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 مقدمه
 

صادی و مذهبی،  12منطقه  سی، اقت سیا شود. محسوب می "قلب تهران"شهرداری تهران از لحاظ تاریخی، 

شهروندان است، در که بزرگترین مرکز خرید و فروش کشور است و روزانه میزبان صدها نفر از  "بازار تهران"

ست. اغلب سطح این منطقه را، بافت های تنگ که، کوچهخانه های مترو ،های فرسودهاین منطقه واقع شده ا

نوعی امنیت برای  بافت فرسوده محل، به دلیل نفوذ ناپذیریاند. تشکیل دادههای بال استفاده و باریک و مکان

ها و در هم بودن کوچه لیت های غیر قانونی می دهد. زیراکه به آنها امکان فعا شاااودمیخالف کاران ایجاد 

دهد و نه تنها قاچاقچیان بلکه دیگر به نحوی نظارت نیروی انتظامی را کاهش میتنگ و باریک بودن آنها، 

. طبیعی نمایدهای اجتماعی هسااتند را به ساامت خود جذب میگروه های اجتماعی نیز که مسااتعد آساایب

اکثر آنها بیکار  ،مناسبی برخوردار نیستند معیشتیمی کنند از وضعیت زندگی است افرادی که در این بافت 

از شهرهای اطراف  برای یافتن شغل و...ندارند. خیلی از ساکنین محالت این منطقه و از درآمد مناسبی بوده 

سیاری  ردکودکان کار و زباله گخانواده های اغلب  کرده اند.مهاجرت  سکونت پیدا کرده اند. ب در این منطقه 

 از خانه های قدیمی خالی مانده اند و تعدادی درگیر موارد قضایی و حل اختالف ورثه هستند. 

 

سیب سیبآ ستگی فقر و اعتیاد. همچنین آ ستند، مثل همب های های اجتماعی در این منطقه در چرخش ه

یده دشااکل که والدین آساایب و انتقال یافته اساات.  بدیناجتماعی در این منطقه نساال به نساال چرخیده 

اب  های نامناساااب، نداشاااتن رواجتماعی، به جهت تربیت نامناساااب کودکان، قراردادن کودکان در محی 

معه گردیده و عاطفی مناسااب با کودکان، عدم تامین مالی فرزندان و ... موجب بازماندگی فرزندانشااان از جا

مزیستی با افراد اند. کودکان، نوجوانان و زنان در ها در معرض آسیب را تربیت کردهفرزندانی آسیب دیده و ی

ه مرور به کننده مواد، در معرض آساایب قرار گرفته اند و بخانگی با افراد مصاارفدیده اجتماعی و همآساایب

 اند.ورطه آسیب گرفتار شده

 

 را در بعضاای محالت فراهم ساااخته اساات وزمینه های بروز جرم موقعیت جغرافیایی و شاارای  این منطقه، 

برنامه تجاری برای خود در نظر باقی نگذاشااته اساات. اغلب خریداران ملک ها  آنرغبتی برای سااکونت در 

گردند. لذا بعضااای محالت منطقه به جهت اساااکان با خانواده، نگران تامین امنیت آنها میگیرند چراکه می

های اجتماعی شااده، در پی آن در آن محالت آساایباچاق تبدیل ارتکاب جرم، فروش مواد و ق مکانی برای

توان از آن به عنوان منطقه افزایش یافته و قابل توجه شااده اساات. جدی ترین آساایب منطقه، که البته می
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شور و حتی دنیا نیز نام برد،  سیب جدی ک ست.  "اعتیاد"آ ستقیم و غیر ا صرف مواد بطور م سوء م پدیده 

ترین عتیاد یکی از جدی. اتحت شعاع قرار می دهد را افرادبلند مدت، کیفیت زندگی  مستقیم، کوتاه مدت و

سیب ست که هم 12های اجتماعی منطقه آ صرف کننده را در پی فردی  تمشکال شهرداری تهران ا برای م

 تهران است.  برای کل منطقه و شهر اجتماعی یو هم معضلدارد 

 -های اجتماعیاعتیاد در منطقه اجرا شااده اساات اما نابسااامانیهایی برای کنترل معضاال همواره ساایاساات

نطقه سرازیر ماقتصادی کشور، دامنه افراد آسیب دیده را هر روز بزرگتر کرده و سیل آسیب دیدگان به این 

ت نوروز به عنوان مثال در تعطیالشااوند که اثر بخشاای برنامه ها را کاهش و مورد نقد قرار می دهد  می

ها، ها، کمپتعطیلی زندانبا  بردبه سر می 19کشور در بحران اپیدمی ویروس کوید  که 1399سال 

ها به خانمانمراجعه تعداد قابل توجهی از بیبا  شهههرداری تهران 12مراگز نگهداری و ... منطقه 

 کنندگان مواد مواجه شد. ویژه مصرف

 

به  کنندگان مواد در بعضاای محالت این منطقه، شااهرداری تهران اقدامروزی مصاارفبه جهت تردد شاابانه

مله این جسااااماندهی و برنامه ریزی هدفمند برای مراجعه کنندگان معتاد و  بی خانمان نموده اسااات. از 

شب پذیرای حدود  ست که هر  سرای ویژه بانوان و آقایان در منطقه ا بیخانمان  300اقدامات راه اندازی مدد

 د.شهر هستن

 

و روانی  ها و تعرضات جسمی، جنسی، کالمیکه انواع نا امنی پذیر ترین قشر این جامعه هستندسیبزنان آ

