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به دلیل شیوع بیماری کرونا در سال  1399جمعیت مهرپویان سبز اندیشه ناگزیر شد فعالیت های آموزشی حضوری خود را
موقتا متوقف کند .ولی به تدریج متناسب با شرایط شیوع پاندومی کرونا برنامه هایی را در راستای اهداف و رسالت مهرپویان
تدوین و اجرا نمود که در ادامه به ذکر انها خواهیم پرداخت .
 -1تشکیل کارگروه مددکاری و خدمات توزیعی و مشاوره ای  :به دلیل شرایط بحرانی اقتصادی – اجتماعی –
بهداشتی اخیر بنا به مقتضیات و الویت های نیاز های مخاطبین هیات مدیره تصمییم به تشکیل کارگروه جدیدی به نام
کارگروه مددکاری گرفت تا برنامه تهیه و بسته بندی و توزیع پکیج های غذایی-بهداشتی-آموزشی بصورت سیستماتیک
تر انجام پذیرد .و همچنین فعالیت ارایه خدمات مشاوره مرکز تحت سرپرستی خانم مژگان صفاری در این کارگروه ادامه
یابد .بنا شد کارگروه فعالیتهای دیگرخود را به تدریج تعریف و تدوین کند  .خانم ها عاطفه برومند  ،مینا اعتضادی و
لقمان نجم الدینی به عنوان مدیر و اعضای اصلی کارگروه تعیین شدند و تعدادی دیگر از اعضای هیات مدیره و انجمن به
عنوان تیم همکار برای مشارکت بیشتر در این کارگروه عضو شدند.
خدمات کارگروه مددکاری درسال  1399به شرح زیرارائه میشود:
• طرح تهیه و توزیع بسته های غذایی – بهداشتی – آموزشی در محله ارزنان
به دلیل سخخت تر شخدن شخرایط معیشختی مردم خصخوصخا گروههای آسخیب پذیر و همچنین به قصخد حفظ ارتباط با مخاطبین محلی
و ادامه تعامل و آموزش های بهداشختی و سختمتی به صخورت غیر مسختقیم  ،انجمن تصخمیم به اقدام به اهدا بسخته های آموزشخی
بهداشخختی و بسخخته های غذایی سخخالم نمود .در مجموع در  8نوبت توزیع بسخخته ها انجام گرفت  .فرایند اهدا این بسخخته ها که با
همکاری و همفکری اعضا انجمن انجام گردید به شرح زیر است.
الف -برنامه ریزی و مدیریت طرح توزیع بسته های اهدایی :همفکری برنامه ریزی تعیین اولویت ها تهیه لیست و
سازماندهی آن ها در قالب گروه های دریافت کننده تعیین استراتژی مناسب در جهت اهداف انجمن و تشکیل تیم های تهیه و
توزیع اقتم اهدایی
ب :هزینه این اقتم بخشخی به صخورت نقدی و بخشخی به صخورت غیر نقدی توسخط شخهرداری اعضخا محترم انجمن و مردم تهیه
گردید و سخخخپا با توجه به برنامه تهیه شخخخده کارگروه مددکاری انجمن مهرپویان برای خرید  ،سخخخازماندهی اقتم و توزیع آنها
برنامه ریزی و اقدام نمود.
ج .توزیع اقالم :جهت توزیع بعد از تهیه و بسخخخته بندی اقتم با مخاطبین مربوطه تماا تلفنی برقرار می شخخخود و از انها برای
گرفتن بسخته ها دعوت میشخود .جهت رعایت پروتکل های بهداشختی حضخور افراد با ماسخک و فاصخله های زمانی تاکید و برنامه
ریزی میشود که باعث ازدحام نگردد.
در ماههای اول سخال در فصخل بهار توزیع بسخته های غذایی -بهداشختی در پنج نوبت در تاریخ های  98/12/28و  99/01/26و
 99/02/8،29و  1399/3/24-23صورت گرفت و بین  330خانوار تقسیم و توزیع شد( .شرح کامل در گزارش توزیع امده
است).
 35 : 99 /01/26بسته مواد غذایی-بهداشتی شامل مرغ ،تخم مرغ ،روغن ،عدا ،سویا ،رب گوجه فرنگی ،ماکارونی ،یک
بسته صابون ،شامپو و  ۵کیلو برنج بین  35خانواده تحت پوشش مهرپویان توزیع شد
 70 : 1399 /2/8پکیج آموزشییی – بهداشییتی کودکان  :تعداد  70پکیج آموزشخخی -بهداشخختی به  50خانواده تحت پوشخخش
مهرپویان اهدا گردید .این پکیج شخخامل کتاب کمک آموزشخخی ،دفتر نقاشخخی ،یک بسخخته مداد رنگی ،مسخخواا ،حوله ،ماسخخک و
بیسکویت بود که در تماا با خانواده کودکان در تاریخ فوق در مرکز مهرپویان توزیع گردید.
 65 : 1399 /2/29بسییته غذایی-بهداشییتی شخخامل گندم ،عدا ،برنج  ،سخخویا ،روغن ،رب ،ماکارونی ،خرما ،عسخخل ،مرغ،
ماسک ،دستکش ،و صابون تهیه گردید که در محل مرکز مهر پویان بین  65خانواده توزیع گردید
 60 : 1399/3/ 24-23بسیته غذایی – بهداشیتی شخامل یک عدد روغن مایع یک لیتری ،دو عدد ماهی تن ،یک بسخته سخویا،
یک ماکارونی ،سخخخه کیلو برنج ،یک عدد رب گوجه ،یک نوع حبوبات ( برخی عدا-نخود -لپه و -)..یک حلوارده ،یک بسخخخته
پنیر ،یک بسته خرما ،و بسته بهداشتی شامل دو عدد مسواا ،یک بسته صابون ،یک شامپو تهیه گردید و بین حدود  60خانواده
در تاریخ های مذکورتوزیع انجام گرفت.
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 60 : 1399 / 7/ 7پکیج بهداشیتی  -آموزشیی کودکان شخامل شخیلد کودا  ،ماسخک کودا  ،ماسخک بزرگسخال  2 ،عدد الکل ،
صخخخابون  ،کاربرآ آموزشخخخی کودا  ،و اسخخخباب بازی و من بود که به مادران و کودکان اهدا شخخخد و آموزش های مخنصخخخر
بهداشتی نیز صورت گرفت.
 50 : 1399/ 9 /25بسیته غذایی – بهداشیتی  +کارت خرید شخامل  4عدد ماسخ پارچه ا اسختاندارد و قابل شخسختشخو برا
كود و بزرگسخال بهمراه بروشخور روش اسختفاده از ماسخ  ،ی بسخته خرما  ،صخابون مایع  ،و كارت خرید از فروشخگاه رفاه به
ارزش  ١١٧هزار تومان
 50 : 1399 / 10 / 2بسیته غذایی – بهداشیتی  +کارت خرید شخامل  4عدد ماسخ پارچه ا اسختاندارد و قابل شخسختشخو برا
كود و بزرگسخال بهمراه بروشخور روش اسختفاده از ماسخ  ،ی بسخته خرما  ،صخابون مایع  ،و كارت خرید از فروشخگاه رفاه به
ارزش  ١١٧هزار تومان
• گزارش عملکرد خدمات مشاوره کارگروه مددکاری
مراکز مشخاوره ای که با مهرپویان همکاری دارند مرکز مشخاوره کلینک ابوالفضخل واقع در م میرداماد و مرکز خدمات اجتماعی
واقع در محله ارزنان هسخختند .در طی شخخش ماه نیمه دوم سخخال  ،مهر تا اسخخفند ماه  ، 1399جمعا تعداد  22نفر که لیسخخت ان در
گزارش مربوطه آمده اسخخخت به مراکز مربوطه ارجاع داده شخخخده اند .وتعدادی از پزشخخخکان در این مراکز با ما همکاری الزم را
داشتند.
اسخخخامی پزشخخخکان مرکز ابوالفضخخخل خانم دکتر عابدی  ،خانم دکتر مقیمی  ،وخانم دکتر معتمدی هسخخختند.در مرکز مشخخخاوره محله
ارزنان خانم صخخفیان که مددکارهسخختند با مهرپویان همکاری داشخخته اند .افرادی که دچار مشخخکتتی از قیبل مشخخکل خانوادگی –
افسخردگی – فرار از منزل -تیغ زنی –نداشختن کنترل خشخم وعصخبانیت واز این قبیل مسخا ل.بودند بعد از گفتکو و تماا با مسخ ول
مربوطه جهت مشخخاوره به مراکز فوق ارجاع داده می شخخدند وهماهنگی ها با مراکزمشخخاوره صخخورت می گرفت  .مراجعین از
جلسات مشاوره ابراز رضایت می کردند و گاها مواردی در چندین نوبت به مراکز مشاوره نامبرده ارجاع داده می شدند.
 -2گشیایش محدود ی ماهه مرکز مهرپویان  :در اواخر خرداد ماه با نظر سخنجی از اعضخا و هیات مدیره بنا شخد مرکز
مهرپویان بطور محدود و نیمه حضخوری و بعضخا مجازی گشخایش یابد .از اول تیرماه سخال 1399دوره های زیر با تعداد -8
 10نفر تشکیل شد.
برنامه تابستان مهرپویان -تیرماه  -سال  1399با رعایت پروتکل بهداشتی
روز

