ماه اول عمر خود۳  او.بیماریهایدروسیفالوس متولد ش��د
 ماهگ��ی در یزد تحت عمل۵ را در بیمارس��تان گذراند و در
 با توجه ب��ه اینکه مدتی بود ش��نوایی.جراحي ق��رار گرفت
او دچار مش��کل ش��ده بود پزش��کان اعالم کردند که نیاز به
.کاشت حلزون گوش دارد
بنیادک��ودک ب��ا هم��کاری موسس��ه ابوالفض��ل مش��غول
جم��ع آوریکمکه��ای مال��ی ب��رای این عمل میباش��د
 پ��س از تحمل دش��واریهای فراوان،که این ک��ودک بینوا
. حداقل ش��نوائیاش را از دس��ت ندهد،اوایل زندگ��یاش
 ب��رادر و خواهر او4 والدی��ن بنیامین هردو بیس��واد ول��ی
 آنها اکن��ون در اصفه��ان زندگی ميکنند.محصل هس��تند
و بنیادک��ودک در صدد اس��ت هرچه زودتر عم��ل گوش او
.انجام گیرد
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Annual Toy Drive
This year Child Foundation’s AnnualToy Drive was
extended to three cities. Our staff and volunteers in
Boston, Los Angles, and Portland organized several
drop point in each city and on December 20th collected all toys and took them to Children Hospitals,
Children of the Night, and a school in Portland that
works with underprivileged children. This year’s
Toy Drive for the holiday season accomplished its
lofty goal.The campaign was heavily promoted by
Radio 670AM and strongly supported by significant
donations gathered through Child Foundation, Eretz
Cultural Center, Iman Cultural Center and ProFamily
Group brought in hundreds of toys, blankets and
clothing for area children in“Los Angeles Children’s
Hospital” and“Children of the Night”.We thank each
and every person who donated their time and money,
and additional thanks to the partners which helped
coordinate efforts to reach our goals. 2015’sToy Drive
brought in donations of many new, unwrapped toys.
“The Child Foundation meeting room was filled,
thanks to the numerous donations we received, so
it was just impossible to track,” Peyman Raoofi said.
“But I can tell you that not a single day went by when
someone didn’t come in here with bags of new toys
for kids, and that was just incredible to watch.”

جمع آوري هديههاي سال نو
...این دنيا پُر اس��ت از نونهاالن��ي با آرزوهای کوچ��ک و بزرگ
از آنجايیک��ه گاه��ی داش��تن کوچکتری��ن چیزه��ا ب��رای
 آرزویی بزرگ و دس��ت نيافتني،برخی از ک��ودکان نیازمن��د
 بنیاد کودک معموالً در ایام س��ال نو می�لادی اقدام به،اس��ت
جمعآوری و توزیع هدیه و اس��باب بازی برای کودکان نیازمند
.ميکند
،امس��ال این پروژه توس��ط بنیادکودک در سه ش��هر بوستون
 در هرش��هر چند مکان.پورتلند و ل��س آنجلس انج��ام گرفت
برای جمعآوری هدیهها اختصاص داده ش��د و س��پس در روز
 دس��امبر تمامی هدایا از این مراکز جمعآوری شد و پس از20
» «مرکز کودکان شب،»دستهبندی به «بیمارس��تان کودکان
و موسس��ه ای که به آم��وزش کودکان مهاج��ر کمک ميکند
.تحویل گردید
در لسآنجل��س جم��ع آوری هدای��ا با کم��ک برنامه س��ازان
 ا ِرت��ض و گروه، مراك��ز فرهنگ��ي ايم��ان، ا ِي ا ِم٦٧٠ رادي��و
 زحمت این پروژه در هر س��ه.حمايت خان��واده انجام گرف��ت
مهربان بني��اد كودك ب��ود كه در
ش��هر بر دوش داوطلبي��ن
ِ
 جمع آوري و توزيع هدايا مش��اركت و همدلي،اطالع رس��اني
.داشتند
 تقديم ب��ه همياران عاش��قی که ب��ار ديگر،و البت��ه س��پاس
محبتهای گرانق��در خوی��ش را در قالب هدای��ای کوچک و
بزرگ ب��رای کودکان��ی که نمیش��ناختند در طب��ق اخالص
نهاده از طریق بنیاد کودک به دس��ت این فرشتههای کوچک
.رساندند
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Child foundation in Sweden
A new Child Foundation office is officially registered and started its activities by efforts and
cooperation of several Child Foundation’s sponsors in Sweden, Stockholm. The new Stockholm
office will provide services and support for Child
Foundation sponsors in Sweden and other Scandinavian countries. The opening of this new office
is in line with Child Foundation’s main policy for its
3rd decade of presence, the decade of growth, as
set by Ms. Soroor Dadkhah, the president of Child
Foundation central office. Dr. Nima Zarif Yussefian,
the president and founder of Child Foundation
Sweden, expresses that“with the registered office,
electronic banking and a user friendly website the
Swedish office is now ready to support sponsors,
donors, volunteers and fundraisers.” Child Foundation Sweden can be contacted by email to info@
childf.net or by phone at +46-76-705-6735 (6 - 8
pm). To get more information about this office,
sponsor a child or ask for their support you can visit
www.childf.net. The first event of Child Foundation Sweden was during the“City of Mice” movie
screening in which many people showed their
interests to support the talented children