ساااخت و ساارپناه، زیردیده و بیزنان آساایبرا تجربه کرده اند. شااهرداری تهران برای در امنیت قرار گرفتن 

اری سازمان یجاد کرده است که با همکهای بانوان، انسبتا مناسب را تحت عنوان مددسرافضاهایی با طراحی 

سازی کز توانمندتر و سرپناه شبانه، مرگذری روزانه، شلاین فضاها تبدیل به مرکز گاهی بهزیستی استان تهران

 آموزی شده است. های مهارتپذیری و کارگاهو اجتماع

 

شتر با خانواده ستقیم و بی و برای کاهش و کنترل آن  کردتر تلقی باید جدی ،اعتیاد زنان را به دلیل ارتباط م

که اعتیاد زنان منجر به گرچه اعتیاد زنان معضاالی نووهور نیساات اما با توجه به اینام داد. انج موثراقدامات 

شی خان شتری ها و در برخی موارد تولد نوزادان معتاد میادهوفروپا سیت بی سا سبت به آن با ح شود، باید ن

 12همین جهت با تعامل بین ساااازمان بهزیساااتی و شاااهرداری، مددسااارای بانوان منطقه. به برخورد کرد

سیب بانوان"تبدیل به  شهرداری تهران شور  "مرکز جامع کاهش آ گردید که به عنوان اولین مرکز در ک
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شد سی قرار گیردتا تاثیرات  افتتاح  سرای بانوان . آن مورد برر ساختمان تاالر پذیرایی یاس به مدد و تبدیل 

مرکز جامع کاهش آسیب بانوان اقدام موثری برای ارتقا کیفیت زندگی زنان آسیب دیده و کودکان در معرض 

 آسیب بوده است.

 

 به صاااورت هدفمند خدمات رایگان شااابانه روزی به زنان و کودکان آسااایب دیده بی سااارپناه این مرکز

ستقرار به جهمرکز است اما های ناشی از اعتیاد ، کاهش آسیبنماید. هدف اصلیمی کننده، ارائه مراجعه ت ا

شهر،  سیب  شبانه روزی در محل پر آ ضور  شده زن و کودکی 100بیش از میزبان ح ست که نیز  به  ا

حرکتی  -، بیماری های اعصاب و روان و معلولیت های جسمی ولت یا صغر سنکهدالیلی همچون 

سیب های متعدد سرپناه بوده و در معرض آ  ز مرکزو خروج اآزاد تردد مددجویان قرار دارند.  و ... بی 

ش این و حضااور مددجویان در مرکز به تمایل آنها جهت دریافت خدمات بسااتگی دارد. تالاساات  داوطلبانه

، رسیدگی به مجموعه عالوه بر تامین سرپناه و خدمات اقامتی )خواب، غذا، پوشاک، بهداشت و نظافت افراد(

ضعیت  شکالتو شکالت روانی زنانطریق اقدامات مددکاری  از اجتماعی م ده نیز و کودکان مراجعه کنن و م

منطقه افزایش  ساکنین گیکیفیت زندآنان و همچنین  جسمانی -یسالمت روانسطح از این طریق تا  هست 

 یابد.

سال از  سفند  30تا  1399اول فروردین  سپید هدایت تعداد ا سیب نور  سه کاهش آ س رای بپرونده  826مو

دیده به صورت مداوم پرونده فعال است یعنی فرد آسیب 326رپناه مراجعه کننده تشکیل داده که سزنان بی

 900دود نمایند. این بدان معنا اسااات که ححداقل یک بار در هفته به مرکز مراجعه و خدمات دریافت می

سیب سرپناه آ سال در خیابان نمانزن بی  شور در طول یک  و اذیت  ده و مورد تعرض، تحقیر و آزاردیده ک

شنه نمانده اند و به خاطر غذا و حتی یک لیوا سنه و ت سمانی قرار نگرفته اند  گر ن چای مرتکب روانی و ج

شدهخالف، دزدی و تن شی ن سراند  به گروهفرو ستههای خالفکار، قاچاقچیان،  صاحبان پاتود ها پناه قها و 

شان را در امنیت نگهداری کردند و بابت نینبرده اند و در امنیت روزگار  ازهای اولیه زندگی گذراندند، کودکان

 اند. عی نماندهاجتما-در تنگنای اخالقی

 

های مداوم و رایگان در مورد اعتیاد، رابطه جنساای، بارداری، انتخاب کننده به این مرکز، آموزشزنان مراجعه

آوری، کاهش وسااوسااه عود، کاهش اسااترس و افزایش تابزندگی، تهایرشااریک زندگی، فرزند پروری، مها

به مراکز  تخصاااصااای. برای دریافت خدمات انددریافت کردهبیماری های عفونی و منتقله از راه جنسااای را 

شده شاوره را اند و خدمات مددکاری اجتماعی مختلف ارجاع  اند. نیازهای بهداری و رایگان دریافت کردهو م

، به مراکز درمانی ارجاع شده اند و در موارد پرخطر به اورژانس ارجاع شده و از پزشکی شان مرتبا چک شده
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صرف کننده مواد که همه  شته زنان ته خطی م سال گذ ست. طی یک  شگیری بعمل آمده ا شان پی مرگ 

شویق شان را باالی مواد داده اند، به ترک اعتیاد و درمان ت به مراکز درمان  داوطلبین شده و و ترغیب چیز

 ند. اهمعرفی شدسازمان بهزیستی از مج

 