صبح  :ساعت اول
9-10:20

ساعت دوم
10:30-12

شنبه
یکشنبه

سخواد آموزی -فارسخی آموز سواد آموزی – فارسی آموز
1
1

دوشنبه

موسیقی کودکان و نوجوانان کخختخخخابخخخخخوانخخی و خخختقخخیخخخت
کودکان  12-9سخخخخاله (نیمه
حضخخخخخوری بخا بسخخخختخه هخای
آموزشی)
سخواد آموزی -فارسخی آموز
سواد آموزی -الفباورزی
2
کخختخخخابخخخخخوانخخی و خخختقخخیخخخت
کودکخان  9-7سخخخخخالخه (نیمخه
حضخخخخخوری بخا بسخخخختخه هخای
آموزشی )

سه شنبه

چهارشنبه
3
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کتسهای فوق تا اواخر تیرماه ادامه داشت ولی به دلیل شیوع و فراگیری کرونا و تعطیلی کتسهای حضوری و اخطار و
توصیه مرکز بهداشت محله کتسها کنسل و مرکزمهرپویان دوباره تعطیل گشت .کتابخانه و امانت دادن کتاب که در این مدت
بین کودکان و زنان رونق بیشتری یافته بود به ناچار متوقف گردید .کتا کتابخوانی بانوان و یک کتا خیاطی توانست
بصورت مجازی در واتا آپ فعالیت خود را بصورت محدودتری با فراگیران ادامه دهد .

