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وبهبوديبهایمانبامهرورزان،ازتعدادي،1384سالدر
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اببهبودي،فرآیندبهکمکنهایت،دروبی خانمانافراد
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ودرمانچرخهواردفرآیندایندرمشارکتبابیشتري

.شوندبهبودي
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.مواجه انداعتیادبیماري
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در طـول حـدود بـیش از یـک دهـه خـدمت رسـانی طلوع 
گـاهی عاشقانه و صادقانه به بی پناهان اجتماعی، امروز به پای

استوار و سرپناهی امـن در میـان آسـیب دیـدگان، معضـل 
. کارتن خوابی و بیماري اعتیاد بدل شده است

از  یکی از دغدغه هاي افراد آسیب دیده از کارتن خوابی پس
هـا بهبودي نداشتن سر پناه است چرا که به محض ورود آن

یار بـاال به فضاي قبلی زندگی احتمال مصرف دوباره مواد بس
هزار نفـر کـارتن خواب 16طبق آمارهاي میدانی از . می رود

ا درسطح تهران، یکهزار زن کارتن خواب وجود دارد که بعضـ
نوازدي به همراه دارد در سراهاي امید و مهر و نور و فرشـته 
ها زنـان بـه همـراه کودکـان و مـردان و پسـران نوجـوان و 

نفــر از کــارتن 9000دختــران نوجــوان ، تــاکنون بــیش از 
خواب هاي شهر، رونـد بازگشـت بـه زنـدگی عـادي را طـی 

. کرده اند و بهبود یافته اند

اما آن چیزي که کارتن خواب را از نیستی نجـات می دهـد، 
طلوع امیدوار اسـت!مهرورزي شهروندان است، نه سم زدایی

در سایه آگاهی اجتمـاعی انسـان ها و بـا حمایت هـاي همـه 
را جانبه این سازمان، هیچ انسانی در ناامنی خیابان هـا شـب

ت بـه به صبح نرساند و همچنین تغییر دیدگاه جامعـه نسـب
ع که می تواند مهم تـرین عامـل قطـ-آسیب دیدگان اجتماعی

.ماموریت این سازمان است-چرخه تولید آسیب باشد



وان طلوع بی نشانها اولین سازمان اجتماعی در ایران ست که بـه عنـجمعیت 
فـط و تنها حامی تخصصی درزمینه حل معضل کارتن خوابی، می کوشد با ح

ا نگاه جامعه را به موضوع اعتیاد و کـارتن خـوابی  ر» آیین مهرورزي«اشاعه 
ارد چرخه تغییر دهد وکمک کند تا افراد بیشتري با مشارکت دراین فرآیند و

اد توزیع غذا در واقع مجال و بهانه اي است براي ایجـ. درمان و بهبودي شوند
ارتباط هاي موثر با افرادي کـه بـه طـور همزمـان بـا معضـل کـارتن خوابی و 

نتیجـه و ثمـر حضـور مسـتمر مهـرورزان طلـوع، .بیماري اعتیاد، مواجه انـد
د و خـود بهبودیافتگانی است که حاال درکنار خانواده هایشان زندگی می کننـ

عه رها آستین ها باال زده اند تا افراد دیگري را که به دلیل بی مهري ها در جام
عی طلوع پدیده کارتن خوابی را حاصل یک طرد اجتما.شده اند، نجات دهند

در طلوع امید وعدالت و سازندگی آن چیزي است که براي تحققش! می داند
جامعه تالش می کند

و و نحوه ارائه خدمات و تعامل جمعیت با خیرین و اعضاي داوطلب در یک س
ن حفظ با مددجو ها از سوي دیگر به گونه اي است که کرامت انسانی ذینفعا

هــت پاســخگویی و شـفافیت مــالی و تخصــیص منصـفانه منــابع در ج.گـردد
ماموریت هاي موسسه  و رعایت بهره وري و ایجاد ارزش افزوده در پروژه هـا 
مد نظر قرار بگیرد و ترویج استفاده از خرد جمعـی و کـار گروهـی، افـزایش

بیـات کمیت خدمات با حفظ و ارتقاء کیفیت و مسـتند سـازي و انتقـال تجر
انـه و وکمک به توانمند سازي موسسات همسو  و ترویج فرهنگ کـار داوطلب

.  گروهی از اهداف بلند مدت این جمعیت می باشد
سـالها جمعیت طلوع بی نشان ها با استفاده از دانشی که ماحصل تحقیقـات و

االي کار مستقیم با هزارن کارتن خواب است به شاخص ده درصد بهبودي بـ
رد مقطع یک سال از این بیماري دست یافته است و اثبـات کـرده اسـت  فـ

ه در کارتن خواب می تواند از یک آسیب دیده اجتماعی به فعال اجتماعی کـ
ر امید و شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله و بیماري براي هموطنانش پیام آو

.مهربانی است؛ تبدیل گردد
ت جمعیت طلوع بی نشان ها با راه اندازي و ارتقاي مرکز اشتغال در تـالش اسـ

تا فرد کمک کندکه ضمن توانمند سازي  افراد آسیب دیده از کارتن خوابی ،
هویت اجتماعی و خودباوري از دست رفتـه اش را بازیابـد و همچـین حـافظ 

ا نیـز بهبودي و پاکی اش باشد ماحصل دست کارتن خواب ها بهبود یافته ه
تولیداتی خواهد بود که به چرخه کاهش آسیب در جامعه کمک کند

انه جمعیت طلوع بی نشان ها بر آن اسـت بـا تعریـف پـروژه هـاي پیشـگیر
ضـور کودکانه و همراهی با کودکان کار و کودکان نقاط صفر مرزي ایران با ح
وانان پویا و موثر در نقاط آسیب خیز و توانمندسازي و آموزش کودکان و نوج

در معرض آسیب، از ورود افراد به چرخـه کـارتن خوابی و اعتیـاد جلـوگیري
..کند
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ازآسیب دیدهافرادطلوع،حمایتیفعالیت هايمخاطب
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)Homeless(فخالبرایراندر.داردبنیادینیتفاوت هاي
وهشییافقرحاصلصرفاکارتن خوابیجهاننقاطسایر

تماعیاجعیارتمامطردیکحاصلبلکهنیستافرادزندگی
ابفرآینديطیکارتن خوابفردکهمعنیاینبه.است
به)اعتیادویژهبه(اجتماعیضدرفتارهايمستمرانجام

سطحازعموماکهمی رسداجتماعیضدزیستازسطحی
فردخودآخر،گامدرومی رودفراترجامعهوخانوادهتحمل

عهجاماجتماعیشکلازطرداینپذیرفتنباکارتن خواب
یعنیاجتماعیضدکامالشیوهیکبهوشدهدور

استمعتقدطلوع.می آوردرويکارتن خوابی
رادافازواقعدرو»تنهایی+تنهایی+تنهایی=کارتن خوابی«