ستانمراجعه کننده و  از منزل یدختران فرار شهر ست ندادن  هااز  شتهدکه هنوز چیزهایی برای از د با اند ا

و  ه خانواده موثرکبه خانه بازگردانده شدند. زنان بهبود یافته از اعتیادی بانه روزی همکاران مرکز شخدمات 

و جامعه پذیر شده  ، در مرکز اقامت داشته، توانمندو یا خانواده مصرف کننده مواد بوده اند ی نداشته اندحام

های دیده بی سرپناه از طریق کارگاهبو زندگی مطابق با هنجارها و عرف جامعه را تجربه کرده اند. زنان آسی

 ه اند.ل به دست آوردحرفه آموزی در این مرکز مهارت آموخته اند، عزت نفس پیدا کرده و درآمد حال

 

ست اما ادر پی داشته هایی و ارگانهایی را برای ساکنین هرچند که وجود مددسرا در محله شوش مزاحمت

و  رخوردهدیدند، افرادی که سااشااد که فرجامی برای خود نمی زنانیخانه امید  12مددساارای بانوان منطقه 

سااامان  ساارایی برای آنان درنظر گرفته شااد که در محله شااوشدیده نمی شاادند  اما  مطرود جامعه بودند،

شدند شان را بدست آوردند و عزیز کسانی  شان شبانه روز در خدمت آ یافتند، دوباره عزیزان این . نها بودندکه 

سیب مرکز سیب  دیدهبه زنان آ سایش شهر و کودکان در معرض آ سا کههدیه داد امنیت و آ نی و کرامت ان

 تا وزش ببینندآم ،بدست آوردند، همدلی اجتماعی پیدا کنند، زنده و سالم بمانندحرمت زنانه شان را مجددا 

 .ترغیب شوندانتخاب شیوه بهتر زندگی به  و را بدست آورند فرصت تغییر سبک زندگی

 

 سپیده علیزاده

 مدیرعامل موسسه نور سپید هدایت

 1399 اسفند
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 بانوان معرفی مرکز جامع کاهش آسیب

قب منفی  اعوو شتی ابهدارض جهت کاهش عودر ست که ای یا برنامههایها استیمجموعه سآساایب کاهش

اهش آسیب، کدد. مرکز میگرل عمادان انگرر و روامخدادبستگی به موف و وامصراز ناشی دی قتصاو اجتماعی ا

ی هارتافرل ااایلدبه و ستند یئم نک داا حاضر به تریدر و که قاان موادی گمخصوص مصرف کنندست کانی ام

ا د و در رافار  یااسو به جامعه ن نای آهابیسآکاهش ل و کنترر هند به منظودمیوز برد خواز که ی پرخطر

 ن، فعالیت می نماید. ماای درنها برآب یترغی ستارا

سیب مرکز جامع کاهش سپید هدایت"آ سپید هدایت )به عنوان  "نور  سیب نور  سه کاهش آ س س  مو تو

سازمان بهزیستی کشور ) 12مجری(، شهرداری منطقه  به عنوان تهران )به عنوان ناور و مالک ساختمان( و 

فعالیت خود  1398 ( از مرداد ماه سالهاو پرداخت کننده قسمتی از هزینه ناور و صادر کننده پروانه فعالیت

 آغاز نمود.  سرپناهبی دیده را ویژه زنان آسیب

آساایب در یک مکان و تسااهیل دسااترساای مددجویان به به جهت تجمیع چندین مرکز ارائه خدمات کاهش

 جتماعیدریافت خدمات کاهش آساایب، نام مرکز جامع بر روی آن قرار گرفت که ویژه بانوان آساایب دیده ا

ست خانمانبی شبانه روزی دارد. با تاکید هیات ا سئولیت ا و فعالیت  سه بر م س شرکتمدیره مو ها جتماعی 

(Responsibility Corporate Socialگان یت ار ما لب ح مک(، ج جذب ک مامی ها و  های خیرین، ت

 گردد.ارائه می و شبانه روزی رایگانخدمات این مرکز به مددجویان 

 که هر زماند و آنها می توانن اجباری برای ماندن مددجویان نیستدریافت خدمات از مرکز داوطلبانه است و 

شند تمایل شته با شوند ،دا صورت می .از مرکز خارج  شبانه روز پذیرش مددجویان  ساعات  پذیرد و در تمام 

  ورود و خروج آزاد است.
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 مراکز ارائه دهنده خدمات کاهش آسیب در این مرکز  عبارتند از:

 مرکز گذری )دی آی سی( 

 DIC مخفف عبارتDrop in Center  8:00. ساعت فعالیت مرکز استبه معنای مرکز گذری 

 عبارتند از: آنت خدما. شودمیاست و صبحانه و ناهار گرم به مددجویان داده  14:00تا 

 ها داننگرر و روامخداد مون کنندگافمانی با مصرط درتبااری اربرقر 

 م ستحماک و اپوشا، هیتی شامل: تغذیه حمایلت اوئه خدماارا 

 پرخطرر فتابه ویژه افراد دارای ر جامعهاد فرابا وره مشاو سانی ر عطالزش، اموآ  

 نتقله  می ر عفونت هایساسریع )رپید تست( اچ آی وی و ش یمام آزنجااجهت ی رینمونهگوره و مشا

