به رسمیت شناختن
هویت انسانی کودکان
و خدمات رسانی بدون تبعیض
اساس کار انجمن حمایت از
کودکان کار است.
فارغ از هرگونه تبعیض نژادی ،مذهبی
زبانی ،قومیتی ،جسمی و  ...بر این باوریم
که کودکان در هر کجای دنیا که هستند
حق دارند از امنیت ،آموزش و دیگر حقوق
کودکانهی خود در حد عالی بهرهمند باشند.

حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان محروم و کودکانی که به دلیل نابسامانیهای اقتصادی ،اجتماعی
و یا آسیبهای ناشی از بحرانها ،حوادث طبیعی و  ...در معرض کار و بهرهکشی قرار گرفتهاند ،وظیفهای
انسانی-اجتماعی بوده که بر عهدهی یکایک افراد ،سازمانها و نهادهاست .بیتردید بدون توجه کافی به
حقوق کودکان و سرمایهگذاری و برنامهریزی الزم در امر آموزش ،بهداشت و ارتقای سطح زندگی آنان ،امیدی
برای دستیابی به دنیای بهتر وجود ندارد.
انجمن حمایت از کودکان کار ،نهادی غیردولتی ،غیرانتفاعی و داوطلبانه است که با شمارهی  14607از تاریخ
 1381/05/10به ثبت وزارت کشور رسیده و طی این سالیان خدمات حمایتی  -آموزشی خود را به کودکان کار
کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب ارائه کرده است.

 /چشمانداز
 oدنیایی که در آن همه ی کودکان از امنیت ،آموزش ،سالمت ،تغذیهی مناسب ،فرصت تفریح و بالندگی
برخوردار باشند.
 /بیانیه ماموریت
o

تالش برای محو کار کودک و حمایت مؤثر از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب.
 /تعریف کار کودک از دیدگاه انجمن

درگیر کردن کودک در فعالیتهای اقتصادی که مانع از برخورداری آنان از آموزش و دیگر حقوق اساسیشان
مانند امنیت ،بهداشت ،سالمت و  ...می شود و به طور معمول با آسیب و بهره کشی برای شان همراه است را
کار کودک می گوییم.

 /خدمات ما به کودکان کار
حمایتی
تردیدی نیست که محو نهایی کار کودک ،مستلزم اقدام و ایجاد ساز و کارهای بنیادین ،به نحوی که
به طور اساسی سایهی اجبار به کار از زندگی کودکان برداشته شود و این امر در خوشبینانهترین حالت مستلزم
کار و تالش فراوان و صرف زمان الزم است .این در حالی است که کودکان ،همین امروز نیاز به حمایت و
برخورداری از حقوق کامل انسانی-اجتماعیشان دارند و نمیتوان آنان را تا ایجاد و زیرساختهای الزم در
انتظار گذاشت.
از این رو انجمن حمایت از کودکان کار ،با استقرار رویکرد حمایتی از کودکان کار در برنامههای اجرایی
خود تالش میکند از طریق برداشتن موانع پیشروی آنان ،فرصت بازگشت به چتر حمایتی را برایشان
فراهم کرده و با استمرار این فعالیتها به آنان کمک میکند که بتوانند در کنار انجمن ادامهی مسیر داده
و به تدریج ضمن کاستن از رنجهای آنان فرصت برخورداری از حقوق اساسیشان را در اختیار آنان قرار
دهد .ا گرچه بخش مددکاری اجتماعی انجمن نقطهی مرکزی برنامههای حمایتی انجمن است اما در کنار
آن بخشهایی مانند روانشناسی ،بهداشت و درمان ،تغذیه و حمایتهای حقوقی نیز میکوشند ،کامل
کنندهی این برنامهها بوده و فرصت ادامهی مسیر در انجمن را برای کودکان گروه هدف تأمین کنند.

عکس :اصالن ارفع

مددکاری اجتماعی
پذیرش ،ارزیابی ،تدوین برنامه ،ارجاع و نظارت بر اجرای برنامهها از وظایف کارشناسان مددکاری اجتماعی
است .شاخص ترین فعالیتهای انجمن در حوزهی مددکاری اجتماعی عبارتند از:
• پذیرش مددجویان
• تشکیل پروندهی مددکاری اجتماعی مددجویان
• مصاحبه و مشاورهی مددکاری اجتماعی
• بازدید از منزل ،مدرسه و محل کار
• تأمین اقالم معیشتی برای مددجویان
• مشاورهی حقوقی و پیگیری موارد حقوقی
• تأمین هزینههای تحصیل و آموزش کودکان در سنین مدرسه
• برگزاری کارگاههای آموزشی
• پیگیری وضعیت کودک در منزل و محل کار
• پیگیری موارد کودک آزاری ،بدسرپرستی کودکان