این.می کندحمایتکارتن خوابی)قربانی(آسیب دیده
آموزش،درمان،سرپناه،جذب،مرحله7شاملحمایت
کهاستاجتماعبهبازگشتوخانوادهبهبازگشتاشتغال،

فردومی شوددرمانافراد»کارتن خوابی«مرحله7اینطی
.می گرددبازاجتماعیمعمولزیستبه

ارمددکبهمددجویانشدنتبدیلطلوعمزیت هايازیکی
.استحمایتیفرآینددر



حدود،بهبوديوشفانیتبهتاآیندمیهمگرد»طلوع بی نشان هاجمعیت«یاورانشب،شنبه سههفتههر
مگرغذاياینطعموعطر.کنندتوزیعکارتن خواب هامیاندرعشقولبخندباراغذاپرس3000تا1600

تههفهرفرآیند،همینطیکهآن ها،جذببرايراهیگشودنوافراداینباارتباطایجادبراياستبهانه اي
وخماريودودبدونوپاكروزگاريآغازبرايوداوطلبانهصورتبهخواب هاکارتنازمالحظه ايقابلتعداد

.می شوندهمراه»طلوع بی نشان هاجمعیت«بانشئگی،
15بهمی شوندپذیرشمتخصصانتوسطمجموعهاینمراکزدرهفتههردرمتوسططوربهکهافراديتعداد

.می رسدنفر
ایندرکهچرا.استمرکزاینتمایزوجهمهم ترینونخستین»طلوع بی نشان هاجمعیت«درجذبشیوه

هتکیه گا»طلوع بی نشان هاجمعیت«.نداردوجودماندنپاكوشدنپاكآمدن،براياجباريهیچجمعیت
.هستندماندنپاكوپاکیداوطلبوخسته اندآوارگیودودازکهکسانیبراياستامنی



در.استمخدرموادتركوسم زداییروزه21دورهشاملکهشودمیآغازدرمانمرحلهجذب،ازپس
ايبراعتیادبیماريدرمانیوروان شناسیکالس هايمراکز،انمشاورتوسطمشاورهخدماتدورهاین

قرارکیپاراکلینیمعاینهتحتمستمرصورتبهبهبودحالدرافرادهمچنین.گیردمیانجامرهپویان
.می گیرند

انمتخصصوپزشکانهستند،مبتالگوناگونبیماري هايبهخوابکارتنافرادازبسیاريکهآن جااز
.نددارنظرتحترایافتهبهبودافرادوکردهمراجعهمراکزبهمرتبصورتبهمتفاوتزمینه هايدر



بههکچرا.استسرپناهنداشتنبهبودي،ازپسکارتن خوابی،ازآسیب دیدهافراددغدغه هايازیکی
الاحتموگشتبازخواهدپیشینحالتبهچیزهمهمعموالزندگی،قبلیفضايبهآن هاورودمحض
.می رودباالبسیارموادمصرف

تکمیلجهتماه6مدتبهبهبودیافتگانزدایی،سمدورهپایانازپس»بی نشان هاطلوعجمعیت«در
زندگیمناسبامکاناتبهمجهزمحیطدر)تنانیوروحیدرمانمخدر،موادازروانیآزادي(درماندوره

.می کنند
:دارداختیاردرخودفعالیت هايبرايمرکزپنجحاضرحالدر»بی نشان هاطلوعجمعیت«
حدودواستکرده فعالیتبهآغاز1391سالازمردان،آموزشیودرمانیاقامتی،مرکز»امیدسراي«

.داردظرفیتنفر110
بهآغاز1396ماهفروردیندرسال18تا13پسرنوجوانانآموزشیودرمانیاقامتی،مرکز»نورسراي«

.داردظرفیتنفر40حدودواستکردهکار
کردهفعالیتبهآغاز1394ماهخرداددربانوانوکودکانآموزشیودرمانیاقامتی،مرکز»مهرسراي«

.داردظرفیتنفر170حدودمجموعهایناولفازواست
کهرددااختصاصیافته ايبهبودافرادبهتهرانشهرگگمرمنطقهدراستسرپناهی»امیدسويبه«

اینازواندنشدهوصلخانوادهبهاماشدهاشتغالبهموفقتنانیوروانیدرمانیدوره هايتکمیلازپس
شتغالاوتوانمندسازيوآموزشیدرمانی،خدماتمراکزایندر.می کننداستفادهسرپناهعنوانبهفضا

.می گیردصورتانمتخصصتوسط



یکافوصحیحمهارت هاينداشتناعتیاد،بهافرادآوردنرويعواملِمهمترینازیکیکهآنجاییاز
درفعالیتارکانمهمترینازیکی،آموزشاست،زندگیمختلفمسائلبامواجههبراي

.ردکبنديطبقهعمدهگروهدوبهمی توانراجمعیتایندرآموزش.است»بی نشان هاطلوعجمعیت«
مهارت هايآموزشدوم،وصحیح ترزندگیداشتنبرايارتباطیواجتماعیمهارت هايآموزشاول،

.طبیعیزندگیداشتنودرآمدکسبجهتدرمددجویانتوانمندسازيبرايشغلی
اي،هحرفوفنیهايمهارتفراگیريبامراکز،درحضورمدتطیدرکنندمیسعیبهبودیافتگان

گامیشان،زندگیوضعیتبهبودراهدرآرام،وپایدارزندگییکداشتنهايشیوهوتحصیلیارتباطی،
.بردارنداساسیومهم

موسیقی،کالس هايبهتوانمیشودمیارائهمراکزایندرکهآموزشیکالس هايجملهاز
 هايکالسهمچنینوروزنامه نگاريوعکاسیخوانی،شعروادبیکالس هايسفال گري،خوشنویسی،

.کرداشارهبانوانمهرسرايومردانامیدسرايمرکزدرنیازفراخوربهعروسک سازي



دیگريسواز.استدرآمدکسبوشغلداشتنبالغ،انساندرطبیعیزندگیارکانمهم ترینازیکی
دارايختلفمدالیلبهکار،وکسبفضايدربهبوديازپسبالفاصلهاعتیاد،ازیافتگانبهبودحضور

وآموزش،درمانازپس»بی نشان هاطلوعجمعیت«جهتهمینبه.استفراوانیدشواري هاي
اراستایندر.داردافراداینشرایطبامتناسبشغل هايایجاددرسعیمددجویان،توانمندسازي

طیردبهبودیافتگانکهکرداشارهزنانومردانبرايجمعیتاینکارآفرینیهايپروژهبهمی توان
.می شوندآشناشغل شاندرتخصصیوتکمیلیمهارت هايبادرآمد،کسبباهم زمانآن،