 -3گزارش کارگروه کودک تعداد مربیان  ۲۲نفر تعداد و بچه های عضوگروه سنی  ۴-١۲سال  ۶۵نفر
آموزش های مرکز به دلیل کرونا از اسفند ماه  ۹۸به صورت حضوری تعطیل شد و برنامه های آموزشی با شرایط جدید
جایگزین گردید ..تهیه پیک های آموزشی-سرگرمی به قصد آموزش غیرحضوری و تهیه و توزیع پکیج های آموزشی-
بهداشتی در  4نوبت از جمله فعالیت های کارگروه کودا در دوران پاندومی کرونا در سال  1399بوده است .فعالیت های
نامبرده به شرح زیر انجام یافته است:
خرداد ماه  ۱۳۹۹توزیع مرحله اول پ های آموزشی  -بهداشتی شامل کاربرآ های آموزشی  ،کتاب قصه ،
کتاب آموزشی مفاهیم علوم  ،یک بسته مداد رنگی  ،ماسک  ،بیسکویت  ،حوله کوچک  .مراحل توزیع :طی
تماا تلفنی از طرف دفتر مهرپویان با خانواده ها و با رعایت کامل موازین بهداشتی و جلوگیری از هر گونه
تجمعی ٬ساعت ورود هر خانواده را از قبل مشخص کردیم و به خوبی توزیع انجام گردید
آبان و آذر ۱۳۹۹توزیع مرحله دوم پ های آموزشی – بهداشتی و پی مهر خردساالن شامل  ۶۵بسته کمک
آموزشی و بهداشتی شامل ماسک  ،مداد رنگی  ۲ ،جلد کتاب آموزشی ،دفتر نقاشی  ،مداد سیاه  ،پاا کن ،
جامدادی  ،شکتت طبق روال مرحله اول طی تماا و با رعایت پروتکل های بهداشتی توزیع گردید .در آذر ماه
پیک آموزشی مهر مخصوص کودکان پیش دبستانی (خردساالن) به تعداد  ۵۰جلد توزیع گردید.
مفاهیم پیک شامل  :آموزش کاردستی با هدف تقویت دست ورزی و ختقیت •آموزش مفاهیم ریاضی رابطه بین تصاویر و
اعداد •قصه خوانی تقویت هوش کتمی •نقاشی و رنگ آمیزی •ختقیت و تقویت هوش تجسمی • آموزش پوشاا فصل
زمستان با هدف آشنایی با پوشاا فصل و نکات اجتماعی
دی و بهمن  ۱۳۹۹توزیع مرحله سوم پ های آموزشی و پی مهر کودکان اول دبستان :اقتم این مرحله
شامل :قیچی  ،چسب  ،مدادرنگی  ،پاا کن  ،پیک آموزشی مهر مخصوص گروه سنی اول دبستان به تعداد ۲۰
جلد
مفاهیم پیک • :شناخت تصاویر •شناخت صداها •جمله نویسی •عدد نویسی •شناخت شباهت ها و تفاوت ها •شمارش
اعداد •قصه و کاردستی
 17اسفند  ۱۳۹۹مرحله چهارم توزیع هدایای نوروزی کودکان  :در این مرحله تهیه و توزیع هدیه به تعداد ۶۵
نفر برای کل کودکان کارگروه انجام گرفت .بیشتر هدایا در سال قبل خریداری و یا از طرف اعضای انجمن اهدا
شده بود که شامل  :جامدادی ،کتاب ،توپ ،مداد رنگی  ....بود
پروین فرهنگ در ارتباط تلفنی و حضوری با بچه ها ومادران جهت کمک فکری در حل کردن پیک های آموزش وهمچنین
ارتباط و گفتگو با مادران کودکان کتا اول موقع تحویل پیک تتش کرد در حل مشکتت درسی دانش اموزان کمک
نماید.در تهیه و تدوین پیک های آموزشی کودا  ،کارگروه کودا خصوصا خانمها فخری تگریان  ،اشرف دانشگر و پروین
فرهنگ مشارکت داشتند.
 -4گزارش کارگروه بازمانده از تحصیل در سال  :1399در این مدت با همراهی اعضای انجمن ،برای سال تحصیلی
١۴۰۰-١۳۹۹؛  ١۴دانش آموز ثبت نام شدند وهزینه ثبت نام ،فرم و کتب آنها توسط کارگروه پرداخت شد .برای ۱۵
دانشآموز لوازم التحریر تهیه شد .همچنیین  7دستگاه موبایل وتبلت برای آموزش مجازی کودکان تهیه و اهدا شد و بسته
های اینترنتی ماهانه و هزینه های تعمیر و نگهداری موبایل های اهدایی نیز با کمک همیاران کارگروه بازمانده از تحصیل
تامین شد .فعالیتهای انجام شده در کارگروه در قالب دو بخش به قرار زیر تقسیم می شود :
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الف-نیازهای آموزشی درسی و غیر درسی که شامل چهار بخش است:
 )1تهیه وسایل و ملزومات مورد نیاز دانشآموزان )2 ،تشکیل گروه آموزشی)3 ،ثبت نام در کتاهای متفرقه مثل والیبال ،
ختقیت و نویسندگی و مسابقات )4 ،کتابخوانی و تهیه محتوای آموزشی غیردرسی مجازی جهت تعامل و گفتگو و جلب
مشارکت دانشآموزان
ب-خدمات مشاوره  :شامل مشاوره تحصیلی و خانوادگی می شد که موارد به گروه خدمات مشاوره مهرپویان معرفی می
شدند .و همچنین تسهیلگران کارگروه نیز با دانش آموزان تحت پوشش جهت راهنمایی و نظارت بر امور انها طبق مقررات
کارگروه همراه می شدند.
 -5طرح پی مهر  :پیک های آموزشی-سرگرمی مهر برای خردساالن  ،دانش آموزان و بانوان فراگیر دوره های کتابخوانی
 ،سواد آموزی و ریاضی آموز به قصد آموزش غیرحضوری و تداوم تعامل وارتباط با مخاطبین در دوره پاندومی کرونا در
سال  1399توسط کارگروههای مربوطه در مهرپویان تهیه و توزیع گردید .
 -1پی آموزشی – سرگرمی مهر گروه کتابخوانی بانوان  :پیک با همکاری مربیان مربوطه تهیه  ،تدوین و تکثیر
گشت و در دو نوبت توزیع گردید .نوبت اول به مناسبت شب یلدا در  ۳۰آذرو اوایل دیماه توزیع شد و نوبت دوم به
مناسبت روز زن در اواخر بهمن ماه بین  15نفر از بانوان فراگیرتوزیع گردید.
 -2پی آموزشی مهر گروه سواد آموزی بانوان :توزیع پیک مهر سواد آموزی فارسی آموز  1در تاریخ  18بهمن
 1399بین  24نفر توزیع شد .محتوای پیک مروری بر الفبا و تمرین های خواندن و نوشتن مقدماتی بود که توسط
مربی مربوطه تهیه  ،تدوین و تکثیر یافت.

