همیشه از کودکی در ذهنمان ایران را با کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه میکردیم .کشورهایی که مردمانش همیشه در
رفاه و امنیت و صلح و معنویت و ثروت بودند ،اما باز سر بزنگاه که رسید خاک ایران را باا کال دنیاا عاور ن اردیم.
متاسفانه یک نقطه خیلی تلخ بوده که وقتی کنار اسم ایران میآمد دلمان میگرفت ،آن هم وقتی بوده که اسم اعتیاد و
فقر با نام بلند ایرانمان گره میخورد .در یک دهه گذشته به هزار و یک دلیل ،مثلث فقر و اعتیاد و بیتفاوتی نتیجهای رو
ساخته به اسم «تاراج» .تاراج باورها ،رویاها و امیدهایی که برای ساختن ایران داشتیم .اگه قرار باشد در بین این هماه
سیاهی یک بار دیگر طلوع کنیم به «مهرورزی» نیاز داریم به امید و نور و امروز ما راز طلوع دوباره را در این دیدهایم که
یک نفر را نجات بدهیم ،نه از فقر ،نه از اعتیاد ،که از بیتفاوتی .میخواهیم یک بار دیگر با هم همدلی کنیم و همدلی در
قاموس «طلوع» یعنی رویاهایمان را یک بار دیگر به هم نزدیک کنیم و با هم شریک شویم برای این ه ایرانی را ببینیم
امن ،آگاه ،امیادوار ،ثروتمناد و شااد و خودماان را ببینایم کاه از ایرانماان طلب اار نیساتیم و هایم وقات تسالیم
نمیشویم .گزارش عمل رد ساالنه طلوع سند تسلیم نشدن ماست ،سند ایستادن و پیشرفتن و توسعه تو شرایطی کاه
فشارهای اقتصادی و ناکامیهای اجتماعی هر لحظه بیم ش ستن و فروریختن را در دل آدمها میریخت اما با همات و
حمایت شما طلوع نه تنها به راهش ادامه داد که مصممتر شد و راههای 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

اکبر رجبی مشهود
مدیر عامل جمعیت طلوع بی نشان ها

در سال  ،1384تعدادی از مهرورزان ،با ایمان به بهبودی و با نیت
حمایت و جلب اعتماد آسیبدیدگان اجتماعی و افراد بیخانمان و

در نهایت ،کمک به فرآیند بهبودی ،با توزیع تعداد محدودی غذا در
میان آنها ،آیینی را پایهگذاری کردند که اکنون پس از قریاب باه
پانزده سال ،هر هفته ،سهشنبه شب و بدون وقفاه باا ناام «آیاین
مهرورزی» برگزار میشود.
سازمان مردم نهاد « جمعیت طلوع بینشانها» به عنوان تنها حام ی
تخصصی در زمینه معضل کارتنخوابی ،در ساال  1392باا مجاوز
رسمی از استانداری استان تهران با شماره ثبت  33621فعالیات
رسمی خود را آغاز نمود.
این سازمان میکوشد تا با حفظ و اشاعه «آیین مهارورزی» نگااه
جامعه را به موضوع اعتیاد و کارتنخوابی تغییر داده و کمک کند تا
افراد بیشتری با مشاارکت در ایان فرآیناد وارد هرخاه درماان و
بهبودی شوند.
توزیع غذا در واقع مجال و بهانهای است برای ایجاد ارتباط موثر با
افرادی که به طور همزمان با معضل کارتنخوابی و بیماری اعتیااد
مواجهاند.
نتیجه و ثمره حضور مستمر مهرورزان طلوع در شبهای سهشنبه،
تعداد قابل مالحظه داوطلبان "پاکی" و "بهبودی" اسات کاه هار
هفته به همراه گروه توزیع غذا به طلوع برمیگردند تا با ت یاه بار
اراده ،ادب و احترام ،نخستین گام را در جهت تغییر مسیر زندگی

خود بردارند.

طلوع در طول حدود بیش از یک دهاه خادمت رساانی عاشاقانه و
صادقانه به بیپناهان اجتماعی ،امروز به پایگاهی استوار و سارپناهی

امن در میان آسیب دیدگان ،معضل کارتن خوابی و بیماری اعتیااد
بدل شده است.
ی ی از دغدغه های افراد آسیب دیده از کارتن خوابی پس از بهبودی
نداشتن سر پناه است هرا که به محض ورود آن ها به فضای قبلای
زندگی احتمال مصرف دوباره مواد بسیار باال می رود .طبق آمارهای
میدانی از  16هزار نفر کارتنخواب درسطح تهران ،ی هزار زن کارتن
خواب وجود دارد که بعضا نوازدی به همراه دارند در سراهای امید و
مهر و نور و فرشته ها زنان باه هماراه کودکاان و ماردان و پساران
نوجوان و دختران نوجوان  ،تااکنون بایش از  9000نفار از کاارتن
خوابهای شهر ،روند بازگشت به زندگی عاادی را طای کردهاناد و
بهبود یافتهاند.
اما آن هیزی که کارتن خواب را از نیستی نجات میدهد ،مهرورزی
شهروندان است ،نه سمزدایی! طلوع امیدوار است در ساایه آگااهی
اجتماعی انسانها و با حمایتهای همه جانباه ایان ساازمان ،هایم
انسانی در ناامنی خیابانها شب را به صبح نرساند و همچنین تغییر
دیدگاه جامعاه نسابت باه آسایبدیدگان اجتمااعی-کاه میتواناد
مهمترین عامل قطع هرخه تولید آسیب باشد -ماموریت این سازمان
است.

جمعیت طلوع بینشانها اولین سازمان اجتمااعی در ایاران سات کاه باه عناوان تنهاا
حامی تخصصی درزمینه حل معضل کارتن خوابی ،میکوشد با حفاظ و اشااعه «آیاین

مهرورزی» نگاه جامعه را به موضاوع اعتیااد و کاارتن خاوابی را تغییار دهاد و کماک
کند تا افراد بیشتری با مشارکت در این فرآیناد وارد هرخاه درماان و بهباودی شاوند.
توزیع غذا در واقع مجال و بهانهای است برای ایجاد ارتباطهای موثر باا افارادی کاه باه

طور همزمان با معضل کارتنخوابی و بی ماری اعتیاد ،مواجهاناد .نتیجاه و ثمار حضاور
مستمر مهرورزان طلوع ،بهبودیافتگانی است که حااال درکناار خانوادههایشاان زنادگی
میکنند و خود آستینها باال زدهاند تا افراد دیگری را کاه باه دلیال بای مهاری هاا در

جامعه رها شدهاند ،نجاات دهناد .طلاوع پدیاده کاارتن خاوابی را حاصال یاک طارد
اجتمااعی مای دانااد! طلاوع امیاد و عاادالت و ساازندگی آن هیازی اساات کاه باارای
تحققش در جامعه تالش می کند,

نحوه ارائه خدمات و تعامل جمعیت باا خیارین و اعضاای داوطلاب در یاک ساو و باا
ماددجوها از سااوی دیگاار بااه گونااه ای اساات کااه کراماات انسااانی ذینفعااان حفااظ
گردد.پاسخگویی و شفافیت مالی و تخصیص منصفانه مناابع در جهات ماموریات هاای
موسسه و رعایت بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در پاروهه هاا ماد نظار قارار بگیارد و

ترویج استفاده از خرد جمعی و کار گروهی ،افزایش کمیت خدمات باا حفاظ و ارتقاا
کیفیت و مستندسازی و انتقال تجربیات و کماک باه توانمندساازی موسساات همساو
و ترویج فرهنگ کار داوطلبانه و گروهی از اهداف بلند مدت این جمعیت می باشد.

جمعیت طلوعبینشاانها باا اساتفاده از دانشای کاه ماحصال تحقیقاات و ساالها کاار
مستقیم با هزاران کارتن خواب است به شاخص ده درصد بهباودی بااالی مقطاع یاک
سال از این بیماری دست یافته است و اثبات کرده است فرد کارتن خواب مای تواناد

از یک آسیب دیده اجتماعی به فعال اجتماعی کاه در شارایب بحرانای مانناد سایل و
زلزله و بیماری برای هموطنانش پیام آور امید و مهربانی است؛ تبدیل گردد.
جمعیت طلوعبینشانها با راهاندازی و ارتقای مرکز اشتغال در تالش اسات کاه ضامن
توانمندسازی افراد آسیبدیده از کارتن خوابی  ،کمک کند تا فرد هویات اجتمااعی و

خودباوری از دست رفتهاش را بازیاباد و همچناین حاافظ بهباودی و پااکی اش با شاد
ماحصل دست کارتن خواب ها بهبود یافته ها نیز تولیداتی خواهد بود کاه باه هرخاه
کاهش آسیب در جامعه کمک کند

جمعیت طلوع بی نشان ها بر آن است باا تعریاف پاروهه هاای پیشاگیرانه کودکاناه و
همراهی با کودکان کار و کودکان نقاط صافر مارزی ایاران باا حضاور پویاا و ماوثر در
نقاط آسیب خیز و توانمندسازی و آموزش کودکاان و نوجواناان در معارر آسایب ،از

ورود افراد به هرخه کارتنخوابی و اعتیاد جلوگیری کند..