خودهايهخانوادبهبهبودیافتگانشدنوصل»بی نشان هاطلوعجمعیت«نهاییهدفگفتبتوانشاید

ازیکیمی تواندخانواده،فضايدرکانونیحمایتکهچرا.استخانوادهنهادبهبخشیکانونو

مدتدر»بی نشان هاطلوعجمعیت«.باشدآن هابرايماندنپاكبهتعهدوایستادگیعواملمهم ترین

ردحمایتیخدماتارائهباآن ها،خانواده هايبااليآسیب پذیريبهتوجهبابهبودیافتگان،اقامت

رویکرديباآن هابه…والتحریرلوازمارائهغذایی،بسته هايارائهفرزندان،تحصیلزمینه هاي

مییريجلوگآسیبفضايدرآن هاخانوادهاعضايسایروفرزندانوهمسرگرفتنقرارازپیشگیرانه،

.کند



جمعیت«روانشناسانومددکارانحمایتونظارتتحتودرمانیفرآیندهايطیازپس

اراجتماعیجایگاه هايدرگرفتنقرارجهتالزممهارتوآمادگیبهبودیافتگان،»طلوع بی نشان ها

.گشتخواهدبازجامعهدرخودطبیعیزندگیبهنهایتدرومی کنندکسب

احتسبهاوبازگرداندنوکارتن خوابفردیکنجاترسالتخانواده،بهوصلیعنیششممرحلهدر

امعهجافرادحساس سازيهموارهطلوعاجتماعیرویکردکهآنجاییازامامی رسدپایانبهزندگیعادي

عاديزندگیمرحلهبهبهبودیافتهافرادرسیدنازپساست،بودهکارتن خوابیمسالهبهنسبت

فرديعنوانبهتامی کوشندوکردهمسئولیتاحساسخودجامعهبهنسبتافرادایناجتماعی،

.شوندظاهرجامعهدراثرگذار

خهچرواردمددجوعنوانبهکارتن خوابی،یعنیخود،زندگینقطهسیاه تریندرروزیککهافرادي

ردخدمتبهوشدهخارجچرخهاینازمددکارعنوانبههفتممرحلهپایاندرشده اند،طلوعحمایتی

.می پردازنداجتماعیآسیب هايکاهشدراثربخشیوجامعه



مراسم آیین مهروزي



سراي امید طلوع بی نشان ها



سراي نور طلوع بی نشان ها



سراي مهر  طلوع بی نشان ها



خونه مادري طلوع بی نشان ها





ن فعالیت هاي کاهش آسیب جمعیت طلوع بی نشـان ها متفـاوت اسـت بـا  آ
رویکردي  که تحت عنوان مراکز کاهش آسـیب در جامعـه مـی شناسـیم از 

ه؛شاخص هاي کاهش آسیب  و اقدامات پیشگیرانه مطرح شده می توان ب
ان از کودکان در معـرض آسـیب وکودکـو حمایت تحصیلی  بخشی آگاهی _

کار و خیابان 
هاي همیاري گري معیشتی در نقاط صفر مـرزي خصوصـا جنـوبفعالیت _

شرق کشور که نقطه ترانزیت مواد مخدر است 
ا با خانواده هاي زندانی ها که مشکالت معیشـتی و اجتمـاعی آنهـهمیاري  _

.گرددکودکانشان می تواند باعث بی خانمانی و ترك تحصیل 
از زنان باردار و نوزاد هایشان در محله هاي  آسیب خیر تهران  حمایت _
عالیـت تعیین کننده هاي اجتماعی مانند فقر و نابرابري براي انجـام فرصد _

هاي خیرخواهانه در سطح کشور 
ري رویکرد هاي جدید پیشگیري از اعتیاد در جهان بـا  آینـده نگـبررسی _

درباره چشم انداز پیش رو درکشورمان
مشارکت هاي روش مند و موثر  براي بستر سازي کاهش آسیب جذب _
محتوا ترویجی و آگاهی بخشی در زمینه  کاهش آسیب تولید _
ی درشبکه  هاي اجتماعی و مطبوعات وصدا وسیما براي آگاهی بخشحضور _

در جامعه 
زدایی  از فرد کارتن خواب با ارائه الگوي مناسب برخورد با فرد انگ _
و همراهی گروه هـاي همتـا متشـکل از  بهبـود یافتگـان طلـوع  در حضور _

پروسه درمان  فرد کارتن خواب
ت و سن مراکز اقامتی و سر پناه براي بی خانمان ها با تفکیک جنسیایجاد _
فاظـت فرد می تواند تا زمان رسیدن به سرپناه مناسب که از بهبودي اش ح(

.) شود؛ در سراها طلوع بماند
سازي خانواده هاي آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابیتواتمند _
ی در آموزش و انتقال تجربیات و با هدف  آگاهی بخشمردمی ایجاد شبکه _

جامعه
ن گروه حمایتی متشـکل از مـردان و زنـاجلسات دوازده قدمی که برگزاري _

تراك بهبود یافته است که تجربیات، نیرو و امید خـود را بـا دیگـران بـه اشـ
می گذارند

ت هاي مراسم آئین مهروزي هر هفته برگزاري  تولد پاکی و مشارکبرگزاري _
بهبود یافتگان طلوع

یب سازي و اشتراك گذاري تجربیات با دیگر سمن  هاي حوزه آسـتوانمند _
کشورهاي اجتماعی در سطح 

راه اندازي خونه مادري به عنوان اقامتگـاه موقـت نگهـداري از کودکـان در _
معرض آسیب در محله دروازه غار

حله راه اندازي خانه پدري با عنوان مرکز اشتغال زنان سرپرست خانوار در م_
دروازه غار

پویش کودکان شهرم براي همراهـی بـا  کودکـان کـار و خیابـان  در شـهر _
تهران
اي توزیع غذاي گرم ،پک بهداشتی بـانوان،پتو و لبـاس گـرم در پـاتوق هـ_

کارتن خوابی تهران



پدريمادري،خونهخونه
وآسیبکاهشهدفباغاردروازهخیزآسیبمحلهدرپدريخونهمادري،خونه

.استگرفتهشکلاعتیاد،وخوابیکارتنازدیدهآسیبکودکانومادرانهمیاري
وکودكبرايعشقوحمایتاشتغالوگرمغذايتمیز،لباسحمام،باايخانه

استگرفتهشکلاستخوردهگرهفقرواعتیادبازندگیشکهمادري

خونه مادري

خونه پدري



تغالاش،آموزشیحوزه،آموزيتحصیلی،سوادمعیشتی،تفریحی،مشاوره،درمانیخدماتدرحوزهمراکزایندرطلوعهايفعالیت
.گرددمیاعالمزیرهايجدولدرکهباشدمی

