






اکبر رجبی مشهود
ا مدیر عامل جمعیت طلوع بی نشان ه

میشه در کشورهایی که مردمانش ه. همیشه از کودکی در ذهنمان ایران را با کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه می کردیم
.دیمرفاه و امنیت و صلح و معنویت و ثروت بودند، اما باز سر بزنگاه که رسید خاک ایران را  باا کال دنیاا عاور ن ار

اسم اعتیاد و متاسفانه یک نقطه خیلی تلخ بوده که وقتی کنار اسم ایران می آمد دلمان می گرفت، آن هم  وقتی بوده که
جه ای رو در یک دهه گذشته به هزار و یک دلیل، مثلث فقر و اعتیاد و بی تفاوتی نتی.فقر با نام بلند ایران مان گره می خورد

اگه قرار باشد در بین این هماه  .تاراج باورها، رویاها و امیدهایی که برای ساختن ایران داشتیم. «تاراج»ساخته به اسم 
ده ایم که نیاز داریم به امید و نور و امروز ما راز طلوع دوباره را در  این دی« مهرورزی»سیاهی یک بار دیگر طلوع کنیم به 

می خواهیم یک بار دیگر با هم همدلی کنیم و همدلی در .یک نفر را  نجات بدهیم، نه از فقر، نه از اعتیاد، که از بی تفاوتی
ی را ببینیم یعنی رویاهایمان را یک بار دیگر به هم نزدیک کنیم و با هم شریک شویم برای این ه ایران« طلوع»قاموس 

امن، آگاه، امیادوار، ثروتمناد و شااد و خودماان را ببینایم کاه از ایرانماان  طلب اار نیساتیم و هایم وقات تسالیم 
رایطی کاه گزارش عمل رد ساالنه طلوع سند تسلیم نشدن ماست، سند ایستادن و پیش رفتن و توسعه تو ش.نمی شویم

فشارهای اقتصادی و ناکامی های اجتماعی هر لحظه بیم ش ستن و فروریختن را در دل آدم ها می ریخت اما با همات و
حمایت شما طلوع نه تنها به راهش ادامه داد که مصمم تر شد و راه های جدید و امتحان کرد سند پیش رو، ادای دیان 

:ماست به اعتماد شما که باور داریم

اهل نظر  دو عالم بر یک نظر ببازند
عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

شد رهزن سالمت زلف تو وین عجب نیست
گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد



، تعدادی از مهرورزان، با ایمان به بهبودی و با نیت1384در سال 

و حمایت و جلب اعتماد آسیب دیدگان اجتماعی و افراد بی خانمان

ذا در در نهایت، کمک به فرآیند بهبودی، با توزیع تعداد محدودی غ

باه میان آنها، آیینی را پایه گذاری کردند که اکنون پس از قریاب

ن آیای»پانزده سال، هر هفته، سه شنبه شب و بدون وقفاه باا ناام 

.برگزار  می شود« مهرورزی

ی به عنوان تنها حام« جمعیت طلوع  بی نشان ها»سازمان مردم نهاد 

باا مجاوز 1392تخصصی در زمینه معضل کارتن خوابی، در ساال 

فعالیات 33621رسمی از استانداری استان تهران با شماره ثبت 

.رسمی خود را آغاز نمود

نگااه« آیین مهارورزی»این سازمان می کوشد تا با حفظ و اشاعه 

ند تا جامعه را به موضوع اعتیاد و کارتن خوابی تغییر داده و کمک ک

افراد بیشتری با مشاارکت در ایان فرآیناد وارد هرخاه درماان و 

.بهبودی شوند

با توزیع غذا در واقع مجال و بهانه ای است برای ایجاد ارتباط موثر

یااد افرادی که به طور هم زمان با معضل کارتن خوابی و بیماری اعت

.مواجه اند

ه، نتیجه و ثمره حضور مستمر مهرورزان طلوع در شب های سه شنب

اسات کاه هار"بهبودی"و "پاکی"تعداد قابل مالحظه  داوطلبان 

یاه بار هفته به همراه گروه توزیع غذا به طلوع برمی گردند تا با ت 

ی اراده، ادب و احترام، نخستین گام را در جهت تغییر مسیر زندگ

.خود بردارند



طلوع در طول حدود بیش از یک دهاه خادمت رساانی عاشاقانه و 

ناهی صادقانه به بی پناهان اجتماعی، امروز به پایگاهی استوار و سارپ

اد امن در میان آسیب دیدگان، معضل کارتن خوابی و بیماری اعتیا

. بدل شده است

ودی ی ی از دغدغه های افراد آسیب دیده از کارتن خوابی پس از  بهب

ی نداشتن سر پناه است هرا که به محض ورود آن ها به فضای قبلا

ی طبق آمارها. زندگی احتمال مصرف دوباره مواد بسیار باال می رود

هزار نفر کارتن خواب درسطح تهران، ی هزار زن کارتن16میدانی از 

د در سراهای امید و نخواب وجود دارد که بعضا نوازدی به همراه دار

مهر و نور و فرشته ها زنان باه هماراه کودکاان و ماردان و پساران 

نفار از کاارتن 9000نوجوان و دختران نوجوان ، تااکنون بایش از 

خواب های شهر، روند بازگشت به زندگی عاادی را طای کرده اناد و 

. بهبود یافته اند

اما آن هیزی که کارتن خواب را از نیستی نجات می دهد، مهرورزی 

طلوع امیدوار است در ساایه آگااهی !شهروندان است، نه سم زدایی

اجتماعی انسان ها و با حمایت های همه جانباه ایان ساازمان، هایم 

غییر انسانی در ناامنی خیابان ها شب را به صبح نرساند و همچنین ت

کاه می تواناد -دیدگاه جامعاه نسابت باه آسایب دیدگان اجتمااعی

مان ماموریت این ساز-مهم ترین عامل قطع هرخه تولید آسیب باشد

.است



هاا جمعیت طلوع بی نشانها اولین سازمان اجتمااعی در ایاران سات کاه باه عناوان تن

آیاین »و اشااعه ظحامی تخصصی درزمینه حل معضل کارتن خوابی، می کوشد با حفا

کماکنگاه جامعه را به موضاوع اعتیااد و کاارتن خاوابی  را تغییار دهاد و« مهرورزی

. شاونداین فرآیناد وارد هرخاه درماان و بهباودیکند تا افراد بیشتری با مشارکت در

ه باه ا افارادی کاباتوزیع غذا در واقع مجال و بهانه ای است برای ایجاد ارتباط های موثر 

ور نتیجاه و ثمار حضا.ماری اعتیاد، مواجه انادبیطور همزمان با معضل کارتن خوابی و 

نادگی مستمر مهرورزان طلوع، بهبودیافتگانی است که حااال درکناار خانواده هایشاان ز

هاا در می کنند و خود آستین ها باال زده اند تا افراد دیگری را کاه باه دلیال بای مهاری

طلاوع پدیاده کاارتن خاوابی را حاصال یاک طارد .جامعه رها شده اند، نجاات دهناد

طلاوع امیاد و عاادالت و ساازندگی آن هیازی اساات کاه باارای ! اجتمااعی مای دانااد

,تحققش در جامعه تالش می کند

نحوه ارائه خدمات و تعامل جمعیت باا خیارین و اعضاای داوطلاب در یاک ساو و باا 

ای اساات کااه کراماات انسااانی ذینفعااان حفااظ ماددجوها از سااوی دیگاار بااه گونااه

ریات هاای پاسخگویی و شفافیت مالی و تخصیص منصفانه مناابع در جهات مامو.گردد

موسسه  و رعایت بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در پاروهه هاا ماد نظار قارار بگیارد و

