
نام و نشانهاگزارش عملکرد موسسه خیریه طلوع بی



بهشهریجامعهاقشارحاشیهایترینوآسیبپذیرترینازیکیعنوانبهعموماًکارتنخوابجامعهایهردر

خوابکارتنزندگیخاصشرایط.داردزندگیاشطبیعیساماندهیبرایاندکیتواناییکهمیآیدحساب

اجتماعیدهندهپیوندشبکههایازوکردهسلباوازرااجتماعیزندگیدرمشارکتفرصتهایتمامی

آغازاز.میآیدحساببهجدیدینسبتاًپدیدهایرانبزرگشهرهایدرکارتنخوابیپدیده.میسازدبیرونش

کالندرآمدی،شکافهایافزایشوبزرگشهرهایبهمهاجرتنرخرشدباایراندرمدرنیزاسیوندوران

بهارتنخوابیکامابودهاند،مواجهنشینیکپریانشینیگودنشینی،حاشیهچونپدیدههاییباایرانشهرهای

ینهمبهشاید.میآیدحساببهجدیدیاجتماعیمساله-تهراندرخصوصاً-آنامروزیگستردگیوشکل

رهایخبوگزارشهابهعمالًتاکنونونگرفتهقرارآکادمیکبررسیموردچندانموضوعاینکهاستسبب

.استماندهمحدودرسانهای

تهران،خیابانهایدرزمستانسرمایدرکارتنخوابچندمرگبا1382سالازتهراندرکارتنخوابیمسأله

وتاییدورسمیارقاموآمارازنظرصرف.شدمطرحعمومیعرصهدراجتماعیجدیمعضلیکعنوانبه

در.ودمیشروبهروبارهاکارتنخوابیپدیدهباخودروزمرهزندگیدرتهرانیشهروندهرمسئوالن،تکذیبهای

رایهفرضاینآنهاروزمرهمشاهداتازبسیاریواستخوردهگرهاعتیادباکارتنخوابیمردمازبسیاریذهن

.میکندتایید

طردمعلولهمکارتنخوابیزیرا.داردوجودپیچیدهوقویرابطهایاجتماعیطردوکارتنخوابیبین

موماًعمحرومیتهاوطردکنندهسازوکارهایکهکردتأکیدباید.باشدآنعلتمیتواندهمواستاجتماعی

.میباشندکارتنخوابیپیدایشورشدبسترساز

واقعیتی به نام        
کارتن خوابـی



اعیاجتمآسیبدیدگاناعتمادجلبوحمایتنیتباوبهبودیبهایمانبامهرورزانازتعدادی،1384سالدر

راآیینیآنها،میاندرغذامحدودیتعدادتوزیعبابهبودی،فرایندبهکمکنهایتدروبیخانمانافرادو

نآیی»نامباوقفهبدونوشبسهشنبههفته،هرسال،دهبهقریبازپساکنونکهکردندپایهگذاری

.برگزارمیشود«مهرورزی

وابی،کارتنخمعضلزمینهدرتخصصیحامیتنهاعنوانبه«بینشانهاطلوعخیریهموسسه»حاضرحالدر

کمکوتغییردادهکارتنخوابیواعتیادموضوعبهراجامعهنگاه«مهرورزیآیین»اشاعهوحفظباتامیکوشد

.شوندبهبودیودرمانچرخهواردفرایندایندرمشارکتبابیشتریافرادتاکند

معضلباهمزمانطوربهکهافرادیباموثرارتباطایجادبرایاستبهانهایومجالدرواقعغذاتوزیع

.مواجهنداعتیادبیماریوکارتنخوابی

و"پاکی"داوطلبانمالحظهقابلتعدادسهشنبه،شبهایدرطلوعمهرورزانمستمرحضورثمرهونتیجه

تراماحوادباراده،برتکیهباتابرمیگردندطلوعبهغذاتوزیعگروههمراهبههفتههرکهاست"بهبودی"

.بردارندخودزندگیمسیرتغییرجهتدرراگامنخستین

تاریخچه



واالیهانگیزباکهسیاسیغیرودولتیغیرنهاد،مردماستسازمانیهانشانبیطلوعخیریهموسسه

صورتبه1388سالازاجتماعیدیدهآسیبکودکانومردان،زنانازحمایتهدفباوهمنوعبهکمک

فعالیتی،خوابکارتنمعضلبادرگیرافرادتخصصیحامیعنوانبهطلوع.استکردهفعالیتبهآغازرسمی

عهجامبدنهبهبازگشتوخانوادهبهبازگشتاشتغال،آموزش،سرپناه،درمان،جذب،حوزههفتدرراخود

.استکردهمتمرکز

هبامروز،اجتماعیبیپناهانبهصادقانهوعاشقانهرسانیخدمتسالدهبهقریبطولدرموسسهاین

.استشدهبدلاعتیادبیماریوخوابیکارتنمعضلدیدگانآسیبمیاندرامنسرپناهیواستوارپایگاهی

ردانسانیهیچسازماناینجانبههمهحمایتهایباوانسانهااجتماعیآگاهیسایهدراستامیدوارطلوع

.نرساندصبحبهراشبخیابانهاناامنی

بیانیه جایگاه



کردهادایجانسانهااجتماعیزیستندرراپیچیدگیهاییآسودگیهایش،وزیباییهاکناردرامروزمدرندنیای

