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  سالم 

  ما سه ساله شديم

اگر يادتان باشد سال گذشته درست همين روزها يـك بـرگ آبـي رنـگ                
اي  و بعد خالصه  ” ما دوساله شديم  “ :منتشر كرديم و در باالي آن نوشتيم      

 چقدر هم ذوق كرديم كـه  مان را شرح داديم؛ و از كارهاي دو سال گذشته 
ــت       ــه دوسـ ــايي را كـ ــي از كارهـ ــده و خيلـ ــام شـ ــالمان تمـ   دوسـ

ــم  داشــتيم انجــام داده ــه. اي ــده و ضــعف از برنام   هايمــان هــم  هــاي آين
  .صحبت كرده بوديم 
هـاي   هايي هم تشكيل داديم و از همه اعـضاي گـروه           همان روزها جلسه  

ر خواسـتيم و    كاري موسسه و مشاوران تخصصي و كارشناسانمان هم نظ        
  .خواستيم كمكمان كنند كه راه آينده را بهتر ببينيم و بهتر برويم 

  :اين بود كهها  عروف جمع بنديِ آنها و به قول م حاصل اين نشست
ها خوب   كيفيت كارمان و پايبندي به اصول علمي و قابل اجرا در خانواده   •

  .است 
  .دهد   كارمان به نيازي واقعي و جدي پاسخ مي•
  .خاصي از مديريت و هماهنگي داريم  مدل •
  .ايم   جايگاهي در جامعه پيدا كرده•
  .هايمان كوچك ولي زيباست   حوزه فعاليت•
منظور فقط مخاطباني نيـست كـه بـه نـوعي      . ( مخاطبان فراواني داريم    •

برند بلكـه كـساني را هـم كـه      مستقيم و غير مستقيم از موسسه بهره مي     
در وع كار موسسه مخاطب موسـسه باشـند         توانند به لحاظ موض    بالقوه مي 
  :تيجه رسيديم و به ن )ايم نظر داشته

  . بايدكيفيت كارمان را حفظ كنيم و در جهت ارتقاي آن بكوشيم •
توانند دسترسي مـستقيم بـه       هايمان را براي اقشاري كه نمي       بايد فعاليت •

  .موسسه داشته باشند گسترش دهيم
افزايش سريع  از  ان بدهيم يعني بايد      به كارهايم  زيادي نبايد شاخ و برگ     •

  .ها و كارها جلوگيري كنيم  تعداد گروه
ها و نهادهايي كه به نوعي هماهنگي كاري داريم ارتبـاط             بايد با سازمان  •

  .بيشتري برقرار كنيم و براي همكاري از وجود يكديگر استفاده كنيم 
  يم دهــ هــايي كــه انجــام مــي اي متناســب بــا فعاليــت  بايــد آيــين نامــه•

  .داشته باشيم 
گذشت ،  ها با توجه به مدت كوتاهي كه از كارمان مي     ي جمع بندي   نتيجه

   .رضايت بخش و اميدوار كننده بود 
از رضايت و شادي حاصل از آن نيرو گرفتيم و از اميدي كه به ما داد بـه                  

  هاي بعدي را برداريم، با رعايت اصولي كه نتيجـه           حركت درآمديم تا قدم   
  . و راهي كه پيش رويمان باز شده بود داده بود

به پيشنهادهاي داده شده درباره چگـونگي گـسترش كارهـا در بيـرون از               
  هر چند قبالً به اين موضوع فكر كرده بوديم و در . موسسه گوش داديم 
  هايي رسيديم كه ما را آسان تر و بهتر به مخاطبانمان سال گذشته به راه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تري به سوي ساير مادران  خواستيم با ايجاد شرايط مناسب ما مي. برساند 
همچنين بـه آمـوزش نيروهـاي خـود بـراي ايـن منظـور شـكل             . برويم  
  .تري داديم  منسجم