خونه پدري

خونه مادري

جدول حضور در خونه مادري ، خونه پدري



جدول خدمات درمانی ،تحصیلی،سواد آموزي،معیشتی در خونه مادري،خونه پدري



خانه مادري-کالس سواد آموزي مادر بسته ارزاق در محله دروازه غار500توزیع 

نوازد خانواده آسیب دیده از اعتیاد وکارتن خوابی  
تحت حمایت خونه مادري

خدمات درمانی براي کودکی که دچار فلج شده است

تهیه لباس وکیف ولوازم التحریر مدرسهکالس تقویتی درسی

گزارش تصویري خدمات ارائه شده در خونه مادري ، خونه پدري



جدول خدمات تفریحی در خونه مادري ، خونه پدري

برگزاري اردو هاي تفریحی و آموزشی 

برگزاري جشن ها و اعیاد و تولد هاي مااهانه

فضاي تفریحی در خونه مادري



جدول دوره هاي آموزشی ارائه شده در خونه مادري ، خونه پدري

کالس هاي آموزشی خونه مادري



جدول کارگاه هاي تولیدي در خونه پدري

کارگاه هاي خونه پدري



کودکانه طلوع 

یب هاي نام فعالیت هاي جمعیت طلوع بی نشان ها در راستاي توقف و کاهش اثر چرخه باز تولید آس» کودکانه طلوع«
اد اجتماعی است که با حمایت مالی و معنوي از کودکان آسیب دیده یا در معرض آسیب هاي اجتماعی به ویژه اعتی

ود به این دسته از فعالیت هاي اجتماعی خ. سعی دارد تا مانع از گسترش آسیب هاي اجتماعی در میان این گروه گردد
 .چهار دسته نقطه صفر مرزي، بوي عیدي و بوي ماه مهر و پویش آفتابگردون تقسیم می شوند

ماه مهربوي 

بت نام، بدین صورت که هزینه  ث. در راستاي حمایت تحصیلی از کودکان در معرض آسیب است» بوي ماه مهر«پروژه 
خرید کتاب و روپوش، کالس فوق العاده که در طول سال برگزار می شود تا سقف مشخصی توسط جمعیت 

تحریر در هم چنین برگزاري جشن شروع سال تحصیلی و اهداي نمادین کیف و لوازم ال. طلوع بی نشان ها تامین می شود
.این جشن به کودکان و نوجوانانی که تحت پوشش مجموعه هستند از دیگر فعالیت هاي این پروژه است

ده از اعتیاد تالش تیم شناسایی بوي ماه مهر در طول سال تحصیلی نیز با پیگیري وضعیت تحصیلی کودکان آسیب دی
.می کند مشکالت درسی و خانوادگی این کودکان را پوشش دهد

یلی، یکی از نکات مهم و مزیت هاي این پروژه این است که براي هر کودکی به تناسـب سـن، جنسـیت، مقطـع تحصـ
سـیار از شرایط خانوادگی و استعدادهاي فردي کودکان به وضعیت آموزشی آنان رسیدگی می شـود و از آنجـایی کـه ب

کودکان تحت پوشش بوي ماه مهر به دلیل شـرایط ویـژه زیسـتی، داراي مشـکالت عمـده اي در مهارت هـاي زنـدگی
.هستند، در ارائه خدمات حمایتی و مددکاري به این کودکان، به آموزش هاي غیر تحصیلی نیز توجه شده است

یـت سـایر کودکان تحت پوشش این پروژه عمدتا کودکانی هستند که به دلیل وضعیت اعتیاد والدین آنهـا، مـورد حما
.نهادهاي حمایتی قرار نمی گیرند

کودك به فراخور نیاز هر کودك حمایت هاي تحصـیلی صـورت گرفـت از 282براي 98مهر سال » بوي ماه«در پروژه 
ه مدت جمله لوازم التحریر و وسایل مورد نیاز مدرسه تهیه و شهریه مدارس آنها و همچنین کالس کمک آموزشی که ب

ریال که بخشی از این خدمات بـه صـورت داوطلبانـه ارائـه 1.304.705.000ساعت برگزار شد به ارزش ریالی 1500
.ریال بوده است900.000.000گردیده است که ارزش ریالی واقعی این خدمات 



جشن بوي ماه مهر
98شهریو



نقطه صفر مرزي

ازیريپیشگجهتدرطلوع بی نشان هاجمعیتتوسط»مرزيصفرنقطهکمپین«
رب.استشدهتعریفایراننشینمرزمناطقدراجتماعیآسیب هايگسترش

واداعتیازدیدهآسیبافرادبیندرپذیرفتهصورتمطالعاتومشاهداتاساس
نقاطنانساکاست،بی نشان هاطلوعجمعیتفعالیتاصلیزمینهکهکارتن خوابی

یاییجغرافپراکندگیکهاندبودهمخدرموادمصرفسوءبهگرایشخطردرمرزي
سیبآاینبرآموزشیورفاهیامکاناتکمبودهمچنینوآنانبهدسترسیعدمو

ردکارتن خوابیازدیدهآسیبافرادازباالییدرصدحاضرحالدرواستافزوده
صفرقطهنکمپین.کرده اندکوچتهرانبهمرزينقاطازکههستندافراديپایتخت

گسترشازپیشگیريغالبدروآموزشیبرابريتوسعهجهتبهمرزي
ازهکآموزشیابزارهايوافزارنوشتتهیهزمینهدرراخودفعالیتکارتن خوابی،

ایی هايشناسبااساس،اینبر.کردآغازاستکودکانبرايتحصیلاولیهالزامات
اتموسسمحلی،معتمدافرادازدریافتیهايگزارشهمچنینوپذیرفتهصورت
هدف،نواحیپرورشوآموزشمدیرانهمچنینومرزيروستاهايخیریه

تجنسیهمچنینوآموزاندانشآموزشیمقطعحسببرافزارنوشتبسته هاي
.می شودتهیهآنان

اساسبرو98سالدرایرانمرزهايدرشدهتوزیعتحصیلیبسته هايتعداد
وکیفشاملبسته36،107بودشدهانجامگذشتهسالطیکهکودکانشناسایی

98سالدرپروژهاینهزینه هايمجموعکهاستبودهلوازم التحریر
ومردمیواریزيریال884.010.001مبلغکهاستبودهریال2.395.547.990

.استبودهپروژهاینافزودهارزشریال1.184.053.700مبلغ



آمار نقطه صفر مرزي به تفکیک استان 



خدالبخند
هانشانبیطلوعجمعیتکودکانهپروژهرویدادهايازیکی»خدالبخند«جشن
کوره هايجملهازمحرومه هايمحلکودکانبرايشاديایجادهدفباکهاست

.شودمیبرگزارغاردروازهوآجرپزي
روژهپهدفجامعهتوانندمیکهاستکودکانیشناساییپروژهایناهدافازیکی
.باشندهانشانبیطلوعجمعیتکودکانهحمایتهاي