کهبودلیمعضبیخانمانیوبوداجتماعیمشکالتاصلیریشهفقروگرسنگیپیش،دههچندازکمتر.است

بادنشعجینباواستیافتهپیچیدهتریمعانیخانمانیبیاماامروزدنیایدر.داشتفقردرریشهصرفا

.استشدهتبدیلاساسیمعضالتازیکیبهاعتیادبیماری

،خردجمعیودوستیانسانحسبرتکیهباتانهادهاستعرصهایدرقدمصلح،وعشقشعارباطلوعحال

ایندرادننهگامبا.خویشفراموششدهخودبهدارد،نسیاندرریشهکهانسانیبازگشتبرایباشدتلنگری

رااداعتمکهعشقیمهدساختنسویبه.برویمبیتفاوتیازعاریجهانیساختنسویبهمیخواهیمچرخه،

.میسازدبدلاعتقادبه

یناپایههایکهتفکریاماباشد،تهرانشهردروایراندرایستادهاست،آندرطلوعامروزکهنقطهایشاید

.میبیندجهانیحرکتیرا،حرکتاینونمیداندمرزهابهمحدودراخوداستاستوارآنبرجمعیت

.کنیمزندگیوبازیابیمراحقیقیماناصالتتاشویمآنبرهمگی

بیانیه چشم انداز



آمار و فعالیتهای
موسسه خیریه طلوع  

بی نشان ها



و فعالیت های رهپویان آمار 
شده  پذیرش 

امید طلوعسرای 



آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 

درصدفراوانیمدت کارتن خوابی 

60762,5سالزیر یک

14114,5سال3تا 1

768سال5تا 3

14615به باالسال5

970100کلجمع

93جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک مدت کارتن خوابی، سال 

94جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک مدت کارتن خوابی، سال 

درصدفراوانیمدت کارتن خوابی 

24645سالیک زیر 

12924سال3تا 1

529,5سال5تا 3

10118,5سال به باال5

546100جمع کل 



آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 

درصدفراوانیمدت کارتن خوابی 

29051,5سالزیر یک

9016سال3تا 1

10218سال5تا 3

8214,5به باالسال5

564100کلجمع

95جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک مدت کارتن خوابی، سال 
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زیر یک سال سال3تا 1 سال5تا 3 سال به ��5 جمع کل

ی تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک مدت کارتن خواب
(درصد)

93سال  94سال  95سال 



درصدفراوانیماده مصرفی

48166هروئین و شیشه

9413متادون و شیشه

8011تریاک و شیشه

7310قرص و شیشه

728100جمع

93سال جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک ماده مصرفی،

آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 

94سال جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک ماده مصرفی،

درصدفراوانیماده مصرفی
32159هروئین و شیشه
9718متادون و شیشه
488,5تریاک و شیشه
8014,5قرص و شیشه

546100جمع



درصدفراوانیماده مصرفی

34761,5هروئین و شیشه

12021متادون و شیشه

275تریاک و شیشه

7012,5قرص و شیشه

564100جمع

95سال جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک ماده مصرفی،

آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 
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هروئین و شیشه متادون و شیشه تریاک و شیشه قرص و شیشه جمع

(درصد)مصرفی تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک ماده 

93سال  94سال  95سال 



درصدفراوانیسطح تحصیالت
808بی سواد
18018,5ابتدائی
40041سیکل
20821,5دیپلم

10211دیپلم به باال

970100جمع

93سالجدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک سطح تحصیالت،

آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 

94سالجدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک سطح تحصیالت،
درصدفراوانیسطح تحصیالت

5310بی سواد
11721ابتدائی
16831سیکل
17231,5دیپلم

366,5دیپلم به باال
546100جمع



درصدفراوانیسطح تحصیالت
407بی سواد
10218ابتدائی
15026,5سیکل
22039دیپلم

529,5دیپلم به باال
564100جمع

95سالجدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک سطح تحصیالت،

آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 
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بی سواد ابتدائی سیکل دیپلم دیپلم به �� جمع

ت���تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک سطح 
( درصد)

93سال  94سال  95سال 



درصدفراوانیگروه سنی

818سال 30تا 20

40442سال40تا 30

32333سال 50تا 40

16217سال 60تا 50

970100جمع

93سال جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک گروه سنی،

آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 

94سال جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک گروه سنی،

درصدفراوانیگروه سنی

14627سال 30تا 20

20237سال40تا 30

15829سال 50تا 40

407سال 60تا 50

546100جمع



درصدفراوانیگروه سنی

16830سال 30تا 20

21037سال40تا 30

15026,5سال 50تا 40

366,5سال 60تا 50

564100جمع

95سال جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک گروه سنی

آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 
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سال 30تا 20 سال40تا 30 سال 50تا 40 سال 60تا 50 جمع

(  درصد)تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک گروه سنی 

93سال  94سال  95سال 



آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 

93سالجدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک وضعیت تأهل،

درصدفراوانیوضعیت تأهل
32033متاهل
38039مجرد

27028متارکه
970100جمع

94سالجدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک وضعیت تأهل، 

درصدفراوانیوضعیت تأهل
23443متاهل
9918مجرد

21339متارکه
546100جمع



آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 

95سالجدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک وضعیت تأهل،

درصدفراوانیوضعیت تأهل
20837متاهل
8117مجرد

27549متارکه
564100جمع
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هل متا مجرد متارکه جمع