در حال حاضر «جمعیت طلوعبینشانها» به عنوان تنها
حامی تخصصی در زمینه معضل کارتنخوابی ،میکوشد تا با

حفظ و اشاعه «آیین مهرورزی» نگاه جامعه را به موضوع
اعتیاد و کارتنخوابی تغییرداده و کمک کند تا افراد بیشتری
با مشارکت در این فرایند وارد هرخه درمان و بهبودی
شوند.
توزیع غذا در واقع مجال و بهانهای است برای ایجاد ارتباط
موثر با افرادی که به طور همزمان با معضل کارتنخوابی و
بیماری اعتیاد مواجهاند.
با این توضیح میتوان فعالیتهای طلوع را به سه حوزه
اصلی تقسیم کرد.
* فعالیتهای با روی رد حمایتی
* فعالیتهای با روی رد کاهش آسیب اجتماعی
* فعالیتهای با روی رد اجتماعی

مخاطب فعالیتهای حمایتی طلوع ،افراد آسیبدیده از
کارتنخوابی هستند .طلوع بر این باور است که مردان ،زنان
و کودکانی که تجربه زیستی کارتنخوابی دارند قربانی یک
فرآیند اجتماعی هستند .برای شفاف شدن این موضوع نیاز
به تعریف واهه کارتنخواب و تعریف واهه قربانی است.
در علم جامعه شناسی ،وقتی تعداد افراد درگیر با یک رفتار
ضداجتماعی (مثال ارت اب جرم یا مصرف مواد مخدر یا
میزان طالق و )...در یک جامعه آماری و در یک بازه زمانی
افزایشی هشمگیر دارد یا تعداد هشمگیری را شامل میشود
به این معناست که عالوه بر تصمیم شخصی فرد ،بسیاری از
فاکتورهای اجتماعی در کشیده شدن افراد به این فرآیند
دخالت دارند ،تا جایی که قدرت فاکتورهای اجتماعی بر
قدرت تصمیمات فردی برتری دارد و به همین دلیل فرد را
قربانی فرآیندهای اجتماعی میدانیم.
تعریف کارتنخوابی در ایران با معنی جهانی بیخانمان
( ) Homelessتفاوتهای بنیادینی دارد .در ایران بر خالف
سایر نقاط جهان کارتنخوابی صرفا حاصل فقر یا شیوه
زندگی افراد نیست بل ه حاصل یک طرد تمام عیار اجتماعی
است .به این معنی که فرد کارتنخواب طی فرآیندی با
انجام مستمر رفتارهای ضد اجتماعی(به ویژه اعتیاد) به
سطحی از زیست ضد اجتماعی میرسد که عموما از سطح
تحمل خانواده و جامعه فراتر میرود و در گام آخر ،خود فرد
کارتنخواب با پذیرفتن این طرد از ش ل اجتماعی جامعه
دور شده و به یک شیوه کامال ضد اجتماعی یعنی
کارتنخوابی روی میآورد .طلوع معتقد است
«کارتنخوابی= تنهایی  +تنهایی  +تنهایی» و در واقع از افراد
آسیبدیده (قربانی) کارتنخوابی حمایت میکند .این
حمایت شامل  7مرحله جذب ،سرپناه ،درمان ،آموزش،
اشتغال ،بازگشت به خانواده و بازگشت به اجتماع است که
طی این  7مرحله «کارتنخوابی» افراد درمان میشود و فرد
به زیست معمول اجتماعی باز میگردد.
ی ی از مزیتهای طلوع تبدیل شدن مددجویان به مددکار
در فرآیند حمایتی است.

هر هفته سه شنبه شب ،یاوران «جمعیت طلوعبینشانها» گرد هم می آیند تا به نیت شفا و بهبودی ،حدود
 1600تا  3000پرس غذا را با لبخند و عشق در میان کارتنخوابها توزیع کنند .عطر و طعم این غذای گرم
بهانهای است برای ایجاد ارتباط با این افراد و گشودن راهی برای جذب آنها ،که طی همین فرآیند ،هر هفته
تعداد قابل مالحظهای از کارتن خوابها به صورت داوطلبانه و برای آغاز روزگاری پاک و بدون دود و خماری و
نشئگی ،با «جمعیت طلوعبینشانها» همراه میشوند.
تعداد افرادی که به طور متوسب در هر هفته در مراکز این مجموعه توسب متخصصان پذیرش میشوند به 15
نفر میرسد.
شیوه جذب در «جمعیت طلوعبینشانها» نخستین و مهمترین وجه تمایز این مرکز است .هرا که در این
جمعیت هیم اجباری برای آمدن ،پاک شدن و پاک ماندن وجود ندارد« .جمعیت طلوعبینشانها» ت یهگاه
امنی است برای کسانی که از دود و آوارگی خستهاند و داوطلب پاکی و پاک ماندن هستند.

پس از جذب ،مرحله درمان آغاز می شود که شامل دوره  21روزه سمزدایی و ترک مواد مخدر است.
در این دوره خدمات مشاوره توسب مشاوران مراکز ،کالسهای روانشناسی و درمانی بیماری اعتیاد
برای رهپویان انجام میگیرد .همچنین افراد در حال بهبود به صورت مستمر تحت معاینه پاراکلینی ی
قرار میگیرند.
از آنجا که بسیاری از افراد کارتنخواب به بیماریهای گوناگون مبتال هستند ،پزش ان و متخصصان
در زمینههای متفاوت به صورت مرتب به مراکز مراجعه کرده و افراد بهبود یافته را تحت نظر دارند.

ی ی از دغدغههای افراد آسیبدیده از کارتنخوابی ،پس از بهبودی ،نداشتن سرپناه است .هرا که به محض
ورود آنها به فضای قبلی زندگی ،معموال همه هیز به حالت پیشین بازخواهد گشت و احتمال مصرف مواد
بسیار باال میرود.
در «جمعیت طلوعبینشانها» پس از پایان دوره سم زدایی ،بهبودیافتگان به مدت  6ماه جهت ت میل دوره
درمان (آزادی روانی از مواد مخدر ،درمان روحی و تنانی) در محیب مجهز به ام انات مناسب زندگی
میکنند.
«جمعیت طلوعبینشانها» در حال حاضر پنج مرکز برای فعالیتهای خود در اختیار دارد:
«سرای امید» مرکز اقامتی ،درمانی و آموزشی مردان ،از سال  1391آغاز به فعالیت کرده است و حدود
 110نفر ظرفیت دارد.
«سرای نور» مرکز اقامتی ،درمانی و آموزشی نوجوانان پسر  13تا  18سال در فروردین ماه  1396آغاز به کار
کرده است و حدود  40نفر ظرفیت دارد.
«سرای مهر» مرکز اقامتی ،درمانی و آموزشی کودکان و بانوان در خرداد ماه  1394آغاز به فعالیت کرده
است و فاز اول این مجموعه حدود  170نفر ظرفیت دارد.
«به سوی امید» سرپناهی است در منطقه گمرگ شهر تهران به افراد بهبود یافتهای اختصاص دارد که پس
از ت میل دورههای درمانی روانی و تنانی موفق به اشتغال شده اما به خانواده وصل نشده اند و از این فضا به
عنوان سرپناه استفاده میکنند .در این مراکز خدمات درمانی ،آموزشی و توانمندسازی و اشتغال توسب
متخصصان صورت میگیرد.

از آنجایی که ی ی از مهمترین عواملِ روی آوردن افراد به اعتیاد ،نداشتن مهارتهای صحیح و کافی برای
مواجهه با مسائل مختلف زندگی است ،آموزش ،ی ی از مهمترین ارکان فعالیت در
«جمعیت طلوعبینشانها» است .آموزش در این جمعیت را میتوان به دو گروه عمده طبقه بندی کرد .اول،
آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطی برای داشتن زندگی صحیحتر و دوم ،آموزش مهارتهای شغلی برای
توانمندسازی مددجویان در جهت کسب درآمد و داشتن زندگی طبیعی.
بهبودیافتگان سعی می کنند در طی مدت حضور در مراکز ،با فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای،
ارتباطی ،تحصیلی و شیوه های داشتن یک زندگی پایدار و آرام ،در راه بهبود وضعیت زندگیشان ،گامی مهم
و اساسی بردارند.
از جمله کالسهای آموزشی که در این مراکز ارائه می شود می توان به کالسهای موسیقی ،خوشنویسی،
سفالگری ،کالسهای ادبی و شعر خوانی ،ع اسی و روزنامهنگاری و همچنین کالسهای عروسکسازی به
فراخور نیاز در مرکز سرای امید مردان و سرای مهر بانوان اشاره کرد.