قاا  ترویج استفاده از خرد جمعی و کار گروهی، افزایش کمیت خدمات باا حفاظ و ارت

ات همساو  کماک باه توانمندساازی موسساکیفیت و مستندسازی و انتقال تجربیات و

.  اشدو ترویج فرهنگ کار داوطلبانه و گروهی از اهداف بلند مدت این جمعیت می ب

ار جمعیت طلوع بی نشاان ها باا اساتفاده از دانشای کاه ماحصال تحقیقاات و ساالها کا

یاک مستقیم با هزاران کارتن خواب است به شاخص ده درصد بهباودی بااالی مقطاع

ی تواناد سال از این بیماری دست یافته است و اثبات کرده است  فرد کارتن خواب ما

یل و از یک آسیب دیده اجتماعی به فعال اجتماعی کاه در شارایب بحرانای مانناد سا

.زلزله و بیماری برای هموطنانش پیام آور امید و مهربانی است؛ تبدیل گردد

ضامن جمعیت طلوع بی نشان ها با راه اندازی و ارتقای مرکز اشتغال در تالش اسات کاه

مااعی و کمک کند تا فرد هویات اجتتوانمندسازی  افراد آسیب دیده از کارتن خوابی ،

شاد ین حاافظ بهباودی و پااکی اش باناخودباوری از دست رفته اش را بازیاباد و همچ

هرخاه ماحصل دست کارتن خواب ها بهبود یافته ها نیز تولیداتی خواهد بود کاه باه

کاهش آسیب در جامعه کمک کند

دکاناه و جمعیت طلوع بی نشان ها بر آن است باا تعریاف پاروهه هاای پیشاگیرانه کو

ر همراهی با کودکان کار و کودکان نقاط صافر مارزی ایاران باا حضاور پویاا و ماوثر د

از نقاط آسیب خیز و توانمندسازی و آموزش کودکاان و نوجواناان در معارر آسایب،

..ورود افراد به هرخه کارتن خوابی و اعتیاد جلوگیری کند







تنهاعنوانبه«طلوع بی نشان هاجمعیت »حاضرحالدر

باتادمی کوشکارتن خوابی،معضلزمینهدرتخصصیحامی

موضوعبهراجامعهنگاه«مهرورزیآیین»اشاعهوحفظ

یشتریبافرادتاکندکمکوتغییردادهکارتن خوابیواعتیاد

بهبودیودرمانهرخهواردفرایندایندرمشارکتبا

.شوند

ارتباطایجادبرایاستبهانه ایومجالواقعدرغذاتوزیع

وکارتن خوابیمعضلباهم زمانطوربهکهافرادیباموثر

.مواجه انداعتیادبیماری

هحوزسهبهراطلوعفعالیت هایمی توانتوضیحاینبا

.کردتقسیماصلی

حمایتیروی ردبافعالیت های*

اجتماعیآسیبکاهشروی ردبافعالیت های*

اجتماعیروی ردبافعالیت های*





ازآسیب دیدهافرادطلوع،حمایتیفعالیت هایمخاطب
زنانمردان،کهاستباوراینبرطلوع.هستندکارتن خوابی

یکانیقربدارندکارتن خوابیزیستیتجربهکهکودکانیو
نیازموضوعاینشدنشفافبرای.هستنداجتماعیفرآیند

.استقربانیواههتعریفوکارتن خوابواههتعریفبه
رفتاریکبادرگیرافرادتعدادوقتیشناسی،جامعهعلمدر

یامخدرموادمصرفیاجرمارت ابمثال)ضداجتماعی
زمانیبازهیکدروآماریجامعهیکدر(...وطالقمیزان

 شودمیشاملراهشمگیریتعدادیاداردهشمگیرافزایشی
ازیاریبسفرد،شخصیتصمیمبرعالوهکهمعناستاینبه

ندفرآیاینبهافرادشدنکشیدهدراجتماعیفاکتورهای
براجتماعیفاکتورهایقدرتکهجاییتادارند،دخالت
رادفردلیلهمینبهوداردبرتریفردیتصمیماتقدرت
.می دانیماجتماعیفرآیندهایقربانی
بی خانمانجهانیمعنیباایراندرکارتن خوابیتعریف

(Homeless)فخالبرایراندر.داردبنیادینیتفاوت های
وهشییافقرحاصلصرفاکارتن خوابیجهاننقاطسایر

تماعیاجعیارتمامطردیکحاصلبل هنیستافرادزندگی
ابفرآیندیطیکارتن خوابفردکهمعنیاینبه.است
به(اعتیادویژهبه)اجتماعیضدرفتارهایمستمرانجام

سطحازعموماکهمی رسداجتماعیضدزیستازسطحی
فردخودآخر،گامدرومی رودفراترجامعهوخانوادهتحمل

عهجاماجتماعیش لازطرداینپذیرفتنباکارتن خواب
یعنیاجتماعیضدکامالشیوهیکبهوشدهدور

استمعتقدطلوع.می آوردرویکارتن 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 هایازی ی
.استحمایتیفرآینددر



حدود،بهبودیوشفانیتبهتاآیندمیهمگرد«طلوع بی نشان هاجمعیت»یاورانشب،شنبه سههفتههر
مگرغذایاینطعموعطر.کنندتوزیعکارتن خواب هامیاندرعشقولبخندباراغذاپرس3000تا1600
تههفهرفرآیند،همینطیکهآن ها،جذببرایراهیگشودنوافراداینباارتباطایجادبرایاستبهانه ای
وخماریودودبدونوپاکروزگاریآغازبرایوداوطلبانهصورتبهخواب هاکارتنازمالحظه ایقابلتعداد

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

ایندرکههرا.استمرکزاینتمایزوجهمهم ترینونخستین«طلوع بی نشان هاجمعیت»درجذبشیوه
هت یه گا«طلوع بی نشان هاجمعیت».نداردوجودماندنپاکوشدنپاکآمدن،برایاجباریهیمجمعیت

.هستندماندنپاکوپاکیداوطلبوخسته اندآوارگیودودازکهکسانیبرایاستامنی



.استمخدرموادترکوسم زداییروزه21دورهشاملکهشودمیآغازدرمانمرحلهجذب،ازپس

اعتیادبیماریدرمانیوروان شناسیکالس هایمراکز،انمشاورتوسبمشاورهخدماتدورهایندر

لینی یپاراکمعاینهتحتمستمرصورتبهبهبودحالدرافرادهمچنین.گیردمیانجامرهپویانبرای

.می گیرندقرار

انمتخصصوپزش انهستند،مبتالگوناگونبیماری هایبهخوابکارتنافرادازبسیاریکهآن جااز

.ارنددنظرتحترایافتهبهبودافرادوکردهمراجعهمراکزبهمرتبصورتبهمتفاوتزمینه هایدر



محضهبکههرا.استسرپناهنداشتنبهبودی،ازپسکارتن خوابی،ازآسیب دیدهافراددغدغه هایازی ی
موادمصرفاحتمالوگشتبازخواهدپیشینحالتبههیزهمهمعموالزندگی،قبلیفضایبهآن هاورود
.می رودباالبسیار

دورهت میلجهتماه6مدتبهبهبودیافتگانزدایی،سمدورهپایانازپس«بی نشان هاطلوعجمعیت»در
زندگیمناسبام اناتبهمجهزمحیبدر(تنانیوروحیدرمانمخدر،موادازروانیآزادی)درمان

.می کنند
:دارداختیاردرخودفعالیت هایبرایمرکزپنجحاضرحالدر«بی نشان هاطلوعجمعیت»
حدودواستکرده فعالیتبهآغاز1391سالازمردان،آموزشیودرمانیاقامتی،مرکز«امیدسرای»

.داردظرفیتنفر110
کاربهآغاز1396ماهفروردیندرسال18تا13پسرنوجوانانآموزشیودرمانیاقامتی،مرکز«نورسرای»

.داردظرفیتنفر40حدودواستکرده
کردهفعالیتبهآغاز1394ماهخرداددربانوانوکودکانآموزشیودرمانیاقامتی،مرکز«مهرسرای»

.داردظرفیتنفر170حدودمجموعهایناولفازواست
پسهکدارداختصاصیافته ایبهبودافرادبهتهرانشهرگگمرمنطقهدراستسرپناهی«امیدسویبه»
بهفضااینازواندنشدهوصلخانوادهبهاماشدهاشتغالبهموفقتنانیوروانیدرمانیدوره هایت میلاز

بتوساشتغالوتوانمندسازیوآموزشیدرمانی،خدماتمراکزایندر.می کننداستفادهسرپناهعنوان
.می گیردصورتانمتخصص



رایبکافیوصحیحمهارت هاینداشتناعتیاد،بهافرادآوردنرویعواملِمهمترینازی یکهآنجاییاز
درفعالیتارکانمهمترینازی ی،آموزشاست،زندگیمختلفمسائلبامواجهه

اول،.کردبندیطبقهعمدهگروهدوبهمی توانراجمعیتایندرآموزش.است«بی نشان هاطلوعجمعیت»
ایبرشغلیمهارت هایآموزشدوم،وصحیح ترزندگیداشتنبرایارتباطیواجتماعیمهارت هایآموزش

.طبیعیزندگیداشتنودرآمدکسبجهتدرمددجویانتوانمندسازی
ای،حرفهوفنیهایمهارتفراگیریبامراکز،درحضورمدتطیدرکنندمیسعیبهبودیافتگان

مهمگامی،زندگیشانوضعیتبهبودراهدرآرام،وپایدارزندگییکداشتنهایشیوهوتحصیلیارتباطی،
.بردارنداساسیو
ی،خوشنویسموسیقی،کالس هایبهتوانمیشودمیارائهمراکزایندرکهآموزشیکالس هایجملهاز

بهعروسک سازیکالس هایهمچنینوروزنامه نگاریوع اسیخوانی،شعروادبیکالس هایسفال گری،
.کرداشارهبانوانمهرسرایومردانامیدسرایمرکزدرنیازفراخور



دیگریسواز.استدرآمدکسبوشغلداشتنبالغ،انساندرطبیعیزندگیارکانمهم ترینازی ی
دارایختلفمدالیلبهکار،وکسبفضایدربهبودیازپسبالفاصلهاعتیاد،ازیافتگانبهبودحضور