هل  (درصد)تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک وضعیت تأ

93سال  94سال  95سال 



درصدفراوانیسابقه محکومیت
70072محکومیت
27028عدم سابقه

970100جمع

یت،جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک سابقه محکوم
93سال 

آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 

درصدفراوانیسابقه محکومیت
39272محکومیت
15428عدم سابقه

546100جمع

یت، جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک سابقه محکوم
94سال 



درصدفراوانیسابقه محکومیت
30454محکومیت
26046عدم سابقه

564100جمع

یت،جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک سابقه محکوم
95سال 

آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 
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محکومیت عدم سابقه جمع

(درصد)تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک سابقه محکومیت 

93سال  94سال  95سال 



آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 

انواده،جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک وصل به کار و خ
93سال 

درصدفراوانی  وضعیت
2322وصل به کار

8278وصل به خانواده
105100جمع

درصدفراوانی  وضعیت
9753وصل به کار

8747وصل به خانواده
184100جمع

انواده،جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک وصل به کار و خ
94سال 



آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 

انواده،جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک وصل به کار و خ
95سال 

درصدفراوانی  وضعیت
6036,5وصل به کار

10463,5وصل به خانواده
164100جمع
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وصل به کار وصل به خانواده جمع

ده تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک وصل به کار و خانوا
(درصد)

93سال  94سال  95سال 



درصدفراوانیمدت اقامت

36836ماه1ز اکمتر

25025ماه3تا 1

19419ماه6تا 3

14314ماه9تا 6

606یکسال

1015100جمع

93سال جدول تعداد ترخیص  شد گان به تفکیک مدت اقامت،

آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 

94سال جدول تعداد ترخیص  شد گان به تفکیک مدت اقامت،

درصدفراوانیمدت اقامت

18734ماه1ز اکمتر

9417ماه3تا 1

6111ماه6تا 3

11221ماه9تا 6

9217یکسال

546100جمع



درصدفراوانیمدت اقامت

19334ماه1ز اکمتر

8916ماه3تا 1

9717ماه6تا 3

10318ماه9تا 6

8215یکسال

564100جمع

95سال جدول تعداد ترخیص  شد گان به تفکیک مدت اقامت،

آمار کلی رهپویان پذیرش  
طلوعسرای امید شده در 
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ماه1کمتر از  ماه3تا 1 ماه6تا 3 ماه9تا 6 یکسال جمع

(درصد)تعداد ترخیص  شد گان به تفکیک مدت اقامت 

93سال  94سال  95سال 



خدمات درمانی سرای امید 
1393طلوع در سال 

خدمات درمانی 
طلوعامید سرای 

درصدفراوانینوع خدمات 

5420دندان پزشکی

18269عمومی

135تخصصی

166چشم پزشکی

265100جمع کل نفرات

ریال 144.070.000جمع کل هزینه های درمانی
هزار ریال70میلیون و 144

93سال ، جدول تعداد خدمات درمانی ارائه شده

94تعداد خدمات درمانی ارائه شده، سال جدول 

درصدفراوانینوع خدمات 

8625دندان پزشکی

20159عمومی

237تخصصی

299چشم پزشکی

339100جمع کل نفرات

ریال 213.837.500درمانیجمع کل هزینه های 
ریالهزار و پانصد837میلیون و 213



خدمات درمانی سرای امید 
1393طلوع در سال 

خدمات درمانی 
طلوعامید سرای 

درصدفراوانینوع خدمات 

6219دندان پزشکی

19058عمومی

4012تخصصی

3411چشم پزشکی

326100جمع کل نفرات

ریال 28،427،200جمع کل هزینه های درمانی
دویست ریالهزار و427میلیون و 28

95جدول تعداد خدمات درمانی ارائه شده، سال 
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دندان پزشکی عمومی تخصصی چشم پزشکی جمع کل نفرات

(درصد)تعداد خدمات درمانی ارائه شده 

93سال  94سال  95سال 



برنامه هایلیست اقدامات و 
و فرهنگی ، آموزشی، هنری

طلوع در سرای امید خدماتی
1394و 1393سال 

93، سال اقدامات و برنامه های هنری، آموزشی، فرهنگی و خدماتیجدول

عنوان فعالیتاقدامات و برنامه ها

هنری

نفر از رهپویان 12هزار کارد و چنگال توسط 35مونتاژکاری آموزشی

فرهنگی، مذهبی

خدماتی



برنامه هایلیست اقدامات و 
و فرهنگی ، آموزشی، هنری

طلوع در سرای امید خدماتی
1394و 1393سال 

عنوان فعالیتاقدامات و برنامه ها

هنری

نفر از رهپویان 9هزار کارد و چنگال توسط 27مونتاژکاری آموزشی

فرهنگی، مذهبی

خدماتی

94، سال اقدامات و برنامه های هنری، آموزشی، فرهنگی و خدماتیجدول



برنامه هایلیست اقدامات و 
و فرهنگی ، آموزشی، هنری

طلوع در سرای امید خدماتی
1395سال

عنوان فعالیتاقدامات و برنامه ها

هنری

فیلماکرانجهتارسبارانفرهنگسرایدررهپویانازنفر250تعدادحضور,1

آوانتاژ

برجهایهمایشسالندرفیلمتماشایجهترهپویانازنفر200تعدادحضور,2

میالد
ونیزییتلوبرنامهدرهایشانخانوادههمراهبهیافتگانبهبودازنفر210حضور,3

خندوانه
تئاترشهرچهارسویسالندرتئاترتماشایجهترهپویانازنفر40حضور,4
درسبزبشقابانجمنمراسمدرشرکتجهترهپویانازنفر25حضور,5