یلدامهرجشن
هبومی آیندهمگردخانواده هاافرادمعموالکهاستشب هاییازیکییلداشب

طلوعلدلیهمینبهاستتلخ ترومشهودترکارتن خوابافرادتنهاییدلیلهمین
نمادهايتوزیعهمچنینوطلوعاقامتیمراکزدریلداجشنبرپاییبایلداشبدر

رادافمیاندرآنارزشیمبانیوخانوادهفرهنگیادآوريدرسعیپاتوق هادریلدا
رایلداشکوهبامراسمیطینیز98سالدر.داردبهبودیافتهافرادوکارتن خواب

همحلایندیدهآسیبکودکانبرايوشدغاردروازههايکوچهپسکوچهمهمان
.گردیدبرگزارجشن

عیديبوي
»شان هاطلوع بی نجمعیت«کودکانهفعالیت هايازدیگریکی»عیديبوي«پروژه
وکفشوکیفارزاق،بستهعید،لباستهیهبانوسالآستانهدرسالهرکهاست

.می شودبرگزارنوسالازاستقبالجشنقالبدر
آنهازندگیشالودهبرکارتن خوابیکههستندخانواده هاییپروژهاینمخاطبان

یب دیدهآسخانواده هايازحمایتوشناساییباطلوع.استگذاشتهمستقیمتاثیر
راماعیاجتشادزندگیتجربهآنهابهتامی کوشدکودکان،برتمرکزبااعتیاداز

ه هابچبرايعیدخریدبهموفقکروناویروسشیوععلتبهامسال.کندهدیه
ردید،گارسالوتامینخانواده هاماهیکمایحتاجبامتناسبارزاقبستهامانشدیم

زاکودکانازتعداديدرمانهزینه هايوکتابتهیهونامثبتهزینههمچنین
.گردیدتهیهمبلغاینمحل



لبخند خدا
98خرداد ماه 

جشن مهر یلدا
98دي  ماه 

توزیع ارزاق
)بوي عیدي(

98اسفند ماه 



شهرمکودکانپویش

وابخکارتنبهرسانیخدمتدههیکباالتجربهباهانشانبیطلوعجمعیت
فاوتیتبیواندبودهکارکودكآنها،ازباالییدرصداستباوراینبرتهرانهاي

.باشدداشتهباريفاجعهتبعاتآیندهدرتواندمیکودکاناینبهنسبت
وزهحدرکاربهگریختهوجستهطوربهخودفعالیتهايسالدرطلوعجمعیت
استپرداختهکارکودکان

تاشدیمآنبرکرونابیماريگیريهمهزماندرضدعفونیموادپخشازپساما
در»شهرمکودکان«پویشغالبدرمنسجمودقیقايبرنامهباومستمرکاري
.دهیمانجامکارکودکانکاهشجهت

یتجمع»گرسنهبدونشهرتهران«کمپیندلازکه»شهرمکودکان«پویشدر
بهپنجشنبههرطلوع،دغدغه مندیاوراناست،آمدهبیرونهانشانبیطلوع
سطحوهاچهارراهدرکارکودکانبابازيوخوراکییاغذاییوعدهیکپخش
هاآناعتمادجلبودوستانهرابطهایجادباطریقاینازتاپردازندمیتهرانشهر

نندکاقدامهایشانخانوادهوضعیتومحالتشناسیآسیبوشرایطارزیابیبه
بااسبتنبیکردنکاربهمجبورماشهردرکودکیهیچبرسدروزيآنکهامیدبه

نباشدهایشتواناییوسن



پویش کودکان شهرم



مهرورزيآیین 

جمعیت » آیین مهرورزي«سال است که سه شنبه شب هر هفته و بدون وقفه، در 10بیش از 
25تعداد غذا آیین مهرورزي ابتدا با . شودخوابها توزیع میطلوع بی نشان ها غذایی طبخ و در میان کارتن

.پرس غذا در هر سه شنبه رسیده است3000و در حال حاضر به بیش از پرس آغاز شد 
9اعت پخت غذا از ساعات ابتدایی روز سه شنبه توسط تعدادي از بهبودیافتگان آغاز می شود و حدود س

ا جمعیت شب جشنی به پاس بهبودي افراد کارتن خوابی که در طی هفته هاي گذشته در فرایند جذب ب
سط طلوع  بی نشان ها همراه شده اند برگزار می شود و در انتهاي مراسم جشن غذاها بسته بندي شده تو

ها، در قالب گروه هايیاوران و همراهان جمعیت طلوع بی نشان
.دپارك ها و خیابان هاي شهر که محل زندگی افراد کارتن خواب است توزیع می شوندر » پخش غذا«

ر همچنین در شب هاي سرد زمستان، عالوه بر سه شنبه  شب ها، در تمامی شب هایی که دماي هوا به زی
ورت صفر درجه کاهش می یابد نیز، طلوع با وعده غذایی گرم، پتو، چوب جهت هیزم و لباس گرم به ص

.اضطراري در پاتوق ها حاضر می شود
ست هدف از وعده غذایی گرم سیرکردن جسم افراد آسیب دیده از کارتن خوابی نی» آیین مهرورزي«در 

.ستبلکه این غذا که با مهر، خلوص و نگاهی بی قضاوت همراه است ، یادآور حس ارزشمندي این افراد ا
خواب داده غذاي گرمی که با احترام و بدون نصیحت و منت و فقط با پیام امید و محبت، به کارتن

به هیچکس قول و وعده و » آیین مهرورزي«در واقع در فرایند . می شود ، یادآور کانون خانواده است
اعتماد هیجان کاذب براي تغییر داده نمی شود و تنها غذا و احترام است که یک ارتباط دو طرفه از جنس

شود شخص دچار تنهایی اجتماعی نشود و فضاي تغییر را براي او ایجاد را به وجود آورده و باعث می
.شودنیز توزیع می… همراه غذا، پتو، لباس، لوازم بهداشتی و. کند

:مناطق عمد توزیع غذا در تهران عبارت است از
…شوش، مولوي، هرندي، خاوران، حاشیۀ بزرگراه آزادگان و شهید کاظمی، آتی ساز، فرحزاد، تهرانسر و

آخرشنبهسهدرفقطپرس15000وپرس105600تعدادمهرورزيسه شنبه52طی،98سالدر
عدد3800زمستانازهفته12درهمچنین.استشدهتوزیعوطبخگرمغذاينوشابههمراهبهسال
هکاستشدهتوزیعکارتن خوابیپاتوق هايدربانوان،بهداشتیپک1000حدودسال،طولدروپتو

مبلغآنافزودهارزشواستبودهریال4.582.800.000گذشتهسالدرمهرورزيآیینکلیهزینه
.استبودهریال2.653.200.000