  کز باالترابه مرع جاو ارشتی اب  بهداتحت ضوه نشدمحافظت جنسی ر فتاو رق یرق تزیطراز 

 لیستراق یرل تزیسازن و وسرسو، سرنگادن ار دقرس ستردر د   

 ن و ... پانسماهمچون شتی اه بهدیلت اوئه خدماه و اراضدعفونیکنندپد الکلی ع یزتو 

 صحیح و مداوم از ستفااق به یتشو، جنسی سالمر فتاربه ط مربوی هازشموآئه ارا ع  یزتوم و وکاندده 

 وم کاندرایگان 

 رنگ و و ایمن و تشااویق به اسااتفاده صااحیح و مداوم از ساا ارائه آموزش های مربوط به تزریق سااالم

   سوزن شخصی و استریل

 ر ایسی امداد رسان م هایل تیبا تشکس ستردسختن کنندگافسترسی به مصردش یافزا 

  بیسآکاهش ی برنامههاای جرزش و اموای آبرر ایهمی هاوهگرتشکیل  

 ف مواد اطالع رسانی در زمینه انواع درمان های اعتیاد و قطع مصر 

  مستعملی سرنگهازن و سوآوری جمعزن، سوو ل سرنگ یبه تحوزن که سوو برنامه سرنگ اجرای  

 دازد من میپریاق یرتزص خصودر قی یرتزه کنندفمصرءسواد فرابه زش مووره و آئه مشاو ارا

 ن   خوه از راه منتقلشوندی هاریمایبتال به بانظر اد از فراابی یارز 

 د دارد جون ومادرل به یکه تمااردی مود در ایعتن اماز درکز مجاابه مرع جاار 

 د دارد. جووپزشکی ت خالابه مدز ایکه ناردی مودر ها ن ستارمایبو مانی در شتیاکز بهدابه مرع جاار 
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معروف است  Out Reachاست که به  سیارگشت امداد رسان یکی از خدمات همراه با مرکز گذری، 

ل به و معنای آن ارائه خدمات کاهش آساایب به افراد سااخت در دسااترس خارج از مرکز اساات که به هر دلی

سی ندارند ستر شت امد .و به مرکز مراجعه نمی کنند شبکه ارائه خدمات درمانی اجتماعی د سان تیم گ اد ر

گذری و اف مرکزبه محالت اطر است که سیار، متشکل از دو نفر از بهبودیافتگان از اعتیاد )به عنوان همسان(

نماید و ی میمرکز را به مددجویان معرفاین تیم  پاتوق های تجمع مصرف کنندگان مواد مراجعه می نمایند. 

)یا سه 14:00تا  11:00ساعت فعالیت تیم  .می رساندخدمات کاهش آسیب داخل مرکز را به بیرون از مرکز 

 ساعت متغییر در طول روز با توجه به شرای  محیطی و منطقه ای( است. 

 

 وظایف این تیم عبارتند از:

  شتی )از قبیل سیب و بهدا سایل کاهش آ ستریل، کاندوم، پدکل، پنبهسوو سرنگ توزیع و ، نوار زن ا

  بهداشتی و ...(

  مستعملی سرنگهازن و سوآوری جمع  

 ن میاق یرتزص خصودر قی یرتزه کنندفمصرءسواد فرابه زش موآ 

 از کاندوم  و مداوم آموزش در خصوص نحوه استفاده صحیح 

 خانمان.معرفی مرکز و خدمات آن به معتادین بی 
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 مرکز سرپناه شبانه  
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 مرکز سرپناه شبانه  )مددسرا/ شلتر( 

سکان  شبانه معتادان دارای رفتارهای پرخطر و بیاین مرکز برای ا ساعت موقت و  ست.  خانمان ا

روز بعد اسههت و یو وعده شههام گرم و صههبحانه به مددجویان داده  8:00تا  17:00فعالیت مرکز 

  شود. خدمات مرکز عبارتند از:می

  تامین محل خواب و امکانات استحمام 

 ابستانه و زمستانه( فصل حداقل دو دست در سال )تسب تامین پوشاک منا 

   ارجاع به مراکز بهداشتی و سایر مراکز کاهش آسیب 

 های آموزشی در زمینه کاهش آسیب برگزاری کالس 

   ارائه سرنگ، سوزن استریل و کاندوم و اقالم بهداشتی 

 .ارائه خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره روانی 
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 پذیریسازی و اجتماعمرکز توانمند

 یافته از اعتیادزنان بهبود
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 پذیری زنان بهبود یافته از اعتیاداجتماع مرکز توانمند سازی و 

ناسند که سرپناه امنی است برای ( می شHalf-Way House) مددجویان این مرکز را به اسم خانه نیمه راه

هبودی از اعتیاد اقامت زنان و دختران بی سرپرست دور مانده از کانون خانواده ای که در حال گذراندن دوره ب

سال هستند سبز رهایی از  سیمای  ستی او 1393. موسسه کاهش آسیب  سازمان بهزی لین تا کنون با مجوز 

سازی و جامعه پذیری  ست. با او  بانوان بهبودیافته از اعتیاد را در تهران راه اندازیمرکز توانمند  داره نموده ا

در یک  ههماهنگی سازمان بهزیستی و با تعامل هر دو موسسه، جهت ارائه خدمات جامع به زنان آسیب دید

سپید همکان سیب نور  ساختمان مرکز جامع کاهش آ صاحب امتیاز، به  سه  س دایت ، این مرکز با نظارت مو

شبانهتقال یافت تا مددجویان خدمات را در کناران ساعت فعالیت این مرکز  ست و  هم دریافت نمایند.  روزی ا

شام شتی کامال رایگانصبحانه، ناهار و  سایل بهدا سان وعده و لباس و و . زمان شودیمبه مددجویان داده  ، م

