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  مراسم ملي براي بزرگداشت دهمين سالگرد روز جهاني خانواده

  با شعار 

        ، مسئوليت مشترك، مسئوليت مشترك، مسئوليت مشترك، مسئوليت مشترك    ي سالمي سالمي سالمي سالم    ي سالم ، خانوادهي سالم ، خانوادهي سالم ، خانوادهي سالم ، خانواده    جامعهجامعهجامعهجامعه

با همكاري بيش از  مركز امور مشاركت زنانمركز امور مشاركت زنانمركز امور مشاركت زنانمركز امور مشاركت زنانو  موسسه مادران امروزموسسه مادران امروزموسسه مادران امروزموسسه مادران امروزتوسط 

مرتبط باخانواده  هاي ج  سازمان دولتي و غيردولتي فعال در زمينهبيست و پن

  .شود برگزار مي 2/83/ 23ها روز چهارشنبه  شهرستان  و  در تهران  همزمان
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  هاي خارج از موسسه برنامه �

  ها  مدرسه  -1
برگزاري جشن بازي وكتـاب توسـط گـروه بـازي و قصـه در       •

  ) منطقه سه(آبشناسان   نهدبستان پسرا
پـور در   برگزاري گام رفتار با نوجوان توسط خانم فاطمه ايـران  •

  هنرستان فردوس 
  
  فرهنگسراها -2
  )16شهرداري منطقه ( خانه مشق انديشه �

  )ها مهتاب طباطبايي و نگين شهري خانم(گام رفتار با كودك 
و هـا رويـا سياوشـيان، زهـرا جـذبي       خانم(گام تشويق و تنبيه 

  )شهناز يدالهي
 توسـط گـروه بـازي در   هـاي سـنتي    جشن بازي برگزاري �

   21/1/83در تاريخ فرهنگسراي بانو 
  
  هاي آينده   برنامه �
  

  ها گامها و كارگاه
تاريخ 

  آغاز

 تعداد

  جلسه
  عت��  گرداننده

  4-6  خانم نگين نابت  9  5/2/83  رفتار با كودك

  3-5  نژاد ساسان ماريا خانم  4  6/2/83  تشويق و تنبيه

  3-5  سلطاني محمود آقاي  5  8/2/83  بازي و انديشه

  

  گردشگري •

ي خود بـه منظـور    هاي گذشته ي برنامه گروه گردشگري در ادامه

اي براي با هـم بـودن افـراد خـانواده در دل      فراهم آوردن برنامه

را به ديدار از  4/2/83گردشگري خود در روز جمعه  طبيعت برنامه

تصاص داده بود،ولي به دليل بدي هـوا  اخ) زاگون(ي فشم  منطقه

  . اين برنامه لغو و به آينده موكول شد   و بارش باران
 

  تـوجـه ••••
ــه حــق عضــويت خــود را       � ــتان عزيــزي ك ازدوس

ــد درخواســت مــي هنوزپرداخــت نكــرده ــيم هرچــه  ان كن
ياري موسسه بيايند  ترتيب هم به تا به اين زودتراقدام كنند

  . حفظ كنند  ارتباط خود را با موسسه  هم
  

  

  ردپـا  •

سومين شماره از نشريه گروه نوجوانان و جوانان موسسه به نـام  

در ايـن شـماره هـم مقـاالت و مطـالبي از      . منتشر شـد  “ ردپا”

  .جوانان و نوجوانان عضو موسسه ارايه شده است 

  ها در بـم حمايت از خانواده •
ر هاي غيردولتـي بـا حضـور چهـا     ي ستاد تشكل ي خانواده كميته

ــه  ــه كميت ــده ب ــاري دهن ،  ســازمان فعــال و تعــدادي ســازمان ي
  :دهد  هاي خود را با دو طرح زير ادامه مي فعاليت

  ها در بم طرح جامع براي حمايت پايدار از خانواده -1
ديـده از   طرح حمايـت پايـدار از كودكـان و نوجوانـان آسـيب      -2

  ي بم  زلزله
كيـد بيشـتري   ريزي جديد، برآموزش نيروهاي محلي تا در برنامه

هـايي بـه شـرح زيـر تـدارك ديـده        و به اين منظور كارگاه  شده
  :است  شده

ـ   هاي مهارت آموزش  كارگاه فـردي    آموزش بهداشت كارگاه زندگي 
ـ  كارگاه رفتار بـا كـودك   آموزش بهداشت محيط زيست ـ   كارگاه