ی ی از مهمترین ارکان زندگی طبیعی در انسان بالغ ،داشتن شغل و کسب درآمد است .از سوی دیگر
حضور بهبود یافتگان از اعتیاد ،بالفاصله پس از بهبودی در فضای کسب و کار ،به دالیل مختلف دارای
دشواریهای فراوانی است .به همین جهت «جمعیت طلوعبینشانها» پس از درمان ،آموزش و
توانمندسازی مددجویان ،سعی در ایجاد شغلهای متناسب با شرایب این افراد دارد .در این راستا
میتوان به پروهه های کارآفرینی این جمعیت برای مردان و زنان اشاره کرد که بهبودیافتگان در طی
آن ،همزمان با کسب درآمد ،با مهارتهای ت میلی و تخصصی در شغلشان آشنا میشوند.

شاید بتوان گفت هدف نهایی «جمعیت طلوعبینشانها» وصل شدن بهبودیافتگان به خانواده های خود
و کانون بخشی به نهاد خانواده است .هرا که حمایت کانونی در فضای خانواده ،میتواند ی ی از
مهمترین عوامل ایستادگی و تعهد به پاک ماندن برای آنها باشد« .جمعیت طلوعبینشانها» در مدت
اقامت بهبودیافتگان ،با توجه به آسیبپذیری باالی خانوادههای آنها ،با ارائه خدمات حمایتی در
زمینههای تحصیل فرزندان ،ارائه بستههای غذایی ،ارائه لوازم التحریر و … به آنها با روی ردی
پیشگیرانه ،از قرار گرفتن همسر و فرزندان و سایر اعضای خانواده آنها در فضای آسیب جلوگیری می
کند.

پس از طی فرآیندهای درمانی و تحت نظارت و حمایت مددکاران و روانشناسان «جمعیت
طلوعبینشانها» ،بهبودیافتگان آمادگی و مهارت الزم جهت قرار گرفتن در جایگاههای اجتماعی را
کسب میکنند و در نهایت به زندگی طبیعی خود در جامعه باز خواهد گشت.
در مرحله ششم یعنی وصل به خانواده ،رسالت نجات یک فرد کارتنخواب و بازگرداندن او به ساحت
عادی زندگی به پایان میرسد اما از آنجایی که روی رد اجتماعی طلوع همواره حساسسازی افراد جامعه
نسبت به مساله کارتنخوابی بوده است ،پس از رسیدن افراد بهبودیافته به مرحله زندگی عادی
اجتماعی ،این افراد نسبت به جامعه خود احساس مسئولیت کرده و میکوشند تا به عنوان فردی
اثرگذار در جامعه ظاهر شوند.
افرادی که یک روز در سیاهترین نقطه زندگی خود ،یعنی کارتنخوابی ،به عنوان مددجو وارد هرخه
حمایتی طلوع شدهاند ،در پایان مرحله هفتم به عنوان مددکار از این هرخه خارج شده و به خدمت در
جامعه و اثربخشی در کاهش آسیبهای اجتماعی میپردازند.

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

فعالیت های کاهش آسیب جمعیت طلوعبینشانها متفاوت است با آن
روی ردی که تحت عنوان مراکز کاهش آسیب در جامعه می شناسایم از
شاخص های کاهش آسیب و اقدامات پیشگیرانه مطرح شده می توان به؛
_آگاهی بخشی و حمایت تحصیلی از کودکان در معرر آسیب و کودک ان
کار و خیابان
_ فعالیت های همیاری گری معیشتی در نقاط صفر مرزی خصوصا جنوب
شرق کشور که نقطه ترانزیت مواد مخدر است
_ همیاری با خانواده های زندانی ها که مش الت معیشتی و اجتماعی آنه ا
می تواند باعث بی خانمانی و ترک تحصیل کودکانشان گردد.
_ حمایت از زنان باردار و نوزاد هایشان در محله های آسیب خیر تهران
_ رصد تعیین کننده های اجتماعی مانند فقر و نابرابری برای انجام فعالیت
های خیرخواهانه در سطح کشور
_بررسی روی ردهای جدید پیشگیری از اعتیاد در جهان با آینده نگری
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
_ایجاد مراکز اقامتی و سر پناه برای بی خانمان ها با تف یک جنسیت و سن
( فرد می تواند تا زمان رسیدن به سرپناه مناسب که از بهبودی اش حفاظت
شود؛ در سراهای طلوع بماند).
_ تواتمند سازی خانواده های آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی
_ ایجاد شب ه مردمی آموزش و انتقال تجربیات و با هدف آگاهی بخشی در
جامعه
_برگزاری جلسات دوازده قدمی که گروه حمایتی متش ل از مردان و زنان
بهبود یافته است که تجربیات ،نیرو و امید خود را با دیگران باه اشاتراک
میگذارند
_برگزاری مراسم آئین مهروزی هر هفته برگزاری تولد پاکی و مشارکت های
بهبود یافتگان طلوع
_توانمند سازی و اشتراک گذاری تجربیات با دیگر سمن های حوزه آسیب
های اجتماعی در سطح کشور
_ راه اندازی خونه مادری به عنوان اقامتگاه موقت نگهداری از کودکان در
معرر آسیب در محله دروازه غار
_راه اندازی خانه پدری با عنوان مرکز اشتغال زنان سرپرست خانوار در محله
دروازه غار
_ پویش کودکان شهرم برای همراهی با کودکان کار و خیابان در شاهر
تهران
_ توزیع غذای گرم ،پک بهداشتی بانوان ،پتو و لباس گرم در پاتوق هاای
کارتن خوابی تهران

خونه مادری،خونه پدری
خونه مادری ،خونه پدری در محله آسیب خیز دروازه غار با هدف کاهش آسیب و
همیاری مادران و کودکان آسیب دیده از کارتن خوابی و اعتیاد ،ش ل گرفته است.
خانه ای با حمام ،لباس تمیز ،غذای گرم و اشتغال حمایت و عشق برای کودک و
مادری که زندگیش با اعتیاد و فقر گره خورده است ش ل گرفته است

خونه مادری

خونه پدری

فعالیت های طلوع در این مراکز درحوزه خدمات معیشتی ،تفریحی ،مشاوره ،درمانی ،تحصیل ی،
سواد آموزی ،حوزه آموزشی ،اشتغال می باشد که در جدول های زیر اعالم می گردد.

جدول حضور در خونه مادری  ،خونه پدری

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

سرای غزل (مرکز راه نوین)
سرای غزل نهمین مرکز جمعیت طلوع بینشانها مرکز روزانه حمایت و توانمندسازی زنان
در معرر آسیب حاد و آسیبدیده اجتماعی با روی رد کاهش آسیب بیسرپناهی ,روابب
فریب ارانه نافرجام،مداخالت درمانی و ایجاد اشتغال در راستای حمایت از زنان آسیب دیده
در تابستان  1400افتتاح شده است .این مرکز شامل بخشهای مشاوره ،مددکاری ،آموزش
و توانمندسازی میباشد.

پویش لباس همدلی
تامین لباس خصوصا برای کودکان ،ی ی از مهمترین دغدغههای خانوادههای نیازمند و در معارر آسایب
است که با کمک به تامین آن میتواند از آسیب بیشتر خصوصا آسیب باه بهداشات روانای ایان خانوادههاا
جلوگیری کرد .پویش لیاس همدلی با جمعآوری و اهدای لباس نو و تمیز و سالم به نیازمنادان باا نماایش
آن و ام ان انتخاب در در یک فضای نمایشگاهی به حمایت از آنها با حفظ کرامات انساانی و عازت نفاس
خانوادهها نیازمند میپردازد.