دفتر بنیا ِد کودک
 استکهلم،درپایتخت کشور سوئد
ِ
کودک س��وئد ب��ا ت�لاش و همکاری تع��دادی از
دفت��ر بنیا ِد
همیاران بنیا ِد کودک دراس��تکهلم به تازگی کا ِر رس��می خود
ِ
.را شروع کرده است
افتتاح دفتر اس��تکهلم حمای��ت از کودکان مس��تعد را برای
س��اکنین کش��ورهای اروپایی و خصوصا س��وئد و کشورهای
 تاسیس این دفتر در راستای.اسکاندیناوی تسهیل خواهد کرد
سیاس��تهای دهه س��وم فعالیت بنی��اد کودک ک��ه از طرف
 دهه توس��عه، خانم س��رور دادخواه،مدیر عام��ل بنیاد کودک
 دکتر نیما ظریف یوس��فیان بهعنوان. می باش��د،نامیده شده
مدیر و موس��س دفتر بنیاد کودک س��وئد اظهار کردند که هم
اکنون دفتر س��وئد آمادگی خ��ود را جهت پذیرفت��ن همیار و
همی��اران محترم در ح��ال حاضر
داوطلب اع�لام ميکن��د و
ِ
می توانند درخواس��ت همی��اری و همکاری خ��ود را به ایمیل
 ارس��ال فرماین��د و یا با ش��ماره تلفنinfo@childf.net
. تماس بگیرند0046-76-705-6735
همچنی��ن جه��ت پیگیــــ��ری برنامهه��ای بنی��اد کودک
س��وئــــد می توانیـــد بـــه آدرس وب س��ایـــت س��وئد
. مراجعه فرماییدwww.childf.net
اولی��ن حضور رس��می بنی��اد کودک س��وئد ب��رای معرفی به
ایرانی��ان عزی��ز مقیم س��وئد در حاش��یه اک��ران فیلم ش��هر
موشها در اس��تکهلم انجام ش��د که با اس��تقبال زیادی روبرو
ش��د و همچنین تعداد زی��ادی از عزی��زان درهمین مراس��م
درخواس��ت همیاری و همکاری خود را با بنی��اد کودک اعالم
.کردند
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چگونه به بنیادکودک در آمريکا کمک کنیم؟
 - 1به وب س��ایت بنیاد کودک مراجعه کنید و دانشآموزي را ب��رای حمایت انتخاب
نمایید.

http://childfoundation.org/child-waiting-list

 - 2به صفحه کمک در وب س��ایت بنیادکودک مراجعه کنید و هرک��دام از برنامههای
انسان دوستانه را که مایل بودید برای کمک انتخاب کنید:

https://childfoundation.wufoo.com/forms/one-time-donation

 - 3در یکی از مهمانیهايي که در منزل خود دارید با دوس��تان و مهمانان خود در مورد
بنیاد ک��ودک صحبت کنی��د .چنانچه از قبل به دفت��ر بنیاد اطالع دهید م��ا میتوانیم
نسخههایی از همیاران ،بروش��ور و اطالعات مربوط به بنیاد کودک ( و حتی بادکنک) را
برایتان به رایگان ارسال کنیم.
 - 4هرزمانی که مایل بودید میتوانید از طریق تلفن همراه خود کلمه  CFرا به ش��ماره
 ۴۱۴۴۴پیام��ک کنید .ما بالفاصله از طریق پیامک یک لینک امن برای ش��ما ارس��ال
میداریم که میتوانید از طریق آن و با استفاده از کارت اعتباری خود هر مقدار که مایل
باشید به بنیاد کودک کمک نمایید( .فقط برای امریکا)
 - 5شما میتوانید با هر خریدی که از س��ایت آمازون انجام میدهید معادل  0/5درصد
از مبلغ خرید خ��ود را از طرف ش��رکت آمازون به بنی��اد کودک ارس��ال نمائید .توجه
فرمایید که این مبلغ از حساب ش��ما کس��ر نمیگردد ،هیچ هزینۀ اضافهای برای شما
ندارد و در قیمت اجناس نیز تفاوتی ایجاد نميکند ،بلکه ش��رکت آمازون این مبلغ را از
سود خود به ما پرداخت ميکند .برای اینکار الزم اس��ت شما خرید خود را از این سایت
آمازون انجام دهید:

