
گزارش عملکرد انجمن حمایت از کودکان کار سال ۱۳۹۸ 
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مقدمه بخش آموزش:
سوادآموزی،هنرآموزی،مهارتآموزیوحرفهآموزیمیباشد. بخشآموزشانجمنمتشکلازچهارشاخهٔ

هنرآموزی،مهارتآموزیوحرفهآموزیازطریقارایهٔبرنامههایتابستانیویاآموزشهایدورهایازطریقنیروهایداوطلبصورتمیگیرد.
سوادآموزیشاملآموزشبهکودکانووالدینآنهامیشود:

کودکانباآزمونتعیینسطحدرپایههایاولتانهمقراردادهمیشوددرصورتیکهکودکدارایکبرسندوتاچهارسالنسبتبه
پایهتحصیلیباشددرکالسهایسوادآموزیقرارمیگیرند.زمانبرگزاریکالسهایدرساز2تا4ساعتمتغیرمیباشد.

اهداف برگزاری دوره های سواد آموزی برای کودکان و والدین 
y افزایشسطحسوادوآگاهی
y انتقالکودکانبهسیستمرسمیآموزشوپرورش
y حفظارتباطکودکباانجمن
y کودکدرفضایامن حضورچندساعتهٔ

اهداف هنر آموزی ،حرفه آموزی، مهارت آموزی 
y توانمندشدنکودکوایجادفرصتهایشغلیجدیدوبازداشتنکودکازمشاغلکاذب
y خودباوریوافزایشاعتمادبهنفسکودک
y کنترلهیجاناتدرونی
y 

تعداد کودکان مشغول به تحصیل در مراکز مختلف به تفکیک جنسیت در آغاز سال تحصیلی

بهعلتموقعیتمرکزبازارتعدادکودکانپسربیشازکودکاندخترمیباشند.چرخکشیبیشترینکارکودکاناینمرکزاست.
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درصد کودکان مشغول به تحصیل در مراکز مختلف انجمن در آغاز سال تحصیلی

بیشترینتعدادکودکانمحصلدرانجمنبهترتیبدرمراکزخاوران،بازار،مولوی،همهکودکانوبمحضوردارند.

تعداد و درصد کودکان مشغول به تحصیل به تفکیک پایه در مراکز انجمن در آغاز سال تحصیلی



4

بیشترینتعدادکودکاندرحالتحصیلدرمراکزانجمندرپایهنهضتیکقرارمیگیرند.دالیلیمانندفقراقتصادی،مهاجرت،
بیماری،عدمتوجهوالدینبهتحصیلکودک)غفلتوالدین(باعثبازماندگیکودکازتحصیلشدهاندوگروهیدیگرازکودکانکه

درسخواندهاندبهعلتمشکالتفوق،سوادپایهمناسبیندارندوبایدبرایادامهتحصیلدرپایهنهضتقرارگیرند.

تعداد کودکان مشغول به تحصیل به تفکیک پایه در مدرسه دولتی در آغاز سال تحصیلی

باتوجهبهنمودارتعدادکودکانبهتفکیکپایهدرمراکز،میتواندریافتکهبیشترینتعدادکودکانبهترتیبدرپایههایاول،پیش
دبستانیونهضتسوادآموزییکاست.اغلبکودکانپذیرفتهشدهدربخشآموزشبدونسواد،واردانجمنشدهوبعدازتحصیلدر

یکیاچندپایهواردمقاطعابتداییدرنظامآموزشرسمیمیشوندکهاینامرازمهمتریناهدافآموزشبهشمارمیرود.
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درصد کودکان مشغول به تحصیل به تفکیک پایه در مدرسه دولتی در آغاز سال تحصیلی

بیشترینکودکانتحتحمایتانجمندرمدارسدولتی،درپایهچهارموسومابتداییقراردارندکهمیتوانیکیازدالیلآنرا
برگزاریکالسهایسوادآموزیدولتیدرانجمنحمایتازکودکانکاردانست.