ختانه در اين كار موفق شـديم و بـه انـدازه امكانـات و تـوان خـود            بشوخ
  .)دهيم جزييات و چگونگي كار را در جاي خود شرح مي. (حركت كرديم

مطالعـه  : حفظ كيفيت كارمان به همـان روش گذشـته كوشـيديم            درباره  
هـاي   ، فرصتها شركت كرديم ها و جلسه ر همايشكرديم ، كار كرديم ، د 

هاي خـود را    بحث و گفتگو براي خود فراهم كرديم و سعي كرديم آگاهي          
آيـد و بـا شـرايط        افزايش بدهيم و از علم ، آنچه را در عمل به كـار مـي              

  .كند، رواج داديم  ان تطبيق ميم زندگي و فرهنگ
هـاي مقطعـي خـود قـرار نگيـريم و بـه              سعي كرديم تحت تأثير موفقيت    

هايمان نپردازيم كـه حاصـلي جـز افـت كيفيـت             گسترش ظاهري فعاليت  
  .نخواهد داشت 

هاي هم هدف گذاشتيم، به  اي براي ارتباط با ساير نهادها و سازمان    برنامه
آوريـم   رصتي كه براي ارتباط به دست مـي اين ترتيب كه تا مدتي از هر ف 

هـاي   استفاده كنيم تا از اين رهگذر دانش و اطالعـات خـود را از فعاليـت       
هـا   هاي ساير سـازمان    موجود در جامعه افزايش دهيم و از نيروها و تجربه         

هـاي   مند شويم و يك رابطه متقابل براي گـسترش فعاليـت     با خبر و بهره   
ها بـه نيـروي مـا نيـاز          اگر آن سازمان  . ر كنيم   ها برقرا  مفيد براي خانواده  

توانـست در جهـت      ها مي  چه امكانات آن   داشتند به ياريشان برويم و چنان     
  .هاي موسسه دراختيار ما قرار بگيرد از آن استقبال كنيم  هدف

اي متناسـب بـا كارهـايي كـه انجـام            براي نوشتن آيين نامه يا نظام نامه      
  .دهيم ، كوشش كرديم  مي
فكري و مـشاركت   سه از يك سو در تعادلي بين تمركز مديريت و هم   موس

رود و از سوي ديگر به دليل خـود جوشـي و             گروه هماهنگي به پيش مي    
شكند و چالشي نو  اي را مي نامه هاي آيين پويايي موجود در آن ، دايم قالب 

  .گذارد پيش پاي ما مي
اري دهنـده مـان باشـد و     اي كه بتواند ي   )نظام نامه  ( نامه براي تدوين آيين  

هاي موجود   از ويژگي براي تعيين حد و حدود و شكل و شرايط كارهايمان    
هاي موسـسه يعنـي خـود جوشـي ، نظرخـواهي و مـشاركت ،                 در فعاليت 

  .استفاده كرديم
  اي بـراي گـروه      نامـه  هاي كاري موسسه خواستيم به آيين      ي گروه  ز همه ا

  .ا بنويسندنويس نظرهايشان ر خود فكر كنند و پيش
ها از نظرهاي همديگر     ها را به يكديگر داديم تا همه گروه        نويس اين پيش 

هايي هم براي گفتگو دربـاره آن در گـروه همـاهنگي             جلسه. باخبر شوند   
ها فعالً خام اسـت      نويس سرانجام به نتيجه رسيديم كه اين پيش      . داشتيم  

مينـه بـه تـدوين      هاي تخصصي در ايـن ز      و قرار شد با استفاده از مشاوره      
نامه بپردازيم و مدتي را نيز براي اجراي آزمايـشي آن در             موقت يك آيين  

  .تري به آن بدهيم   و سرانجام شكل قطعينظر بگيريم

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

  اي از كان مهر و مداراي اوست ذره

  موسسه مادران امروز
 –افروز  باالتر از شهيد بهشتي كوچه دل –عصر  ولي –تهران 
  )15115-451صندوق پستي (زمين  زير – 9شماره 