وآموزش،درمانازپس«بی نشان هاطلوعجمعیت»جهتهمینبه.استفراوانیدشواری های
اراستایندر.داردافراداینشرایببامتناسبشغل هایایجاددرسعیمددجویان،توانمندسازی

طیردبهبودیافتگانکهکرداشارهزنانومردانبرایجمعیتاینکارآفرینیهایپروههبهمی توان
.می شوندآشناشغل شاندرتخصصیوت میلیمهارت هایبادرآمد،کسبباهم زمانآن،



خودهایهخانوادبهبهبودیافتگانشدنوصل«بی نشان هاطلوعجمعیت»نهاییهدفگفتبتوانشاید

ازی یمی تواندخانواده،فضایدرکانونیحمایتکههرا.استخانوادهنهادبهبخشیکانونو

مدتدر«بی نشان هاطلوعجمعیت».باشدآن هابرایماندنپاکبهتعهدوایستادگیعواملمهم ترین

ردحمایتیخدماتارائهباآن ها،خانواده هایباالیآسیب پذیریبهتوجهبابهبودیافتگان،اقامت

روی ردیباآن هابه…والتحریرلوازمارائهغذایی،بسته هایارائهفرزندان،تحصیلزمینه های

مییریجلوگآسیبفضایدرآن هاخانوادهاعضایسایروفرزندانوهمسرگرفتنقرارازپیشگیرانه،

.کند



جمعیت»روانشناسانومددکارانحمایتونظارتتحتودرمانیفرآیندهایطیازپس

اراجتماعیجایگاه هایدرگرفتنقرارجهتالزممهارتوآمادگیبهبودیافتگان،«طلوع بی نشان ها

.گشتخواهدبازجامعهدرخودطبیعیزندگیبهنهایتدرومی کنندکسب

احتسبهاوبازگرداندنوکارتن خوابفردیکنجاترسالتخانواده،بهوصلیعنیششممرحلهدر

امعهجافرادحساس سازیهموارهطلوعاجتماعیروی ردکهآنجاییازامامی رسدپایانبهزندگیعادی

عادیزندگیمرحلهبهبهبودیافتهافرادرسیدنازپساست،بودهکارتن خوابیمسالهبهنسبت

فردیعنوانبهتامی کوشندوکردهمسئولیتاحساسخودجامعهبهنسبتافرادایناجتماعی،

.شوندظاهرجامعهدراثرگذار

خههرواردمددجوعنوانبهکارتن خوابی،یعنیخود،زندگینقطهسیاه تریندرروزیککهافرادی

ردخدمتبهوشدهخارجهرخهاینازمددکارعنوانبههفتممرحلهپایاندرشده اند،طلوعحمایتی

.می پردازنداجتماعیآسیب هایکاهشدراثربخشیوجامعه



مراسم آیین مهروزی



سرای امید طلوع بی نشان ها



سرای نور طلوع بی نشان ها



سرای مهر  طلوع بی نشان ها



خونه مادری طلوع بی نشان ها



سرای فرشته ها طلوع بی نشان ها 



سرای حافظ طلوع بی نشان ها





ن فعالیت های کاهش آسیب جمعیت طلوع بی نشان ها متفاوت است با  آ
روی ردی که تحت عنوان مراکز کاهش آسیب در جامعه می شناسایم از 

ه؛شاخص های کاهش آسیب  و اقدامات پیشگیرانه مطرح شده می توان ب
ان آگاهی بخشی و حمایت تحصیلی  از کودکان در معرر آسیب و کودک_

کار و خیابان 
فعالیت های همیاری گری معیشتی در نقاط صفر مرزی خصوصا جنوب_

شرق کشور که نقطه ترانزیت مواد مخدر است 
ا همیاری  با خانواده های زندانی ها که مش الت معیشتی و اجتماعی آنه_

.می تواند باعث بی خانمانی و ترک تحصیل کودکانشان گردد
حمایت از زنان باردار و نوزاد هایشان در محله های  آسیب خیر تهران  _
عالیت رصد تعیین کننده های اجتماعی مانند فقر و نابرابری برای انجام ف_

های خیرخواهانه در سطح کشور 
ری بررسی روی ردهای جدید پیشگیری از اعتیاد در جهان با  آینده نگ_

درباره هشم انداز پیش رو درکشورمان
جذب مشارکت های روش مند و موثر  برای بسترسازی کاهش آسیب _
تولید محتوا ترویجی و آگاهی بخشی در زمینه  کاهش آسیب _
حضور درشب ه های اجتماعی و مطبوعات و صدا و سیما بارای آگااهی _

بخشی در جامعه 
انگ زدایی  از فرد کارتن خواب با ارائه الگوی مناسب برخورد با فرد _
حضور و همراهی گروه های همتا متش ل از  بهبود یافتگان طلاوع  در _

پروسه درمان  فرد کارتن خواب
ت و سن ایجاد مراکز اقامتی و سر پناه برای بی خانمان ها با تف یک جنسی_
فاظت فرد می تواند تا زمان رسیدن به سرپناه مناسب که از بهبودی اش ح)

.( شود؛ در سراهای طلوع بماند
تواتمند سازی خانواده های آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی_
ی در ایجاد شب ه مردمی آموزش و انتقال تجربیات و با هدف  آگاهی بخش_

جامعه
ن گروه حمایتی متش ل از مردان و زنابرگزاری جلسات دوازده قدمی که _

تراک بهبود یافته است که تجربیات، نیرو و امید خود را با دیگران باه اشا
می گذارند

های برگزاری مراسم آئین مهروزی هر هفته برگزاری تولد پاکی و مشارکت_
بهبود یافتگان طلوع

یب توانمند سازی و اشتراک گذاری تجربیات با دیگر سمن های حوزه آس_
های اجتماعی در سطح کشور

راه اندازی خونه مادری به عنوان اقامتگاه موقت نگهداری از کودکان در _
معرر آسیب در محله دروازه غار

حله راه اندازی خانه پدری با عنوان مرکز اشتغال زنان سرپرست خانوار در م_
دروازه غار

پویش کودکان شهرم برای همراهی با  کودکان کار و خیابان  در شاهر _
تهران

هاای توزیع غذای گرم ،پک بهداشتی بانوان، پتو و لباس گرم در پاتوق_
کارتن خوابی تهران



پدریمادری،خونهخونه
وآسیبکاهشهدفباغاردروازهخیزآسیبمحلهدرپدریخونهمادری،خونه

.استگرفتهش لاعتیاد،وخوابیکارتنازدیدهآسیبکودکانومادرانهمیاری
وکودکبرایعشقوحمایتاشتغالوگرمغذایتمیز،لباسحمام،باایخانه

استگرفتهش لاستخوردهگرهفقرواعتیادبازندگیشکهمادری

خونه مادری

خونه پدری



ی،تحصیلدرمانی،مشاوره،تفریحی،معیشتی،خدماتدرحوزهمراکزایندرطلوعهایفعالیت
.گرددمیاعالمزیرهایجدولدرکهباشدمیاشتغالآموزشی،حوزهآموزی،سواد

خونه پدری

خونه مادری

جدول حضور در خونه مادری ، خونه پدری



جدول خدمات درمانی در خونه مادری،خونه پدری



خدمات آموزشی در خونه مادری ، خونه پدری



جدول خدمات تفریحی و ورزشی و تحصیلی در خونه مادری



جدول خدمات معیشتی در خونه مادری و خونه پدری 



جدول کارگاه های تولیدی در خونه پدری



(  مرکز راه نوین)سرای غزل 
نانزتوانمندسازیوحمایتروزانهمرکزبی نشان هاطلوعجمعیتمرکزنهمینغزلسرای

برواب,بی سرپناهیآسیبکاهشروی ردبااجتماعیآسیب دیدهوحادآسیبمعرردر
دیدهآسیبزنانازحمایتراستایدراشتغالایجادودرمانیداخالتمنافرجام،فریب ارانه

آموزشمددکاری،مشاوره،بخش هایشاملمرکزاین.استشدهافتتاح1400تابستاندر
.می باشدتوانمندسازیو



پویش لباس همدلی 
یب تامین لباس خصوصا برای کودکان، ی ی از مهمترین دغدغه های خانواده های نیازمند و در معارر آسا

ن خانواده هاا است که با کمک به تامین آن می تواند از آسیب بیشتر خصوصا آسیب باه بهداشات روانای ایا
تمیز و سالم به نیازمنادان باا نماایش لباس نو وبا جمع آوری و اهدایلیاس همدلی پویش. جلوگیری کرد

فاس آن و ام ان انتخاب در در یک فضای نمایشگاهی به حمایت از آن ها با حفظ کرامات انساانی و عازت ن
.خانواده ها نیازمند می پردازد