3500

3000

2500

2000

1500

1000

0

تعداد افراد
تحت حمایت

1395

952

۱۳۹۶

1085

1397

1322

پذیرش

خدمات مشاوره

مشکل اقتصادی

مشکل حقوقی

جمع کل  3359

ســـال

500

نمودار شمارهی  :1فعالیتهای انجمن در حوزهی مددکاری اجتماعی

آموزش

درمان

نمودار شمارهی  :2آمار گروه هدف انجمن در حوزهی مددکاری اجتماعی
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روانشناسی
در فقر و شرایط نامناسب اجتماعی  -اقتصادی ،محرومیت ،تحقیر و خشونت محیط ،اختالل در سالمت روان
کودکان را به همراه دارد .موفقیت در بازپروری این کودکان نیازمند تأمین سالمت روان آنان و رفع مشکالت
این حوزه است که توسط همکاران روانشناس انجمن و در صورت نیاز ارجاع به مرا کز درمانی انجام میشود.
مهمترین این فعالیتها عبارتند از:
• غربالگری و ارزیابی کودکان و نوجوانان پذیرش شده
• مشاورهی فردی با کودک و خانواده
• مشاورهی گروهی
• درمان اختلالت
• ارجاع موارد خاص
• نظارت بر سالمت روان گروه هدف
• برگزاری کارگاهها و کالسهای آموزشی برای کودکان و والدین

پذیرش
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نمودار شمارهی  :3فعالیتهای روانشناسی انجمن

کارگاه آموزشی

بهداشت و درمان
فقر مالی و فرهنگی ،همراه با فقر سواد بهداشتی ،عدم دسترسی به خدمات سالمت و شرایط سخت کار و زندگی
مشکالت جدی در سالمت را به دنبال دارد و کودکان اولین قربانیان این وضعیت نابسامانند .هرگونه تغییر
در شرایط زندگی کودکان و مبنای رشدشان ،در گرو سالمت جسمی آنان است .بخش بهداشت انجمن با
فعالیتهای زیر برای تأمین این نیازهای اساسی و رفع مشکالت جدی کودکان کوشیده است:
• تشکیل پروندهی سالمت برای کودکان پذیرش شده
• غربالگری و پایش رشد کودکان
• آموزش بهداشت به کودکان و خانوادهها
• تأمین اقالم بهداشتی کودکان و خانوادهها
• ویزیت و خدمات درمانی توسط پزشکان داوطلب
• ارجاع بیماران به مراکز درمانی و بیمارستانها
• تأمین داروی بیماران ویزیت شده
• تأمین هزینهی تشخیص و درمان کودکان و خانوادههای نیازمند
• ارائهی خدمات دندانپزشکی به کودکان با کمک پزشکان داوطلب
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نمودار شمارهی  :4تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی

ویزیت دندانپزشکی
تأمین دارو

تغذیه
براساس تحقیقات صورت گرفته در زمینهی تغذیه بر روی کودکان انجمن حمایت از کودکان کار ،مشخص
شد که طیف بزرگی از کودکان تحت پوشش به دلیل سوءتغذیه و کمبود آهن مشکالتی را در روند رشد و یادگیری
خود دارند .از این رو انجمن حمایت از کودکان کار از سال  1387با ایجاد و تجهیز آشپزخانهی مرکزی ،یک
وعده خوراک گرم روزانه به صورت مستمر تا کنون و توزیع بستههای مواد غذایی به صورت متناوب در میان
خانوارهای نیازمند را از اساس فعالیتهای این بخش در نظر گرفته است.

نمودار شمارهی  :5آمار خدمات تغذیه
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خدمات آموزشی
آموزش ،موثرترین ابزار در راه مبارزه علیه کار کودک است .از این روی ،یکی از گستردهترین حوزههای فعالیت
انجمن حمایت از کودکان کار نیز آموزش است.
انجمن عالوه بر آموزش خواندن و نوشتن ،خدمات اجتماعی و آموزشی بهمنظور توانمندسازی ،باال بردن عزت
نفس و خودباوری ،فعالیتهای هنری ،ورزشی و حرفهای را نیز برای کودکان در نظر گرفته است.
فعالیتهای آموزشی زیر در تمام مراکز انجمن در دسترس کودکان است:
• سوادآموزی
• هنرآموزی
• حرفهآموزی
• تربیت بدنی
• کتابخانه
موفقیتهای آموزشی انجمن حمایت از کودکان کار:
• برگزاری کالسهای پیش دبستانی برای بیش از  1076کودک
• برگزاری کالسهای سوادآموزی برای بیش از  13209کودک کار از سال  1382تا کنون
• برگزاری کالسهای متوسطهی اول برای بیش از  627کودک کار از سال  1384تا کنون
• کسب مقامهای دوم و سوم جشنوارهی عکس کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1383
• همکاری با صندوق کودکان سازمان ملل( ،)UNICEFدر پروژههای آموزش ابتدایی در ادوار مختلف
• همکاری با کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل( ،)UNHCRادارهی اتباع بیگانهی وزارت کشور در
پروژهی پیشدبستان از مهر  1388تا مرداد 1389