کودکانپسازآزموننهضتسوادآموزیآموزشوپرورشودریافتکارنامه،درپایههایسومویاچهارمابتداییدرمدارسدولتی
ثبتناممیشوند.
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تعداد کودکان مشغول به تحصیل در هر پایه در هر مرکز

مراکزبموهمهکودکاندارایمقطعپیشدبستانیهستند.سالهایاولیهزندگیکودکانحساسبودهوآموزشوپرورشمناسب
درایندورهتجاربیمحرکبرایرشدذهنی،زبانی،جسمی،اجتماعیوعاطفیکودکانفراهممیآورد.باتوجهبهآسیبهاییازجمله
اعتیادوالدینوکودکان،چندهمسریپدروعدموجوداوراقهویتیکودک،کهدراینمناطقمتوجهکودکاستمیتوانازطریق

آموزش،آسیبراکاهشداد.
درمرکزخاورانازپایهاولابتداییتانهمودرمراکزمولویوبازارپایههایتحصیلیبراساستعدادونیازکودکانمراجعهکننده

برگزارمیگردد.
درمرکزبازارپایهنهضتیکودوبیشترینتعدادمحصلراداردکهبهدلیلبیسوادبودنتحصیالتخودراازپایههایسوادآموزی

آغازمیکنند.
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مقایسه تعداد کودکان مشغول به تحصیل در مراکز مختلف )مهر و اسفند ۸۹(

درمرکزبازارممکناستبانگاهبهنمودارتعدادکودکان،اینتصوربهوجودآیدکهمرکزبدونکودکبازماندهاستامابهعلتشرایط
خاصکودکان،سیستمآموزشیمنعطفیدرحالاجرااستوماهانهتقریباًبهتعدادیکهبازماندگیازتحصیلاتفاقمیافتدکودکان

جدیدجذبمیشوند.
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مقایسه تعداد پسران مشغول به تحصیل در مراکز مختلف )مهر و اسفند ۸۹(
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مقایسه تعداد دختران مشغول به تحصیل در مراکز مختلف )مهر و اسفند ۸۹(

تعداد کودکان ثبت نام شده از هر مرکز در مدارس دولتی
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وضعیت تابعیت کودکان )اسفند ۸۹(

اکثرکودکانتحتحمایتانجمندرتهران،مهاجرینوپناهندگانافغانستانیهستندزیرامراکزانجمندرمناطق12و15شهرتهران
تأسیسشدهاندواینمناطقپذیرایتعدادزیادیازمهاجرینافغانهستند.اغلباینمهاجرینفاقداوراقهویتیبودهوبرایثبت
نامدرمدارسرسمیدچارمشکلهستند،بنابراینکودکانافغانستانی،بیشترینفراوانیرادرانجمندارند.کودکانمرکزبمباتعداد

215کودکایرانیدررتبهاولومرکزهمهکودکاندررتبهدومدارایبیشترینتعدادکودکایرانیاست.
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وضعیت اوراق هویتی کودکان ایرانی

دربحثاوراقهویتیکودکانایرانیدرمدارسدولتیومراکز،بایدعنوانکردکهتعدادیازکودکانازداشتناوراقهویتیمحرومهستند.

وضعیت اوراق هویتی کودکان  سایر اتباع

دربحثاوراقهویتیکودکانمهاجرافغانستانیدرمراکزومدارسدولتی،نکتهٔقابلاهمیتایناستکهکودکانفاقداوراقهویتی
رسمیمیباشندواینکودکانازطریقکارتحمایتتحصیلی،امکانآموزشدرنظامرسمیراپیدامیکنندکهجزءاوراقهویتی

کودکبهحسابنمیآید.
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تعداد کودکان شاغل مشغول به تحصیل در انجمن به تفکیک مراکز و مدارس دولتی

تعدادپسرانشاغلمشغولبهتحصیلدرمراکز،درمدارسدولتیبیشترازدخترانمیباشند.

تعداد کودکان مشغول به کار و تحصیل همزمان به تفکیک پایه تحصیلی در مراکز انجمن

بیشترینتعدادکودکشاغلمشغولبهتحصیلدرمراکزدرپایهنهضتیکومقطعپیشدبستانیقراردارد.



13

تعداد کودکان مشغول به کار و تحصیل همزمان به تفکیک پایه تحصیلی در مدارس دولتی

کاهشتعدادکودککاردانشآموزدرمقطعمتوسطهٔدورهدومنسبتبهمقاطعابتداییبهعلتترکتحصیلکودکانمیباشد.
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تعداد کودکان مشغول به کار و تحصیل در مراکز انجمن برحسب نوع شغل

تعداد کودکان مشغول به کار و تحصیل در مدارس دولتی برحسب نوع شغل

بیشتریناشکالکارکودکدرمراکزتهرانبهترتیبدستفروشی،گلفروشیوچرخکشیمیباشدامادرمرکزبمباتوجهبهشرایط
اقلیمیمنطقهبستهبندیخرمابیشترینفراوانیرادارد.
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کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی برای مرکز بم

بیشترینکارداوطلبانهدرمرکزبمبهعلتضعفدرسیکودکانمربوطبهبرگزاریکالسهایتقویتیوزبانانگلیسیاست.