.استبودهنفر282شده اند،جذبطلوعسراهايدرپذیرشبرايپاتوق هاازکهافراديتعداد



برگزاري مراسم آئین مهروزي 
هر سه شنبه شب

تهیه بسته بهداشتی بانوان 
پخش یک سه شنبه در هرماه

برگزاري تولد پاکی
هر سه شنبه شب



رسانهجمعیت طلوع بی نشان ها در 
جمعیت طلوع بی نشان ها با هـدف آگـاهی و 

ب امید بخشی و تغییر نگـاه جامعـه بـه آسـی
ی از کارتن خوابی و اعتیـاد بـه معرفـدیدگان 

پردازدفعالیت هاي خود در رسانه می 







موعهمجایناجتماعیفعالیت هايطلوعفعالیتدیگربخش
و»نباشیمبی تفاوت«شعاردوبافعالیت هااین.است

ابزارهايازاستفادهباتامی کوشد»1+1=11;1+1≠2«
دکنایجادجامعهافراددرراباوراینآگاهی بخشی،وآموزش

ونیستآنازشدهجدابخشجامعهآسیب دیدهبخشکه
زمانگوناگونبرهه هايدراستممکنافرادهمهسویکاز
انشنزدیکیافردخودحتیوببینندآسیباتفاقایناز

امعهجافرادهمهسوي،دیگرازوشوندفرآیندهمینقربانی
تادگیایسوحمایتباتنهاومسئولندآسیباینبهنسبت

ادافرتمامیتوقعبدونوقضاوتبدونعاشقانه،مستمر،
میدواراکم آسیب تروبهترفرداییساختنبهمی توانجامعه

.بود
کهاستاینطلوعحمایتیفعالیت هاينتیجهواقعدر

حمایتموردطلوعدرکارتن خوابعنوانبهروزيکهفردي
تبدیلفرديبهیک سالمدتظرفاستگرفتهقرار

هبودببهخود،اجتماعیمسئولیتپذیرشضمنکهمی شود
تالشومی کندکمکخودهم درداناجتماعیوضعیت
.کندخارجکارتن خوابیچرخهازراآنهامی کند



گرسنهبدونشهرتهران

هبطرحاین.کردآغازراگرسنهبدونشهرتهرانطرحطلوع بی نشان هاجمعیت1394سالدر
تاالرها،وسازمانهامیهمانی ها،ومجالسازنخوردهدستوسالمباقیماندهغذاهايجمع آوري
وکارتن خوابافرادبهرسانیخدمتمراکزونیازمندافرادبهرساندنجهت…ودانشگاه ها
.دارداختصاصتهرانشهربی خانمان

:می باشدزیرشرحبهغذااهدايروش هاي
ودستسالمباقیماندهغذاهايآوريجمعبرايهماهنگیو55739956شمارهباتماس

بهپرس20ازکمترغذاهايتحویلپروژهنقلوحملبخشتوسطپرس20ازبیشنخورده
هبمردمینذوراتوخیراتدریافتوهماهنگیگرسنهبدونشهرتهرانکمپینپایگاه هاي

قربانیگوشتشده،طبخغذايخشک،ارزاقوبارخواروصورت،

طلوع بی نشان هاجمعیتاقامتیمراکز-
)خوابیکارتنازدیدهآسیبمردان(امیدسراي-
)خوابیکارتنازدیدهآسیبدخترنوجوانانوکودكومادر(مهرسراي-
)خوابیکارتنازدیدهآسیبنوجوانپسران(نورسراي-
تهرانشهرسطحدرکارتن خواب هادرمانیواقامتیمراکز-
معلولینوسالمندانآسایشگاه هاي-
خیریهمراکز-
حاشیهوتهرانشهرنشینفقیرناطق-



پخش غدا 
درمراکز کاهش آسیب





فعالیت هاي طلوع در دوران  همه گیري بیماري کرونا 

از . مشارکت اجتماعی در بحران هاي ملی از مهمترین عوامل کاهش آسیب هاست
اولین روزهاي اعالن جمعی همه گیري بیماري کرونا، جمعیت طلوع بی نشان ها به 

عنوان یک تشکل مردم نهاد، با بهره گیري از مشارکت هاي اجتماعی خیرین و 
داوطلبان خود با دو پروژه بزرگ ملی در کنار مردم ایران ایستاد تا به کمک کسانی 

.بیاید که سالمت و معیشتشان با همه گیري کرونا تحت تاثیر قرار گرفته بود
به تهیه، بسته » آیین مهرورزي«و پویش » از کرونا امید و آگاهی می سازیم«پروژه 

بندي و پخش مواد ضدعفونی و بسته هاي ارزاق در نقاط آسیب پذیر اجتماعی 
کشور اختصاص داشت و از محالت پایین، چهارراه ها و حاشیه تهران آغاز و به 

شهرها و روستاهاي کم برخوردار و دور افتاده کشور نیز رسید

.از کرونا امید وآگاهی می سازیم

عاتتبازدیدهآسیبافرادبازهشدنگستردهوکرونابیماريگیريهمهادامهبا
شددهاندیشیايپروژهبههانشانبیطلوعمجموعهدربیمارياینشیوعازناشی

درروژهپاینذیلهايفعالیتبه.دهدقرارتخصصیحمایتتحتراافرادبتواندکه
:شودمیاشارهزیر



پویش از کرونا امیدوآگاهی می ساریم
هزار پک ضدعفونی و ماسک 45توریغ بیش از 



















پویش آیین مهروزي 

ازمندنیهايخانوادهبینارزاقبستههزارپنجاهتوزیعهدفبامهرورزيآیینپروژه
اجتماعیدیدهآسیبهايخانوادهازحمایتبرعالوهپروژهایندرشدآغاز

هداددستازراخودمشاغلکرونابیماريگیريهمهواسطهبهکههاییخانوادهاز
.گیرندقرارپوششتحتاند
،قزوین،گرمسارکرج،تهران،شهرهايدرارزاقايبستههزار42ازبیشکنونتا

ان،ورامین،لرستهرمزگان،سنندج،قم،کاشان،چالوس،آمل،رشت،شیراز،لردگان،
فهد.استرسیدهنیازمندافراددستبه...پاوهوبانهمریوانکولبرانآبادخرم

شدهشوكدچارکهاستايجامعهدربخشیامیدپروژهایندرطلوعجمعیت
.استبوده



پویش آیین مهروزي
هزار بسته ارزاق در سراسر ایران42توزیع بیش از

























کارآفرینی

وحمایتیفعالیت هايبینمشتركفصلیکمی توانراطلوعکارآفرینیفعالیت هاي
زشارتولیدازعبارت استکارآفرینیتعریفکهآنجااز.دانستطلوعاجتماعیفعالیت هاي