اندیشهفرهنگسرای

فرهنگی، مذهبی

-انگرگ-بابلسر-گرمسارشهرستانهایبهبهبودیافتگانازنفر250مسافرت,1

مقدسمشهد

ورهپویانازنفر420حضورباطلوعخیریهموسسهتوسطافطاریمراسم,2

خاورانفرهنگسرایپذیراییسالندرهایشانخانواده

ایسردرمحرمایامعزاداریمراسمبرگزاریدریافتگانبهبودازنفر160حضور,3

امید

بهزنیسینهوعزاداریمراسمجهتیافتهبهبودرهپویانازنفر200حضور,4

مهرسرای

ابدیداروخمینیاماممطهرمرقدزیارتجهتیافتگانبهبودازنفر180حضور,5

خمینیحسنسیدایشانیادگار

بیوعطلغرفهبرپاداشتنوکنفرانسبرگزاریومطبوعاتنمایشگاهدرحضور,6

نشانها

حسطمدارستمامبهمهرنهالکردنتقدیمبرایرهپویانازنفر30تعدادحضور,7

تهران

سالمختلفایامدرپاتوقهادرخوابهاکارتنازنفر400سرمویاصالح,1خدماتی

95، سال اقدامات و برنامه های هنری، آموزشی، فرهنگی و خدماتیجدول



رهپویان آمار و فعالیت های 
پذیرش شده  

« 2به سوی امید »مرکز 
(گمرک)



مرکزبه « سرای امید»از مرکز 93که در سال رهپویانی تعداد 

نفر 11:رفتند« به سوی امید»

نفر 6:افراد شاغلتعداد 

نفر 5:تعداد خدمتگزاران

مرکز     آمار رهپویان 
«  2سوی امید به »

(گمرک)

مرکزبه « سرای امید»از مرکز 94که در سال رهپویانی تعداد 

نفر  69:رفتند« به سوی امید»

نفر 61:تعداد وصل به کار شده ها

نفر  44:  تعداد وصل به خانواده ها

نفر 5:تعداد خدمتگزاران



مرکزبه « سرای امید»از مرکز 95که در سال رهپویانی تعداد 

نفر 54:رفتند« به سوی امید»

نفر 47:افراد شاغلتعداد 

نفر27:                      تعداد وصل به خانواده

نفر 5:خدمتگزارنتعداد 

مرکز     آمار رهپویان 
«  2سوی امید به »

(گمرک)



و فعالیت های رهپویان آمار 
شدهپذیرش 

سرای مهر طلوع



ه آمار کلی رهپویان پذیرش شد
94طلوع سال مهر سرای در 

درصدفراوانیمدت کارتن خوابی

87زیر یک سال

2220سال3تا 1

109سال5تا 3

7264سال به باال5

112100جمع

94جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک مدت کارتن خوابی، سال 
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زیر یک سال سال3تا 1 سال5تا 3 سال به ��5 جمع



ه آمار کلی رهپویان پذیرش شد
94طلوع سال مهر سرای در 

درصدفراوانیماده مصرفی

3228,5شیشه

4237,5هروئین و شیشه

22متادون و شیشه

54,5تریاک و شیشه

54,5قرص و شیشه

1715هروئین

11متادون و هروئین

33کراک

11گل و حشیش

44ترکیبی

112100جمع

94جدول تعداد پذیرش  شد گان به تفکیک ماده مصرفی، سال 
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ه آمار کلی رهپویان پذیرش شد
95طلوع سال مهر سرای در 

درصدفراوانیگروه سنی

21سال7تا 0

53سال12تا 8

127سال18تا 13

3821سال 29تا 19

7139سال39تا 30

3821سال 49تا 40

137سال به باال50

21اعالم نشده

181100جمع

95سال گروه سنی، جدول تعداد پذیرش شدگان به تفکیک 
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سال7تا 0 سال12تا 8 18تا 13
سال

29تا 19
سال 

39تا 30
سال

49تا 40
سال 

سال به 50
��

ا�م نشده جمع



ه آمار کلی رهپویان پذیرش شد
95طلوع سال مهر سرای در 

درصدفراوانیوضعیت تاهل

5832متاهل

3519مجرد

6033متارکه

63بیوه  

106سایر

127اعالم نشده

181100جمع

95جدول تعداد پذیرش شدگان به تفکیک وضعیت تاهل، سال 
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هل متا مجرد متارکه بیوه  سایر ا�م نشده جمع



ه آمار کلی رهپویان پذیرش شد
95طلوع سال مهر سرای در 

درصدفراوانیتحصیالت

2011بی سواد

5430ابتدائی

6033زیردیپلم

3318دیپلم

32کارشناسی

116اعالم نشده

181100جمع

95سال تحصیالت، جدول تعداد پذیرش شدگان به تفکیک 
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بی سواد ابتدائی زیردیپلم دیپلم کارشناسی ا�م نشده جمع