  8715424 و 8728317 : تلفن و دورنگار
  maminstitute@kosar.net: پست الكترونيك 



  دانيـد بـه مناسـبت روز جهـاني خـانواده            از سوي ديگر همان طور كه مي      
ما با جمع بنـدي كارهايمـان    . محورهاي كاري خود را به اطالع رسانديم        

ايـم كـه از ايـن قـرار          ود رسـيده  هاي خ   چهار محور اصلي براي فعاليت     به
  هـاي صـحيح بـراي       بـا توجـه بـه روش       (خانواده و نفي خـشونت    : است

 ،  خانواده و اهميت بازي و سرگرمي     ،  ) هاي بهتر در خانواده    درك و ارتباط  
ــابخ   ــاب و كت ــت كت ــانواده و اهمي ــظ   ، وانيخ ــت حف ــانواده و اهمي   خ

  .محيط زيست 
وع اين چهار محور را ، با توضيح مختصري دربـاره هـر يـك بـراي                 موض

هاي حقيقـي و كارشناسـاني كـه بـه           ها ، نهادها و شخصيت     همه سازمان 
 نظرخـواهي  هـا نيـز   هاي مـشترك داريـم، فرسـتاديم و از آن        نوعي هدف 

 و خود كوشيديم در جهت چهار محـور يـاد شـده             كرديم و ياري طلبيديم   
هاي اصـلي و دايمـي كـار        ه محور اول جزو بخش    س. بيشتر فعاليت كنيم    
  ها را ادامه و گسترش داديم ، بـراي تقويـت بخـش       موسسه بود ، پس آن    

هاي جديـدي كـرديم ، و يـك گـروه        ريزي خانواده و محيط زيست برنامه    
  هـاي آن در     ليـت كاري بـراي ايـن زمينـه تـشكيل داديـم كـه شـرح فعا               

  .جاي خود خواهد آمد
  غـاز سـال سـوم كـار موسـسه تـا نقطـه پايـان آن را         تا اينجـا از نقطـه آ     

  ريـــزي  يعنـــي جمـــع بنـــدي دو ســـال گذشـــته و برنامـــه . گفتـــيم 
ــه  ــراي برنام ــادآوري   ســال ســوم و اج ــه ي ــا الزم ب ــايج آن ، ام ــا و نت   ه

    .هـا هــم طـي نــشد   اسـت كــه يـك ســال گذشـته بــه همـين ســادگي    
  ، گــسترش كــار . ســالي پرهيجــان، پــر چــالش و پرســش را گذرانــديم 

  ابعــاد گونــاگوني را در برابــر مــا و حتــي ديگرانــي كــه از بيــرون        
  .نگريستند، گشود  به ما مي

هـاي   هايي را به وجود آورد كه طبيعتـاً پاسـخ   ابعاد جديد و متنوع ، پرسش   
  .طلبيد متناسب با خود را مي

  :نام برد ها  توان از اين ها مي ها و پرسش از جمله اين ابهام
ي داوطلبانـه در موسـسه كجاســت ؟ آيـا داوطلبــان    هــا  جايگـاه فعاليـت  •

  كارمندان رايگان موسسه هستند ؟
هاي درآمدزايي براي موسسه چيست ؟ و قرار است موسسه چگونه             شيوه•

  به استقالل مالي برسد ؟
هاي داوطلـب مـصرف      مند با نظارت گروه    هاي مالي افراد عالقه    آيا كمك 

  ؟ رود  شود يا مستقيماً به صندوق موسسه مي مي
 كـه بنـا بـه       – در صورتي كه هر نوع اختاللي در وضعيت هيئت مـديره            •

 به وجود بيايد ، آينده موسـسه        –شخصيت حقوقي خود تركيبي ثابت دارد       
از جمله فوت اعضاء هيئـت مـديره ، تغييـر محـل زنـدگي      (شود ؟  چه مي 