آیین مهرورزی

جمعیات « آیاین مهارورزی»ساال اسات کاه ساه شانبه شاب هار هفتاه و بادون وقفاه، در 10بایش از 
25تعداد غذا آیاین مهارورزی ابتادا باا . 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 
شایوع تاا پایش. پخت غذا از ساعات ابتدایی روز سه شنبه توسب تعادادی از بهبودیافتگاان آغااز می شاود

شب جشانی باه پااس بهباودی افاراد کاارتن خوابی کاه در طای هفتاه های 9بیماری کرونا  حدود ساعت 
م گذشته در فرایند جذب با جمعیات طلوع  بی نشاان ها هماراه شاده اند برگازار می شاود و در انتهاای مراسا

هاا، در قالاب گروه هاای جشن غذاها بساته بندی شاده توساب یااوران و همراهاان جمعیات طلوع بی نشاان
.پارک ها و خیابان های شهر که محل زندگی افراد کارتن خواب است توزیع می گردیددر « پخش غذا»

؛ اماا یااوران اما با شیوع بیماری کرونا جشن بهبودی به دلیل اجتماع و احتمال شیوع بیماری برگازار نشاد
.کردند جذب و پخش با رعایت پروت ل های بهداشتی با تعداد کمتر آیین مهروزی را بدون وقفه برگزار

ر همچنین در شب های سرد زمستان، عالوه بر سه شنبه  شب ها، در تمامی شب هایی کاه دماای هاوا باه زیا
ورت صفر درجه کاهش می یابد، نیز طلوع با وعده غذایی گرم، پتو، هوب جهت هیازم و لبااس گارم باه صا

.اضطراری در پاتوق ها حاضر می شود
ت هدف از وعده غذایی گرم سیرکردن جسم افراد آسیب دیاده از کاارتن خوابی نیسا« آیین مهرورزی»در 

.تبل ه این غذا که با مهر، خلوص و نگاهی بی قضاوت همراه است، یادآور حس ارزشمندی این افراد اس
خاواب داده غذای گرمی که با احترام و بدون نصایحت و منات و فقاب باا پیاام امیاد و محبات، باه کاارتن

باه هایچ س قاول و وعاده و « آیاین مهارورزی»در واقاع در فرایناد . می شود، یادآور کانون خانواده است
عتمااد هیجان کاذب برای تغییر داده نمی شود و تنها غذا و احترام است که یک ارتباط دو طرفاه از جانس ا

شود شخص دهار تنهاایی اجتمااعی نشاود و فضاای تغییار را بارای او ایجااد را به وجود آورده و باعث می
.شودنیز توزیع می… همراه غذا، پتو، لباس، لوازم بهداشتی و. کند

:مناطق عمده توزیع غذا در تهران عبارت است از
…شوش، مولوی، هرندی، خاوران، حاشیۀ بزرگراه آزادگان و شهید کاظمی، آتی ساز، فرحزاد، تهرانسر و

نفار باوده 378تعداد افرادی که از پاتوق ها برای پذیرش در سراهای طلوع جذب شاده اند، 1399در سال 
.است

ارائاه شرح اقالم توزیع و میزان جذب از هر پاتوق در آیین مهروزی به صورت تفصیلی در جدول های ذیال
.می گردد









آیین مهروزی



آیین مهروزی



رهایی از زندان
آزادی نوجوان کارتن خوابی که در سن زیر هجده سال مرتکب به جرم شده بوود و همنیوین

سرپرست خانواده از زندان کمک به حفظ و پایداری خوانواده اسوت و ازرهایی زنان و مردان 
.بی خانمانی پیشگیری می کید

ه کوه جمعیت طلوع بی نشان ها جهت کاهش آسیب بیشتر فرزندان تحت پوشش این موسسو
توانسته سه زندانی را با تامین دیه آزاد کید1399سرپرست آن ها در زندان بوده اند در سال 

.و موجبات سامان چیدین خانواده را به وجود بیاورد



مهر گره گشا

ز مهر گره گشا پویشی اسوت بورای توامین میوابد قویدو لرس الحسویه بهبودیافتگوان ا
ارد و کارتن خوابی و اعتیاد جمعیت طلوع بی نشان ها که به تهیه مسوکن آن هوا اختصوا  د
امن بهبودیافتگان  می توانید از تسهیالت این قیدو وام بدون سوود و بودون نیواز بوه  و

.بازگشت وام در زمان مقرر توسط هئیت مدیره طلوع تضمین می شود. استفاده کیید



جمعیت طلوع بی نشان ها در رسانه

 دیدگان جمعیت طلوع بی نشان ها با هدف آگاهی و امید بخشی و تغییر نگاه جامعه به آسیب
تاا 1399در ساال . از کارتن خوابی و اعتیاد به معرفی فعالیت های خود در رسانه می پردازد

گزارش خبری از جمعیت طلوع بی نشان ها در رسانه های داخلی و 450تابستان سال جاری، 
مری در خارجی منتشر شده است؛ همچنین یاوران و بهبودیافتگان این جمعیت حضور مست

.برنامه های زنده صدا و سیما به عنوان مهمان دارند



کودکانه طلوع

یب هایآستولیدبازهرخهاثرکاهشوتوقفراستایدربی نشان هاطلوعجمعیتفعالیت هاینام«طلوعکودکانه»
اداعتیویژهبهاجتماعیآسیب هایمعرردریاآسیب دیدهکودکانازمعنویومالیحمایتباکهاستاجتماعی

بهودخاجتماعیفعالیت هایازدستهاین.گرددگروهاینمیاندراجتماعیآسیب هایگسترشازمانعتاداردسعی
.می شوندتقسیم...وشهرمکودکانماه،بویوعیدیبویمرزی،صفرنقطهدستهههار

مهرماهبوی

هزینه کهصورتبدینسالههمه.استآسیبمعرردرکودکانازتحصیلیحمایتراستایدر«مهرماهبوی»پروهه
معیتجتوسبمشخصیسقفتامی شودبرگزارسالطولدرکهفوق العادهکالسروپوش،وکتابخریدنام،ثبت

درتحریرلوازم الوکیفنمادیناهدایوتحصیلیسالشروعجشنبرگزاریهم هنین.می شودتامینطلوع بی نشان ها
گذشتهسال.استپروههاینفعالیت هایدیگرازهستندمجموعهپوششتحتکهنوجوانانیوکودکانبهجشناین
راهوانعنبههمدلیتبلتپویشوشدانجاممحدودصورتبهپروههاینتهراناستاندرمدارستعطیلیدلیلبه

گردیدانجامپروههاینجایگزین
ازگرفتصورتتحصیلیحمایت هایکودکهرنیازفراخوربهکودک80برای99سال«مهرماهبوی»پروههدر

.شداربرگزآموزشیکمککالسهمچنینوآنهامدارسشهریهوتهیهمدرسهنیازموردوسایلولوازم التحریرجمله

تبلت همدلی

-1399پاویش تبلاات هماادلی در راساتای حمایاات تحصاایلی از کودکااان در معارر آساایب در سااال تحصاایلی 
ل باه با توجه به برقراری کالس های تحصیلی به صورت آنالین دانش آموزن محروم از تحصای. راه اندازی گردید1400

49تعداد 127.650.000با کمک های جمع آوری شده  به مبلغ . دلیل نداشتن تبلت هدف این پویش قرار گرفتند 
تبلت در دو مرحله با حضور والدین و 114تبلت اهدایی مردم که در مجموع 65تبلت خریداری گردید و همچنین 

.نماینده آموزش و پرورش تحویل دانش آموز گردید



ویش بوی ماه مهرپ



پویش تبلت همدلی 



نقطه قفر مرزی

ب هایآسیگسترشازپیشگیریجهتدربی نشان هاطلوع جمعیتتوسب«مرزیصفرنقطهپویش»
درهپذیرفتصورتمطالعاتومشاهداتاساسبر.استشدهتعریفایراننشینمرزمناطقدراجتماعی

است، هابی نشانطلوعجمعیتفعالیتاصلیزمینهکهکارتن خوابیواعتیادازآسیب دیدهافرادبین
عدموجغرافیاییپراکندگیکهبوده اندمخدرموادمصرفسو بهگرایشخطردرمرزینقاطساکنان

اضرححالدرواستافزودهآسیباینبرآموزشیورفاهیام اناتکمبودهمچنینوآنانبهدسترسی
کوچهرانتبهمرزینقاطازکههستندافرادیپایتختدرکارتن خوابیازآسیب دیدهافرادازباالییدرصد

ترشگسازپیشگیریقالبدروآموزشیبرابریتوسعهجهتبهمرزیصفرنقطهکمپین.کرده اند
یلتحصاولیهالزاماتازکهآموزشیابزارهایوافزارنوشتتهیهزمینهدرراخودفعالیتکارتن خوابی،

گزارش هایهمچنینوپذیرفتهصورتشناسایی هایبااساس،اینبر.کردآغازاستکودکانبرای
پرورشوآموزشمدیرانهمچنینومرزیروستاهایخیریهموسساتمحلی،معتمدافرادازدریافتی
یهتهآنانجنسیتهمچنینودانش آموزانآموزشیمقطعحسببرافزارنوشتبسته هایهدف،نواحی
.می شود
قاطندرحضوریصورتبهدرسهایکالسبرقراریازاطالعومناطقدرگرفتهصورتتحقیقبراساس