ه آمار کلی رهپویان پذیرش شد
95طلوع سال مهر سرای در 

درصدفراوانیمدت مصرف

63سال1کمتر از 

3721سال5تا 1

4827سال10تا 5

2514سال15الی 10

148سال20الی 15

95سال 25الی 20

53سال30الی 25

63سال به باال30

2212اعالم نشده

74عدم مصرف

179100جمع

95سال تفکیک مدت مصرف، جدول تعداد پذیرش شدگان به 



ه آمار کلی رهپویان پذیرش شد
95طلوع سال مهر سرای در 

95سال تفکیک مدت مصرف، پذیرش شدگان به تعداد 
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ه آمار کلی رهپویان پذیرش شد
95طلوع سال مهر سرای در 

درصدفراوانیمدت اقامت

6035روز3تا 0

6538روز30تا 4

1810ماه3تا 1

148ماه3بیشتر از 

159مقیم

172100جمع

95سال تفکیک مدت اقامت، جدول تعداد پذیرش شدگان به 
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روز3تا 0 روز30تا 4 ماه3تا 1 ماه3بیشتر از  (  مقیم)نامشخص  جمع



ه آمار کلی رهپویان پذیرش شد
95طلوع سال مهر سرای در 

درصدفراوانیمدت کارتن خوابی

95ماه و کمتر1

148سال1ماه تا 2

63سال5تا 2

74سال10تا 6

21سال به باال10

14379گزارش نشده  

181100جمع

95سال تفکیک مدت کارتن خوابی، جدول تعداد پذیرش شدگان به 
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ماه و کمتر1 سال1ماه تا 2 سال5تا 2 سال10تا 6 سال به با�10 گزارش نشده  جمع



ه آمار کلی رهپویان پذیرش شد
95طلوع سال مهر سرای در 

درصدفراوانیماده مصرفی

6636هروئین

9854شیشه

148محرک

148متادون

159مورفین

126تریاک

حشیش، ترامادول،  )سایر 

8( کراک، مشروب، گُل

4

181100جمع

95سال تفکیک ماده مصرفی، جدول تعداد پذیرش شدگان به 



ه آمار کلی رهپویان پذیرش شد
95طلوع سال مهر سرای در 

95سال تفکیک ماده مصرفی، جدول تعداد پذیرش شدگان به 
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هروئین شیشه محرک متادون مورفین تریاک حشیش مادول ترا کراک مشروب گل جمع



خدمات مددکاری  و اقدامات 
1395سالطلوع در مهر سرای 

تعدادعنوان فعالیتردیف 

34مددکاریپروندهتشکیل1

34مددجویانوضعیتمشاهدهفرمتکمیلوتهیه2

34مددکاریاقداماتفرمتکمیلوتهیه3

2هستندبهزیستیدرکهکودکانیومادرمالقاتپیگیری4

مددجوخانوادهبهوصل5

ربطذیسازمانهایمددکارانباارتباط6

95سال اقدامات و خدمات اولیه مددکاری، 

95سال اقدامات و خدمات آموزشی مددکاری، 

تعدادعنوان فعالیتردیف 

5مدرسهنامثبتوپیگیری1

متغیرکودکمربیانباهماهنگی2

5آموزاندانشدرسیامورپیگیری3



خدمات مددکاری  و اقدامات 
1395سالطلوع در مهر سرای 

تعدادفعالیتعنوانردیف

متغیرمددجویاننیازبامتناسبفردیمشاوره1
43مهرسرایدرHIVتستانجام2
مهرسرایدرهپاتیتواکسنانجامپیگیری3

1نوزادانغربالگریوواکسنکارتدریافت4

ب،قلپزشکی،چشمفیزیوتراپی،)درمانیتخصصیاقدامات5
مربوطهتخصصیبیمارستانهایباهماهنگیو(...کودکان،

متغیر

6روانپزشکوشناسروانبهمراجعه6

5کودکانواکسنکارتپیگیری7

95سال اقدامات و خدمات درمانی مددکاری به مددجویان، 

تعدادعنوان فعالیتردیف 

4مددجویانشناسنامهدریافتپیگیری1

3والاحثبتکمیسیوندرکودکانشناسنامهدریافتپیگیری2

1مددجوارثیهپیگیری3

1مددجویانامدادکمیتهپروندهپیگیری4

2والدتگواهیدریافت5

1طالقحکمدریافتبرایدادگاهبهمراجعه6

1مددجوفرزندحضانتدریافتبرایدادگاهبهمراجعه7

1مددجومادرانفرزندانسرپرستیوضعیتپیگیری8



برنامه هایلیست اقدامات و 
و فرهنگی ، آموزشی، هنری

طلوع در مهر سرای خدماتی 
1395سال

اقدامات و 

برنامه ها

و تعداد بهره مندانعنوان فعالیت
مشارکت کنندگان

هنری

5(هفتگی)سفالگری
5(هفتگی)سفالروینقاشی

2(هفتگی)سنتیساز
4بافیقالی

کارآفرینی

2خوردنسبزیوگیاهوگلکاشتوآموزش
2آفریقاییبنفشهگلپرورش
راندختاشتغالبرایفروشآموزشوگیاهوگلشناخت

مهرنهالدر
3

نخودبادمجان،شده،سرخخشک،سبزیانواعتهیه
ربسرکه،آبلیمو،کنسرو،ترشی،پیازداغ،فرنگی،
...وغذاپختگوجه،