ستی  سازمان بهزی ستورالعمل  ستفاده از خدمات این مرکز مطابق د صورا شسه ماه و ت معمول به  رای  در 

 خدمات مرکز عبارتند از:است.  یک سالقابل تمدید تا خاص 

 تامین محل خواب، خوراک، پوشاک، وسایل بهداشتی و امکانات استحمام  

  ارائه خدمات مددکاری و مشاوره برای ورود به جامعه بدون مصرف مواد 

 سازی دآوری و ... جهت توانمنزندگی، تابهای ، مهارتمسئولیت پذیری و آموزش کالسها برگزاری

  و تغییر سبک زندگی

 آماده سازی برای اشتغال از طریق آموزش مهارتهای الزم. 
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 توانمندسازی خوابگاه  

 د. این زنانزنان بهبودیافته از اعتیا، سااالنی اساات در قساامت دیگری از مرکز ویژه اقامت 4خوابگاه شااماره 

ستند که سانی ه شت به از ترک در خانواده پذیرفته نمیپس اغلب  ک شان تمایلی به بازگ صوال خود شوند یا ا

سیب مجدد قرار می دهد خانواده ندارند صرف مواد یا آ ه همین دلیل . بزیرا خانواده آنها را در معرض خطر م

توانمند  س از پذیرشاین افراد پتالش می شاااود آورند. به این مرکز پناه می ادامه مسااایر بهبودیآنها برای 

رت مستقل و جامعه تا بتوانند به به اجتماع بازگردند و امکان ادامه زندگی به صو بیاموزندی های مهارت شوند،

شند شته با سند را دا سرویس .پ صرف درب تردد مددجویان نیمه راه،  ساعت  شتی، حمام و حتی  های بهدا

ست تا کمترین شان در مرکز جدا ا شام و میان وعده  صرف ک صبحانه ناهار  و تبعات ننده ارتباط را با افراد م

 دارد.را  مددجو 20و ورفیت اقامت طبقه  تخت دو 10 این خوابگاه داشته باشند.ناشی از وسوسه و عود را 
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 سیر اشتغال مددجویان در مرکز

شاارح تن بعد از پذیرش اولیه مددجویان توساا  واحد مددکاری برای فرد پرونده تشااکیل شااده و بعد از گرف

شویق به مهارت اموزی و سنجی مددجو، وی ت سپس نیاز  شود توانمند حال و  الیق توجه به ع با و شدن می

اسی از در طی این مدت، کالس های مختلف روانشن شخصی فرد به کارگاه مورد نظر خود سوق داده میشود.

سترس،مقابله با خلق منفی، حل مساله،  عود، یشگیری از شم،پمدیریت خ مهارت نه گفتن، جمله مدیریت ا

سات گروه درمان سه.ونیز جل سو شاوره فردی جهت حفظ بهبودی مقابله با و  گردد.یممددجویان برگزار ی و م

ساات که از اقابل ذکر  فرد بعداز یادگیری مهارت مورد عالقه خود در کارگاه مربوطه مشااغول به کار میشااود.

 .گرددیزمان شروع مهارت اموزی روزهای کاری ایشان محاسبه م

 

یآموزکارگاه اشتغال و حرفه  

ساارپناه، موسااسااه یافته از اعتیاد بیبه منظور افزایش انگیزه پایبندی به درمان و تامین معیشاات زنان بهبود

های شغلی ان فرصتکارآفرینی زود بازده نموده تا برای مددجوی آموزی ومهارتاقدام به راه اندازی کارگاه های 

شود و از طریق آن  سند بهایجاد  ساعت فعالیت کارگاهدرآمد حالل جامعه پ ست آورند.  ها متغییر و معموال د

 است. 18:00تا  8:00
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 کارگاه خیاطی

صنعتی، حدود  5چرخ خیاطی و  30در کارگاه بزرگ خیاطی با  ستگاه اتو  ست 25د شغول کار ه ند. در نفر م

شرکت سازماناین کارگاه اغلب لباس فرم  طی یکسال گذشته با  شود. ها و نهادهای مختلف دوخته میها و 

سر میگذارند تعداد  شت  شده و 4000همت مددجویانی که دوران بهبودی خود را پ ست لباس دوخته  به  د

 شرکت های سفارش دهنده تحویل داده شده است .

شغولمددجویا ستند کار به نی که در این کارگاه م شان را ، دوره آموزش کوتاهی میه آغاز و حق بینند و کار

 . نمایندالزحمه دریافت می

 

 
 

 کارگاه چرم 

س  مربی داوطلب آموزش می صاص دارد که تو ستی مددجویان اخت سپس این کارگاه به هنرهای د بینند و 

اساات را به جاسااوییچی، قاب آیینه، کیف پول و .... تبدیل گذاشااته شاادهای را که در اختیار آنها مواد اولیه

 نمایند.می

زن بهبودیافته اقدام به تولید وسایل و زیور االت چرمی می نمایند. 13در این کارگاه   
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 کارگاه سنگ 

ارد که داین کارگاه جهت سرگرمی و آرامش روان مددجویان به ویژه مددجویان مصرف کننده مواد اختصاص 

 نمایند.ای تولید میقابلمهگلدانی و زیرهای چرم، پادری، زیرها روی تکهبا چیدن سنگ

 

 
 

 بافیکارگاه قالی 

ک مربی، چهار دار قالی چله کشاای شااده و در اختیار مددجویان عالقه مند قرار گرفته اساات تا تحت نظر ی

بوطه شااروع به بهبودیافته بعد از دیدن اموزش های مردر این کارگاه سااه زن مهارت بافت قالی را بیاموزند. 