.شدانجامگذشتهسال هاهمچونپویشاینمرزیصفر
طیکهکودکانشناساییاساسبرو99سالدرایرانمرزهایدرشدهتوزیعتحصیلیبسته هایتعداد
نایهزینه هایمجموعکهاستبودهلوازم التحریروکیفشاملبسته23،930بودشدهانجامگذشتهسال
واریزیریال70،621،440،728مبلغکهاستبودهریال70،900،942،840مبلغ99سالدرپروهه

.استبودهمردمی

همدلیپازلبامرزیقفرنقطهپویشهمکاری

سازمانتوسبوکشورسراسردربهزیستیپوششتحتنیازمندآموزاندانش ازحمایتجهتبهطرحاین
.گردیدراه اندازیبی نشان هاطلوعجمعیتهم اریبابهریستی

کهاستبودهلوازم التحریروکیفشاملبسته60،000طرحایندرشدهتوزیعتحصیلیبسته هایتعداد
استبودهریال6،000،000،000پروههاینهزینه هایمجموع



توزید پویش نقطه قفر مرزی به تفکیک استان توزید پویش پازل همدلی به تفکیک استان



(بسته بیدی)ویش قفر مرزیپ



(پخش)ویش قفر مرزی پ



آگاهیکهکشان

1399اسفندماهازواستپی نماانتشاراتوبی نشان هاطلوعجمعیتمشترکهم اریآگاهیکه شانپویش
.استکردهآغازبرخوردارکممناطقنوجوانوکودکانمیاندرآگاهیرشدهدفباراخودرسمیفعالیت

ردمرزیصفرپویشالتحریرلوازمبسته هایکناردردرسیغیرکتاب هایارسالوجمع آوریباپویشاین
.کندجمع آوریراکتابجلد274توانستهپویشاین1400تابستانتامی شودارسالومی گیردقرارکیف ها

یلدامهرجشن
افرادتنهاییدلیلهمینبهومی آیندهمگردخانواده هاافرادمعموالکهاستشب هاییازی ییلداشب

وطلوعامتیاقمراکزدریلداجشنبرپاییبایلداشبدرطلوعدلیلهمینبهاستتلخ ترومشهودترکارتن خواب
افرادمیاندرآنارزشیمبانیوخانوادهفرهنگیادآوریدرسعیپاتوق هادریلدانمادهایتوزیعهمچنین

.داردبهبودیافتهافرادوکارتن خواب
گزاربرنیزغاردروازهمحلهدرخوابیکارتنواعتیادازدیدهآسیبکودکانبراییلدامهرجشن1398سالاز

درنوازیسرناباومادریخونهدرمحدودصورتبهجشنکروناشیوعبهتوجهبانیز1399سالدرمی گردد
کودکانکار،کودکانمیانیلداییبستههمچنینوگردیدبرگزارغاردروازهمحلههایکوههپسکوهه

.گردیدتوزیعغاردروازهکودکانوزباله گرد

مهررجیک
باکهاستمحروممناطقکودکانوزباله گردکودکانکار،کودکانباهمدلیبرایحرکتی"مهررجیک"پویش
هدایاباطرحایندرداوطلبان.می پردازدکودکاناینبرایگردنشالوکالهپخشوتهیهبهسرمافصلآغاز
شرکتاقالماینتهیههزینهتامیندرمشارکتوبافتدرمشارکتآماده،شالوکالهاهدایکاموا،کالف

.می کنند

عیدیبوی
آستانهردسالهرکهاست«بی نشان هاطلوع جمعیت»کودکانهفعالیت هایازدیگری ی«عیدیبوی»پویش
.ودمی شبرگزارنوسالازاستقبالجشنقالبدروکفشوکیفارزاق،بستهعید،لباستهیهبانوسال

طلوع.استتهگذاشمستقیمتاثیرآنهازندگیشالودهبرکارتن خوابیکههستندخانواده هاییپروههاینمخاطبان
زندگیبهتجرآنهابهتامی کوشدکودکان،برتمرکزبااعتیادازآسیب دیدهخانواده هایازحمایتوشناساییبا

کهگرفتند،قرارعیدیبویطرححمایتموردکودک268تعداد1399سالدر.کندهدیهرااجتماعیشاد
تهیهریال6،000،000مبلغبههدیهکارت268وگردیدآوریجمعمردمیحمایتاز1،608،152،000مبلغ
.گردید



یلدامهرجشن



مهررجیکپویش



عیدیبویپویش



شهرمکودکانپویش

بهخدمت رسانیدههیکازبیشتجربهبابی نشان هاطلوعجمعیت
وبودهکارکودکآن ها،ازباالییدرصداست،باوراینبرتهرانکارتن خواب های

خواهدبرانیجقابلغیرتبعاتآیندهدرمی تواندکودکاناینبهنسبتبی تفاوتی
.داشت

زهحودرکاربهگریختهوجستهطوربهخودفعالیتسال هایدرطلوعجمعیت
همه گیریزماندرضدعفونیموادپخشازپسامااستپرداختهکارکودکان
قالبردمنسجمودقیقبرنامه ایباومستمرکاریتاشدیمآنبرکرونابیماری
.دهیمانجامکارکودکانآسیبکاهشجهتدر«شهرمکودکان»پویش

یتجمع«گرسنهبدونشهرتهران»کمپیندلازکه«شهرمکودکان»پویشدر
خشپبهپنجشنبههرطلوع،دغدغه مندیاوراناست،آمدهبیرونبی نشان هاطلوع
هرانتشهرسطحوههارراه هادرکارکودکانبابازیوتنقالتیاغذاییوعدهیک

ابیارزیبههاآناعتمادجلبودوستانهرابطهایجادباطریقاینازتامی پردازند
آن هامیدبهکننداقدامخانواده هایشانوضعیتومحالتآسیب شناسیوشرایب
وسنبابی تناسبکردنکاربهمجبورماشهردرکودکیهیمبرسدروزی

.نباشدتوانایی هایش
.می شودانجامصورتدوبهشهرمکودکانپویشفعالیت هایاهم
توزیع مواد غذایی و پک های بهداشتی: مداخله مستقیم-1
ارائه خدمات مددکاری، روانشناسی، فرهنگی: مداخله غیر مستقیم-2





شهرمکودکانپویش





ایناجتماعیفعالیت هایطلوع،فعالیتدیگربخش
و«یمنباشبی تفاوت»شعاردوبافعالیت هااین.استمجموعه

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

ونیستآنازشدهجدابخشجامعهآسیب دیدهبخشکه
زمانگوناگونبرهه هایدراستمم نافرادهمهسویکاز
انشنزدی یافردخودحتیوببینندآسیباتفاقایناز

امعهجافرادهمهسوی،دیگرازوشوندفرآیندهمینقربانی
تادگیایسوحمایتباتنهاومسئولندآسیباینبهنسبت
ادافرتمامیتوقعبدونوقضاوتبدونعاشقانه،مستمر،
میدواراکم آسیب تروبهترفرداییساختنبهمی توانجامعه

.بود
کهاستاینطلوعحمایتیفعالیت هاینتیجهواقعدر

حمایتموردطلوعدرکارتن خوابعنوانبهروزیکهفردی
تبدیلفردیبهیک سالمدتظرفاستگرفتهقرار

هبودببهخود،اجتماعیمسئولیتپذیرشضمنکهمی شود
تالشومی کندکمکخودهم درداناجتماعیوضعیت
.کندخارجکارتن خوابیهرخهازراآن هامی کند



گرسنهبدونشهرتهران

هبطرحاین.کردآغازراگرسنهبدونشهرتهرانطرح بی نشان هاطلوعجمعیت1394سالدر
تاالرها،وسازمانهامیهمانی ها،مجالس،ازنخوردهدستوسالمباقیماندهغذاهایجمع آوری
وکارتن خوابافرادبهخدمت رسانیمراکزونیازمندافرادبهرساندنجهت…ودانشگاه ها
.دارداختصاصتهرانشهربی خانمان

:می باشدزیرشرحبهغذااهدایروش های
دست نخوردهوسالمباقیماندهغذاهایجمع آوریبرایهماهنگیو55739956شمارهباتماس
پایگاه هایبهپرس20ازکمترغذاهایتحویلپروههنقلوحملبخشتوسبپرس20ازبیش

صورت،بهمردمینذوراتوخیراتدریافتوهماهنگیگرسنهبدونشهرتهرانکمپین
استقربانیگوشتشده،طبخغذایخشک،ارزاقوخواروبار