آیین مهرورزی
بایش از  10ساال اسات کاه ساه شانبه شاب هار هفتاه و بادون وقفاه ،در «آیاین مهارورزی» جمعیات
طلوعبینشانها غذایی طبخ و در میان کارتنخوابها توزیع میشود .تعداد غذا آیاین مهارورزی ابتادا باا 25
پرس آغاز شد و در حال حاضر به بیش از  3000پرس غذا در هر سهشنبه رسیده است.
پخت غذا از ساعات ابتدایی روز سه شنبه توسب تعادادی از بهبودیافتگاان آغااز میشاود .تاا پایش شایوع
بیماری کرونا حدود ساعت  9شب جشانی باه پااس بهباودی افاراد کاارتنخوابی کاه در طای هفتاههای
گذشته در فرایند جذب با جمعیات طلوعبینشاانها هماراه شادهاند برگازار میشاود و در انتهاای مراسام
جشن غذاها بساتهبندی شاده توساب یااوران و همراهاان جمعیات طلوعبینشاانهاا ،در قالاب گروههاای
«پخش غذا» در پارکها و خیابانهای شهر که محل زندگی افراد کارتنخواب است توزیع میگردید.
اما با شیوع بیماری کرونا جشن بهبودی به دلیل اجتماع و احتمال شیوع بیماری برگازار نشاد؛ اماا یااوران
جذب و پخش با رعایت پروت لهای بهداشتی با تعداد کمتر آیین مهروزی را بدون وقفه برگزار کردند .
همچنین در شبهای سرد زمستان ،عالوه بر سهشنبه شبها ،در تمامی شبهایی کاه دماای هاوا باه زیار
صفر درجه کاهش مییابد ،نیز طلوع با وعده غذایی گرم ،پتو ،هوب جهت هیازم و لبااس گارم باه صاورت
اضطراری در پاتوقها حاضر میشود.
در «آیین مهرورزی» هدف از وعده غذایی گرم سیرکردن جسم افراد آسیب دیاده از کاارتنخوابی نیسات
بل ه این غذا که با مهر ،خلوص و نگاهی بیقضاوت همراه است ،یادآور حس ارزشمندی این افراد است.
غذای گرمی که با احترام و بدون نصایحت و منات و فقاب باا پیاام امیاد و محبات ،باه کاارتنخاواب داده
میشود ،یادآور کانون خانواده است .در واقاع در فرایناد «آیاین مهارورزی» باه هایچ س قاول و وعاده و
هیجان کاذب برای تغییر داده نمیشود و تنها غذا و احترام است که یک ارتباط دو طرفاه از جانس اعتمااد
را به وجود آورده و باعث می شود شخص دهار تنهاایی اجتمااعی نشاود و فضاای تغییار را بارای او ایجااد
کند .همراه غذا ،پتو ،لباس ،لوازم بهداشتی و… نیز توزیع میشود.
مناطق عمده توزیع غذا در تهران عبارت است از:
شوش ،مولوی ،هرندی ،خاوران ،حاشیۀ بزرگراه آزادگان و شهید کاظمی ،آتی ساز ،فرحزاد ،تهرانسر و…
در سال  1399تعداد افرادی که از پاتوقها برای پذیرش در سراهای طلوع جذب شادهاند 378 ،نفار باوده
است.
شرح اقالم توزیع و میزان جذب از هر پاتوق در آیین مهروزی به صورت تفصیلی در جدولهای ذیال ارائاه
میگردد.

آیین مهروزی

آیین مهروزی

رهایی از زندان
آزادی نوجوان کارتنخوابی که در سن زیر هجده سال مرتکب به جرم شده بوود و همنیوین
رهایی زنان و مردان سرپرست خانواده از زندان کمک به حفظ و پایداری خوانواده اسوت و از
بیخانمانی پیشگیری میکید.
جمعیت طلوع بینشانها جهت کاهش آسیب بیشتر فرزندان تحت پوشش این موسسوه کوه
سرپرست آنها در زندان بودهاند در سال  1399توانسته سه زندانی را با تامین دیه آزاد کید
و موجبات سامان چیدین خانواده را به وجود بیاورد.

مهر گرهگشا

مهر گرهگشا پویشی اسوت بورای توامین میوابد قویدو لرسالحسویه بهبودیافتگوان از
کارتنخوابی و اعتیاد جمعیت طلوع بی نشان ها که به تهیه مسوکن آن هوا اختصوا دارد و
بهبودیافتگان می توانید از تسهیالت این قیدو وام بدون سوود و بودون نیواز بوه وامن
استفاده کیید .بازگشت وام در زمان مقرر توسط هئیت مدیره طلوع تضمین می شود.

جمعیت طلوع بی نشان ها در رسانه
جمعیت طلوع بینشانها با هدف آگاهی و امید بخشی و تغییر نگاه جامعه به آسیبدیدگان
از کارتنخوابی و اعتیاد به معرفی فعالیتهای خود در رسانه میپردازد .در ساال  1399تاا
تابستان سال جاری 450 ،گزارش خبری از جمعیت طلوع بینشانها در رسانههای داخلی و
خارجی منتشر شده است؛ همچنین یاوران و بهبودیافتگان این جمعیت حضور مستمری در
برنامههای زنده صدا و سیما به عنوان مهمان دارند.

کودکانه طلوع

«کودکانه طلوع» نام فعالیتهای جمعیت طلوع بینشانها در راستای توقف و کاهش اثر هرخه باز تولید آسیبهای
اجتماعی است که با حمایت مالی و معنوی از کودکان آسیبدیده یا در معرر آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد
سعی دارد تا مانع از گسترش آسیبهای اجتماعی در میان این گروه گردد .این دسته از فعالیتهای اجتماعی خود به
ههار دسته نقطه صفر مرزی ،بوی عیدی و بوی ماه ،کودکان شهرم و  ...تقسیم میشوند.
بوی ماه مهر
پروهه «بوی ماه مهر» در راستای حمایت تحصیلی از کودکان در معرر آسیب است .همه ساله بدین صورت که هزینه
ثبت نام ،خرید کتاب و روپوش ،کالس فوقالعاده که در طول سال برگزار میشود تا سقف مشخصی توسب جمعیت
طلوعبینشانها تامین میشود .همهنین برگزاری جشن شروع سال تحصیلی و اهدای نمادین کیف و لوازمالتحریر در
این جشن به کودکان و نوجوانانی که تحت پوشش مجموعه هستند از دیگر فعالیتهای این پروهه است .سال گذشته
به دلیل تعطیلی مدارس در استان تهران این پروهه به صورت محدود انجام شد و پویش تبلت همدلی به عنوان راه
جایگزین این پروهه انجام گردید
در پروهه «بوی ماه مهر » سال  99برای 80کودک به فراخور نیاز هر کودک حمایتهای تحصیلی صورت گرفت از
جمله لوازمالتحریر و وسایل مورد نیاز مدرسه تهیه و شهریه مدارس آنها و همچنین کالس کمک آموزشی برگزار شد.
تبلت همدلی
پاویش تبلاات هماادلی در راساتای حمایاات تحصاایلی از کودکااان در معارر آساایب در سااال تحصاایلی - 1399
 1400راهاندازی گردید .با توجه به برقراری کالسهای تحصیلی به صورت آنالین دانشآموزن محروم از تحصایل باه
دلیل نداشتن تبلت هدف این پویش قرار گرفتند  .با کمکهای جمع آوری شده به مبلغ  127.650.000تعداد 49
تبلت خریداری گردید و همچنین  65تبلت اهدایی مردم که در مجموع  114تبلت در دو مرحله با حضور والدین و
نماینده آموزش و پرورش تحویل دانشآموز گردید.

پویش بوی ماه مهر

پویش تبلت همدلی

نقطه قفر مرزی
«پویش نقطه صفر مرزی» توسب جمعیت طلوع بینشانها در جهت پیشگیری از گسترش آسیبهای
اجتماعی در مناطق مرز نشین ایران تعریف شده است .بر اساس مشاهدات و مطالعات صورت پذیرفته در
بین افراد آسیبدیده از اعتیاد و کارتنخوابی که زمینه اصلی فعالیت جمعیت طلوع بینشانها است،
ساکنان نقاط مرزی در خطر گرایش به سو مصرف مواد مخدر بودهاند که پراکندگی جغرافیایی و عدم
دسترسی به آنان و همچنین کمبود ام انات رفاهی و آموزشی بر این آسیب افزوده است و در حال حاضر
درصد باالیی از افراد آسیبدیده از کارتنخوابی در پایتخت افرادی هستند که از نقاط مرزی به تهران کوچ
کردهاند .کمپین نقطه صفر مرزی به جهت توسعه برابری آموزشی و در قالب پیشگیری از گسترش
کارتنخوابی ،فعالیت خود را در زمینه تهیه نوشت افزار و ابزارهای آموزشی که از الزامات اولیه تحصیل
برای کودکان است آغاز کرد .بر این اساس ،با شناساییهای صورت پذیرفته و همچنین گزارشهای
دریافتی از افراد معتمد محلی ،موسسات خیریه روستاهای مرزی و همچنین مدیران آموزش و پرورش
نواحی هدف ،بستههای نوشت افزار بر حسب مقطع آموزشی دانشآموزان و همچنین جنسیت آنان تهیه
میشود.
براساس تحقیق صورت گرفته در مناطق و اطالع از برقراری کالس های درس به صورت حضوری در نقاط
صفر مرزی این پویش همچون سالها گذشته انجام شد.
تعداد بستههای تحصیلی توزیع شده در مرزهای ایران در سال  99و بر اساس شناسایی کودکان که طی
سال گذشته انجام شده بود  23،930بسته شامل کیف و لوازمالتحریر بوده است که مجموع هزینههای این
پروهه در سال  99مبلغ  70،900،942،840ریال بوده است که مبلغ  70،621،440،728ریال واریزی
مردمی بوده است.
همکاری پویش نقطه قفر مرزی با پازل همدلی