 بافت قالی کرده اند.
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 کارگاه کناف بافی 

کز به در این کارگاه سااااخت وساااایل تزئینی سااااده با کنف به منظور باالبردن مهارت دقت، ورافت و تمر

 مددجویان اموزش داده می شود.

 

 
 

  ارگاه اسمبلک 

سنجی از  شتند اما  مددجویان باتوجه به اینکه تعدادی از انها تمایل به انجام فعالیتهایبعد از نیاز  مهارتی ندا

ندی و به دنبال درامدحالل بودند برآن شاادیم تا با جذب ساافارش از شاارکت های مختلف در زمینه بسااته ب

نفر از  15عداد ت م.مونتاژ وسااایل مختلف از جمله لوازم تحریر زمینه های اشااتغال این افراد را نیز فراهم کنی

 مددجویان در این کارگاه مشغول به کار هستند.
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 1399آلبوم تصویری کارگاه های فعال مجموعه در سال 
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 سیب بانوانآامکانات مرکز کاهش 
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 سیب بانوانآامکانات مرکز کاهش 

 

  مناسب بانوانتشو های سفارش داده شده 

فه اضاااا ،با توجه به وساااعت مرکز مددجو در مرکز وجود دارد. 140جهت پذیرش  تخت دو طبقه 70تعداد 

  پذیر است.امکان نفر یا به صورت کف خواب 200تا سقف  تخت در موارد اضطرارینمودن 

 
 مواد کنندگان خوابگاهی برای مصرف

تمایلی وز هن دارد کهکننده مواد اختصاص به زنان مصرف  ،مرکز جامع کاهش آسیب بانوان 1 خوابگاه شماره

جازه مصاارف مددجویان در مدت زمان اسااتقرار در مرکز ا .مواد و تغییر ساابک زندگی پیدا نکرده اند به ترک

ذیرش پدر آن کننده بی سااارپناه صااارف م زن 70در کل تخت دوطبقه دارد و  35این خوابگاه  .مواد ندارند

 .شوندمی
 

 اجتماعی دیدگانبرای آسیب خوابگاهی

زنان همچون  ،دارندنسرپناهی و  حامی خانواده که افرادیدیده است  مخصوص زنان آسیب 2خوابگاه شماره 

شونت قرار گرفته یو دختران شده اند و ...اندکه مورد خ سیب، ترد  شدت آ ستند و . این زنان به   سعیپذیر ه

مکان برای  . مرکز جامع کاهش آسیب بهتریننمایدقبل از گرفتار شدنشان به آنها کمک  بر آن است تا مرکز

 20گاه این خوابافرادی است که در معرض آسیب هستند تا از آسیب دیده شدن آنها پیشگیری شود. اسکان 

 .مددجو در آن وجود دارد 40 پذیرش امکان و دارد دوطبقهتخت 
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 اتاق مادر و کودک

شت سیسرو و حمام با یکوچک اتاق شه در جداگانه یبهدا  همراه که یرانماد و باردار مادران به سالن از یاگو

 ریتصاااو با کوچک فرش. اسااات شاااده داده اختصااااص کنند،یم مراجعه مرکز نیا به خود کوچک فرزند با

 یساز فضا کل در و دهید تدارک کودکانه تخت و کمد نیهمچن و شده پهن نیزم کف یکارتون یهاتیشخص

 کنار ،مناسااب محل به ارجاع زمان تا دهیدبیآساا مادران. کند آرامش احساااس کودک که اساات یاگونه به

 به را ودکک و مادر ندینمایم تالش مددکاران مدت نیا در. شااوندیم داده اسااکان اتاق نیا در فرزندانشااان

 .دارد طبقه دو تخت 5 اتاق نیا. دهند ارجاع مربوطه ینهادها
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 و مددیاری اتاق بهیاری

صورت  ضور دارند و به مددجویان خدمات 24 شیفت هایبهیاران به  شتیاولیه به ساعته در این مرکز ح  دا

س  بهیاران بدهند. مددجویان به محض ورود ارائه می صورت نیاز  قرار می گیرند معاینهمورد ه مرکز تو و در 

 .نماینددریافت میرایگان شود و خدمات درمانی می به درمانگاه ها ارجاع داده
شگیر ی از از دیگر ووایف بخش بهیاری مرکز ،چک کردن درجه حرارت بدن و معاینات پوست و مو جهت پی

شپش سیب ) ،ابتال به  سایل کاهش ا ست،غربالگری م (،سرنگ وکاندومارائه و سطحی پو سمان های  اهانه پان

 اشد. گرفتن تست اچ ای وی از مددجویانی که رفتار پرخطر داشته اند،میب سل و بیماریهای مقاربتی،

 نفر از خدمات بهیاری استفاده میکنند. 80در طی یکسال به طور میانگین روزانه 
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 و روانشناسی اجتماعی اتاق مددکاری 

ار کهسااتند و کار  در هر ساااعت از شاابانه روز یک مددکار اجتماعی و یک روانشااناس در مرکز مشااغول به

د تا در اجتماعی خانوادگی مددجویان را ثبت می نماین روانی ها و تکمیل گزارشااات وضااعیتتکمیل پرونده

ضعیت آنان بوجود شاوره فردی با هر مددجو ب آورند.صورت امکان اقداماتی جهت بهبود و سات م صورت جل ه 