https://smile.amazon.com/ch/93-1148608

 - 6چنانچه مایلید کاالیی در س��ایت ائیب ِی بفروشید ،میتوانید بخشی از درآمد حاصله
از فروش خود را مس��تقیماً از طریق ائیب ِی برای بنیاد ارس��ال دارید .فقط کافیست که
بنیاد کودک را در لیس��ت خیریههای مورد عالقه خود قرار داده و به ائیب ِی اعالم کنید
که مایلید چند درصد از درآمد حاصله به بنیادکودک ارسال گردد .ائیب ِی خود براساس
دستور شما ،سهم بنیاد را محاسبه نموده و به حساب ما واریز میکند .آدرس سایتی که
باید بدان در ابتدا مراجعه کنید بدین قرار است:

http://charity.ebay.com/charity-auctions/charity/childfoundation/116364

 - 7چنانچه یک اتومبیل قدیمی دارید که برایتان قابل اس��تفاده نیست و یا اصال خراب
شده و االن تنها فضای گاراژ و یا پارکینگ شما را اش��غال کرده ،میتوانید آنرا از طریق
سایت زیر به بنیادکودک اهدا نمایید .شرکت طرف قرارداد بنیاد کودک ،آنرا بدون هیچ
هزینه ای از منزل شما برميدارد و بهشما رسید ميهد که شما میتوانید معادل قیمت
اتومبیل را از مالیات خود کسر نمائید.

http://www.v-dac.com/org?id=931148608

 - 8ش��ما میتوانیدکمکهای خود را به بنیاد از طریق محل کارتان به دو برابر افزایش
دهید .در حال حاضر بیش از  ۵۰ش��رکت کوچک و بزرگ در امریکا و کانادا هستند که
به همان میزانی که کارمندانشان به بنیاد کودک کمک میکند ،آنها هم به بنیاد کمک
ارسال میدارند .لطفاً برای اطالعات بيشتر به سایت زیر مراجعه نمائید:

http://www.childfoundation.org/corporatematchingdonations

 - 9اگر برای دولت فدرال آمریکا کار میکنید و یا یکی از بازنشس��تههاي آن میباشید
میتوانید از کارگزینی خود بخواهید که کمک ماهیانه شما را از حقوقتان کسر نموده و
از طریق  Combined Federal Campaignبه بنیاد ارسال دارند .توجه فرمائید
که کد بنیاد کودک در سی اف سی( ،)CFCعدد  ۴۶۱۱۶میباشد.
 - 10شما همیشه میتوانید با ش��ماره تلفن  5032240409تماس گرفته و با یکی از
همکاران ما برای اطالع از نحوۀ کمکرسانی و حمایت از کودکان نیازمند صحبت کنید.

How to help Child
Foundation

1.Visit our child waiting list page and sponsor
any child you wish to see succeed in his or her
life with your assistance.
2.Visit our donation page and choose any
humanitarian causes that you would like to
support.
3. Arrange a private fundraising event, just
invite your friends and family and talk to
them about Child Foundation activities. If
you call us ahead of time, we will send you
our magazines, pamphlets, information, and
even balloons.
4. Donate via your phone by texting CF to
414-44.Then you receive a secure link to
enter your credit card info and other information (US residents only).
5. Shop at AmazonSmile and Child Foundation receives 0.5% of your total as a donation
from Amazon.You are not charged anything
!extra
6. If you are selling on eBay, you can donate
a percentage of any sale through eBay for
Charities. All you have to do is choose Child
Foundation as your favorite charity and let
them know what percentage of your sale
should come to us.They have our account
information and will do the rest.
7. Donate that old car that is sitting in your
garage and taking up your space. Just visit
this site for information:
http://www.v-dac.com/org?id=931148608
8. Double your donation to Child Foundation
through your company’s corporate matching
funds. More than 50 reputable companies
match their employees’ donations to Child
Foundation. If your company is not among
our list, let us know and we will work with
them to start one. Please visit our matching
fund page for additional information.
9. If you work for the Federal government or if
you are one of their contractors, retirees, etc.
you can donate through Combined Federal
Campaign. Our code with CFC is 46116.
10.You can always call us at 503-224-0409
and any of our colleagues will be happy to
assist you with any donation or answering
your questions.

www.childf.net
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