این طرح به جهت حمایت از دانشآموزان نیازمند تحت پوشش بهزیستی در سراسر کشور و توسب سازمان
بهریستی با هم اری جمعیت طلوع بینشانها راهاندازی گردید.
تعداد بستههای تحصیلی توزیع شده در این طرح  60،000بسته شامل کیف و لوازمالتحریر بوده است که
مجموع هزینههای این پروهه  6،000،000،000ریال بوده است

توزید پویش پازل همدلی به تفکیک استان

توزید پویش نقطه قفر مرزی به تفکیک استان

پویش قفر مرزی(بسته بیدی)

پویش قفر مرزی (پخش)

کهکشان آگاهی
پویش که شان آگاهی هم اری مشترک جمعیت طلوع بینشانها و انتشارات پینما است و از اسفندماه 1399
فعالیت رسمی خود را با هدف رشد آگاهی در میان کودکان و نوجوان مناطق کم برخوردار آغاز کرده است .
این پویش با جمعآوری و ارسال کتابهای غیر درسی در کنار بستههای لوازم التحریر پویش صفر مرزی در
کیفها قرار میگیرد و ارسال میشود تا تابستان  1400این پویش توانسته  274جلد کتاب را جمعآوری کند.
جشن مهر یلدا
شب یلدا ی ی از شبهایی است که معموال افراد خانوادهها گرد هم میآیند و به همین دلیل تنهایی افراد
کارتنخواب مشهودتر و تلختر است به همین دلیل طلوع در شب یلدا با برپایی جشن یلدا در مراکز اقامتی طلوع و
همچنین توزیع نمادهای یلدا در پاتوقها سعی در یادآوری فرهنگ خانواده و مبانی ارزشی آن در میان افراد
کارتنخواب و افراد بهبودیافته دارد.
از سال  1398جشن مهر یلدا برای کودکان آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی در محله دروازه غار نیز برگزار
میگردد در سال  1399نیز با توجه به شیوع کرونا جشن به صورت محدود در خونه مادری و با سرنا نوازی در
کوهه پس کوهه های محله دروازه غار برگزار گردید و همچنین بسته یلدایی میان کودکان کار ،کودکان
زبالهگرد و کودکان دروازه غار توزیع گردید.

یک رج مهر
پویش "یک رج مهر" حرکتی برای همدلی با کودکان کار ،کودکان زبالهگرد و کودکان مناطق محروم است که با
آغاز فصل سرما به تهیه و پخش کاله و شال گردن برای این کودکان میپردازد .داوطلبان در این طرح با اهدای
کالف کاموا ،اهدای کاله و شال آماده ،مشارکت در بافت و مشارکت در تامین هزینه تهیه این اقالم شرکت
میکنند.
بوی عیدی
پویش «بوی عیدی» ی ی دیگر از فعالیتهای کودکانه «جمعیت طلوع بینشانها » است که هر سال در آستانه
سال نو با تهیه لباس عید ،بسته ارزاق ،کیف و کفش و در قالب جشن استقبال از سال نو برگزار میشود.
مخاطبان این پروهه خانوادههایی هستند که کارتنخوابی بر شالوده زندگی آنها تاثیر مستقیم گذاشته است .طلوع
با شناسایی و حمایت از خانوادههای آسیبدیده از اعتیاد با تمرکز بر کودکان ،میکوشد تا به آنها تجربه زندگی
شاد اجتماعی را هدیه کند .در سال  1399تعداد  268کودک مورد حمایت طرح بوی عیدی قرار گرفتند ،که
مبلغ  1،608،152،000از حمایت مردمی جمع آوری گردید و  268کارت هدیه به مبلغ 6،000،000ریال تهیه
گردید.

جشن مهر یلدا

پویش یک رج مهر

پویش بوی عیدی

پویش کودکان شهرم
جمعیت طلوع بینشانها با تجربه بیش از یک دهه خدمترسانی به
کارتنخوابهای تهران بر این باور است ،درصد باالیی از آنها ،کودک کار بوده و
بیتفاوتی نسبت به این کودکان میتواند در آینده تبعات غیر قابل جبرانی خواهد
داشت.
جمعیت طلوع در سالهای فعالیت خود به طور جسته و گریخته به کار در حوزه
کودکان کار پرداخته است اما پس از پخش مواد ضدعفونی در زمان همهگیری
بیماری کرونا بر آن شدیم تا کاری مستمر و با برنامهای دقیق و منسجم در قالب
پویش «کودکان شهرم» در جهت کاهش آسیب کودکان کار انجام دهیم.
در پویش «کودکان شهرم» که از دل کمپین «تهران شهر بدون گرسنه» جمعیت
طلوع بینشانها بیرون آمده است ،یاوران دغدغهمند طلوع ،هر پنجشنبه به پخش
یک وعده غذایی یا تنقالت و بازی با کودکان کار در ههارراهها و سطح شهر تهران
میپردازند تا از این طریق با ایجاد رابطه دوستانه و جلب اعتماد آن ها به ارزیابی
شرایب و آسیبشناسی محالت و وضعیت خانوادههایشان اقدام کنند به امید آن ه
روزی برسد هیم کودکی در شهر ما مجبور به کار کردن بیتناسب با سن و
تواناییهایش نباشد.
اهم فعالیتهای پویش کودکان شهرم به دو صورت انجام میشود.
- 1مداخله مستقیم :توزیع مواد غذایی و پکهای بهداشتی
- 2مداخله غیر مستقیم :ارائه خدمات مددکاری ،روانشناسی ،فرهنگی

پویش کودکان شهرم

بخش دیگر فعالیت طلوع ،فعالیتهای اجتماعی این
مجموعه است .این فعالیتها با دو شعار «بیتفاوت نباشیم»و
« »1+ 1 =11 ; 1+ 1 ≠ 2میکوشد تا با استفاده از ابزارهای
آموزش و آگاهیبخشی ،این باور را در افراد جامعه ایجاد کند
که بخش آسیبدیده جامعه بخش جدا شده از آن نیست و
از یک سو همه افراد مم ن است در برهههای گوناگون زمان
از این اتفاق آسیب ببینند و حتی خود فرد یا نزدی انش
قربانی همین فرآیند شوند و از دیگر سوی ،همه افراد جامعه
نسبت به این آسیب مسئولند و تنها با حمایت و ایستادگی
مستمر ،عاشقانه ،بدون قضاوت و بدون توقع تمامی افراد
جامعه میتوان به ساختن فردایی بهتر و کمآسیبتر امیدوار
بود.
در واقع نتیجه فعالیتهای حمایتی طلوع این است که
فردی که روزی به عنوان کارتنخواب در طلوع مورد حمایت
قرار گرفته است ظرف مدت یکسال به فردی تبدیل
میشود که ضمن پذیرش مسئولیت اجتماعی خود ،به بهبود
وضعیت اجتماعی همدردان خود کمک میکند و تالش
میکند آنها را از هرخه کارتنخوابی خارج کند.