 گردد.هفتگی و جلسات مشاوره گروهی به صورت روزانه برگزار می

 پرونده برای مددجویان تشکیل شد. 900ر طی یکسال فعالیت مرکز حدود د
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 آرایشگاه 

ست جهت کوتاهی، رنگ مو  شکاه ا سیب بانوان مجهز به اتاقی با تجهیزات آرای پیرایش  ومرکز جامع کاهش آ

 نمایند.را تجربه ، احساس سر زندگی بیشتر نظافترعایت بهداشت و مددجویان تا آنها عالوه بر 

 

 

  های بهداشتی و حمامسرویس 

ساختمان شتی و حمام در داخل و خارج  سرویس بهدا شمه  ست و با تو ،این مرکز مجهز به پانزده چ جه به ا

ستفاده از سرویس های بهداشتی محدودیت و مشکل قا بل توجهی تردد و تعداد باالی مددجویان، در زمینه ا

 وجود ندارد.

 

  خانه سردآشپزخانه صنعتی و 

دمای باالی  اتاق است. همچنین در آشپزخانه، سردخانه با گاز ها  و فر های صنعتیآشپزخانه مرکز مجهز به 

 گوشت، مرغ است.اقالم غذایی همچون برای فریز کردن  زیر صفربا دمای جهت یخچال و اتاق  صفر

 پرس غذا طبخ شده و توزیع میگردد. 100روزانه در هر وعده غذایی حدود 

 
 

 

 

 

 رختشور خانه 

شوی هرروزه آنها اقد با توجه شست ضا لزوم  ام به تهیه یک به تعداد باالی ملحفه ها و پتو های مددجویان وبع

 دستگاه لباسشویی و خشک کن صنعتی شد که داخل سوله نصب شده است.

 
 

 اتاق نظارت دوربین 

یره یک دوربین مداربسااته با قدرت ضااب  و ذخ 100جهت تامین امنیت مددجویان و کارکنان مرکز، تعداد  

شده ضا های مرکز کار گذاری  صاویر در تمامی اتاق ها و ف شی موبایل مدیر ماهه ت اند. دوربین ها بر روی گو

  مرکز قابلیت نمایش آنالین و لحظه ای دارند.
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 اتاق نگهبانی 

شیفت های  در اتاق  ساعته حضور دارند. 12دو نگهبان مرد در کنار درب ورودی مرکز داخل حیاط در قالب 

یماری بنگهبانی یک همکار خانم نیز جهت ثبت اسااامی وارد و خارج شااده از مرکز، چک کردن تب و عالیم 

ی که مددجویان از انجای. مایدنبازدیدکنندگان فعالیت می مراجعین و  )در زمان بحران کرونا(، هماهنگی ورود

صرف مواد هیجا شی از م شند و به دلیل تاثیرات نا ست در حالت نرمال خود نبا نات منفی مرکز گاها ممکن ا

شده  هرشب یک مامور یگان حفاوت در مرکز مستقر همکاری نیروی انتظامیشدید از خود بروز دهند با 

 تا امنیت تمامی افراد داخل مرکز را حفظ نماید.

 

 هاانبار 

یل شده سوله ای با مساحت حدودی سیصد متر در حال حاضر به انبار تخت ها و وسایل اداری مرکز تبد -1

 است.
 ست.با درب ریموت دار، مکانی جهت ذخیره حداقل سه ماهه مواد خوراکی مرکز ا انبارمواد غذایی -2

تی باکس ها ، اتاق نگهداری دارو، سرنگ و سوزن استریل، اقالم پیشگیری و بهداشتی، سیفانبار بهداشتی -3

 است. 

سه -4 ست  انبار الب سب اتاقی ا شت پتو، بالش، ملحفه های نو و همچنین لباس های منا صل و فجهت نگهدا

 رو که به مددجویان ارائه می شود. لباس های زیر و

اساات. تمامی ها و وسااایل همراه مددجویان کیف محلی برای 2 و 1خوابگاه وسااایل مددجویانهای انبار  -5

های جداگانه توسااا  مددیاران دریافت شاااده و به تفکیک خوابگاه در اتاقوساااایل همراه با مددجویان 

شوند. سایل وجود  نگهداری می  ستدر  این اتاق ها کمد هایی جهت قرار دادن و شده ا س  تو  تعبیه  و

 می شوند. دوربین های مدار بسته کنترل
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 1399مرکز در سال یافته های آماری 
 

  :نفر 147میانگین روزانه پذیرش مددجویان در مرکز 

 نفر 118: میانگین ماهانه پذیرش مددجویان در مرکز 

  :نفر 625میانگین ساالنه پذیرش مددجویان در مرکز 

  :سال 41میانگین سن پذیرش 

  :107تعداد تست اچ آی وی انجام شده 

  :نفر4تعداد افراد اچ آی وی مثبت شناسایی شده 

 نفر 29: در یک سال تعداد مادران باردار پذیرش شده 

 نوزاد 11: طی یک سال تعداد نوزاد به دنیا آمده از مادران باردار پذیرش شده 

  نفر 24برای درمان اعتیاد: کمپ ها تعداد افراد ارجاع شده به 

  :نفر 63تعداد افراد بازگردانده شده به خانواده 

  :نفر 1تعداد فوتی داخل مرکز 

  :نفر 3تعداد مددجوی شناسایی شده مبتال به کرونا 

  :نفر 7تعداد پرسنل مبتال شده به کرونا 
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 پذیرش مددجویان به تفکیک ماه