16

کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی برای مرکز خاوران
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کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی برای مرکز بازار
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کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی برای مرکز همه کودکان

باتوجهبهگروهسنیکودکاندرمرکزهمهکودکانشکلغالبفعالیتهابهصورتحرکاتموزون،بازی،فعالیتهایهنریوخالقیتاست.
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کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی برای مرکز مولوی
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مقدمه خدمات اجتماعی:
خدماتدرحوزهٔمددکاریاجتماعی،روانشناسیوسالمت بخشیازفعالیتهایانجمنحمایتازکودکانکاربربازپروریوارائهٔ
است.حوزهٔمددکاریاجتماعیبررسیهمهجانبهوضعیتاقتصادیاجتماعیکودکوخانوادهطراحیوپیشنهادمداخالترابرعهده
دارد.دربرسیهاوبرنامهریزیهاازخدماتبخشهایروانشناسیوسالمتنیزاستفادهمیشودوهریکازایندوبخشنیزوظایف

ارزیابیسالمتروانیوجسمیوطرحدرمانوپیگیریآنرابرعهدهدارند.
نیازهایوسیعالطیفکودکانوخانوادههامستلزماقداماتمتعددومتنوعیدربازههایزمانینسبتاًطوالنیاستکهیکپارچگیو
انسجاممداخالتوابستهبهمدیریتجامعمددکاریاجتماعیبرکلیهٔحوزههاست.رویکردزیستی،روانی،اجتماعیوروشمدیریت

موردشیوهٔعملحوزهٔمعاونتاجتماعیاست.

فهرست روان شناسی
y مراجعاتواحدروانشناسی
y خدماتارائهشدهواحدروانشناسی
y تعدادمشاورههایروانشناسی
y مراجعاتروانشناسیبهتفکیکمراکز
y مهمترینمشکالتدرپروندهها
y کارگاههایبرگزارشده

مقدمه بخش روان شناسی:
ارزیابیوپایشسالمتروان،شناساییویژگیهاوپتانسیلهایکودکان،شناساییمشکالتکودکوخانواده،مداخالتدرمانیفردی

وگروهیوآموزشومشاورهازفعالیتهایاصلیبخشروانشناسیدرانجمنحمایتازکودکانکاراست.

مراجعات واحد روانشناسی

دوم بافاصلهدررتبهٔ خانواده کودکاناستومراجعهٔ انجمنمربوطبهمراجعهٔ بیشترینمیزانمراجعهبهواحدهایروانشناسی
قراردارد.ایننمودارنشانگرآناستکهخانوادههابهنسبتکودکاناحساسنیازبهخدماتروانشناسیندارندگرچهمعموالًعمده
مشکالتبهدرونخانوادههابرمیگردد.بخشیازمراجعاتواحدروانشناسیازطرفمسئولینآموزشارجاعشدهاندوبخشکمتری

همازطرفواحدهایمددکاری.
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تعداد مراجعه ۴۶۱۴ کودک به واحد روانشناسی

تعداد مراجعه ۸۹۲۱ خانواده به واحد روانشناسی

فردیبرایکودکانبودهاست.تعدادمشاورههایگروهیگرچهکمتراستاماپوششنفرساعت بیشترینفعالیتروانشناسیمشاورهٔ
آنقابلتوجهاست.
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دالیل ۸۷ ارجاع از واحد آموزش به واحد روانشناسی

مشکلبیشترکودکانارجاعشدهبهواحدروانشناسیازسمتآموزشپیگیریوضعیتتحصیلیومشکالترفتاریدرکالسبودهاست.

دالیل ۹۳ ارجاع از واحد مددکاری به واحد روانشناسی
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تعداد مشاوره های روانشناسی

مشاورههایروانشناختیبودهاست. مشکالتروانشناختیدلیلبخشعمدهٔ

مشاوره تخصصی به تفکیک مراکز
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موارد خاص روانشناسی

مهم ترین مشکالت روانشناسی در پرونده ها

چهارمشکلاصلیکودکاندرحوزهٔسالمتروانبهترتیبعبارتندازمشکالتارتباطی،ارتباطبااعضایخانواده،مشکالتیادگیری
ونافرمانیمقابلهای.