 -3پی آموزشی – سرگرمی مهر کودکان  6-4ساله خردسال  :تعداد  50عدد پبک مهر  ،ویژه کودکان -4
 6سال در آذرماه و دیماه  1399توسط مدیران کارگروه کودا با همیاری مربیان کودا در دو نوبت توزیع
گردید .
مفاهیم پیک شامل  :آموزش کاردستی با هدف تقویت دست ورزی و ختقیت •آموزش مفاهیم ریاضی رابطه بین
تصاویر و اعداد •قصه خوانی تقویت هوش کتمی •نقاشی و رنگ آمیزی •ختقیت و تقویت هوش تجسمی
•آموزش پوشاا فصل زمستان با هدف آشنایی با پوشاا فصل و نکات اجتماعی
 -4پی آموزشی – سرگرمی مهر کودکان کالس اول دبستان  :تعداد 20عدد پیک مهر ویژه کتسهای اول دبستان در
تاریخ  1399 /11 /12توسط کارگروه کودا تهیه  ،تدوین ،تکثیر و توزیع گردید.
مفاهیم پیک • :شناخت تصاویر •شناخت صداها •جمله نویسی •عدد نویسی •شناخت شباهت ها و تفاوت ها •
شمارش اعداد •قصه و کاردستی

 -6گزارش کارگروه آموزش های عمومی زنان :
❖ گروه کتابخوانی بانوان  :در سال  1399بعلت شیوع کرونا و تعطیلی کتسهای حضوری بعلت اینکه با بانوان
فراگیر ارتباطمان قطع نشود از دو روش استفاده شد  -1 :تشکیل گروه مجازی واتا آپی کتابخوانی و  -2تهیه و
توزیع پیک مهر .
گروه مجازی واتس آپ کتابخوانی توسط مربیان کتابخوانی  ،خانمها گلستان و شریفانی  ،تشکیل شد و در آن گفتگو و تعامل
و نظر خواهی در مورد مطالبی که مطرح می شد در قالب داستان کوتاه و مباحث مهارتهای زندگی و  ...مورد بررسی و
گفتکو قرار می گرفت اگرچه در ابتدا تعداد افراد در گروه به دالیل مختلف کم بود ولی به تدریج به انها اضافه شد و تعدادی با
موبایل های کودکان خود به گروه مجازی واتا آپ متصل شدند.
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سپا تصمیم به تهیه نشریه ای برای زنان ارزنان گرفته شد که پیک مهر نامیده شد .بنابراین با همراهی و همفکری مربیان
مربوطه خانمها مینا شریفانی  ،اعظم گلستان و فروزنده طلوعی محتوا و مطالب پیک مهر بنابر شرایط و نیاز بانوان تهیه و
تدوین یافت  .اهداف مورد نظر در تهیه این پیک به قرار زیر تعریف شد :
 -١روشهای مقابله با کرونا و رعایت بهداشت در این زمان بصورت داستان کوتاه و ناتمام  - ۲تقویت و تداوم خواندن و
نوشتن با ضرب المثل ها  ،داستان و خاطرات ،مباحث مهارتهای زندگی  ،و آموزه های تغذیه و آشپزی و محیط زیست -۳
ایجاد امید و انگیزه برای تتش و پویایی در وضعیت بحرانی  -۴ترغیب و تشویق آنها در همراهی و مشارکت در فراهم
کردن مطالب پیک  -۵ایجاد چالش در ذهن و فکر زنان در قالب بازی و سرگرمی و تفریح و. ...
پی مهر شماره  1کتابخوانی :تعداد  ۲۰پیک مهر برای شب یلدا آماده شد که  15جلد ان بین بانوان گروه کتابخوانی به
همراه یک بسته شامل یک دفتر  ۸۰برآ و خودکار و مداد توزیع شد .در دو صفحه آخرپیک سواالتی مرتبط با مطالب ارا ه
شده در پیک از زنان پرسیده شد و از آنها خواستیه شد تا در بعضی قسمتهای آن برای تهیه پیک بعدی همراهی و مشارکت
نمایند و آن دوصفحه را در تاریخهای تعیین شده به مرکز ارجاع دهند .تعداد  ۶نفر از آنها همراهی نموده و برگه ها را به
مرکز تحویل دادند  .با جمع اوری مطالب آنها چندین نمونه انتخاب و در پیک مهر دوم گنجانده شد و بقیه برای پیک های
بعدی در نظر گرفته شد.
پی مهر شماره  2کتابخوانی  :این پیک توسط مربیان مربوطه به مناسبت روز زن تهیه شد و در اواسط بهمن ماه بین
بانوان گروه کتابخوانی توزیع شد.