تهران شهر بدون گرسنه

در سال  1394جمعیت طلوع بینشانها طرح تهران شهر بدون گرسنه را آغاز کرد .این طرح به
جمعآوری غذاهای باقیمانده سالم و دست نخورده از مجالس ،میهمانیها ،سازمانها و تاالرها،
دانشگاهها و … جهت رساندن به افراد نیازمند و مراکز خدمترسانی به افراد کارتنخواب و
بیخانمان شهر تهران اختصاص دارد.
روشهای اهدای غذا به شرح زیر میباشد:
تماس با شماره  55739956و هماهنگی برای جمعآوری غذاهای باقیمانده سالم و دستنخورده
بیش از 20پرس توسب بخش حمل و نقل پروهه تحویل غذاهای کمتر از  20پرس به پایگاههای
کمپین تهران شهر بدون گرسنه هماهنگی و دریافت خیرات و نذورات مردمی به صورت،
خواروبار و ارزاق خشک ،غذای طبخ شده ،گوشت قربانی است
-

مراکز اقامتی جمعیت طلوع بینشانها
سرای امید (مردان آسیبدیده از کارتنخوابی)
سرای مهر (مادر و کودک و نوجوانان دختر آسیبدیده از کارتنخوابی)
سرای نور (پسران نوجوان آسیبدیده از کارتنخوابی)
مراکز اقامتی و درمانی کارتنخوابها در سطح شهر تهران
آسایشگاههای سالمندان و معلولین
مراکز خیریه
مناطق کم برخوردار شهر تهران و حاشیه

طرح تهران شهر بدون گرسیه

پویش آیین مهروزی
پروهه «از کرونا امید و آگاهی میسازیم» با توزیع  45283محلول ضدعفونی و  3578لیتر ال ل
و  23675ماسک در ماههای اولیه این اپیدمی فعالیت خود را آغاز نمود و در ادامه با شروع
قرنطینه خانگی و از بین رفتن مشاغل قشر آسیبپذیر جامعه با پویش «آیین مهرورزی» به
تهیه ،بستهبندی و پخش مواد ضدعفونی و بستههای ارزاق در نقاط آسیبپذیر کشور با تهیه
 42660هزار بسته ارزاق فعالیت خود را ادامه داد .این پروهه از محالت کمبرخوردار تهران،
ههارراهها و حاشیه تهران آغاز شد و به شهرها و روستاهای کمبرخوردار و دورافتاده سراسر
کشور رسید.
اکبر رجبی مشهود مدیرعامل این جمعیت اهداف راهبردی این پویشها را افزایش امید در
جامعه در دوران اپیدمی ویروس کرونا و کاهش آسیبهای اجتماعی و خشونت خانگی و افزایش
همبستگی اجتماعی ایرانیان عنوان کرده است.
درسال  1399پویش مهروزی با توزیع سه هزار بسته ارزاق همچنان در کنار نیازمندان قرار
گرفت.

پویش آیین مهروزی

کارآفرییی
فعالیتهای کارآفرینی طلوع را میتوان یک فصل مشترک بین فعالیتهای حمایتی و
فعالیتهای اجتماعی طلوع دانست .از آنجا که تعریف کارآفرینی عبارت است از تولید ارزش
افزوده ،میتوان طلوع را یک نهاد کارآفرینی اجتماعی نامید .در پروهههای کارآفرینی طلوع در
کنار ایجاد اشتغال برای بهبودیافتگان از کارتنخوابی ،به شاخص پایداری بهبودی و همچنین
تولید ارزشمندی اجتماعی برای بهبودیافتگان توجه ویژهای شده است.
سرای حافظ
جمعیت طلوع بینشانها باا راهانادازی و ارتقاای مرکاز اشاتغال در تاالش اسات کاه ضامن
توانمندسازی افراد آسیبدیده از کارتنخوابی ،کمک کند تا فرد هویت اجتماعی و خودباوری از
دست رفتهاش را بازیابد و همچین حافظ بهبودی و پاکی اش باشد ماحصل دست کارتنخوابها
بهبودیافتهها نیز تولیداتی خواهد بود که به هرخه کاهش آسیب در جامعه کمک میکند.
سرای حافظ ،محلی وسیع ی با بیش از سه هزار متر زیر بنا است که دارای ههار ساوله و یاک
آشپزخانه صنعتی است که ظرفیت اشتغال بیش از دویست نفر از بهبودیافتهها را دارد تاکنون
پنج خب تولید این مرکز راهاندازی شده است.
_کارگاه دوخت کیف نقطه صفر مرزی
_ کارگاه تولید ماسک
_کارگاه هاپ بر روی انواع پارهه
_ کارگاه تولید روسری
_کارگاه هاپگرها
آشپزخانه صنعتی سرای حافظ نیز تجهیز شده و روزانه غذا تمامی مراکز درمانی طلوع بینشانها
را آماده میکند.
همچنین این مرکز دارای کارگاره بازسازی وسائل دست دوم اهدایی مردم اسات .کاه پاس از
بازسازی به خانواده نیازمندان اهدا میگردد این ام ان با همراهی خیرین و کارآفرین فراهم شده
است تا سرای حافظ سنگ بنا برای اولین مرکز اشتغال بهبود یافتهها کشور عزیزمان ایران باشد.

کارگاه تولید کیف قفر مرزی
پویش صفر مرزی که در سال  1395با  1000کیف دست دوم و لوازمالتحریر و نوشتافزار آغاز شده
بود ،در سال گذشته توانست  83،930بسته کیف و لوازمالتحریر برسد که با توجه به راهاندازی کارگاه
تولید کیف مدرسه در اولین مرکز اشتغال و کارآفرینی بهبودیافتهها از اعتیاد و کارتنخوابی کیفها
پویش صفر مرزی توسب بهبود یافته از کارتنخوابی تولید شد که توانست هم زمینهای برای اشتغال ده
نفر از بهبودیافتههای این مرکز را فراهم نمایید هم با تولید کیف با کیفیت توانست هزینه این پویش را
کاهش دهد.
تجهیزات کارگاه تولید کیف قفر مرزی

کارگاه دوخت کیف قفر مرزی

کارگاه تولید ماسک جراحی و ماسک سه بعدی
ویروس کرونا و مسائل و مش الت ناشی از آن باعث شد تا جمعیت طلوع بینشانها که در پیاک اول
کرونا و کمبود ماسک و مواد ضدعفونی تحت عنوان پویش از "کرونا امید و آگاهی میسازیم" به تولید و
توزیع رایگان ماسک و مواد ضدعفونی به اقشار کمبرخوردار اقدام کرده بود .این روند را ادامه بدهد و پس
از راهاندازی مرکز اشتغال سرای حافظ جهت ایجاد اشتغال بهبود یافتهگان این جمعیت کارگاه ماسک را
به عنوان اولین کارگاه تولیدی این مرکز راهاندازی کند.
تجهیزات کارگاه تولید ماسک جراحی و ماسک سه بعدی

کارگاه تولید ماسک

کارگاه چاپ به روی انواع پارچه
کارگاه هاپ بر روی انواع پارهه با کاملترین تجهیزات هاپ ی ی دیگر از کارگاههای سرای حافظ است
که ام ان تمام خدمات هاپ بر روی پارهه دارد.
تمام دستگاههای این کارگاه توسب خیرین اهدا گردیاده اسات و  16نفار از بهباود یافتاهگان طلاوع
بینشانها در این کارگاه مشغول به کار شدهاند .

کارگاه چاپگرها
کارگاه هاپ بر روی لوازم اداری و لوازم التحریر (کیف ،کوله ،موس پد ،ماگ ،پرهم ،نشان) است،
 5نفر از بهبود یافتهگان طلوع بینشانها در این کارگاه مشغول به کار شدهاند .

تجهیزات کارگاه چاپگرها

کارگاه چاپگرها

کارگاه تولید روسری
کارگاه دوخت روسری با ظرفیت تولید  2000روسری در طول روز ظرفیت اشتغال  18نفر از زنان و
مردان بهبود یافته را فراهم نموده است.

تجهیزات کارگاه تولید روسری

کارگاه دوخت روسری

آشپزخانه قیعتی
آشپز خانه صنعتی سرای حافظ در حال حاضر غذا مورد نیاز مراکز درمانی طلوع بینشانها را فراهم می
کند و این آشپزخانه صنعتی و ظرفیت پخت  1000پرس غذا را دارد .
تجهیزات آشپزخانه قیعتی

آشپزخانه قیعتی

کارگاه بازسازی وسائل دست دوم اهدائی
جمعآوری و بازسازی وسائل دست دوم از مردم و اهدا به افراد نیازمند ی ی از فعالیتهای اولیاه ایان
جمعیت بوده است که پس از بازگشایی سرای حافظ به صورت متمرکز در این مرکز انجام میشود.
 4نفر از بهبودیافتهها به عنوان نیروی خدماتی و تعمیرکار در این کارگاه مشغول به کار هستند.