درعطلوکارآفرینیپروژه هايدر.نامیداجتماعیکار آفرینینهادیکراطلوعمی توانافزوده،
مچنینهوبهبوديپایداريشاخصبهکارتن خوابی،ازبهبودیافتگانبراياشتغالایجادکنار

.استشدهویژه ايتوجهبهبودیافتگانبراياجتماعیارزشمنديتولید

مهرنهال

ویروحدرمانواشتغالجهتکهاستنشان هابیطلوعجمعیتکارآفرینیزیرشاخهمهرنهال
یاهگوگلتولیدجهتگلخانهسهحاضرحالدر.استشدهایجادموسسهاینمددجویانروانی

تاسشدهایجاد)بی سرپناهوخوابکارتنزنانآموزشیودرمانی_اقامتیمرکز(مهرسرايدر
ودرختچه هاجملهازآپارتمانیوزیستیگیاهوگلپرورشبهاقداممددجویانآندرکه

.استنمودهکوچکگیاهانکلیطوربهوکاکتوس ها
ازحاصلدرآمدوریال98،1.323.062.284سالدرکارآفرینیشاخهاینهزینه هايمجموع

مشغولکاربهثابتصورتبهپروژهایندرنفر15واستبودهریال1.318.105.243آن
.شده اند

امیدسرايهايکارگاه

زشآموهدفباواستهانشانبیطلوعجمعیتکارآفرینیشاخهزیرامیدسرايهايکارگاه
ارگاهکسهدارايمرکزاین.استشدهدایرامیدسرايمرکزدرگانیافتهبهبودبهاشتغالو

.باشدمیمجزا



نهال مهر
زیر شاخه کارآفرینی طلوع 



کارگاه تولید جامداداي سراي امید

کارگاه مروار بافی سراي امید

کارگاه ساخت مبل سراي امید



کارگاه دوخت گان سراي امید

سراي امید) تیفانی(کارگاه دکوراتیو چند وجهی

کارگاه تولید ماسک سراي امید



مهرخانه

بهکهتاسکاتلیزرتکنیکودستگاهباشدهتولیدهنريآثارشامل»مهرخانه«کارآفرینی
از.ندمی کشایانیکمکنیز»مهرسراي«بانوانبهبوديپروسهبههنريوظریفکارهايجهت
 باشدمی…واستیکرانواعدکوراتیو،محصوالتشاملپروژهایندرشدهتولیدمحصوالتجمله

.ستندهمشغولمحصوالتاینتولیدبه»مهرسراي«بهبودیافتگانازنفر10حاضرحالدرکه
ازپس.استاعتیادازبهبودیافتهزنانبرايآندرمانیوجهمهر،خانهمهمویژگی هايجملهاز

رويوفردمجددوسوسهاحتمالسنگینوسختمشاغلمانندمشاغلبرخیاعتیاددرمان
ایداريپبهمی تواندمشاغلبرخیترتیبهمینبهومی کندبیشتررامواردمصرفبهآوردن
احساسهبهبودیافتبهومی کنددرگیررافردخالقیتکههنريفعالیت هايوکندکمکدرمان
.استجملهآنازمی دهداثرخلق

مهرلقمه

جسمیاملکسالمتشرایطدرکهبهبودیافته ايبانوانکارآفرینیبهدرمانینگاهبا»مهرلقمه«
مششمرحلهدرکهمردانیومادرانوزنانپروژهایندر.شده استپایه گذاريمی برندبه سر

.می پردازندفعالیتبهمهرلقمهدردارندقرارخانوادهبهبازگشتیعنیدرمان
ردمی گیصورتمیان وعدهوصبحانهشام،نهار،غذاییوعدهتهیه،»مهرلقمه«درحاضرحالدر
مجموعمی شودارسالپروژهاینباقراردادطرفسازمان هايکارکنانبرايغذاهااینکه

آنازحاصلدرآمدوریال98،33.179.000سالدرکارآفرینیشاخهاینهزینه هاي
.دشده انمشغولکاربهثابتصورتبهپروژهایندرنفر12واستبودهریال1.031.256.010



خانه مهر 
اشتغال سراي مهر

لقمه مهر 
اشتغال سراي مهر

خانه مهر 
اشتغال سراي مهر



ساالنهرویدادهايوهاجشن

است،جامعهافردباتعاملبرايمناسبامکان هايجملهازاجتماعیرویدادهايکهآنجاییاز
.استبودهطلوعترویجیابزارهايازیکیهموارهاجتماعیرویدادهايوجشن ها

پیمانداريجشن

جشننایدرومی شودبرگزاریافتهبهبودهايخانوادهبرايساالنهپیمانداريجشنگردهمایی
.می شودخواندهدوبارهپیمان

همدلیجشن

نایدر.می شودبرگزارطلوع بی نشان هاجمعیتیاورانبرايساالنههمدلیجشنگردهمایی
.می شودارائهیاورانبرايعملکردگزارشجشن

هانشانبیباشبیجشن

زاربرگطلوع بی نشان هاجمعیتخیرینبرايساالنههانشانبیباشبیجشنگردهمایی
.می شودارائهخیرینبرايموسسهعملکردگزارشجشنایندر.می شود

مادرروز

مادرانبراي»مادريخونه«و»مهرسراي«مراکزدرجشنبرپاییبرعالوهمادر،روزجشندر
آنهااردیدبهپاتوق هادرکارتن خوابزنانبرايزنروزهدیهتهیهباطلوعیاورانبهبودیافته،

برايطلوعهمیشگیپیامیادآورقضاوتبدونواحترامباآناهدايوزنروزهدیهتهیه.رفتند
.استبودهجامعهدرزنیکوانسانیکعنوانبهآنهاارزشمنديیعنیکارتن خواب ها



یلدامهرآیین

لدلیهمینبهومی آیندهمگردخانواده هاافرادمعموالکهاستشب هاییازیکییلداشب
رپاییببایلداشبدرطلوعدلیلهمینبهاستتلخ ترومشهودترکارتن خوابافرادتنهایی
ريیادآودرسعیپاتوق هادریلدانمادهايتوزیعهمچنینوطلوعاقامتیمراکزدریلداجشن

السدر.داردبهبودیافتهافرادوکارتن خوابافرادمیاندرآنارزشیمبانیوخانوادهفرهنگ
کودکانبرايوغاردروازههايکوچهپسکوچهمهمانرایلداشکوهبامراسمیطینیز98