باتوجهبهترکیبجمعیتوشرایطاقتصادیاجتماعیایننیمرخقابلانتظاراست.
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تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه های برگزار شده به تفکیک مراکز و عناوین

باتوجهبهاینکهکودکانبخشیازساعاتروزخودرادرخیابانمیگذرانندوهمبهعلتشرایطزیستدرمنطقهومحلسکونتنا
ایمن،کارگاههایآموزشیباموضوعحفاظتجنسیوخودمراقبتینقشپررنگیدارند.

فهرست بهداشت و تغذیه
y خدماتدرمانیارائهشده
y فراوانیبیماریها
y برنامههایدردستاقدامبرایجلوگیریازبیماریها
y انواعوتعدادغذاها

مقدمه بخش بهداشت 
خانوادهوحاکمیت سالمتوبقاازاصولبنیادینکنوانسیونحقوقکودکاست.کودکانحقدارندسالمبمانندوزندگیکنند.وظیفهٔ
تأمینبیقیدوشرطبهداشتوسالمتکودکاناست.متاسفانهدراینمناطقکمبرخوردارومهاجرینوپناهندگانبهدالیلمختلف

ازجملهفقرهمهجانبه،سالمتکودکانبهشدتدرمعرضتهدیداست.
خدماتپیشگیریودرمانرانیزبرایکودکانتأمیننماید. انجمنتالشمیکندعالوهبرپایشرشد،غربالگری،ارزیابیوارائهٔ
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تعداد خدمات درمانی ارائه شده در انجمن

نسخهوارجاعبهمراکزدرمانیطرفقرارداد. بیشترینمیزانخدماتدرمانیعبارتندازتحویلداروبهبیمارانفاقدقدرتتأمینهزینهٔ

بیماری های شایع
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تأمین اقالم

انواع و تعداد غذاها

سوءتغذیهوسبکتغذیهٔناسالمازمشکالتکودکانتحتحمایتانجمناست.بنابراینانجمنتالشمیکندیکوعدهغذایگرم
برایکودکانتأمینکند.
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کارگاه های آموزشی بهداشتی

فقربهداشتباآگاهیوسوادبهداشتیکودکانوخانوادههامرتبطاست.بنابراینبخشیازفعالیتهایبخشبهداشتمتمرکزبر
آموزشمبانیبنیادینبهداشتفردیاست.بهداشتفردیوبهداشتپوستوموازعمدهترینمشکالتگروههدفاست.

فهرست مددکاری
y مراجعاتبهواحدمددکاری
y خدماتمشاورهایتخصصی
y بازدیدهایانجامشده
y خدماتدرمانیارائهشده
y خدماتپیگیریمددکاریاجتماعی
y کارگاهها،برنامههاوفعالیتهایگروهیانجامشده
y شاخصهایارزیابیبهتفکیکمراکز
y کمکهزینههایمراکزبازارومولوی

مقدمه مددکاری اجتماعی
نظارت و نظر با فعالیتها  همهٔ پرونده بستن تا پذیرش از است. اجتماعی مددکاری اجتماعی معاونت فعالیتهای مرکزی  هستهٔ

اصلیاست. مددکاریاجتماعیانجاممیشود.مددکاراجتماعیمسئولیتتامبرعهدهداردوهماهنگکنندهٔ
درست،گردآوریدادههایموردوثوق،بررسیوضعیتکودکدرخانواده،محیطکاروتحصیل برایانجامدرستوظایف،ارزیابیاولیهٔ

خدماتوبرقراریحمایتهایمادیومعنویبانظرمددکاریاجتماعیصورتمیگیرد. مددکاراست.ارائهٔ برعهدهٔ
هدفبخشمددکاریتدوینبرنامهونظارتبرانجاممداخالتوحمایتهاتاتوانمندسازیکودکاناست.اینامرمستلزمفعالیتهای

جامعکودکمحور،خانوادهمحوروجامعهمحوراست.
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تعداد مراجعات کودک به واحد مددکاری

مددکارانمسائلکودکانوخانوادههارادر5حوزهٔآموزش،درمان،مسائلاقتصادی،مشکالتحقوقیومشاورههایمددکاریاست.باتوجهبه
اینکهمرکزهمهٔکودکانوبمبیشترمتمرکزبردورههایپیشدبستانیاست،مراجعاتمستقیمکودکاندرحوزههایفوقکمرنگتراست.