 بی نشان هاطلوعجمعیتاقامتیمراکز-
(کارتن خوابیازآسیب دیدهمردان)امیدسرای-
(کارتن خوابیازآسیب دیدهدخترنوجوانانوکودکومادر)مهرسرای-
(کارتن خوابیازآسیب دیدهنوجوانپسران)نورسرای-
تهرانشهرسطحدرکارتن خواب هادرمانیواقامتیمراکز-
معلولینوسالمندانآسایشگاه های-
خیریهمراکز-
حاشیهوتهرانشهربرخوردارکممناطق-





طرح تهران شهر بدون گرسیه 



پویش آیین مهروزی 

ال للیتر3578وضدعفونیمحلول45283توزیعبا«سازیممیآگاهیوامیدکرونااز»پروهه
شروعباادامهدرونمودآغازراخودفعالیتاپیدمیایناولیههایماهدرماسک23675و

به«زیمهرورآیین»پویشباجامعهپذیرآسیبقشرمشاغلرفتنبینازوخانگیقرنطینه
تهیهباکشورپذیرآسیبنقاطدرارزاقهایبستهوضدعفونیموادپخشوبندیبستهتهیه،

تهران،برخوردارکممحالتازپروههاین.دادادامهراخودفعالیتاقارزبستههزار42660
سراسردورافتادهوبرخوردارکمروستاهایوشهرهابهوشدآغازتهرانحاشیهوهاههارراه
.رسیدکشور
درامیدافزایشراهاپویشاینراهبردیاهدافجمعیتاینمدیرعاملمشهودرجبیاکبر

شافزایوخانگیخشونتواجتماعیهایآسیبکاهشوکروناویروساپیدمیدوراندرجامعه
.استکردهعنوانایرانیاناجتماعیهمبستگی

قرارنیازمندانکناردرهمچنانارزاقبستههزارسهتوزیعبامهروزیپویش1399درسال
.گرفت





پویش آیین مهروزی



کارآفرییی

وحمایتیفعالیت هایبینمشترکفصلیکمی توانراطلوعکارآفرینیفعالیت های
رزشاتولیداز استعبارتکارآفرینیتعریفکهآنجااز.دانستطلوعاجتماعیفعالیت های

درعطلوکارآفرینیپروهه هایدر.نامیداجتماعیکار آفرینینهادیکراطلوعمی توانافزوده،
مچنینهوبهبودیپایداریشاخصبهکارتن خوابی،ازبهبودیافتگانبرایاشتغالایجادکنار
.استشدهویژه ایتوجهبهبودیافتگانبرایاجتماعیارزشمندیتولید

حافظسرای

جمعیت طلوع  بی نشان ها باا راه انادازی و ارتقاای مرکاز اشاتغال در تاالش اسات کاه ضامن 
اوری از کمک کند تا فرد هویت اجتماعی و خودبتوانمندسازی  افراد آسیب دیده از کارتن خوابی،

ها وابخرفته اش را بازیابد و همچین حافظ بهبودی و پاکی اش باشد ماحصل دست کارتندست
.دکنمی ها نیز تولیداتی خواهد بود که به هرخه کاهش آسیب در جامعه کمک بهبودیافته

ی با بیش از سه هزار متر زیر بنا است که دارای ههار ساوله و یاکسرای حافظ، محلی وسیع
ارد  تاکنون ظرفیت اشتغال بیش از دویست نفر از بهبودیافته ها را دکهآشپزخانه صنعتی است 

. پنج خب تولید این مرکز راه اندازی شده است
کارگاه دوخت کیف  نقطه صفر مرزی _
کارگاه تولید ماسک _
کارگاه هاپ بر روی انواع پارهه _
کارگاه تولید روسری _
کارگاه هاپ گرها_

ی نشان ها آشپزخانه صنعتی سرای حافظ نیز تجهیز شده و روزانه غذا تمامی مراکز درمانی طلوع ب
.را آماده می کند

کاه پاس از . همچنین این مرکز دارای کارگاره بازسازی وسائل دست دوم اهدایی مردم اسات
شده بازسازی به خانواده نیازمندان اهدا می گردد این ام ان با همراهی خیرین و کارآفرین  فراهم

.ایران باشداست تا سرای حافظ سنگ بنا برای اولین مرکز اشتغال بهبود یافته ها کشور عزیزمان



مرزیقفرکیفتولیدکارگاه
شدهآغازنوشت افزارولوازم التحریرودومدستکیف1000با1395سالدرکهمرزیصفرپویش
گاهکارراه اندازیبهتوجهباکهبرسدلوازم التحریروکیفبسته83،930توانستگذشتهسالدربود،
کیف هایکارتن خوابواعتیادازبهبودیافته هاکارآفرینیواشتغالمرکزاولیندرمدرسهکیفتولید
دهاشتغالایبرزمینه ایهمتوانستکهشدتولیدکارتن خوابیازیافتهبهبودتوسبمرزیصفرپویش

راپویشایننههزیتوانستکیفیتباکیفتولیدباهمنماییدفراهمرامرکزاینبهبودیافته هایازنفر
.دهدکاهش

تجهیزات کارگاه تولید کیف قفر مرزی



کارگاه دوخت کیف قفر مرزی



بعدیسهماسکوجراحیماسکتولیدکارگاه

ک اول ویروس کرونا و مسائل و مش الت ناشی از آن باعث شد تا جمعیت طلوع بی نشان ها که  در پیا
تولید و به"کرونا امید و آگاهی می سازیم"کرونا و کمبود ماسک و مواد ضدعفونی تحت عنوان پویش از 

د و پس این روند را ادامه بده. توزیع رایگان ماسک و مواد ضدعفونی به اقشار کم برخوردار اقدام کرده بود
اسک را از راه اندازی مرکز اشتغال سرای حافظ جهت ایجاد اشتغال بهبود یافته گان این جمعیت کارگاه م

. به عنوان اولین کارگاه تولیدی این مرکز راه اندازی کند

بعدیسهماسکوجراحیماسکتولیدکارگاهتجهیزات



کارگاه تولید ماسک 



پارچهانواعرویبهچاپکارگاه

است کارگاه هاپ بر روی انواع پارهه با کامل ترین تجهیزات هاپ ی ی دیگر از کارگاه های سرای حافظ
. که ام ان تمام خدمات هاپ بر روی پارهه دارد

نفار  از بهباود یافتاه گان طلاوع 16تمام دستگاه های این کارگاه توسب خیرین اهدا گردیاده اسات و 
.بی نشان ها در این کارگاه مشغول به کار شده اند 



چاپ گرهاکارگاه

است،(نشانپرهم،ماگ،پد،موسکوله،کیف،)التحریرلوازمواداریلوازمرویبرهاپکارگاه
.شده اندکاربهمشغولکارگاهایندربی نشان هاطلوعیافته گانبهبودازنفر5

چاپگرهاکارگاهتجهیزات



کارگاه چاپگرها



روسریتولیدکارگاه

وزنانازنفر18اشتغالظرفیتروزطولدرروسری2000تولیدظرفیتباروسریدوختکارگاه
.استنمودهفراهمرایافتهبهبودمردان

روسریتولیدکارگاهتجهیزات



کارگاه دوخت روسری



قیعتیآشپزخانه
میفراهمرابی نشان ها                            طلوعدرمانیمراکزنیازموردغذاحاضرحالدرحافظسرایصنعتیخانهآشپز
.داردراغذاپرس1000پختظرفیتوصنعتیآشپزخانهاینوکند

تجهیزات آشپزخانه قیعتی



آشپزخانه قیعتی



اهدائیدومدستوسائلبازسازیکارگاه

جمع آوری و بازسازی وسائل دست دوم از مردم و اهدا به افراد نیازمند ی ی از فعالیت های اولیاه ایان
.ودجمعیت بوده است که پس از بازگشایی سرای حافظ به صورت متمرکز در این مرکز انجام می ش

.تندنفر از بهبودیافته ها به عنوان نیروی خدماتی و تعمیرکار در این کارگاه مشغول به کار هس4



حافظسرایتجهیزوبازسازی

ریبتخومتروکهسال هااین هعلتبهبی نشان هاطلوعبهواگذاریازپسحافظسرای
بی نشان هالوعطگذشتهسالفعالیتبیشترینکهداشتتجهیزوبازسازیبهنیازبودشده
ماکناردرزیادیخیرینمهمایندرشدمرکزاینتجهیزوبازسازیصرفمرکزایندر

.می شودآوردهذیلدرمختصرصورتبهمرکزاینبازسازیفعالیت هایاهمبوده اند؛

ضایعاتتخلیه-
خانهموتورتعمیر-
گرموسردلوله کشی-
شوفاهلوله کشی-
کاملبرق کشی-
گازلوله کشی-
کاشی کاری-
کفسرامیک-
ساختماننقاشی-
روشناییسیستمراه اندازی-
سوله هاکفاپوکسی-
کولرنصب-
ایزوگامنصب-
بهداشتیسرویسساخت-
کاذبسقفساخت-
سوله هاسقفزیرسازی-
متر160متراهبهسولهیکساخت-
خوابگاهساخت-
صنعتیآشپزخانهتجهیزوبازسازی-
خوابگاهتجهیز-