ــا نوجــوان،  ــار ب ــاه-كارگــاه رفت ــازي و ســرگرمي وكارگ هــاي  ب
هـاي   فعاليـت (بـراي كودكـان و نوجوانـان    هاي فرهنگي فعاليت

گـويي،تجهيز كتابخانـه و    مربوط به كتـاب و كتـابخواني و قصـه   
  )…كتابداري ساده و 

هـا، معلمـان،    ها بـراي كودكـان، نوجوانـان، خـانواده     اين كارگاه
  . شود نيروهاي اعزامي و بومي برگزار مي

ـ     براي اجراي اين كارگاه ه ها در فـروردين دو گـروه كارشـناس ب
به بم اعزام شدند و پنج كارگاه براي زنان و مـردان فعـال   نوبت 

اند كه مورد استقبال شـركت كننـدگان    ساكن در بم برگزار كرده
  .قرار گرفته است

هـاي تـوجيهي    گفتني است كه نيروهاي داوطلب بمي در جلسـه 
هـا و   كنند تا با چگونگي ياري رساندن به خـانواده  نيز شركت مي

داوطلبانه آشنا و براي گرداندن مستقل كارها  اصول كار جمعي و
  .آماده شوند

هاي اسـفند مـاه و فـروردين     ي كودك و خانواده در جلسه كميته
هـا   هـا و نارسـايي   اي ضعف خود در تهران به نتيجه رسيد كه پاره

كارها و عـدم رضـايت    هاي غيردولتي سبب كندي در ستاد تشكل
فـع چنـين مشـكالتي    بـراي ر . اسـت  كميته از عملكرد خود شده

هـاي   ريزي و مديريت فعاليـت  است تا برنامه كميته تصميم گرفته
ي حمايت پايدار از كودك  كميتهخود را بطور مستقل و با نـام  

  .انجام دهد و خانواده در بم
به اين منظور در فروردين ماه گـروه همـاهنگي و مـديريت ايـن     

دولتـي و  هـاي   كميته طي سفرهايي به بم و ارتبـاط بـا سـازمان   
غيردولتي به رفع مشكالت موجود پرداختند و با تجديـد سـاختار   

  .كنند هاي خود را پيگيري مي كميته، فعاليت
آباديـان مسـئول    حجازي و مريم ملـك   ها نسرين بينا، هديه خانم

هـاي الزم و رفـع    بررسي وضعيت كميته در بم و برقراري ارتباط
ــه از آن پــس بــه ترتيــب ه. مشــكالت موجــود شــدند مــه هفت

كارشناسـان كميتــه بـراي آمــوزش نيروهــاي داوطلـب ،كــار بــا    
  .شوند اعزام مي  بم به وغيردولتي دولتي هاي باسازمان وارتباط كودكان

  



  
	

  ها ارتباطات و همكاري •

هـا و نهادهـاي زيـر ارتبـاط           در فروردين ماه امسال بـا سـازمان  

  : ايم  يا همكاري داشته

  مركز امور مشاركت زنان  •

  ه تحقيقات، بازتواني و بهبود زندگي زنانموسس •

  شوراي كتاب كودك  •

  هاي آموزشي پويا انجمن پژوهش •

  كانون توسعه فرهنگي كودكان  •

  ي انجمن اوليا و مربيان  ي خانواده مركز مشاوره •

  انجمن مركزي اوليا و مربيان •

  كانون هموفيلي ايران •

  انجمن تنظيم خانواده •

  شوراي گسترش صلح  •

  و مخابرات نفت ايران شركت خطوط لوله  •

  )ي بم زلزله(هاي غيردولتي  ستاد تشكل •

  مهدكودك ايران خودرو •

  

كنـد تـا بـراي     هـا دعـوت مـي    ي خـانواده  از همـه گروه بازي 

هـاي سـنتي    گذراندن يك روز خوب در كنار هم در جشن بـازي 

در فضـاي بيرونـي فرهنگسـراي        83/ خـرداد /  8كه در تـاريخ  

سـاعت اجـراي   .شود، شركت كننـد  مي بانو ـ پارك ساعي برگزار 

  . بعد از ظهر است 8تا  6برنامه 
  

  