تعداد مراجعات خانواده به واحد مددکاری

کودکانپررنگتراست.البتهاینامرمیتواندتاحدودیمعلول درمراجعاتخانوادههابهمددکاری،مشکالتاقتصادیمرکزهمهٔ
سبکزندگیبخشیازجمعیتهدفاینمرکز)کولیها(باشد.
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تعداد مراجعات جدید به واحد مددکاری

تحصیلاست. بیشترینمراجعاتجدیدبهواحدمددکاریمربوطبهمرکزمولویودلیلآنتقاضایورودبهنظامآموزشیوادامهٔ

تعداد ارجاع از واحد روان شناسی به واحد مددکاری
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پراکندگی مراجعات به واحد مددکاری در همه مراکز به تفکیک موضوع

درکلمراکزدالیلمراجعهبهواحدمددکاریبهترتیبعبارتندازمسائلآموزشی،مشاورهومشکالتاقتصادی.

پراکندگی مراجعات به واحد مددکاری به تفکیک مراکز
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تعداد خدمات مشاوره ای تخصصی به تفکیک موضوع و مراکز انجمن

بازدیدهای انجام شده به تفکیک مراکز انجمن

راستیآزماییوپایشوضعیتکودکانمستلزمبازدیدازمنزل،مدرسهومحلکاراست.بازدیدازمنزلبیشترینتعدادبازدیدهارا
میدهد. تشکیل
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تعداد خدمات درمانی  ارائه شده به تفکیک موضوع و مراکز انجمن

بیشترینمیزانارجاعبهمراکزدرمانیمربوطبهبازارومرکزخاوراناست.البتهیکیازدالیلاینتفاوتدرآناستکهمرکزمولوی
ومرکزهمهکودکانبیشتربهخدماتدرمانیدرونسازمانیانجمندسترسیدارند.

خدمات پیگیری مددکاری اجتماعی به تفکیک موضوع و مراکز انجمن

کودکانمرکزبازاربرایاستمرارتحصیلبیشترینمشکالترادارندوتداومآموزشآنانمستلزمپیگیریبیشتریاست.
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کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی انجام شده در مرکز مولوی

انجمندرمرکزمولویاست. باتوجهبهشرایطخانوادهها،آموزشمهارتهایفرزندپروریازبرنامههایضروریوپردامنهٔ

کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی انجام شده در مرکز خاوران

درمرکزخاورانآموزشبهداشتفردیپررنگتربودهاست.
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کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی انجام شده در مرکز بازار

درمرکزبازارتعدادجلساتآموزشیمربوطبهپیشگیریازابتالبهکوید-19بطورقابلتوجهیبیشتراست.

کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی انجام شده در مرکز بم
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کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی انجام شده در مرکز همه کودکان

شاخص بعد خانوار به تفکیک مراکز

بعدخانواردراغلبخانوادههابیشازچهارنفراست.
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شاخص بعد خانوار تجمیع مراکز

بعدخانواردراغلبخانوادههابیشازچهارنفراست.

شاخص سرپرست خانوار به تفکیک مراکز

نسبتقابلتوجهیازکودکانمادرسرپرستیاسایراشکالسرپرستیدارند.
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شاخص سرپرست خانوار تجمیع مراکز

نسبتقابلتوجهیازکودکانمادرسرپرستیاسایراشکالسرپرستیدارند.

شاخص وضعیت اقتصادی به تفکیک مراکز
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شاخص وضعیت اقتصادی تجمیع مراکز

شرایطاقتصادیاغلبکودکانوخانوادههاضعیفارزیابیشدهاست.

شاخص اعتیاد کودک و خانواده به تفکیک مراکز
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شاخص اعتیاد کودک و خانواده تجمیع مراکز

ا
عتیادسرپرستیاعضویازخانوادهیکیازمشکالتکودکانوازنکاتقابلتوجهاست.

شاخص کودک آزاری، خشونت، تجاوز به تفکیک مراکز
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شاخص کودک آزاری، خشونت، تجاوز تجمیع مراکز

شاخص بیماری به تفکیک مراکز
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شاخص بیماری تجمیع مراکز

خانواروالزام سالمتوهزینههایدرمانبارهزینهٔ ابتالیکودکویایکیازاعضایخانوادهبهبیماریباتوجهبهعدمپوششبیمهٔ
کودکانبهکارراافزایشمیدهد.



توانمندسازی  به  کودکان  کنار  در  دیگر  سال  یک  بتواند  تا  بودید  کار  کودکان  از  حمایت  انجمن  پشتیبان  که  این  از 
ادامه می دهیم. دیگر  برای سالی  را  به حضور گرم تان تالش های مان  امید  با  و  قدردان شما هستیم  بپردازد،   ایشان 

 به امید محو کار کودک