امیدسرایکارگاه های
،استسالیکمقطعزیربهبودیافتهکارتن خواب مرداننگهداریودرمانمرکزکهامیدسرایدر

هبوصلآمادگیوکنندکارنیزآموزشودرمانرونددرافراداینتااستشدهراه اندازیکارگاه هایی
.نمایندپیداراجامعه

زرآنتیککارگاه

دستهنرکهاست؛تیفانیووجهیهندتزئینیظروفقالبدرهنریکارگاهزرآنتیککارگاه
یدتولظرفیتوشده اندکاربهمشغولکارگاهایندرنفر25استکارتن خوابیواعتیادازبهبودیافته گان

.استقطعه200روزانهکارگاهاین



محصوالت زر آنتیک



آباجیکارآفرییی

واحد اشتغال آباجی با ایده تولید و بسته بندی با کیفیت ترین محصوالت ادویه و میوه خشک و آجیل در
آغاز به فعالیت کرده است و محصوالت خود را در اقالم خوراکی 1399جمعیت طلوع بی نشان ها در سال 

.هون دمنوش، برنج اعالی ایرانی، گوشت گوسفندی تازه گسترش پیدا کرده است
ی شود در حال این محصوالت توسب بانوان سرپرست خانوار و بهبودیافته از اعتیاد و کارتن خوابی تولید م

.نفر در این واحد مشغول به کار هستند9حاضر 



محصوالت کارآفرییی آباجی



ساالنهرویدادهایوجشن ها

است،جامعهافردباتعاملبرایمناسبام ان هایجملهازاجتماعیرویدادهایکهآنجاییاز
بهتوجهبا.استبودهطلوعترویجیابزارهایازی یهموارهاجتماعیرویدادهایوجشن ها
ایبسته هارسالبایااستشدهانجاممراکزدرمحدودصورتبهیاجشن هااینکروناشیوع
.استگرفتهانجامهدیه

مادرروزجشن

مادرانبرای«مادریخونه»و«مهرسرای»مراکزدرجشنبرپاییبرعالوهمادر،روزجشندر
آنهااردیدبهپاتوق هادرکارتن خوابزنانبرایزنروزهدیهتهیهباطلوعیاورانبهبودیافته،

برایطلوعهمیشگیپیامیادآورقضاوتبدونواحترامباآناهدایوزنروزهدیهتهیه.رفتند
.استبودهجامعهدرزنیکوانسانیکعنوانبهآنهاارزشمندییعنیکارتن خواب ها

پدرروزجشن

انپدربرای«حافظسرای»و«امیدسرای»مراکزدرجشنبرپاییبرعالوه،پدرروزجشندر
آنهاداردیبهپاتوق هادرکارتن خوابمردانبرایمردروزهدیهتهیهباطلوعیاورانبهبودیافته،

برایطلوعهمیشگیپیامیادآورقضاوتبدونواحترامباآناهدایومردروزهدیهتهیه.رفتند
.استبودهجامعهدرمردیکوانسانیکعنوانبهنهاآارزشمندییعنیکارتن خواب ها

99مرزیقفرپایانجشن

اینارسالیبسته83،930اعالمباپویشایندواطلبانحضوربامرزیصفرپایانگردهمایی
.آمدعملبهتش روتقدیرپروههایندواطلبانازوشدبرگزارکشورسراسردرپویش

.



جشن روز زن و جشن روز مرد



جشن پایان قفر مرزی 



یلدامهرآیین

لدلیهمینبهومی آیندهمگردخانواده هاافرادمعموالکهاستشب هاییازی ییلداشب
رپاییببایلداشبدرطلوعدلیلهمینبهاستتلخ ترومشهودترکارتن خوابافرادتنهایی
رییادآودرسعیپاتوق هادریلدانمادهایتوزیعهمچنینوطلوعاقامتیمراکزدریلداجشن

.داردبهبودیافتهافرادوکارتن خوابافرادمیاندرآنارزشیمبانیوخانوادهفرهنگ

سوریچهارشیبهجشن

درنبهههارشجشنبی نشان هاطلوعجمعیتدرمانیمراکزقرنطینهوکرونابیماریبهتوجهبا
.گردیدبرگزارموسسهپوششتحتنوجوانانوکودکانحضوربانورسرایمرکز

نوروزجشن

مرکزدرنوروزجشنبی نشان هاطلوعجمعیتدرمانیمراکزقرنطینهوکرونابیماریبهتوجهبا
.گردیدبرگزارموسسهپوششتحتنوجوانانکودکان،ومادرانحضوربامهرسرای

شعباننیمهجشن

مرکزدرنوروزجشنبی نشان هاطلوعجمعیتدرمانیمراکزقرنطینهوکرونابیماریبهتوجهبا
.گردیدبرگزارموسسهپوششتحتنوجوانانکودکان،ومادرانحضوربانورسرای

مهرسرایتاسیسسالگرد

وانستهتکهاستکارتن خوابیواعتیادازآسیب دیدهکودکومادردرمانیمرکزاولینمهرسرای
وخیرینحضورباجشن1399سالدرکنددرمانراکودکومادرهفتصدازبیشتاکنون

.گردیداربرگزدرمانیمرکزاینتاسیسسالگردششمینمناسبتبهمهرسرایهمراهدواطلبان



جشن مهر یلدا



جشن سالگرد تاسیس سرای مهر 

جشن چهارشیبه سوری



استمنسرایایرانجایهمه

ویشپملیپویشدوباکروناویروسهمه گیریروزهاینخستینازبی نشان هاطلوع جمعیت

توزیعباگرفتقرارایرانمردمکناردرمی سازیمآگاهیوامیدکروناازپویشومهروزی

عهجامدرراامیدوهمدلیایجادکشورسراسردرضدعفونیموادوماسکوارزاقبسته42660

ایرانمرزیصفرنقاطدرخصوصاکرونابعدیپیک هایبهباتوجه.می کرددنبالکروناازترسیده

پویشو.شددادهترتیبداشتند،بحران تریوضعیتکهمناطقبرایپویشنیزسالطولدر

کهیمناطقبهسالمآبرساندنهدفبابلوهستانوسیستانسیلبا1398سالازکهمهرآبه

وستاهاربهلوله کشیباهمچنانبودشدهآغازهستندبلوهستانوسیستاندرآببحراندهار

یگرداستانیازدهدرگرسنهبدونشهرپویشباگرسنهبدونشهرتهرانهمچنین.داردادمه

انکشورمدیگرشهرهایدرماهیباپلوسبزیپویشهمچنینونمودراه اندازیفعالشعبه

.شدانجامتهرانباهمزمان





مرزیقفر امن

تجمعیوشده اندکرونادومموجدرگیرایرانمرزیاستان هایرضااماممیالدباهمزمان

بحرانیمناطقبهپرستاریگانعدد50وماسک1500ارسالبابی نشان هاطلوع

.رفتگقرارمنطقهاینمردمکناردرسلیمانمسجدخمینیامامبیمارستاندرخوزستان

نیستتیهابلوچستانوسیستان

شاملارزاقبسته2500ارسالبابلوهستانوسیستاندرکروناشرایبشدنبحرانیبا

منطقهاینمردمکناردرضدعفونیموادوماسک125،000وخش باروش رروغنبرنج

.گرفتقرار

کشورسراسردرماهیباپلوسبزیپویش

هگرسنبدونشهرتهرانطرحمجموعه هایزیرازی یکهماهیباپلوسبزیپویش

سالردمی شودبرگزارعیدشبدربی پناهانونیازمندانباهمدلیجهتدرکهمی باشد

دیگرشهرهایدر(مهروزیآیین)مهروزیشنبه هایسهراه اندازیبهتوجهبا1399

.گردیدبرگزارملیصورتبهپویشاینکشورمان



گرسیهبدونشهر

بهطرحاین.کردآغازراگرسنهبدونشهرتهرانطرح بی نشان هاطلوعجمعیت1394سالدر

تاالرها،وسازمان هامیهمانی ها،ومجالسازنخوردهدستوسالمباقیماندهغذاهایجمع آوری

نمانبی خاوکارتن خوابافرادبهخدمت رسانیمراکزونیازمندافرادبهرساندنجهت…ودانشگاه ها

.دارداختصاصتهرانشهر

یه،اروم.گردیدراه اندازینیزدیگرشهردهدردرگرسنهبدونشهرعنوانباطرحاین1399سالدر

درطرحاینکههستندشهرهایلواسانکریم،رباطیزد،کرج،مشهد،قزوین،اصفهان،،قم،شیراز

.می شودانجامآن ها

مهرآبهپویش

درامیدنیآشآبنبودمش لمتوجهبلوهستانوسیستانزدهسیلمنطقهدرحمایتیحضورازپس

فراداومی کردندتامینهوتکازراخودنیازموردآبمناطقاینمردمشدیم،دشتیاریهونمناطقی

 شدندمیبهداشتیمسائلوحیواناتمسائلوحیواناتحملههونمش التیدهارکودکانبخصوص

.پرداختمش لاینرفعبهآبذخیرهمخزننصبوباتهیه

ایناستنمودهاقدامروستا20برایلوله کشیبهمهرآبهپویشدومفازدربی نشان هاطلوعجمعیت

عثمان آبادونصرتریمدانروستادو1400تابستانتاواستبرگزاریحالدرهمچنانپویش

.استشدهانجامآنبهآب رسانی



داوطلبانشاخص

کلدرداوطلبانکارکردساعتمیزان
عادلمتابستانتاگذشتهسالدرسازمان
.استبودهساعت89،047

ه میزان ساعات فعالیت داوطلبان
به تفکیک مراکز و واحدها



میزان ساعات فعالیت داوطلبانه در پروژه ها





توسعهشاخص

شاخص هایدرپایدارتوسعه.استسازمانآنپویایینشان دهندهسازمان،هردرتوسعهرکن
عهتوسبنیادیطرح هایامااستبودهبی نشان هاطلوعجمعیتاهدافازهموارهکیفیوکمی
:ازعبارتندطلوعدرامسالتابستانتاگذشتهسالدر