  . . . )ها ، تغيير در روش مديريت و  آن
هـا ، چـه از       ها چه از نظر موضوع آن      سشطبيعي است رويارويي با اين پر     

ــان    ــود هيج ــان ، خ ــيوه بي ــاگوني در ش ــر گون ــالش  نظ ــا و چ ــاي  ه   ه
  تـر كـردن    هـا عـالوه بـر پختـه     مخصوصي را در بر داشت كه گـذر از آن  

  اي  هـاي تـازه    ما در راهي كـه در پـيش داريـم ، بـر دسـتيابي بـه شـيوه                  
  هـاي   به همـين شـيوه  براي مشاركت نيز كمكمان كرد و ما امروز با اتكاء     

  نو به سـوي هـر چـه همـوارتر كـردن راه خـود در انجـام وظـايفي كـه                      
  .رويم  عهده داريم ، ميبر

  .گذاريم  مي است و ما پا به چهار سالگي 80حاال ماه پاياني پاييز 
در آغاز اين سالِ كاري از همه دوستاني كـه در افـت و خيزهـاي كـار در            

  .ند سپاسگزاريم كنارمان بودند و ما را ياري داد
شـان   هاي دلسوزانه  از همه كارشناسان و مشاوران موسسه كه با همكاري        

  .گرمي و تسلط بخشيدند ، سپاسگزاريم  به ما دل
هاي ما را بخـشيدند و بـه رويمـان     ها و كاستي  از همه دوستاني كه ضعف    

  .نياوردند سپاسگزاريم 

انه خود ، به ما توانايي هايي كه با تيز بيني و انتقادهاي موشكاف      از همه آن  
  .بيشتر براي تحليل از خود دادند سپاسگزاريم 

هاي مالي خود به ما توان بـاقي مانـدن           منداني كه با كمك    از همه عالقه  
  .دادند سپاسگزاريم

هــاي ســختي كــه بــه مــا طاقــت و اســتقامت آموخــت نيــز   از موقعيــت
  .سپاسگزاريم 

ي شما را    ريم و دست همه   گوييم كه دوستتان دا    پس باز هم صميمانه مي    
  . همراهمان باشيد تا با هم به آرزوهايمان برسيم . فشاريم  به گرمي مي
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  در آذر ماه امسال

  ما سه ساله شديم

بـه اطـالع    داديـم   سال گذشته انجام    در  و اينك شرح مختصري از آنچه       
  .رسانيم  مي

از هـر   امـا پـيش     . اهد آمد   ها به طور جداگانه خو     شرح مفصل اين فعاليت   
رهاي چهارگانـه راهبـردي موسـسه كـه در          چيز الزم به اشاره است محو     

ها  هاي زير در برنامه    مقدمه به آن اشاره شد ، به صورت عملي و به شكل           
  :در نظر گرفته شده است 

هـاي عمـومي و     هـا و جلـسه     ها و كارگـاه    خانواده و نفي خشونت ، در گام      
  ها  همايش

هـاي   و ياري به گـروه    ها   ها و همايش    در گام   ،  ازي و سرگرمي  خانواده و ب  
  مادران در بيرون موسسه

هـا و   هـا و نمايـشگاه   هـا و گـروه   خانواده و كتـاب و كتـابخواني ، در گـام    
  اي اماني در موسسه و بيرون از آنه كتابخانه

هـا و گـروه    عمـومي و همكـاري  هـاي   خانواده و محيط زيست ، در جلسه  
   ريز برنامه

  
  هاي عمومي  جلسه -1

ها  مثل گذشته اولين سه شنبه هر ماه موسسه به اطالع رساني به خانواده            
  . هاي گوناگون مورد نياز اختصاص پيدا كرد  در زمينه