  روز جهاني خانـواده •

در سراسـر جهـان بـه عنـوان روز     ) ارديبهشـت  25(ماه مـه   15

ي بزرگداشـت   برگزارى ساالنه. است جهانى خانواده شناخته شده

المللـى بـه خـانواده بـه      ى بين چنين روزي بازتاب اهميت جامعه

هـا در   بنيادين جامعه و نيز توجه به موقعيت خـانواده  عنوان واحد

  .سراسر جهان است

اين روز در واقع فرصتى است براى ارتقـاى آگـاهى نسـبت بـه     

ــا   ــدابير مناســب ب ــه خــانواده و جســتجوى ت ــوط ب مســايل مرب

ويژگىهاى بومى، ملى و مـذهبى هـر كشـور بـراى حمايـت از      

  .خانواده به عنوان عامل و ذينفع توسعه 

هاى مربوط به خانواده ، بحث و گفتگو در خصوص   ى طرح ارايه

هـا از   هاى مربوط به آن و نيز قانونگذارى به نفع خانواده سياست

هايى اسـت كـه بـا مشـاركت دولـت، جامعـه مـدنى،         جمله گام

و   ها و افراد مـذهبى  موسسات علمى، پژوهشى و آموزشى، گروه

  .ى بايد برداشته شودهاى غيردولت ها و سازمان باالخص رسانه

  همين سالگرد روز جهاني خانوادهد
ميالدى برابراسـت بـا    2004المللى خانواده در سال  روز بين
به منظور بزرگداشت اين .  سالگرد برگزارى اين روز  دهمين

در . شود  اي برگزار مي مناسبت در سراسر جهان مراسم ويژه
ور مشاركت ايران نيز موسسه مادران امروز از سوى مركز ام

زنان بـراى طراحـى و اجـراى مراسـم بزرگداشـت دهمـين       
ملى انتخاب شد و قرار   سالگرد روز جهانى خانواده در سطح

شد كه اين مراسم با پشتيبانى مركز امور مشـاركت زنـان و   
هاى دولتى وغيردولتى مـرتبط بـا خـانواده     همكارى سازمان

  .برگزار شود
و پنج استان ديگر  اين مراسم به طور همزمان در تهران

  :با توجه به نكات زير برگزار خواهد شد
ريزى و هماهنگى مراسم در تهران و  طراحى، برنامه -1

  . ى موسسه مادران امروز است ها به عهده شهرستان
  .)كند دبيرخانه نيز در محل موسسه فعاليت مي( 
ــران و   -2 ــن مراســم در ته ــت و پشــتيبانى از اي حماي

  .ز امور مشاركت زنان استي مرك ها به عهده شهرستان
 12تا  9از ساعت  23/2/83زمان مراسم چهارشنبه  -3

  .است
ى هنرمنـدان   اين مراسم در تهران با پشتيبانى خانه -4

  .ي هنرمندان برگزار مىشود ايران در محل خانه
هـاي مـرتبط بـا     NGO  يك نمايشـگاه از فعاليـت   -5

  .خانواده، مراسم را همراهى مىكند
نى محورى انجام خواهـد  در اين مراسم يك سخنرا -6

هاى مرتبط با خانواده  ى سازمان شد كه با مشاركت همه
  .تهيه مىشود

هـا بـه شـرح زيـر      پنج سازمان فعال در شهرسـتان  -7
  :ي برگزاري مراسم همزمان در استان خود هستند آماده

  )س(انجمن مددكارى حضرت رقيه : اصفهان  •
  جمعيت بانوان ژين: غربي  آذربايجان •
  زيستن المللي راه به من بينانج: خراسان  •
  انجمن خيريه مشيز: كرمان  •
 انجمن ابريشم: گلستان  •

هاي زير تا كنـون بـراى اجـراى     در تهران سازمان •
  :اند مراسم همكارى كرده

انجمن اوليا و مربيان كودكان، نوجوانـان و جوانـان    •
  استثنايى

آموزش و   وزارت مربيان  و  اوليا  انجمن   مركزى   سازمان •
  ش پرور

ــن   • ــراي بهم ــانون     (فرهنگس ــانوان ـ ك ــانون ب ك
  )اجتماعي



  
Q

  زنان  موسسه اسالمى •
  خانه فرهنگ و توسعه پايدار •
  زنان  موسسه تحقيقات بازتوانى و بهبود زندگى •
  جمعيت مبارزه با اعتياد •
  )احبا(انجمن حمايت از اسكيزوفرينا  •
بـه سـرطان    مبـتال  كودكـان  از خيريه حمايت  موسسه •
  )محك(
  ظت محيط زيست قزويناداره كل حفا •
  فرهنگسراي خانواده •
  انجمن تنظيم خانواده •
  كانون توسعه فرهنگي كودكان  •
  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران •
  هاى آموزشى پويا انجمن پژوهش •
  شوراى كتاب كودك •
  موسسه پژوهشى كودكان دنيا •
  سازمان بهزيستى كشور •
  كانون بانوان بازنشسته آموزش و پرورش •
  واده انجمن اولياء و مربيانپژوهشكده خان •