❖ گروه سواد آموزی  :دوره های سواد آموزی بطور موقت در تیرماه تشکیل شد و کتا فارسی آموز  1در  ۴جلسه
و دو نوبت در هفته تشکیل شد  .مربیان خانم ها فروزنده طلوعی و معصومه اسدی با رعایت پورتکل ههای بهداشتی
و تعداد محدود کتسها را به مدت یکماه تشکیل دادند  .از  ۲۸نفر شرکت کننده  ١۹نفر شرکت کردند که ١۰نفر در
ساعت اول و  ۹نفر در ساعت دوم آموزشی با فاصله و ماسک حضور می یافتند .این دوره حضوری با شیوع کرونا
در اوایل مرداد ماه تعطیل شد.
پی مهر سواد آموزی مختص فارسی آموزان توسط خانم فروزنده طلوعی  ،مربی مربوطه  ،تهیه و تدوین شد و در تاریخ
 18بهمن ماه  1399بین  24نفر از بانوان فراگیر توزیع شد .افراد سه نفری به سالن می آمدند و با رعایت فاصله گذاری ،از
وضیعت درا خواندن آنها در طول این مدت سوال می شد بایک گزارش کامل از تک تک افراد ۸ . .نفر از آنها دفتر وکتاب
خود را آورده بودند و با اشتیاق تکالیفی که در این مدت نوشته بودند را نشان می دادند .به همراه پیک یک بسته  ۵تایی
ماسک  ،صابون ،مداد ودفتر اهدا شد .امکان تهیه پیک برای بانوان کتا الفباورزی به علت مبتدی بودن وجود نداشت.

 -7کارگروه خیاطی بانوان
آموزشهای کارگروه خیاطی بصورت محدود و مجازی برگزارشد .مربیان خیاطی خانمها نوری  ،خیامپور و متولی با تعداد
محدودی از فراگیران کتسهای خود که به موبایل و اینترنت دسترسی داشتند برای تداوم ارتباط  ،تعامل و آموزش گروه واتا
آپی تشکیل دادند.
در این دوران با نظارت مربیان تعدادی از فراگیران اقدام به دوخت ماسک کردند که با همکاری مربیان موفق به فروش انها
به داروخانه و مهرپویان شدند .آموزشها مانند آموزش یقه ها و اندازه گیری باالتنه بصورت ارسال عکا وفیلم وتوصیحات
کامل آموزش داده می شد .کشیدن الگوی باالتنه بصورت مرحله به مرحله وباارسال عکا وفیلم وتوضیحات کامل
د رهرمرحله انجام می شد .سپا از فراگیران خواسته می شد اندازه گیری باالتنه راانجام داده والگوی آنرا کشیده وارسال
کنند..برای هرکدام از خانمهای عتقمند توضیحات الزم وتغییرات مورد نیاز برای الگوها بصورت جداگانه آموزش داده می
شد .پا ازتکمیل الگوی باالتنه ،تبدیل این الگو به الگوی بلوز وتغییرات موردنیاز آموزش داده می شد.درنهایت الگوی
تیشرت آموزش داده شد .دراین مدت به پرسشهای خانمها درمورد الگو،برش،ودوخت جوابهای الزم داده شد .در این تعامتت
تلفنی و مجازی تسهیلگران و بانوان فراگیر از همیاری و همفکری یکدیگر برخوردار بودند.
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 -8گزارش کمیته آموزش  ،ترویج و پژوهش  :برگزاری سلسه وبینارها و کارگاههای آموزشی توانمندسازی
و دانش افزایی سازمانهای مردم نهاد – زمستان  :1399طرح مذکورتوسط شهرزاد ذوفن از جانب مهرپویان
سبز اندیشه تهیه و به سازمان فرهنگی -اجتماعی – ورزشی شهرداری و سازمان ورزش و جوانان ارایه شد و پا از
تصویب با همکاری دو سازمان نامبرده از تاریخ  8دیماه الی اسفندماه  1399برگزار شد .کارگاههای مذکور بصورت
هفتگی و مجازی در فضای اسکای روم برای مدیران و تسهیلگران سازمانهای مردم نهاد اصفهان برگزار گردید .مجموعا 9
وبینار  2ساعته که با استقبال خوبی مواجه شد برگزار شد .عناوین کارگاههای آموزشی مجازی به شرح زیربود:
دوشنبه  ۸دیماه  -آمایش مشارکت های اجتماعی  -دکتر امان هللا باطنی
چهارشنبه  10دیماه  -اهمیت توانمندسازی سازمان های مردم نهاد -اقای ناصر نوربخش
چهارشنبه  ۲۶دیماه  -تامین منابع مالی سازمان های مردم نهاد  -آقای دکتر رضا درمان
دوشنبه  ۲۹دیماه  -ترویج گری در سازمان های مردم نهاد -آقای ناصر نوربخش
چهارشنبه  8بهمن-دریچه ای به توسعه پایدار – آقای هامون طهماسبی
دوشنبه  ١۳بهمن ماه  -توانمندسازی – آقای ناصر نوربخش
دوشنبه  ۲۰بهمن ماه  -گزارش نویسی و مستند سازی -آقای ناصر نوربخش
چهارشنبه  29بهمن -آشنایی با کسب و کار اجتماعی – آقای هامون طهماسبی
چهارشنبه  13اسفند ماه  -مس ولیت اجتماعی شرکتها – آقای هامون طهماسبی
در این طرح شهرزاد ذوفن رییا هیات مدیره مهرپویان و تهیه کننده پروپوزال مس ول تدوین محتوای دوره و انتخاب و
هماهنگی با مدرسین را برعهده داشت و خانم کرمانی در اداره متبوع شهرداری و خانم صادقی به نمایندگی سازمان ورزش
و جوانان مس ولیت اجرایی برنامه را برعهده داشتند.