  : ها به قرار زير بود  موضوع جلسه
  بهمنيانهما خانم دكتر   تغذيه كودك  -
  خانم گيتي پورفاضل  حقوق زن در خانواده -
  خانم نوش آفرين انصاري  ستفاده از اطالعاتچگونگي ا -
  قاي دكتر آقابخشيآ  خانواده و مساله اعتياد  -
  خانم دكتر آزاده جواليي  چاقي ، الغري ، تندرستي -
  خانم مريم احمدي   )مفهوم و اهميت آن(روان  بهداشت -
  شجاعي رهنصوم ،لقامالح مه  ها خانم  زيست نقش خانواده در حفظ محيط -
  زل اياغقخانم ثريا   ش كتاب در خانوادهنق -
  قاسمياقبال آقاي دكتر   نقش كار در تربيت فرزندان -
  دكتر فاطمه قاسمزاده خانم  آشنايي با حقوق كودك -
   حسن پور حسنآقاي  هاي درسي يادگيري و كتاب -
  خانم شيوا موفقيان  زن در ميانسالي -
  ،زيست نقش خانواده در حفظ محيط     -

  زسبخريد 
  آقاي بهرام معلمي

هـاي   اهميت بازي و اسباب بازي    -
 جلسه بزرگ با دعوت عام      6(مفيد  

  )ها از طريق روزنامه
  

  آقاي مهندس محمود سلطاني

  ها  گام-2

  . هايي در موسسه اجرا شد   گامدر سال گذشته مثل هميشه



گوييم كه در آن ، دست كم چهار هفتـه   اي مي هاي يك ماهه  گام به دوره  
  . شود  كار گروهي انجام مي، پي ، حول يك محور معين در پي
  :  از  بودته در موسسه برگزارشد عبارتهايي كه در سال گذش گام
  رفتار با كودك -
  ار با نوجوانرفت -
  مراحل رشد ذهني -
  زناشويي و پويايي در زناشويي -
  تشويق و تنبيه -
   وانديشهيزبا -
  مراحل رشد جنسي -
  خودباوري -
   ميان فرديتطاارتبا -
  وه دختران جوانرمهارت هاي زندگي براي گ -
  رشد و تكامل جنسي براي گروه دختران جوان -
  ارتباطات موثر در خانواده -

دوره ، بخش اول رفتار با كودك  و رفتار بـا             تنها در يك     گفتني است كه  
شد ، در هم ادغام شد تا در         نوجوان كه تحت عنوان رفتار با خود ارايه مي        

جويي شود ، امـا بـا همـان          قت شركت كنندگان و انرژي موسسه صرفه      و
يك دوره متوجه شديم كه اين گام مقدماتي بايد براي شـركت كننـدگان              

هاي ذكر شده ، به طور مجزا و در ابتداي هر گـام اجـرا        در هر يك از گام    
  .شود 
  
  هاي پراكنده ها و جلسه  كارگاه-3

  : ي زير در موسسه برگزار شد ها ها و جلسه در سال گذشته كارگاه
  هاي جذب به دبستان كارگاه -
  هاي كار فرهنگي با نوزادان كارگاه -
  كارگاه خودشناسي -
  هاي پرسش و پاسخ و گفتگو براي مادران كودك دار جلسه -
  هاي گفتگو با كودك كارگاه -
  هاي رشد در كودكان دبستاني هاي ويژگي جلسه -
  هاي مراحل رشد ترسيمي در كودكان كارگاه -
  
  ها ها و نشست  همكاري-4

هـا و    هـاي سـازنده بـا سـازمان        ها از ارتباط   موسسه براي ياري به خانواده    
بـه همـين    . كند   كنند ، استقبال مي    نهادهايي كه در اين زمينه فعاليت مي      

هاي مختلفي كه پيش آمد ، در سال گذشـته            و با توجه به مناسبت     منظور
هـا و يـا      ها ، نشـست    دولتي ارتباط هاي دولتي و غير      با بسياري از سازمان   