بازسازی و تجهیز سرای حافظ
سرای حافظ پس از واگذاری به طلوع بینشانها به علت این ه سال ها متروکه و تخریب
شده بود نیاز به بازسازی و تجهیز داشت که بیشترین فعالیت سال گذشته طلوع بینشانها
در این مرکز صرف بازسازی و تجهیز این مرکز شد در این مهم خیرین زیادی در کنار ما
بودهاند؛ اهم فعالیتهای بازسازی این مرکز به صورت مختصر در ذیل آورده میشود.
-

تخلیه ضایعات
تعمیر موتور خانه
لولهکشی سرد و گرم
لولهکشی شوفاه
برقکشی کامل
لولهکشی گاز
کاشیکاری
سرامیک کف
نقاشی ساختمان
راهاندازی سیستم روشنایی
اپوکسی کف سولهها
نصب کولر
نصب ایزوگام
ساخت سرویس بهداشتی
ساخت سقف کاذب
زیرسازی سقف سولهها
ساخت یک سوله به متراه  160متر
ساخت خوابگاه
بازسازی و تجهیز آشپزخانه صنعتی
تجهیز خوابگاه

کارگاههای سرای امید
در سرای امید که مرکز درمان و نگهداری مردان کارتنخواب بهبودیافته زیر مقطع یک سال است،
کارگاههایی راهاندازی شده است تا این افراد در روند درمان و آموزش نیز کار کنند و آمادگی وصل به
جامعه را پیدا نمایند.
کارگاه زرآنتیک
کارگاه زرآنتیک کارگاه هنری در قالب ظروف تزئینی هند وجهی و تیفانی است؛ که هنر دست
بهبودیافتهگان از اعتیاد و کارتنخوابی است  25نفر در این کارگاه مشغول به کار شدهاند و ظرفیت تولید
این کارگاه روزانه  200قطعه است.

محصوالت زر آنتیک

کارآفرییی آباجی
آباجی با ایده تولید و بستهبندی با کیفیتترین محصوالت ادویه و میوه خشک و آجیل در واحد اشتغال
جمعیت طلوع بینشانها در سال  1399آغاز به فعالیت کرده است و محصوالت خود را در اقالم خوراکی
هون دمنوش ،برنج اعالی ایرانی ،گوشت گوسفندی تازه گسترش پیدا کرده است.
این محصوالت توسب بانوان سرپرست خانوار و بهبودیافته از اعتیاد و کارتنخوابی تولید میشود در حال
حاضر  9نفر در این واحد مشغول به کار هستند.

محصوالت کارآفرییی آباجی

جشنها و رویدادهای ساالنه
از آنجایی که رویدادهای اجتماعی از جمله ام انهای مناسب برای تعامل با افرد جامعه است،
جشنها و رویدادهای اجتماعی همواره ی ی از ابزارهای ترویجی طلوع بوده است .با توجه به
شیوع کرونا این جشنها یا به صورت محدود در مراکز انجام شده است یا با ارسال بستههای
هدیه انجام گرفته است.
جشن روز مادر

در جشن روز مادر ،عالوه بر برپایی جشن در مراکز «سرای مهر» و «خونه مادری» برای مادران
بهبودیافته ،یاوران طلوع با تهیه هدیه روز زن برای زنان کارتنخواب در پاتوقها به دیدار آنها
رفتند .تهیه هدیه روز زن و اهدای آن با احترام و بدون قضاوت یادآور پیام همیشگی طلوع برای
کارتنخوابها یعنی ارزشمندی آنها به عنوان یک انسان و یک زن در جامعه بوده است.
جشن روز پدر
در جشن روز پدر ،عالوه بر برپایی جشن در مراکز «سرای امید» و «سرای حافظ» برای پدران
بهبودیافته ،یاوران طلوع با تهیه هدیه روز مرد برای مردان کارتنخواب در پاتوقها به دیدار آنها
رفتند .تهیه هدیه روز مرد و اهدای آن با احترام و بدون قضاوت یادآور پیام همیشگی طلوع برای
کارتنخوابها یعنی ارزشمندی آنها به عنوان یک انسان و یک مرد در جامعه بوده است.
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گردهمایی پایان صفر مرزی با حضور دواطلبان این پویش با اعالم  83،930بسته ارسالی این
پویش در سراسر کشور برگزار شد و از دواطلبان این پروهه تقدیر و تش ر به عمل آمد.
.

جشن روز زن و جشن روز مرد

جشن پایان قفر مرزی

آیین مهر یلدا

شب یلدا ی ی از شبهایی است که معموال افراد خانوادهها گرد هم میآیند و به همین دلیل
تنهایی افراد کارتنخواب مشهودتر و تلختر است به همین دلیل طلوع در شب یلدا با برپایی
جشن یلدا در مراکز اقامتی طلوع و همچنین توزیع نمادهای یلدا در پاتوقها سعی در یادآوری
فرهنگ خانواده و مبانی ارزشی آن در میان افراد کارتنخواب و افراد بهبودیافته دارد.
جشن چهارشیبه سوری
با توجه به بیماری کرونا و قرنطینه مراکز درمانی جمعیت طلوع بینشانها جشن ههارشنبه در
مرکز سرای نور با حضور کودکان و نوجوانان تحت پوشش موسسه برگزار گردید.
جشن نوروز
با توجه به بیماری کرونا و قرنطینه مراکز درمانی جمعیت طلوع بینشانها جشن نوروز در مرکز
سرای مهر با حضور مادران و کودکان ،نوجوانان تحت پوشش موسسه برگزار گردید.
جشن نیمه شعبان

با توجه به بیماری کرونا و قرنطینه مراکز درمانی جمعیت طلوع بینشانها جشن نوروز در مرکز
سرای نور با حضور مادران و کودکان ،نوجوانان تحت پوشش موسسه برگزار گردید.
سالگرد تاسیس سرای مهر
سرای مهر اولین مرکز درمانی مادر و کودک آسیبدیده از اعتیاد و کارتنخوابی است که توانسته
تاکنون بیش از هفتصد مادر و کودک را درمان کند در سال  1399جشن با حضور خیرین و
دواطلبان همراه سرای مهر به مناسبت ششمین سالگرد تاسیس این مرکز درمانی برگزار گردید.

جشن مهر یلدا

جشن سالگرد تاسیس سرای مهر

جشن چهارشیبه سوری

همه جای ایران سرای من است
جمعیت طلوع بینشانها از نخستین روزهای همهگیری ویروس کرونا با دو پویش ملی پویش
مهروزی و پویش از کرونا امید و آگاهی میسازیم در کنار مردم ایران قرار گرفت با توزیع
 42660بسته ارزاق و ماسک و مواد ضدعفونی در سراسر کشور ایجاد همدلی و امید را در جامعه
ترسیده از کرونا دنبال میکرد .باتوجه به پیکهای بعدی کرونا خصوصا در نقاط صفر مرزی ایران
در طول سال نیز پویش برای مناطق که وضعیت بحرانتری داشتند ،ترتیب داده شد .و پویش
مهرآبه که از سال  1398با سیل سیستان و بلوهستان با هدف رساندن آب سالم به مناطقی که
دهار بحران آب در سیستان و بلوهستان هستند آغاز شده بود همچنان با لولهکشی به روستاها
ادمه دارد .همچنین تهران شهر بدون گرسنه با پویش شهر بدون گرسنه در یازده استان دیگر
شعبه فعال راهاندازی نمود و همچنین پویش سبزی پلو با ماهی در شهرهای دیگر کشورمان
همزمان با تهران انجام شد.

امن قفر مرزی
همزمان با میالد امام رضا استان های مرزی ایران درگیر موج دوم کرونا شده اند و جمعیت
طلوع بینشان ها با ارسال  1500ماسک و  50عدد گان پرستاری به مناطق بحرانی
خوزستان در بیمارستان امام خمینی مسجد سلیمان در کنار مردم این منطقه قرار گرفت.

سیستان و بلوچستان تیها نیست
با بحرانی شدن شرایب کرونا در سیستان و بلوهستان با ارسال  2500بسته ارزاق شامل
برنج روغن ش ر و خش بار و 125،000ماسک و مواد ضدعفونی در کنار مردم این منطقه
قرار گرفت.
پویش سبزی پلو با ماهی در سراسر کشور
پویش سبزی پلو با ماهی که ی ی از زیر مجموعههای طرح تهران شهر بدون گرسن ه
میباشد که در جهت همدلی با نیازمندان و بیپناهان در شب عید برگزار میشود در سال

 1399با توجه به راهاندازی سه شنبههای مهروزی (آیین مهروزی) در شهرهای دیگر
کشورمان این پویش به صورت ملی برگزار گردید.

شهر بدون گرسیه
در سال  1394جمعیت طلوع بینشانها طرح تهران شهر بدون گرسنه را آغاز کرد .این طرح به
جمعآوری غذاهای باقیمانده سالم و دست نخورده از مجالس و میهمانیها ،سازمانها و تاالرها،
دانشگاهها و … جهت رساندن به افراد نیازمند و مراکز خدمترسانی به افراد کارتنخواب و بیخانمان
شهر تهران اختصاص دارد.
در سال  1399این طرح با عنوان شهر بدون گرسنه در در ده شهر دیگر نیز راهاندازی گردید .ارومیه،
شیراز ،قم ،اصفهان ،قزوین ،مشهد ،کرج ،یزد ،رباط کریم ،لواسان شهرهای هستند که این طرح در
آنها انجام میشود.