 -9آموزشهای مجازی اعضا در دوران کرونا  :به دلیل عدم امکان برگزاری نشست های فرهنگی و کارگاههای آموزشی
حضوری سه شنبه های مهرپویان بنا شد برنامه های آموزشی اعضا بصورت مجازی و از طریق واتا آپ صورت بگیرد.
از این رو سخنرانی ها  ،پادکست ها  ،ویدیوها ی آموزشی و نیز وبینار های مربوطه در گروه واتا آپی انجمن به قصد تداوم
تعامل و آموزش اعضا به اشتراا گذاشته می شد .بحث ها و ارایه هایی نیز درراستای اهداف و فلسفه و رویکرد انجمن به
قصد آگاهی بخشی و مشارکت بیشتر اعضا توسط هیات مدیره و خود اعضای انجمن برنامه ریزی و اجرا می شد  ،و به
صورت فایل های صوتی ،کلیپ  ،فیلم  ،مقاله و  ...تهیه و در گروه انجمن به اشتراا گذاشته می شد که توسط اعضا مورد
استقبال قرار می گرفت .از جمله بحث ها و موضوعات صوتی  /مجازی ارایه شده :
▪ -ارا ه ختصه کتاب توسعه به مثابه آزادی اثر آمارتیا سن ارایه کننده شهرزاد ذوفن
▪ -ارایه کتاب کیفیت زندگی اثر مارتا نوسبام و آمارتیا سن ارایه کننده شهرزاد ذوفن
▪ -ارایه کتاب شادمانی درونی اثر مارتین سلیگمن ارایه کننده احسان امین جواهری
▪ -پادکست بحث کار افرینی اجتماعی و فقرزدایی اثر شوان صدر قاضی از پادکست سکه  +مقاالت مفید در حوزه کار
آفرینی اجتماعی
▪  -مقایسه تطبیقی نظرات نیچه و مارکا ارایه کننده حسن فشارکی
▪ -شرکت در وبینار ترویج کتاب و کتابخوانی و توسعه کتابخانه های روستایی در وبینار مدرسه توسعه پایدار
▪ -کلیپ آموزشی شهروند کیست ؟ در راستای آموزشهای مدنی توسط خانم فریبا هوشیار
▪ اشتراا گذاری مقاالت و منابع کانال و سایت موسسه پرتو و موسسه افرا در حوزه سمن ها
▪ اشتراا گذاری مقاالت سایت جعبه ابزار باهمستان دانشگاه کانزاا
▪ اشتراا گذاری منابع و کلیپ های کانال پویش فکری توسعه و کانال سخنرانی ها
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-10تهیه روایت های صوتی کتاب روایت مهر توسط راویان :یکی دیگر از ایده هایی که برای حفظ ارتباط
وروحیه و مشارکت بیشتر اعضا در دوران کرونا پیشنهاد و برنامه ریزی شد ارایه صوتی روایت های مربیان و تسهیلگران
مهرپویان توسط خودشان به عنوان راوی قصه بود .به این شکل که هریک تجارب و روایت خودشان را بصورت شفاهی
ضبط کنند و در گروه انجمن به نوبت به اشتراا بگذارند .این پیشنهاد که در شهریور  1399مطرح شد  ،مورد استقبال
تعدادی از اعضا قرار گرفت .بناست ارشیوی از این روایت های صوتی و تجارب شفاهی این مروجین فرهنگی مهرپویان
تهیه و تدوین بشود.

-11برگزاری برنامه تقدیر و تشکر از مربیان و همیاران محلی  :این برنامه در تاریخ  7آبان ماه  1399در مرکز
مهرپویان در ارزنان با رعایت پروتکل بهداشتی انجام شد .با تعداد  20نفر از مربیان  ،دستیاران و همیاران محلی تماا
گرفته شد و از انان دعوت شد جهت قدردانی از زحمات و همکاری هایشان با مهرپویان و فعالیت موثرشان در محله و برای
تحویل هدیه ای بدین منظور در مرکز حضور بهم رسانند .هدایا شامل صنایع دستی  ،روسری  ،و یک کارت هدیه بانکی به
مبلغ  100هزار تومان بود که به هریک تقدیم شد .این مراسم و بزرگداشت قرار بود در اسفند ماه  1398برگزار شود که به
دلیل شیوع کرونا ملغی شد و به تعویق افتاد .از مربیان و همیاران محلی خواسته شد از کتابخانه مرکز کتابهای مورد عتقه
خود و کودکان خود را جهت مطالعه به امانت ببرند ودر فرصت محدودیتهای کرونا در منزل مطالعه کنند .و همچنین برای
تشکیل یک کارگروه مربیان و همیاران محلی و ایجاد یک گروه واتا آپی نظرخواهی شد تا در ان فضای مجازی امکان
گفتگو  ،آموزش  ،هم فکری و همکاری های بیشتر با یکدیگر فراهم شود.

 -12تشکیل کارگروه های آموزشی مجازی ممکن در واتس آپ جهت ادامه تعامل و آموزش با مخاطبین :
مربیان و تسهیلگران دوره های آموزشی و برنامه های مختلف مهرپویان تتش میکنند با ان دسته از مخاطبین و مددجویان
تحت پوشش مهرپویان که دسترسی به موبایل هوشمند دارند همچنان تعامل و ارتباط خود را حفط نمایند و اموزشهای ممکن را
ادامه دهند  .گروههای نامبرده شامل موارد زیر می شود :
-

گروه آموزش مجازی واتا آپی کتا کتابخوانی بانوان فراگیر ارزنان در مرکز مهرپویان
گروه مجازی واتا آپی مربیان و همیاران محلی مرکز مهرپویان در ارزنان جهت تداوم تعامل و آموزش
گروه آموزش مجازی واتا آپی کتا خیاطی بانوان ارزنان در مرکز مهرپویان جهت تداوم ارتباط و اموزشهای
تکمیلی دوره قبل
گروه آموزش مجازی و مشاوره تحصیلی کارگروه کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل جهت ارتباط و تعامل و
آموزش این کودکان تحت پوشش مهرپویان در ارزنان با مربیان مربوطه