  :ايم ، از جمله  هايي داشته همكاري
  شوراي كتاب كودك -
  جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست -
   يكا–شركت پخش سراسري كتاب ايران  -
  )محك(انجمن حمايت از كودكان مبتال به سرطان  -
  موسسه تحقيقات و بازتواني و بهبود زندگي زنان -
   حمايت از حقوق كودكانجمن -
  موسسه پژوهشي كودكان دنيا -
  هاي آموزشي پويا انجمن پژوهش -
  گروه نوآوران -
  انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان توانياب -
  مركز فرهنگي زنان -
  موسسه فرهنگي رشديه -

  مركز مطالعات و تحقيقات زنان -
  )حامي(انجمن حمايت از زنان و كودكان آواره  -
  احمر جمهوري اسالمي ايرانهالل  -
   دفاع از قربانيان خشونتسازمان -
  ي همياران غدا سسهمو -
  مان بهزيستيساز -
  انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسالمي ايران -
  معاونت اجتماعي شهرداري تهران -
  سازمان يونيسف -
  سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران - 
  سازمان آموزش و پرورش استثنايي -
  وانان و جوانان استثناييجنجمن مركزي اولياء و مربيان ، كودكان نوا -
  سيماي جمهوري اسالمي ايران -
  
  هاي بيرون از موسسه  فعاليت-5

  : گيرد  هاي بيرون از موسسه در سه بخش انجام مي فعاليت
  مناطق محروم تهران -
  ها شهرستان -
  مراكز آموزشي -
 تهران با   16آموزش مادران منطقه    اكنون موسسه فعاليت خود را براي        هم

اين حركت با كمك معاونـت اجتمـاعي شـهرداري          . كند   جديت دنبال مي  
  . شود   انجام مي16منطقه 

نيز با ياري سازمان فرهنگـي هنـري         10همچنين آموزش مادران منطقه     
  .در حال انجام است  10 منطقه ، شهرداري تهران

هـاي   و رفسنجان فعاليـت   هاي ساري    در سال پيش موسسه در شهرستان     
هـاي اول را   خود را دنبال كرده است و براي كار در اردبيل و بابل نيز قدم          

  .برداشته است 
مادران در حال شـكل گيـري       به  در شيراز نيز تشكل مستقلي براي ياري        

است كه براي آغاز كار خود از موسسه مادران امروز درخواست همفكـري           
ي توضيحي و توجيهي براي يـاري بـه          به اين منظور چندين جلسه    . كرد  
با توجـه بـه   پس از آن ، اين دوستان شيرازي    . ها در شيراز برگزار شد       آن

ي مـادران   ها و اعتبار موسـسه     اي كه نسبت به فعاليت     حسن ظن و عالقه   
موسـسه مـادران   “ دادند ، جمعيت مستقل خـود را       امروز از خود نشان مي    

 از  ن سپاس از حسن ظن ابـراز شـده ،          ، ضم  ماناميدند كه   ” امروز فارس   
تا از بروز هر گونـه اشـكال       ايشان خواستيم كه تغييري در نام خود بدهند         

  . عرفي و حقوقي پيشگيري شود 
ها با توجه به امكانـات موجـود و در صـورت      در شهرستان حركت موسسه   

هـاي موسـسه در آن       مند به برگزاري برنامـه     پيگيري و كمك افراد عالقه    
  . گيرد  ت ميشهر صور

هاي تهـران    ها و مهد كودك    در سال گذشته موسسه در تعدادي از مدرسه       
  .ها داشته است  هايي براي ياري به خانواده ها برنامه و شهرستان

  
   انتشارات-6

هاي آسـان موسـسه ، تجديـد     جزوههاي  در سال گذشته ، برخي از شماره     
هـا و برخـي    انچاپ شد و يك عنوان جديد نيز چاپ شد و براي شهرسـت       

  . مراكز فرهنگي به رايگان فرستاده شد 
گيـران و    بـراي بهـره  فاصله زماني بيشتري به چـاپ رسـيد و  پيك مام با    