آباجیکارآفریییراه اندازی

جیل در واحد آباجی با ایده تولید و بسته بندی با کیفیت ترین محصوالت ادویه و میوه خشک و آ
آغاز به فعالیت کرده است و محصوالت خود را 1399اشتغال جمعیت طلوع بی نشان ها در سال 

ا کرده در اقالم خوراکی هون دمنوش، برنج اعالی ایرانی، گوشت گوسفندی تازه گسترش پید
.است

ولید می شود این محصوالت توسب بانوان سرپرست خانوار و بهبودیافته از اعتیاد و کارتن خوابی ت
.نفر در این واحد مشغول به کار هستند9در حال حاضر 

راه اندازی سرای غزل 

ر نهمین مرکز جمعیت طلوع بی نشان ها مرکز روزانه حمایت و توانمندسازی زناان دسرای غزل
یب ارانه روابب فر, معرر آسیب حاد و آسیب دیده اجتماعی با روی رد کاهش آسیب بی سرپناهی

ن در راستای حمایت از زنان آسایب دیده در تابساتاداخالت درمانی و ایجاد اشتغال منافرجام، 
این مرکز شامل بخش های مشاوره، مددکاری، آموزش و توانمندسازی. افتتاح شده است1400

.می باشد



امیدسرایلهوه خانهراه اندازی

طلوعدرمانردتفریحفضایبهنیازوکروناشیوععلتبهامیدسرایبودنقرنطینهبهتوجهبا
اینردساکنسالیکمقطعزیربهبودیافته گانبرایامیدسرایدرراقهوه خانه ایبی نشان ها

.استنمودهدایرمرکز

حافظسرایتوسعه

ضمنکهاستتالشدراشتغالمرکزارتقایوراه اندازیبا بی نشان هاطلوعجمعیت
ازاوریخودبواجتماعیهویتفردتاکندکمککارتن خوابی،ازآسیب دیدهافرادتوانمندسازی

یهاوابخکارتندستماحصلباشداشپاکیوبهبودیحافظهمچینوبازیابدرارفته اشدست
.کندمیکمکجامعهدرآسیبکاهشهرخهبهکهبودخواهدتولیداتینیزهبهبودیافت

انهآشپزخیکوسولهههاردارایکهاستوسعتمترهزارسهازبیشبام انیحافظ،سرای
سالدردارد،رابهبودیافته هاازنفردویستازبیشاشتغالظرفیتکهاستصنعتی
.استشدهانجامذیلاقداماتمرکزاینتجهیزوتوسعهجهت1399

سوله هاکفاپوکسی-
بهداشتیسرویسساخت-
کاذبسقفساخت-
سوله هاسقفزیرسازی-
متر160متراهبهسولهیکساخت-
خوابگاهساخت-
صنعتیآشپزخانهتجهیزوبازسازی-
خوابگاهتجهیز-



بازسازی سرای نور 

رستبدسرپوسرپرستبینوجوانانوکودکاننگهداریمرکزنورسرای
اتتجربیازاستفادهباکهباشدمیموادمصرفسو اختاللبهمبتال

وآراممحیطیدقیقریزیبرنامهومربوطهحوزهکارشناسانومتخصصین
یناپذیریجامعهوقادرسازیوبازتوانیجهتدروآوردهفراهمراامن
99سالدر.آیدفراهمجامعهبهآنانبازگشتیزمینهتاکوشدمیافراد
.شدتجهیزوبازسازیذیلشرحبهمرکزایناولطبقه

اولطبقهموکت هاتعویض_
اولطبقهدیواریکاغذ_
ساختماننقاشی_
ساختماندرب هایتعویض_
بهداشتیسرویس هایبازسازی_
پردهنصب_
روشنایی_
سیم کشی_



راه اندازی واحد تحقیق و پژوهش

مراکزاینازکدامهرراه اندازیضرورتکهمی باشد،تخصصیدرمانیمرکزنهدارایاکنونبی نشان هاطلوعجمعیت
سازماناینهاین بهتوجهبا.استگرفتهش لنهادمردمسازماناینسالهپانزدهفعالیتمسیردرنیازوتجربهبرحسب

نستهتواکهاستخوابیکارتندرمانزمینهدرتخصصیحامیتنهاکهایراندراجتماعیسازماناولینبعنواننهادمردم
ددرصدهشاخصبهاستکارتن خوابهزارانبامستقیمکارسال هاوتحقیقاتماحصلکهدانشیازاستفادهبااست

ب دیدهآسییکازمی تواندکارتن خوابفرد.استکردهاثباتویابددستبیماریاینازسالیکمقطعباالیبهبودی
است؛انیمهربوامیدپیام آورهموطنانشبرایبیماریوزلزلهوسیلمانندبحرانیشرایبدرکهاجتماعیفعالبهاجتماعی
.گرددتبدیل

ندهرهفعلیشرایبازرفتبرونبرایراه اریکهنهادمردمسازماناینکاریمختلفابعادبرپژوهشوتحققضرورت
رورتضبهتوجهباواحداین.داردوجودنماید،طیاستتوانسته"مردمینهاداینام اناتوظرفیتبهتوجهبا"مختصر

مجموعهفعالیت هایخصوصدرعلمیمقالهعنواندوتوانستهتاکنونواستشدهراه اندازیحوزهایندرعلمیکار

.نمایدجمع آوری

حضور در سومین همایش ملی خیر ماندگار 



(جلد اول)چاپ کتاب حس خیابان

یازه و جمعیت طلوع بی نشان ها با هدف تغییر نگاه جامعه نسبت به فرد آسیب دیده؛ همچناین ایجااد انگ
از هنرمندانی خالقیت در بهبودیافتگان و استفاده از تجربیات کارتن خوابی برای تولید آثار هنری و قدردانی

ازی در که در آثارشان به موضوع آسیب های اجتماعی و به ویژه کارتن خوابی توجه ویژه داشته اند و الگوس
حوزه هنر اجتماعی مسابقه خاطره نویسی را در میاان بهبودیافتگاان ایان جمعیات و ساایر افارادی کاه 

ابان توسب آثار برگزیده این مسابقه تحت عنوان کتاب حس خی. کارتن خوابی را تجربه کرده اند برگزار نمود
.منتشر شده است 1400انتشارات سوره مهر در بهار سال 



افتتاح مرکز راه نوین سرای غزل



راه اندازی لهوه خانه سرای امید



بازسازی  سرای نور



توسعه سرای حافظ



کسب نشان و تقدیرنامه ها

سمیرا کاملی کارشناس تولید محتوا جمعیت طلوع بی نشان ها 
ی فایلم با فیلم من اینجا هستم تقدیر و تنادیس پنجماین جشانواره منطقاه ا

.  هراغ را کسب نمود

امیر اسعدی مسئول پویش صفر مرزی 
.دنشان و تندیس  رتبه سوم در جشنواره جوان نوآور ماندگار را کسب نمو

حامد علیزاده مسئول طرح تهران شهر بدون گرسنه
.کسب نمودماندگار را شایستگی تقدیر در جشنواره جوان نوآور 



کسب نشان و تقدیرنامه ها

حسین شالگه فیلم ساز
سرای نور طلوع بی نشان ها

د و با فویلم با فیلم من بابک هستم رتبه سوم المپیاد فیلمسازی نوجوانان را کسب نمو
.انگار، شایستگی تقدیر در جشیواره فیلم ر وی را کسب نمود

سرای مهر -سمانه علیپور و ساناز شالگه ورزشکار
.رتبه دوم و رتبه سوم مسابقات مجازی کاتا لهرمان کشوری را کسب نمودند

سرای فرشته ها-رازآوا امییی ورزشکار
.رتبه سوم مسابقات مجازی کاتا لهرمان کشوری را کسب نمود