نمودار شمارهی  :6توزیع فراوانی کودکان تحت حمایت آموزشی انجمن
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 /از سال  1381تا کنون با کمک شما توانستهایم:
براین باوریم که کار کودکان و دیگر آسیبهای تهدید کنندهی زندگی آنان پدیدههایی تک سبب نبوده و ریشه
در نابسامانیهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...دارند و در راستای حمایت بنیادین از حقوق
کودکان از آغاز تاکنون در این مسیر با هم حرکت کردهایم.
 oبرای ایجاد قوانین حمایتی به ویژه برای کودکان مهاجر و فاقد شناسنامه تالش کردهایم.
 oتولید ادبیات و محتوای فعالیت برای حمایت از کودکان کار را به انجام رساندهایم.
 oذهن جامعه را به مسالهی کار کودک بهعنوان یکی از حوزههای اساسی آسیب کودکان معطوف داشتهایم.
 oرایزنی و تالش برای تغییر در نگرش دستگاههای متولی را انجام دادهایم.
 oزمینهی اجرای برنامههای بلند مدت برای حمایت بنیادین از حقوق کودکان از طریق اجرای طرحهای
آموزشی-حمایتی در قالب برنامههای کوتاه و میان مدت منطبق با شرایط بومی هر منطقه فراهم کردیم.
 oبرای افزایش سطح آ گاهی و توانمندی خانوادهها به منظور بهبود شرایط زندگی کودکان تالش کردهایم.
 oالگویی عملی به منظور حمایت از کودکان کار ،کودکان آسیبدیده و کودکان در معرض آسیب ارایه دادهایم.
 oبرای ارتقای سطح مطالبهگری از طریق افزایش سطح آ گاهی تمامی اقشار جامعه نسبت به حقوق کودکان
تالش کردهایم.
 5 oمرکز حمایتی-آموزشی در دسترس کودکان کار ایجاد کردهایم.
 oنسبت به اجتماعمان به خصوص شرایط کودکان بیتفاوت نبودیم.
 oبا قرار دادن کودکان در فضای حمایتی و آموزشی بهطور غیرمستقیم ساعات کار آنها را کاهش دادیم.
 oبرای ورود کودکان کار به مدارس بیش از ده سال ایستادگی و پیگیری کردیم.
 oوضعیت کودکان بدون شناسنامه به کمک متخصصان انجمن همیشه مورد پیگیری قرار گرفته است.
 oبرای ارتقای سطح شفافیت مالی ،کنترل مستمر سیستم حسابرسی و پاسخگویی به ذینفعان ،حسابرس
مستقل قسم خورده را برای بازرسی انتخاب کردهایم.

 /شما میتوانید...
 oبه شبکهی داوطلبان انجمن حمایت از کودکان کار بپیوندید و با توجه به تخصص و تجربهتان در کارهای
انجمن مشارکت داشته باشید.
 oعضو طرحهای حمایتی انجمن حمایت از کودکان کار شوید.
 oمسئولیت تأمین هزینههای آموزشی و حمایتی کودکان کار را به عهده بگیرید.
 oبا کمکهای خرد ولی پایدار ،انجمن را کمک کنید.
 oدر امر تبلیغ و ترویج اهداف و برنامههای انجمن حمایت از کودکان کار ،ما را یاری دهید.
 oایدهها و طرحهای خود را با ما در میان بگذارید .انجمن با ایدههای شما بزرگتر و بهتر میشود.
 oبه انجمن کمک کنید تا از کودکان کار ،آن چنان که باید حمایت کند.

 /اطالعات تماس
 oمرکز مولوی:
تهران ،انتهای خیابان مصطفی خمینی ،خیابان شهرداری ،خیابان بوربور ،کوچه شهید مهدی حسینی
021- 55576687-9
کوچهی مدرسهی صبا ،پالک 7
info@apcl.org.ir

 oمرکز بازار:
تهران ،خیابان مولوی ،ورودی بازار حضرتی ،کوچهی ارامنه (موسوی) ،بعد از مسجد حضرت ابوالفضل
021- 55890330
کوچهی رضازاده ،در اول سمت راست
 oمرکز خاوران:
تهران ،میدان خراسان ،ابتدای خیابان خاوران ،کوچهی اعظم نظامی ،ادارهی امور اجتماعی-رفاهی
021- 33432739
منطقهی  ،15واحد کودک کار
o

مرکز همهی کودکان:
تهران ،خیابان مولوی ،کوچهی علی معروف خانی ،کوچهی زمانپور ،پالک 8

o

مرکز بم:
بم میدان راهنمایی ،خیابان سجادی،کوچهی ارگ  ،۷پالک ۴۱

o

دفتر روابط عمومی:
تهران ،خیابان سید جمالالدین اسد آبادی (یوسف آباد) ،کوچهی سوم ،پالک  ،17واحد 2
09105368914 021- 88105127 021- 88482403
pr@apcl.ir

021- 55151356

034- 44311801

@ apcl_org_ir
@ apcl_org_ir
www.apcl.ir
linkedin.com/apcl

 /راههای حمایت مالی
o
o
o
o

شمارهی کارت بانک سپه5892101126007471 :
شمارهی شباIR 1601 5000 0000 0013 4539 1503 :
از طریق تلفن همراه*733*4*555# :
ارسال عدد  10به سرشمارهی  207373برای کمک پایدار ماهیانه

حمایت از کودکان
جز با به رسمیت شناختن هویت انسانی آنان
میسر نیست.