-13گزارش کارگروه زبان انگلیسی  :بعلت شیوع کرونا کتسهای زبان انگلیسی تعطیل شد و بعلت مبتدی بودن کودکان
امکان آموزش مجازی وجود نداشت .کار گروه زبان انگلیسی با سرپرستی خانم فریبا هوشیار و دیگر مربیان همیار در گروه
اقدام به تهیه و توزیع بسته های آموزشی-بهداشتی در سه شنبه  ۹دی ماه  1399کردند ،و کاالهای بهداشتی_ فرهنگی را
در بین دانش آموزان شرکت کننده در دوره های زبان توزیع کردند .بسته ها به حدود  40دانش آموز هدیه داده شد .این بسته
ها شامل اقتم زیر بود:
یک عدد ساا پارچه ای (به جای ساا پتستیکی)  ،دو عدد صابون  ،دوعدد شامپو ،یک دفتر  ۵۰ _ ۶۰برآ  ،دوعدد
ماسک  ،یک مداد  ،یک خودکار  ،یک پاا کن  ،یک کیت کاردستی(طراحی و اجرا توسط خانم مریم برقی از مربیان
گروه)  ،یک اسپری ضد عفونی .
همچنین دبیران تسهیل گر عزیز خانم ها مژگان صفاری ،پروین هاوش و خانم نجفی برای کمک به توزیع و احوالپرسی از
دانش اموزان خود در مرکز حضور یافتند و مسایل آموزشی بچه ها را از نزدیک پیگیری کردند و راهنمایی های الزم
آموزشی را انجام دادند .
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-14گزارش طرح و کارگروه تسهیلگری کار  ،اشتغال و آموزش مهارتهای شغلی در محله ارزنان:
در آبان ماه  1399این طرح توسط آقای لقمان نجم الدینی  ،مدیر عامل انجمن  ،در هیات مدیره مطرح شد و با سازمانهای
دولتی م ربوطه (معاونت کارآفرینی و اشتغال اداره کار و رفاه  ،استانداری  ،سازمان فنی و حرفه ای ) ... ،گفتگو ورایزنی
شد و مورد پیگیری قرار گرفت .بنا شد دفتری برای اجرا این طرح در مرکزمهرپویان در ارزنان آغاز به کار کند .مراحل
کار شامل  -1تشکیل بانک اطتعاتی مربوط به زنان و مردان جویای کاردر محله و طبقه بندی و نیاز سنجی  -2 ،آموزش و
تقویت مهارتهای حرفه ای  ،و -3اتصال آنان به بازار کار می شود .جهت اجرای طرح کارگروه مربوطه تشکیل شد که طی
جلسات حضوری و مجازی با تقسیم کار در هر سه سطح ذکر شده مشغول به کار شدند .
در چهار ماه گذشته روزهای زوج هفته اقای یاشار ایکدر در دفتر مهرپویان از ساعت  9الی  13فرم های متقاضیان کار را
توزیع  ،جمع اوری و در فایل اکسل ذخیره کرده ااست .این اطتعات بنا به شرایط مورد استفاده طرح ها ی اجرایی کار
گروه قرار گرفته است .عتوه براین اقای ایکدر در چهار ماه گذشته کارهای هماهنگی کا رجو ها و کارفرمایان و پیگیری
کارهای پیشنهادی تا اخرین مرحله یعنی دستیابی فرد کارجو به شغل مورد نظر را انجام میداده است  .در این زمینه خانم
دانشگر با ایشان همکاری داشت که در گزارش کار انها مکتوب شده است .تعدادکل مراجعه کنندگان و ثبت نام شدگان150
نفر میباشد که  25نفر انان مرد و  125نفر زن می باشد.
از جمله فعالیتهای دیگر اعضا پی گیری خانم مریم بهادران در زمینه دوره های اموزشی دستیار دندانپزشک ،تکنیسین
داروخانه و منشی پزشک است( برخی از این دوره ها یک دوره اموزشی پیش نیاز بنام کمک های اولیه توسط هتل احمر
الزم دارد).برای اجرایی کردن این دوره ها تحقیقات و مذاکرات اولیه انجام گرفته است و مسا لی از قبیل مدت زمان دوره ها،
هزینه و شرایط شرکت کننده ها معین شده است که بطور مبسوط در گزارش خانم بهادران موجود میباشد(.این گزارش با
مشورت و راهنمایی مدیر عامل مرکز آموزش انجمن پرستاری و آموزش پزشکی اصفهان برگزار شد).
دوره کمکهای اولیه که به عنوان پیش نیاز دوره های فوق می باشد با پیگیری های خانم نگین فاضل و همکاری هتل احمر
از تاریخ  1399 /12/ 3الی  1399 / 12 / 20در فرهنگسرای حافظ محله ارزنان اجرایی شد که گزارش کامل ان توسط
خانم فاضل تهیه شده است  .این دوره به تعداد  15شرکت کننده به مدت دو هفته (  15ساعت ) در  7جلسه برگزار شد و
شرکت کنندگان موفق به گذارندن دوره شدند.
با پیگیریهای خانم اشرف دانشگر در زمینه یافتن راهی برای متقاضیان مشاغل خانگی در محله تماا های مستمر ایشان با
مسیول این حوزه در جهاد دانشگاهی و کمیسیون امور بانوان استانداری ادامه داشته است  .و متعاقب ان تعدادی از زنان
دارای شرایط در طرح های مربوطه نهادهای نامبرده توسط مهرپویان ثبت نام شده یا با ایشان تماا گرفته شده است .در این
زمینه اقای یاشار ایکدر در ارتباط نزدیک با خانم دانشگر هماهنگی های مربوط به استفاده از بانک اطتعات را انجام داده
اند .این فعالیت همچنان در سال جدید پیگیری و تداوم خواهد داشت.
در ادامه در ارتباط با مشاغل خانگی خانم پروین فرهنگ تماا های پیگیرانه ای جهت ارتباط مهر پویان با گروه بانکداری
اجتماعی رسالت مقدمات برگزاری جلسه ای را فراهم کردند که در ان خانم مدنی ،و اقای احسان امین جواهری از اعضای
کارگروه پیمایش مهر هم شرکت داشتند .جلسه دومی هم با هماهنگ کننده محلی رسالت جهت تشکیل کانونهای همیاری محلی
و بررسی امکان کارمشارکتی انها با مهرپویان در دفتر ارزنان برگزار شد که هنوز به نتایج قطعی منجر نشده است.
متعاقب ان در دهم اسفند ماه با اقای هاشمی نژاد مس ول امور اجتماعی حرم زینبیه جلسه ای برگزار شد و فعت بطور شفاهی
توافق شد در زمینه گسترش ارتباط با محله و تشویق اهالی به تکمیل فرم مقاضیان کار با همکاری سایر فعالین اجتماعی در
ارزنان در زمینه معرفی زنان سرپرست خانوار متقاضی مشاغل خانگی همکاری هایی صورت گیرد .در تمامی این جلسات
لقمان نجم الدینی و یاشار ایکدر حضور داشتند و حاصل مذاکرات و رایزنی ها را به اطتع سایر اعضا میرساندند.
در زمینه کاریابی ،خانم عاطفه برومند و آقای صادقی برنامه کاری تدوین کردند و گزارش ان در پایان اسفند ماه تهیه شد.
بخشی از ان شامل تهیه لیستی از عناوین مشاغلی است که متناسب با ظرفیتهای شغلی موجود در محله است و فاکتورهایی
نظیرمیزان تحصیتت،سوابق شغلی و دوری و نزدیکی به محل سکونت در نظر گرفته شده است( تا پایان اسفند  99این
لیست شامل  37نفر میباشد).همچنین با چند شرکت که به نیروی کار نیاز داشتند مذاکراتی صورت گرفته است و نتایج ان با
اقای ایکدر مس ول بانک اطتعات در میان گذاشته شده است تا باشروع فعالیتهای کاری در سال جدید اقدامات الزم صورت
گیرد(.این شرکتها واقع در شهرا صنعتی جی ،دولت ابادوهم چنین فروشگاههای زنجیره ای منطقه و نان رضوی میباشد)
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-15گزارش کمیته رسانه  ،تبلیغات و روابط عمومی :
• بررسی مجدد رسالت و شرح فعالیتهای مورد نیاز جهت فعال شدن کارگروه تبلیغات و رسانه و روابط عمومی و
هماهنگی مجدد سایر اعضای گروه جهت روشن تر شدن فعالیتهای هر کدام اعضا از نظر زمان و نحوه انجامکار
• بررسی مجدد نقاط ضعف و قوت رسانه های موجود و برنامه ریزی جهت به روز رسانی رسانه ها( تلگرام،
اینستاگرام ،در آینده سایت هم اضافه خواهد شد)
• الزم به ذکر است در رسانه ها سه دسته اطتعات قرار می گیرد:
 .1دسته اول :محتواهای مرتبط با رسالت و اهداف جمعیت.
 .2دسته دوم :گزارش فعالیتهای انجامشده در جمعیت.
 .3دسته سوم :گرامیداشت مناسبتهای جهانی و ملی مرتبط با جمعیت.
• تهیه کارتهای عضویت اعضای هیات مدیره و تعدادی از اعضای فعال.
• تهیه و تولید کارتهای تبریک ازدواج و تولد نوزاد  ،تسلیت  ،تشکر و قدردانی
• تهیه و تکمیل آرشیوهای :اعضا ،مربیان و تسهیلگران  ،مربیان محلی  ،و فراگیران جمعیت که هر کدام از این
آرشیوها در حال تکمیل و به روز رسانی هستند.
• تهیه و به روز رسانی آرشیو :عکسها و فیلمهای دوره ها  ،فعالیتهای آموزشی ،مراسم و توزیع ها ی جمعیت.
• تهیه و تکمیل فرم درخواست عضویت در مهرپویان و سربرآ جمعیت
• همکاری درتهیه پوستر و اطتع رسانی کارگاههای آموزشی برگزار شده توسط جمعیت به صورت حضوری و
مجازی
• فراهم آوردن زمینه آشنایی داوطلبین با جمعیت و همکاری در جذب نیروی انسانی و حمایت های مالی
الزم به ذکر است موارد فوق با همکاری اعضای هیات مدیره و اعضای کارگروه رسانه انجام شده است.