  . عالقمندان موسسه فرستاده شد 
امـا  . كار انتشار نشريه گفت و گوهاي مام همچنان با مشكل روبـرو بـود         

  .  عادي برگردد لاميدواريم در نيمه دوم سال به روا



اي از آثار همكاران خـود در   موعهها ، موسسه تدوين و تنظيم مج       اين جزب
هـاي مبـسوط     ها را تدارك ديده است كه همراه بـا گـزارش           ي گروه  همه

م هاي مختلف تحت نا    هاي گروه  نامه كارهاي موسسه و نيز گردآوري ويژه     
  .كتاب سال مام منتشر خواهد شد 

ز نظر نرم افزاري و سـخت       بخش انتشارات موسسه در حال تقويت خود ا       
  . افزاري است 

  
   كارهاي داوطلبانه -7

موسسه مادران امروز بخشي از امكانـات مـادي و معنـوي خـود را بـراي              
در اين . هاي داوطلبانه رايگان اختصاص داده است     تدارك و انجام فعاليت   

هـاي موسـسه را      كننـد كـه قـبالً گـام         مـي  بخش اغلب كساني مشاركت   
هاي زير   هاي داوطلبانه موسسه در گروه     در حال حاضر فعاليت   . اند   گذرانده

  :شود  انجام مي
  گروه مادران نوجوان دار
  گروه مادران كودك دار

  گروه مادران داراي فرزند دبستاني
  ها گروه مادر بزرگ
  گروه نوجوانان

  گروه مادران جهان
  گروه مادر به مادر

ها از مـادران تنهـايي       رگالزم به يادآوري است كه به تازگي گروه مادربز        
هـا   گيرند ، دعوت كـرده اسـت كـه بـه آن            مي كه از خدمات موسسه بهره    

هـاي زيـست    ريـزي فعاليـت   يك گـروه بـراي برنامـه    همچنين   .بپيوندند  
هـا و    محيطي و گروهـي نيـز بـراي شناسـايي ، تـدارك و تـرويج بـازي                 

  . هاي مفيد تشكيل شده است  سرگرمي
ايـن  . دهد  قبل به فعاليت خود ادامه مي    الگروه هماهنگي موسسه مثل س    
هاي كاري موسسه است كه به     اي گروه ه گروه متشكل از هماهنگ كننده    

سال و  تر كردن مديريت ، از يك        پيشنهاد هيئت مديره و به منظور جمعي      
  . نيم پيش كار خود را شروع كرده است 

سـسه و  هـاي گونـاگون مو     اين گروه برقراري رابطه بين فعاليت     مسئوليت  
  .ها در موسسه است  ريزي ها و برنامه گيري همفكري در تصميم

  
  ها  ساير فعاليت-8

هـاي   هـا در فعاليـت     هايي براي مشاركت بيشتر خانواده     مثل گذشته برنامه  
ي بازديـدها و      از جملـه برنامـه    . فرهنگي و اجتماعي نيز تدارك ديده شد        

   …ها و مراسم و  انيها و شركت در سخنر ها و برگزاري نمايشگاه گردش
هـاي مناسـب بـراي        كتـاب  نمايشگاه كوچك و دايمي   در ضمن عالوه بر     

. نيز در موسسه تشكيل شده اسـت    كتابخانه اماني   والدين و فرزندان يك     
 يبـراي مـادران   هاي كوچـك     كتابخانه گروه مادر به مادر در حال گسترش      

   . كنند است كه در بيرون از موسسه از خدمات ما استفاده مي
  اد جـ يريـزي مجـدد بـراي ا    گروه كودك دار موسسه نيـز در حـال برنامـه     

  .  است كه در سال گذشته دچار وقفه شده بود گروه كتابخواني
فرهنگنامـه  همچنين موسسه در سال گذشته تالش خود را براي تـرويج            

  . ادامه داده است كودكان و نوجوانان 
ـ در ضمن در سال گذشته گروهي به نام         آينـده  مـادران  –  واندختران ج

