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گزارش عملکرد اجرایی انجمن حمایت از کودکان کار در سال 1399 

متولی  نهاد  فقدان  قربانی  آنان  سرنوشت  متاسفانه  که  هستند  کشورمان  کودکان  از  شده  فراموش  بخشی  کار  کودکان 
قیمت ها،  افزایش  نظیر  اجتماعی  بحران های  تمامی  در  همواره  و  است  شده  انسانی شان  حقوق  از  دیده بانی  برای  قدرتمند 
این  است.  مانده  مغفول  اجتماعی  برنامه ریزان  چشم  از  آنان  وضعیت   .... و  بیماری ها  شیوع  و  هوا  آلودگی  فقر،  گسترش 
و  خود  نیازهای  تامین  منظور  به  روزها  در سخت ترین  حتی  ناگزیرند  دارند  که  شرایطی  دلیل  به  آنان  که  است  حالی  در 
خانواده شان راهی بازار کار شوند و این امر ضرورت توجه بیشتر به آنان در امر صیانت های اجتماعی را دو چندان می کند. 
و   14607 ثبت  شماره ی  با  غیردولتی،  و  داوطلبانه  نهادی  به عنوان  کار،  کودکان  از  حمایت  انجمن  می رساند  استحضار  به 
مجوز رسمی از وزارت کشور از سال 1381 تا کنون به بیش از 12 هزار کودک کار، کودک آسیب دیده و در معرض آسیب، 
انجمن حمایت  راستای رشد همه جانبه ی کودکان،  است. در  ارایه کرده  مراکزش  را در  و حمایتی خود  آموزشی  خدمات 
به ظرفیت های  توجه  با  مستمر  به صورت  را  آموزشی  فعالیت های حمایتی،  تاکنون  فعالیت خود  ابتدای  از  کار  کودکان  از 
موجود در جامعه برای کودکان خود در نظر گرفته است و در این مسیر شاهد شکوفایی و رشد کودکانش بوده است. آن چه 
با حمایت شما  از کودکان کار است که  انجمن حمایت  ادامه مالحظه می فرمایید، گزارش عملکرد اجرایی سال 1399  در 
مردم عزیز ایران و منابع انسانی وظیفه شناس و متعهد انجمن به انجام رسیده است. قدردان حضور گرم تان درکنار انجمن 
این  در  امید  رفت،  نخواهد  پیش  همدیگر  مشارکت  با  جز  کودک  کار  با  مبارزه  ناهموار  مسیر  بی تردید  می دانیم  و  هستیم 

باشد. پایدار  و  استوار  مسیر، گام های تان 

حمایتی محور 
تردیدی نیست که محو نهایی کار کودک، مستلزم اقدام و ایجاد ساز و کارهای بنیادین به نحوی که به طور اساسی سایه ی 
اجبار به کار از زندگی کودکان برداشته شود و این امر در خوشبینانه ترین حالت مستلزم کار و تالش فراوان و صرف زمان 
الزم است و این در حالی است که کودکان همین امروز نیاز به حمایت و برخورداری از حقوق کامل انسانی-اجتماعی شان 

هستند و نمی توان آنان را تا ایجاد و زیرساخت های الزم در انتظار گذاشت.
از این رو انجمن حمایت از کودکان کار با استقرار رویکرد حمایتی از کودکان کار در برنامه های اجرایی خود تالش می کند 
از طریق برداشتن موانع پیش روی آنان فرصت بازگشت به چتر حمایتی را برای شان فراهم کرده و با استمرار این فعالیت ها 
فرصت  آنان  رنج های  از  کاستن  ضمن  تدریج  به  و  داده  مسیر  ادامه ی  انجمن  کنار  در  بتوانند  که  می کند  کمک  آنان  به 
مرکزی  نقطه ی  انجمن  اجتماعی  مددکاری  بخش  اگرچه  دهد.  قرار  آنان  اختیار  در  را  اساسی شان  حقوق  از  برخورداری 
حمایت های  و  تغذیه  درمان،  و  بهداشت  روان شناسی،  مانند  بخش هایی  آن  کنار  در  اما  است  انجمن  حمایتی  برنامه های 
هدف  گروه  کودکان  برای  را  انجمن  در  مسیر  ادامه ی  فرصت  و  بوده  برنامه ها  این  کننده ی  کامل  می کوشند،  نیز  حقوقی 

کنند. تامین 
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خدمات مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از کودکان کار
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  مراجعات جدید به واحد مددکاری اجتماعی به تفکیک مراکز

مراجعات کل به واحد مددکاری اجتماعی به تفکیک موضوع

مراجعات کل به واحد مددکاری اجتماعی به تفکیک مراکز
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کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی
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خدمات روانشناسی انجمن حمایت از کودکان کار
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کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی 
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خدمات بهداشت و تغذیه انجمن حمایت از کودکان کار

                                                  خدمات درمانی ارایه شده در انجمن
  

                                                             مشاوره و ارجاع بهداشت و درمان
           

                                              تامین اقالم بهداشتی و درمانی
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کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی 

انواع و تعداد غذاهای سرو شده در مراکز
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محور آموزشی
تجارب جهانی حاکی از این است که آموزش، موثرترین ابزار در راه مبارزه علیه کار کودک است. از جمله تالش های بشردوستانه در 
زمینه ی کودکان کار، تالش های سازمان ها مردمی در خصوص آموزش این کودکان است. از این روی، یکی از گسترده ترین حوزه های 

فعالیت انجمن حمایت از کودکان کار نیز آموزش است. 
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تعداد کودکان مشغول به کار و تحصیل در مراکز انجمن برحسب نوع شغل

1پسر به تکدی گری اشتغال دارد.
3 پسر به کار بسته بندی به جز خرما مشغول هستند.

تعداد کودکان مشغول به کار و تحصیل در مدارس دولتی برحسب نوع شغل
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کارگاه ها، برنامه ها و فعالیت های گروهی
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اردوها و مسابقات برگزار شده در خارج از مرکز



23

کودکان بازمانده از تحصیل به تفکیک پایه ی تحصیلی در مراکز و مدارس دولتی )از فروردین ماه 1399 تا اسفند ماه 1399(

دالیل بازماندگی کودکان بازمانده از تحصیل )از فروردین 1399 تا اسفند ماه 1399(
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میزان ساعت آموزشی برای پایه های تحصیلی )از فروردین 1399 تا اسفند ماه 1399( 
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تعداد آموزگاران در مراکز )فروردین 99 تا اسفند 99(

وضعیت غیبت کودکان در سال تحصیلی
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اطالعات کارنامه های تحصیلی کودکان مراکز
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اطالعات کارنامه های کودکان مدارس دولتی )اسفند ماه(

تعداد کودکان ثبت نام شده در مدارس دولتی در سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک پایه ی تحصیلی )تابستان  1399(
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از این که پشتیبان انجمن حمایت از کودکان کار بودید تا بتواند یک سال دیگر در کنار کودکان به توانمندسازی ایشان بپردازد،  قدردان 
شما هستیم و با امید به حضور گرم تان تالش های مان را برای سالی دیگر ادامه می دهیم. 

به امید محو کار کودک