-16پیوستن و عضویت در شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه  :جهت تعامل و ارتباط بیشتر با سایر سمن
های مشابه و تبادل تجربه و استفاده از امکانات  ،آموزشهای شبکه ملی و توان افزایی و نیز همکاری های آتی با شبکه ملی
سمن ها تصمیم گرفته شد مهرپویان به عضویت شبکه ملی در اید  .لذا با مس ولین مربوطه در شبکه ارتباط برقرار شد
ومدارا و فرمها اماده و تکمیل شد و با گزارشات انجمن در آبان ماه  1399به شبکه تحویل داده شد.

-17همکاری با استانداری در جهت شبکه سازی سمن های حوزه زنان  :در راستای شبکه سازی سمن های
حوزه توانمندسازی زنان در اصفهان در جلساتی که به این منظور ترتیب داده شد خانم ها شهرزاد ذوفن و فریبا هوشیار
شرکت نمودند و تجارب خود و انجمن را به اشتراا گذاشتند .متاسفانه این فرایند نیز بدنبال بحران کرونا معلق ماند.

-18تحویل پروژه باغ کودک به شهرداری و شرکت در فراخوان واگذاریهای شهرداری به سمن ها:
پروپوزال توسط آقای یاشار ایکدر از عتقمندان و اعضای انجمن تهیه گردید و با اقای لقمان نجم الددینی در جلسات رایزنی
با شهرداری و مس ولین و نیز درجلسه دفاع و توجیهی شرکت نمودند که متاسفانه موفقیت آمیز نبود.

الزم به ذکر است که کلیه گزارشات کارگروهها در آرشیو انجمن موجود می باشد.
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