10

11(هفتگی)(مربیدوتوسط)گانهدوازدههایقدمکالسآموزشی
10(هفتگی)(جذب)برترذهنکالس

6(هفتگی)کتابخوانی
4(هفتگی)انگلیسیزبان

7(روزانه)کودکمربیانتوسطکودکآموزش
15(آموزشیدوره)واگیرداربیماریهایازپیشگیری

20عملکردقالبدربانوانرفتاریتحلیل

95، سال اقدامات و برنامه های هنری، آموزشی، فرهنگی و خدماتیجدول

.استنفر7کودکانتعدادو40الی30متوسططوربهخانمرهپویانکلتعداد



پویش تهران شهر بدون  
گرسنه



تهران شهر بدون گرسنه

ازکجاشروعشد؟
سالنودوسهبودکهدرموسسهگروهپنجنفرهایتشکیلاتاقفکریبرایمعضلغذای

.دادندتهرانغذادربهدورریزوتوجهنیازمندان
اینهاطلوعبینشانهاستکههمیشهاینطوروقتهامیگویندموسسهخیریهایدهازآقایرجبی

رویایخداونداستومتعلقبهشخصنیست
باشهرداریتهرانوسازمانهایمرتبطبهجهتراهاندازیکیوسکهای1393درزمستانسال

یشتربریخچالدارمکاتبهگردیدوهمهچیزبهسویطرحیمکانیزهپیشمیرفت،اماباتحقیقب
رویآسیبهایاجتماعیبویژهموضوعاعتیادوکارتنخوابیدررابطهباراهاندازییخچالها
ومنصرفشدهوطرحتهرانشهربدونگرسنهراباامکاناتاولیهخودهمچونخطتلفنثابت

طلوعموسسهخیریهبخشتهرانشهربدونگرسنه94وانتبارویژهکمپینازاردیبهشتسال
.شروعبهفعالیتنمود

:تبلیغاتومعرفییکپویشمردمی
رفغذاییاولینطراحیمعرفیباپیامومفهومکمکبهافرادبیخانمانباتصویریکپرندهکهظ

درمنقارداشتومادروکودکبیخانماندرچندروزنامهبهچاپرسیدامابازخوردواستقبال
مردمیرادرپینداشت

یپرسپسازآنتصویراینفوگرافیازتوضیحاتمختصرتحویلگرفتنغذادرصورتباالیس
المپودنبامراجعهیحضوریاقدامبهتحویلغذاخواهیمکردوتوضیحشرایطدستنخوردهوس

بودنغذایدریافتیکهدربیشتردرفضایمحازیشروعبهانتقالیافت
بودکهباسرعتبسیارباالییدربینمردمو94تاثیرگذارترینطراحیمربوطبهتیرماهسال

هبهتوج:فضایمجازیبهاشتراکگذاشتهشد،طرحیکهباسادگیخودیکپیامویژهداشت
یمشدهسفرهدرخانهوفضایخیابانوخارجازخانهوبشقابیکهدراینبینبهدوقسمتتقس

رحاند،باگسترشاینپیامواینتصویرموجعظیمیازتماسهایمردمیبهسویخطویژهط
بهراهافتادوهمینطوراینموضوعرسانههاییهمچونرادیووتلویزیونو(55739956)

خبرگزاریهارابهسویایناتفاقدرتهرانکشاند

پویش تهران شهر بدون گرسنه



تهران شهر بدون گرسنه

:اهدافتهرانشهربدونگرسنه

غذاکمکرساندندرخصوصتغذیهبهافرادومراکزخیریهاینیازمندجهتتامین-1

جلوگیریازدورریزواسرافغذایسالم،باقیمانهودستنخوردهمجالس-2
توجهبهمحیطزیستوجلوگیریازتشکیلوتولیدزبالهتر-3

:اولویتبندیپخشغذا
مراکزبلندمدتنگهداریازافرادکارتنخوابوبیخانمان

مراکزخوابگاهیموقتافرادکارتنخوابوبیسرپناه
خیریههایمحلیدرمناطقحاشیهنشین

مراکزنگهداریازمعلولینذهنیوجسمیحرکتی

1394آمارسال
پرسغذادریافتگردیدکهدرکل9.780درسالنودوچهاردرهرماهبهطورمیانگین

پرسغذادریافتوبهدستنیازمندانرسیدهاست117.360سالو
همچنیناقالمدریافتیبهغیرازغذاهایپختهشدهبهشرحزیر

عدد18:کیلوگرمگوسفند180:برنجخام
کیلوگرم45:عددگوشتگوسفندی247:روغن
کیلوگرم43:کیلوگرمشیرینی135:میوه
بسته24:کیلوگرمپنیر10:ماهی

بسته40:کیلوگرمماکارانی20حبوبات



تهران شهر بدون گرسنه

:جلوگیریازاسراف
کیلوگرممیتوانبهایننتیچه1تهرانشهربدونگرسنهدراینسالبااحتسابهرچهارپرسغذا

تندرشهربزرگتهرانازدورریزغذاوتولیدزبالهتردر29کیلوگرممعادل29.340رسیدکه
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برنامه های لیست اقدامات و 
هنری، آموزشی، فرهنگی، و 

طلوع در سرای امید درمانی 
1395سال

“ایرانای به وسعت سفره "
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برنامه های لیست اقدامات و 
هنری، آموزشی، فرهنگی، و 