هاي مورد  اين گروه به غير از شركت در گام     . نيز در موسسه شكل گرفت      
ها با كارشناسـي     ي عمومي دارد اين جلسه     ماهي يك بار جلسه   ،  نياز خود   

  . شود  هاي مورد نياز گروه برگزار مي متخصصان گوناگون در زمينه
ر موسـسه را بـه خـود    نيز مثل گذشته يك بعد از ظهـ     هاي فردي    مشاوره

  . ختصاص داده است ا
  

  ها مشكالت و ضعف

تـوانيم بگـوييم كـه بـسياري از       با توجه به جمع بندي سال گذشته ، مـي         
هاي آينـده نيـز       چشم انداز  ي ايم و به همه    مشكالت را از پيش پا برداشته     

اما بـا ايـن همـه ، مـشكل عمـده            . ايم   ايم و حتي فراتر هم رفته      پرداخته
همچنان برآورده نشدن نيازهاي مالي و در نتيجـه عـدم تـامين          موسسه ،   

بسياري از امكانات و تجهيزات كاري ضـروري آن اسـت و ايـن درحـالي          
هـاي   است كه در سال گذشته ، تني چند از دوستداران موسسه بـا كمـك    

از جملـه كمبودهـاي   . انـد   مالي خود بارهاي مهمي را از دوش ما برداشته      
لـي و پـيش     وضـعيت كارهـاي فع    . اي مناسب است    جديِ ما ، نداشتن ج    

روي موسسه چنان است كه در صورت برخـورداري از مكـاني جـادارتر ،               
  . توان بر كيفيت و كميت كارها به نحوي چشمگير افزود  مي
  

  ها امكانات و قوت

ا و هـ  كوشيم ضعف كنيم و مي هاي خود تكيه مي بر قوتمثل سال گذشته   
  : هاست هاي قوت بخش ما اين خي جنبهبر. ريممشكالت را از پيش پا بردا

  صميميت ، همدلي و مشاركت  -
  ها توجه به كيفيت و عمق بخشيدن به محتواي برنامه -
  پايبندي به ابعاد علمي كار -
  هاي عملي و كاربردي اطالعات اهميت دادن به جنبه -
  هايي براي سنجيدن خود و رشد كردن  ايجاد فرصت -
  خوشبين بودن و مثبت انديشي   -
  

  اندازهاي آينده چشم

هـاي زيـر هـر چـه بيـشتر و        اميدواريم در سال آينده بتوانيم بـه موضـوع        
  : تر بپردازيم  كامل
  ها و ساير مناطق تهران هاي مربوط به شهرستان گسترش برنامه -
هاي دولتي و غير دولتي بـراي يـاري بـه            همكاري بيشتر با سازمان    -

هـاي   كمك به خـانواده   همچنين تشريك مساعي در امر        ها ،  خانواده
  افغاني

هاي مـشترك بـراي    ريزي هاي موسسه از طريق برنامه   انتقال تجربه  -
دبـستاني    پـيش   ايجـاد مراكـز    نيز كودك همكار موسسه و     مهدهاي
  مستقل

هاي بـازي و سـرگرمي و        گسترش دست آوردهاي موسسه در زمينه      -
  حفظ محيط زيست و انتقال آن به بيرون از موسسه

هايي كه در بيـرون      هاي كوچك اماني براي خانواده     نهتجهيز كتابخا  -
  . گيرند  از موسسه از خدمات ما بهره مي

  سرانجام اينكه و 
  ما همچنان در تالشيم                    
  با دلي اميدوار                    
   اي از آرزوي روزبهي سرشار و انديشه                    
  و پشتگرم به دستان صميمي شما                    
  -رايتشپدستگير و -                                                               

  
  ما را ياري كنيد 
  تا باهم به ياري مادران

  انكودكان و نوجوان
  ها خانواده

  تماعمان بشتابيماجو 
  

   

  آذر ماه هشتاد