پویش مهرآبه
پس از حضور حمایتی در منطقه سیل زده سیستان و بلوهستان متوجه مش ل نبود آب آشامیدنی در
مناطقی هون دشتیاری شدیم ،مردم این مناطق آب مورد نیاز خود را از هوتک تامین میکردند و افراد
بخصوص کودکان دهار مش التی هون حمله حیوانات و مسائل حیوانات و مسائل بهداشتی میشدند
باتهیه و نصب مخزن ذخیره آب به رفع این مش ل پرداخت.
جمعیت طلوع بینشانها در فاز دوم پویش مهرآبه به لولهکشی برای 20روستا اقدام نموده است این
پویش همچنان در حال برگزاری است و تا تابستان  1400دو روستا ریمدان نصرت و عثمانآباد
آبرسانی به آن انجام شده است .

شاخص داوطلبان
میزان ساعت کارکرد داوطلبان در کل
سازمان در سال گذشته تا تابستان معادل
 89،047ساعت بوده است.

میزان ساعات فعالیت داوطلبانه
به تفکیک مراکز و واحدها

میزان ساعات فعالیت داوطلبانه در پروژه ها

شاخص توسعه

رکن توسعه در هر سازمان ،نشاندهنده پویایی آن سازمان است .توسعه پایدار در شاخصهای
کمی و کیفی همواره از اهداف جمعیت طلوع بینشانها بوده است اما طرحهای بنیادی توسعه
در سال گذشته تا تابستان امسال در طلوع عبارتند از:
راهاندازی کارآفرییی آباجی
آباجی با ایده تولید و بستهبندی با کیفیتترین محصوالت ادویه و میوه خشک و آجیل در واحد
اشتغال جمعیت طلوع بینشانها در سال  1399آغاز به فعالیت کرده است و محصوالت خود را
در اقالم خوراکی هون دمنوش ،برنج اعالی ایرانی ،گوشت گوسفندی تازه گسترش پیدا کرده
است.
این محصوالت توسب بانوان سرپرست خانوار و بهبودیافته از اعتیاد و کارتنخوابی تولید میشود
در حال حاضر  9نفر در این واحد مشغول به کار هستند.

راهاندازی سرای غزل
سرای غزل نهمین مرکز جمعیت طلوع بینشانها مرکز روزانه حمایت و توانمندسازی زناان در
معرر آسیب حاد و آسیبدیده اجتماعی با روی رد کاهش آسیب بیسرپناهی ,روابب فریب ارانه
نافرجام ،مداخالت درمانی و ایجاد اشتغال در راستای حمایت از زنان آسایبدیده در تابساتان
 1400افتتاح شده است .این مرکز شامل بخشهای مشاوره ،مددکاری ،آموزش و توانمندسازی
میباشد.

راهاندازی لهوهخانه سرای امید

با توجه به قرنطینه بودن سرای امید به علت شیوع کرونا و نیاز به فضای تفریح در درمان طلوع
بینشانها قهوهخانهای را در سرای امید برای بهبودیافتهگان زیر مقطع یک سال ساکن در این
مرکز دایر نموده است .
توسعه سرای حافظ
جمعیت طلوع بینشانها با راهاندازی و ارتقای مرکز اشتغال در تالش است که ضمن
توانمندسازی افراد آسیبدیده از کارتنخوابی ،کمک کند تا فرد هویت اجتماعی و خودباوری از
دسترفتهاش را بازیابد و همچین حافظ بهبودی و پاکیاش باشد ماحصل دست کارتنخوابها ی
بهبودیافته نیز تولیداتی خواهد بود که به هرخه کاهش آسیب در جامعه کمک می کند.
سرای حافظ ،م انی با بیش از سه هزار متر وسعت است که دارای ههار سوله و یک آشپزخانه
صنعتی است که ظرفیت اشتغال بیش از دویست نفر از بهبودیافتهها را دارد ،در سال
 1399جهت توسعه و تجهیز این مرکز اقدامات ذیل انجام شده است.
 اپوکسی کف سولهها ساخت سرویس بهداشتی ساخت سقف کاذب زیرسازی سقف سولههاساخت یک سوله به متراه  160متر
 ساخت خوابگاه بازسازی و تجهیز آشپزخانه صنعتی -تجهیز خوابگاه

بازسازی سرای نور

سرای نور مرکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست
مبتال به اختالل سو مصرف مواد میباشد که با استفاده از تجربیات
متخصصین و کارشناسان حوزه مربوطه و برنامهریزی دقیق محیطی آرام و
امن را فراهم آورده و در جهت بازتوانی و قادرسازی و جامعهپذیری این
افراد میکوشد تا زمینهی بازگشت آنان به جامعه فراهم آید .در سال 99
طبقه اول این مرکز به شرح ذیل بازسازی و تجهیز شد.
_تعویض موکتها طبقه اول
_کاغذ دیواری طبقه اول
_ نقاشی ساختمان
_ تعویض دربهای ساختمان
_ بازسازی سرویسهای بهداشتی
_ نصب پرده
_ روشنایی
_ سیمکشی

راهاندازی واحد تحقیق و پژوهش
جمعیت طلوع بینشانها اکنون دارای نه مرکز درمانی تخصصی میباشد ،که ضرورت راهاندازی هر کدام از این مراکز
برحسب تجربه و نیاز در مسیر فعالیت پانزده ساله این سازمان مردم نهاد ش ل گرفته است .با توجه به این ه این سازمان
مردم نهاد بعنوان اولین سازمان اجتماعی در ایران که تنها حامی تخصصی در زمینه درمان کارتنخوابی است که توانسته
است با استفاده از دانشی که ماحصل تحقیقات و سالها کار مستقیم با هزاران کارتنخواب است به شاخص ده درص د
بهبودی باالی مقطع یک سال از این بیماری دست یابد و اثبات کرده است .فرد کارتنخواب میتواند از یک آسیبدیده
اجتماعی به فعال اجتماعی که در شرایب بحرانی مانند سیل و زلزله و بیماری برای هموطنانش پیامآور امید و مهربانی است؛
تبدیل گردد.
ضرورت تحقق و پژوهش بر ابعاد مختلف کاری این سازمان مردم نهاد که راه اری برای برون رفت از شرایب فعلی هرهند
مختصر "با توجه به ظرفیت و ام انات این نهاد مردمی" توانسته است طی نماید ،وجود دارد .این واحد با توجه به ضرورت
کار علمی در این حوزه راهاندازی شده است و تاکنون توانسته دو عنوان مقاله علمی در خصوص فعالیتهای مجموعه

جمعآوری نماید.

حضور در سومین همایش ملی خیر ماندگار

چاپ کتاب حس خیابان(جلد اول)
جمعیت طلوع بینشانها با هدف تغییر نگاه جامعه نسبت به فرد آسیبدیده؛ همچناین ایجااد انگیازه و
خالقیت در بهبودیافتگان و استفاده از تجربیات کارتنخوابی برای تولید آثار هنری و قدردانی از هنرمندانی
که در آثارشان به موضوع آسیبهای اجتماعی و به ویژه کارتنخوابی توجه ویژه داشتهاند و الگوسازی در
حوزه هنر اجتماعی مسابقه خاطرهنویسی را در میاان بهبودیافتگاان ایان جمعیات و ساایر افارادی کاه
کارتنخوابی را تجربه کردهاند برگزار نمود .آثار برگزیده این مسابقه تحت عنوان کتاب حس خیابان توسب
انتشارات سوره مهر در بهار سال  1400منتشر شده است .

افتتاح مرکز راه نوین سرای غزل

راه اندازی لهوه خانه سرای امید

بازسازی سرای نور

توسعه سرای حافظ

کسب نشان و تقدیرنامهها

سمیرا کاملی کارشناس تولید محتوا جمعیت طلوع بینشانها
با فیلم من اینجا هستم تقدیر و تنادیس پنجماین جشانواره منطقاهای فایلم
هراغ را کسب نمود.

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

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

کسب نشان و تقدیرنامهها

حسین شالگه فیلمساز
سرای نور طلوع بینشانها
با فیلم من بابک هستم رتبه سوم المپیاد فیلمسازی نوجوانان را کسب نمود و با فویلم
انگار ،شایستگی تقدیر در جشیواره فیلم ر وی را کسب نمود.

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