طلوع در سرای امید درمانی 
“سفره ای به وسعت ایران"1395سال

ارسنجان

شهرکرد

ایالم

رفسنجان



برنامه های لیست اقدامات و 
هنری، آموزشی، فرهنگی، و 

طلوع در سرای امید درمانی 
“سفره ای به وسعت ایران"1395سال
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برنامه های لیست اقدامات و 
هنری، آموزشی، فرهنگی، و 

طلوع در سرای امید درمانی 
“سفره ای به وسعت ایران"1395سال
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برنامه های لیست اقدامات و 
هنری، آموزشی، فرهنگی، و 

طلوع در سرای امید درمانی 
1395سال

“سفره ای به وسعت ایران"



گزارش تصویری اقدامات و 
فعالیت ها



سراها
:سرایامید

اقامتیوکارآفرینیبلندمدتآقایانکارتنخواب-مرکزدرمانی



سراها

:سرایمهر
اباقامتیوآموزشیبلندمدتکودکومادرکارتنخو-مرکزدرمانی



سراها

:سرایمهر
اباقامتیوآموزشیبلندمدتکودکومادرکارتنخو-مرکزدرمانی



سراها

:سرایمهر
اباقامتیوآموزشیبلندمدتکودکومادرکارتنخو-مرکزدرمانی



سرا ها

:سرایمهر
اباقامتیوآموزشیبلندمدتکودکومادرکارتنخو-مرکزدرمانی



سراها

:سرایمهر
اباقامتیوآموزشیبلندمدتکودکومادرکارتنخو-مرکزدرمانی



سرا ها

:سراینور
ناقامتیوآموزشیبلندمدتکودکانونوجوانا-مرکزدرمانی

سال17تا10پسرکارتنخواببینسنین



بهبودیافتگان بعد از سم زدایی



بهبودیافتگان بعد از سم زدایی



شرکت در جشنواره فیلم فجر در حمایت از مستند 
آوانتاژ ساخته محمد کارت از تیم فوتبال سرای امید

رویداد ها



شرکت در جشنواره فیلم فجر در حمایت از مستند 
آوانتاژ ساخته محمد کارت از تیم فوتبال سرای امید

رویداد ها



شرکت در جشنواره فیلم فجر در حمایت از مستند 
آوانتاژ ساخته محمد کارت از تیم فوتبال سرای امید

رویداد ها



93سال 

ساعت720کالس قدم در ده گروه به مدت برگزاری 

نفر52: تعداد نفرات شرکت کننده

برگزاری کالس قدم 

94سال 

ساعت 1080کالس قدم در پانزده گروه به مدت برگزاری 

نفر  116: تعداد نفرات شرکت کننده



نفرازرهپویانبهبودیافته3عددتوسط9تابلوقلمزنیبهتعداد:1

عددتابلویمعرقنقاشی27تولید:2

عددکشتیبادبانیایتالیایی1ساخت:3

عدددربچوبیسنتی1ساخت:4

عددفانوسچوبی300ساخت:5

ساختماکتچوبیپلخاجو:6

عدد2ساختآرممشبکسایپا:7

امیدتولیدات هنرکده سرای 

1393در سال 



امیدتولیدات هنرکده سرای 

1394در سال 

عدددستبندو1000راهاندازیبخشچرمسازیباتولیدبیشاز:1

جاکلیدیوسفارشاتمتفرقه

عددتابلویمعرقچوبوخطنوشته60تولیدبیشاز:2

عددآیینهتزئینیباکاشیشکستهمعرق20تولیدبیشاز:3

درصد50بافتقالیفرشگلیمطلوعبینشانهابهمیزان:4



دستمبل8رنگورویهکوبی:1

دامیتولیدات مبل سازی سرای 

1393در سال 



نمایشگاه5ساختدکور:1

ساختکارهایچوبیمهربانوان:2

عدد5تعمیرمیز:3

عدد2ساختکتابخانهچوبی:4

عدد5تعمیرمیزهایهفتتیر:5

عدد2ساختویترینهفتتیری:6

عدد20کمدبهتعداد:صندلی:تعمیرکارهایچوبیسرامیز:7

امیدتولیدات نجاری سرای 

1393در سال 



امیدسراییافتهبهبودرهپویانازنفر250توسطکنباورموببخششعاربانمادینحرکت:1
ولیعصرراهچهارتاتجریشمیدانازطلوع

بابلسر،ایهشهرستانبهطلوعامیدسراییافتهبهبودجامگانسفیدزیارتی:سیاحتیسفر:2
لجنگسیگارهایفیلترآوریجمعوگلستانهایجنگلازیکیومقدسمشهدوگرگان
گلستان

درطلوعیاورانوامیدسراییافتگانبهبودازنفر300توسط(خیابانینمایش)پرفرمنس:3
آزادگان

والویجدرهگرمبهتوریستیسفربهرهپویانازنفر65حضور:4

خانوادهوبهبودیافتگانازنفر400حضورباطلوعخیریهموسسهتوسطافطاریمراسم:5
پونکباغدرطلوعیاورانوهایشان

طلوعامیدسراییافتگانبهبودازنفر30توسطلتیانسدپاکسازی:6

طلوعامیدسرایدرسالچهارشنبهآخریندرماهیوپلوسبزیپرس14000طبخ:7

توسط(نوتبریککارتوبهداشتیلوازمآجیل،شیرینی،میوه،)شاملپکیج14000اهداء:8
تهرانشهرهایخوابکارتنبهطلوعامیدسراییافتگانبهبود