  
شعار مشترك براي بزرگداشت دهمين سـالگرد روز   -9

هـا بـه شـرح زيـر      جهاني خانواده با نظر بيشتر سازمان
  :است  شده  انتخاب

  “مشترك  ي ، مسئوليت سالم ي ،خانواده  سالم   جامعه”

اى در  نامـه  براي اين مراسم پوستر، بروشور و ويـژه -10
نامــه بــه معرفــى  ايــن ويــژه دســت تهيــه اســت كــه

ى خانواده اختصـاص يافتـه    هاى فعال در حوزه سازمان
  .است
هاى تخصصـى مربـوط بـه خـانواده بعـد از       مقاله -11

هاى الزم با پشتيبانى  اجراى مراسم و انجام كارشناسى
مركزامور مشاركت زنان به صورت كتاب منتشر خواهد 

  .شد
  

  ضرورت همكاري مشترك
ــم بزر  ــزارى مراس ــالگرد روز  برگ ــين س ــت دهم گداش

خانواده به صورت مشترك و در سطح ملى بجـز   جهانى
ي   هـا و ارايـه   سازى جامعه نسبت به مسايل خانواده آگاه

ــت    ــش در جه ــراى كوش ــايى ب ــنهادها و راهكاره پيش
هـاى   تحكيم خانواده، فرصتى خواهـد بـود تـا سـازمان    

هــاى مشــترك بتواننــد بــه هــم  همســو وداراى هــدف
ند و ضمن آشنايى بيشـتر بـا يكـديگر بـه     تر شو نزديك

اى براى يارى به خانواده ها دست  هاى همه جانبه برنامه
  .يابند

ــه ــه ى دســـت از همـ ــزان و  اندركاران،برنامـ ريـ
نـوعى بـراى    و حقوقىكه به  هاى حقيقى شخصيت
ها فعاليت مىكنند دعوت مىشود تا دراين  خانواده

  .مراسم شركت كنند
كنند و  ي خانواده فعاليت مي وزههايي كه در ح از سازمان

تا كنون معرفي سازمان و مطالب مورد نظر خود را براي 
) موسسـه مـادران امـروز   (طرح در مراسم بـه دبيرخانـه   

اند درخواست مىكنيم تا سوم ارديبهشـت مـاه    نفرستاده
  .اين مدارك را به دبيرخانه بفرستند
ي هاي مربوط به اجـرا  براي آگاهي بيشتر از آخرين خبر

  .مراسم به سايت موسسه مراجعه كنيد
  

  )مام(برنامه اختصاصي موسسه مادران امروز 

مناسبت بزرگداشت دهمين سالگرد روزجهانى   به

  خـانـواده

عالوه بر مشاركت دربرگزاري مراسـم  ) مام(موسسه مادران امروز

هــاي دولتــي و غيردولتــي بــراي بزرگداشــت  مشــترك ســازمان

ي اختصاصـي خـود را    انواده، برنامـه سالگرد روز جهاني خ دهمين

  .ساله اجرا خواهد كرد  نيز مطابق معمول همه

ــه    ــما و هم ــرام از ش ــا احت ــانواده  ب ــاى خ ــرم  ى اعض ى محت

دعــوت ) …هــا، همســر، فرزنــدان  و  هــا، پــدربزرگ مــادربزرگ(

بـه  ) مـام (ىاختصاصى موسسه مادران امـروز   مىكنيم در برنامه

  .فرماييد مناسبت روز جهانى خانواده شركت

هاى داوطلب موسسـه و بـا يـاري و     اين برنامه با همكارى گروه

  .ها و پدران برگزار مىشود پشتيبانى مادر بزرگ

  :موضوع برنامه 

  هاي خانوادگي ها و سرگرمي بازي •

  گويي در خانواده  كتابخواني و قصه •

  آشنايي با حيوانات خانگي و حفظ محيط زيست •

  و ارتباط بين سه نسلي مشترك گفتگو  برنامه •

  بعدازظهر 1صبح تا  9: ـ ساعت  25/2/83جمعه :  زمان

  سراي گلبرگ انديشه:  مكان

  72 ـ خيابان  دردشت تهران ـ خيابان رسالت ـ چهارراه:  نشاني

  .لطفاً چاشت مختصري با خود بياوريد:  يادآوري

  