.کردیمبرگزارجشنمحلهایندیدهآسیب

خداتبسمدخترم

ازافتهبهبودینوجواندخترانآموزشی-اقامتیمرکزاولینفرشته هاسرايدختر،روزباهمزمان
آرامومناايخانهمکاناین.شدافتتاحبی نشان هاطلوعجمعیتتوسطاعتیادیاخوابیکارتن
مقامداشتپاسبه.هستندخداوندتبسم،طلوعجمعیتاعتقادبهکهاستدخترهاییبراي
لمحدرکماکانموسیقیگروهکنسرتاجرايباجشنیمرکزاینافتتاحهمچنینودختر
.گردیدبرگزارطلوعپوششتحتدخترانوزنانبرايمهرسراي



جشن پیمانداري
98ردیبهشت ا

جشن شبی با بی نشان ها 
98تیرماه 

جشن همدلی
98خردادماه 



جشن مهر یلدا 
98دي ماه 



جشن تبسم خدا
99تیرماه 



استمنسرايایرانجايهمه

گلستانهاياستاندر98سالآغارازازسیلپسروزهاينخستینازطلوع بی نشان هاجمعیت

نفر50ازبیشهمراهیبادادستانیواحمرهاللهمکاريومجوزکسبباخوزستانولرستان

اطلوع  بی نشان هجمعیتبهبودیافتگانازنفر100وداوطلبمتخصصنیمهومتخصصنیروي

ودانداشتهحضورمنطقهدردرمانگرروانآشپزخانه،درمانگروامداد،شناسایی،تیمقالبدر

یزخمدلبرمرهمیلحظه،بهلحظهنیازموردموادتوزیعوگرمغذايطبخباکرده اندسعی

تداومنیزبلوچستانوسیستانسیلومیانهزلزلهدرسالطولدرهمراهیاین.باشندمردم

.داشت





سیل سیستان و بلوچستان
98بهمن ماه 



زلزله میانه
98دي ماه 



مهرآبهپویش
زاپسطلوع بی نشان هاجمعیت

لسیمنطقهدرحمایتیحضور

بلوچستانوسیستانزده

آبنبودمشکلمتوجه

چونمناطقیدرآشامیدنی

اینمردمشدیمدشتیاري

ازراخودنیازموردآبمناطق

نتامی)سیالبیگودال(هوتک

بخصوصافرادو.کردندمی

چونمشکالتیدچارکودکان

مسائلوحیواناتحمله

وتهیهشدند،بامیبهداشتی

بهآبذخیرههايمخزننصب

.ایمپرداختهمشکلاینرفع



پویش مهرآبه
98زمستان 

به تفکیک بخش و دهستان» مهرآبهپویش «توزیع آمار 



داوطلبانشاخص

میزان ساعت کـارکرد داوطلبـان در کـل 
معادلتا تابستان گذشتهسازمان در سال 

. بوده استساعت 345.755
ارزش ریــالی کــارکرد داوطلبــان در کــل 
ـــادل ـــته مع ـــال گذش ـــازمان در س س

.استبوده ریال 58778350000

میزان ساعات فعالیت داوطلبانه 
مراکز و واحدهابه تفکیک 



امیزان ساعات فعالیت داوطلبانه در پروژه ه



دواطلبانهفعالیت
طلوعکودکانه

دواطلبانهفعالیت
مادريخونه

دواطلبانهفعالیت
سازیممیآگاهیوامیدکرونااز



دواطلبان
خونه مادري

دواطلبان
مراسم آیین مهروزي

دواطلبان
مراسم مهر یلدا



توسعهشاخص

شاخص هايدرپایدارتوسعه.استسازمانآنپویایینشان دهندهسازمان،هردرتوسعهرکن
درهتوسعبنیاديطرح هايامااستبودهبی نشان هاطلوعجمعیتاهدافازهموارهکیفیوکمی
:ازعبارتندطلوعدرامسالتابستانتاگذشتهسال

پدريخونهاندازيراه

یده نیاز اشتغال زنان سرپرست خانوار آسیب دپاسخ به که در مرکزي  است »پدري خونه «
شان وجد اجتماعی منطقه دروازه غار که امکان اشتغال سالم با توجه به شرایط آسیب منطقه برای

ایل و کارگاه ثابت خیاطی، بافندگی و صنایع دستی که وس3این مرکز امکاناتی چون در نداشته، 
ضممنا مادران این مرکز براي . تامین شد، وجود دارد» نذر کارساز«تجهیزات آن در پروژه 

.نگهداري کودکانشان در زمان کار توسط مهد خونه مادري حمایت می شوند

خونه پدري
مرکز اشتغال زنان سرپرست خانوار دروازه غار



هافرشتهسراياندازيراه
یایخوابکارتنازبهبودیافتهنوجواندخترانآموزشی-اقامتیمرکزاولینفرشته هاسراي
رهاییدختبرايآراموامنايخانهمکاناین.شدافتتاحبی نشان هاطلوعجمعیتتوسطاعتیاد
وباشدمیرنفبیستمرکزاینظرفیت.هستندخداوندتبسم،طلوعجمعیتاعتقادبهکهاست

.استشدهگرفتهنظردرمرکزایندرآموزشیفضايهمچنین

حافظسراياندازيراه

منـد جمعیت طلوع بی نشان ها با راه اندازي و ارتقاي مرکز اشتغال در تالش اسـت کـه ضـمن توان
ست کمک کند تا فرد هویت اجتماعی و خودباوري از دسازي  افراد آسیب دیده از کارتن خوابی ،

ا رفته اش را بازیابد و همچین حافظ بهبودي و پاکی اش باشد ماحصـل دسـت کـارتن خـواب هـ
ندکمی بهبود یافته ها نیز تولیداتی خواهد بود که به چرخه کاهش آسیب در جامعه کمک 

ه ی  بیش از سه هزار متر است که داراي چهار سوله و یک آشپرخونوسیعسراي حافظ، محلی 
ون دو خط ظرفیت اشتغال بیش از دویست نفر از بهبودیافته ها را دارد  تا کنکهصنعتی است 

ن راه تولید دوخت کیف براي پروژه  نقطه صفر مرزي و ماسک آراه اندازي شده است  اما ادامه ای
هی  و تجهیز کامل این مرکز که اولین مرکز اشتغال بهبود یافته ها ایران است نیاز به همرا

.خیرین و کار آفرین هستیم 



سراي فرشته ها
اقامتی دختران نوجوان آسیب مکان

دیده از اعتیاد و کارتن خوابی



سراي حافظ
مرکز اشتغال طلوع بی نشان ها



شاخص توسعه عملکرد 
قابل شاخص  توسعه عملکرد واحد سنجشی است که تعیین می نماید چه چیزي در م

.کندکدام میزان یا بعد باید سنجیده شود اما براي آن جهت  یا تغییر تعیین نمی
ا شاخص هاي  توسعه عملکرد ابزاري کمی و کیفـی بـراي سـنجش یـک بـرون داد یـ

. استدستاورد هستند که هدف از سنجش توسعه عملکرد یک برنامه یا یک سرمایه
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