1393سال کارهای گروهی 



1394سال کارهای گروهی 

هاپاتوقدرهاخوابکارتنازنفر300سرمویاصالح:1

طلوعامیدسراییافتگانبهبودازنفر100توسطتهراندهمنطقهسبزفضاهایپاکسازی:2

امیدسراییافتگانبهبودازنفر300توسطکنباورموببخششعاربانمادینحرکت:3
ولیعصرچهارراهتاتجریشمیدانازسیگارفیلترآوریجمعوطلوع

درپنامبهکنسرتدرشرکتوقزوینشهرستانبهیافتگانبهبودازنفر120سفر:4

مقدسشهدموگرگانبابلسر،گرمسار،شهرستانهایبهیافتگانبهبودازنفر200مسافرت:5

پردیسانپارکدربهبودیافتگانازنفر50توسطکارینهال:6

بهبودازنفر80تعدادحضورباانقالبفرهنگسرایدرایدزبامقابلهوپیشگیریهمایش:7
یافتگان

هایشانخانوادهورهپویانازنفر400حضورباطلوعخیریهموسسهتوسطافطاریمراسم:8
(ع)علیامامافسریدانشکدهپذیراییسالندر

درواروندتئاترتماشایجهتبهمنفرهنگسرایدربهبودیافتگانازنفر120حضور:9

و(ع)علیحضرتوالدتروزدرپدربنامدرکنسرتیافتگانبهبودازنفر250حضور:10
طلوعامیدسرایدر(پدرروز)

دامیسرایدرمحرمایامعزاداریمراسمبرگزاریدریافتگانبهبودازنفر150حضور:11
طلوع

وتهرانمصلیمطبوعاتینمایشگاهدرحضورجهتیافتگانبهبودازنفر25دعوت:12
اجتماعیهایرسانهبامصاحبه



عدد3ساختدکورنمایشگاه:1

عدد100ساختقابوبگراندهنرکدهبهتعداد:2

عددطرحفانوسچوبیبرایهنرکده300برشتعداد:3

عدد10تعمیرچوبهایمبلبهتعداد:4

مرحله5سفارشهایچوبیخارجازسرابهتعداد:5

عدد30ساختاسکن:6

ساختیکدستمبلمانسنتی:7

سری4ساختمیزهایسنتیونیکمت:8

عدد800ساختصندوقهایسنتیبیشاز:9

عدد2ساختپنجرهمشبک:10

عدد1ساختدیوارمشبک:11

عدد40ساختمیزهفتسین:12

امیدتولیدات نجاری سرای 

1394در سال 



93رخدادهای سال 

وع بی  سفر بهبودیافته گان کارتن خوابی موسسه خیریه طل
نشان ها به استان گلستان و مشهد مقدس



ببخش و باورم کن
93رخدادهای سال 

رتوسطپاکسازیخیابانولیعصرازفیلترسیگارازمیدانتجریشتاچهارراهولیعص
بهبودیافتگانویاورانطلوعبینشانها



هاپرس سبزی پلو و ماهی در سه شنبه آخر سال جهت پخش بین کارتن خواب12000پخت 

93رخدادهای سال 



(مرکز حمایتی کودک و مادر کارتن خواب)بازسازی سرای مهر

یافتگان سرای امیدتوسط بهبود 

93رخدادهای سال 



روانشناسی در سرای امیدبرگزاری جلسات 

93رخدادهای سال 



مراسم شب قدر در سرای امید

93رخدادهای سال 



93رخدادهای سال 

افتتاح کارگاه خیاطی

ایونت کاغذ بی خط



جشن سالیانه طلوع



از صورت گرفتهبازدیدهای 
سرای امید و سرای مهر در 

93سال 

بازدید استاندار البرز و معاونین از

سرای امید

بازدید شهردار الهیجان و هیئت همراه  
از سرای امید

بازدید آقای خان پور؛ مدیرکل  
سازمان فنی حرفه ای استان تهران  

از سرای امید

بازدید آقای رضا کیانیان و 
دخانم رخشان بنی اعتماد از سرای امی



صورت بازدیدهای 
93گرفته سال 

بازدید آقای مهندس راحتی از سرای امید

بازدید سرکار خانم موالوردی 

و آقای دکتر فرید از سرای مهر



بازدیدهای صورت 
از سرای امید و گرفته

94سرای مهر در سال 
بازدید خانم دکتر بهرامی از سرای مهر

بازدید آقای دکتر درودی از سرای مهر



گردهمایی سالیانه یاوران



راهپیمایی روز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر 

93سال 



تیم فوتبال سرای امید



برگزاری کالسهای 
آموزش کامپیوتر



برگزاری کالسهای 
تفریحی ورزشی



بازسازی سرای مهر
93سال

قبل از بازسازی

بعد از بازسازی



مراسم افطاری ماه رمضان

93مراسم افطاری ماه رمضان سال 

(جشن پیمانداری)94مراسم افطاری ماه رمضان سال 



جشن همشاگردی سالم

93حمایت تحصیلی از فرزندان سرای امید و خانواده های آسیب دیده سال 

94حمایت تحصیلی از فرزندان سرای امید و خانواده های آسیب دیده سال 



کنسرت موسیقی

« به نام پدر»برگزاری کنسرت موسیقی 

دعوت از بهبودیافتگان به کنسرت موسیقی 



نمایشگاه ها



تصاویر



تصاویر



تصاویر



تصاویر



تصاویر



تصاویر



تصاویر



تصاویر