 تعداد پذیرش های سالماه
نیفرورد  3915 

بهشتیارد  2948 
 3449 خرداد

ریت  3843 
 3241 مرداد

وریشهر  3460 
 3674 مهر
 3721 ابان
 4167 اذر

ید  4814 
 6498 بهمن
 5820 اسفند
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 راجعین یک ساله به تفکیک سنم

 نفر شرح

 سال 18زیر ن س
32 

 سال 40تا  18سن 
293 

 سال 65تا  40سن 
462 

 سال 65باالی سن 
39 
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 مراجعین یو ساله به تفکیو تحصیالت

 بیسواد
143 

 دیپلم و زیر دیپلم
671 

 تحصیالت دانشگاهی
12 

 

  

مراجعین یکساله به تفکیک تحصیالت

بیسواد دیپلم و زیر دیپلم تحصیالت دانشگاهی
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 مراجعین یو ساله به تفکیو مشکالت

 نوزاد و یا کودک همراه با مادر
29 

 اعتیاد
549 

 اختالالت اعصاب و روان
33 

 اختالفات خانوادگی
89 

 فرار از منزل
48 

 کهولت سن و آلزایمر
23 

 ترنس
13 

 کتیحر -معلولیت جسمی 
12 

 بهبود یافته از اعتیاد
40 
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 مراجعین یک ساله به تفکیک محل سکونت

 
 592 تهران

 234 شهرستان

 

 

 

 
 

  

مراجعین یکساله به تفکیک محل سکونت

تهران شهرستان
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 جسمانی ارائه شدهبهداشت خدمات 

  بهیاریتشکیل پرونده  -

  همچون شانه، مسواک، ژیلت و ... ارائه بسته های بهداشتی  -

 ارائه اقالم کاهش آسیب  -

  و ارائه خدمات اولیه بهیاری همچون پانسمان چک کردن عالیم حیاتی -

  و پوست بدن ردن نظافتت سر،چک ک -

 و ...  مپایی، حوله و دفصل، لباس زیرتوزیع البسه مناسب  -

  و پیشگیری از عدم انتقال به سایرین چک کردن بیماری واگیر دار و مسری -

  انجام معاینات مامایی و بهداشت زنان و مادران باردار -

  انجام تست اچ آی وی برای مددجویانی که تمایل به انجام تست داشته باشند -

 داوطلب جهت معاینه و تجویز دارو  دعوت از پزشکان عمومی -

  عینو وضعیت سالمت جسمانی مراج پیگیری خدمات بهداشتی -

  توزیع ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده -

 تونل مه ضد عفونی کننده  وضد عفونی مداوم و روزانه مرکز، نصب دستگاه هوشمند  -

  تعویض رو تختی ها، بالش و ملحفه ها به صورت فصلی -

  فردی و گروهی بهداشت فردی و اجتماعیآموزش  -

  یبیمارستان، مراکز درمانی  و ارائه دهنده خدمات بهداش اورژانس، ارجاع به -

 گرفتن تست کرونا از مددجویان وپرسنل -
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ارائه شده در دوران کروناخدمات   
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در مرکز هارائه شداجتماعی و فرهنگی  –خدمات بهداشت روانی سرفصل   

 یروانشناس پرونده لیتشک  

 یروان یگروه و یفرد مشاوره انجام  

 ترک  به بیترغ و ادیاعت مشاوره انجام 

 یو یآ اچ شیآزما از پس و شیپ مشاوره انجام  

 رسان  امداد یها گشت قیطر از محل در یرسان اطالع 

 آن  خدمات و مرکز وجود از یرسان اطالع جهت محل در بیآس کاهش اقالم و غذا عیتوز 

 یجمع و چهره به چهره یآموزش یها کالس یبرگزار  

 است  داشته وجود شان بازگشت امکان که یانیمددجو خانواده با ارتباط جادیا 

 اند  داشته را آن  یشرا که یانیمددجو لیتحص ادامه امکان جادیا 

 ان یمددجو یالمثن یتیهو مدارک اخذ ژهیو به یحقوق و ییقضا موارد یریگیپ 

 یماعاجت یمددکار خدمات ارائه قیطر از آن رفع یبرا تالش و انیمددجو یاجتماع مشکالت ییشناسا  

 و کودک و مادر مراکز ،یستیبهز سازمان رشیپذ ستاد مانند: یاجتماع امور یمتول ینهادها به ارجاع ...  

 137یاجتماع خدمات تیفور یها گشت به ارجاع  

 123 یاجتماع اورژانس به ارجاع  
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  ویژه برنامه ها

 ضر سفره صفر، و محرم یهایعزادار ،یافطار سفره ییبرپا همچون: یمذهب یها شیهما یبرگزار  تح

  ... و شعبان مهیت ن،یاربع ه،یرق

 انیمددجو یپاک تولد جشن یبرگزار 

 لدای جشن یبرگزار  

 انیمددجو به هیهد یاهدا و زن روز جشن یبرگزار 

 یباز آتش و یسور چهارشنبه مراسم ییبرپا  

 دیع شب رسم به یماه با پلو یسبز وسرو افتهیبهبود انیمددجو یهمکار با نیس هفت سفره برپایی 
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هاپویش  
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 ازمندیدانش آموزان ن یبرا ریلوازم تحر دیخرپویش 

شتن لوازم التحر لیاز تحص تیمحروم س ر،یو ندا ضاعت تعلق ب یب یکه به خانواده ها یاز دانش آموزان یاریب

واخر ادر  «تیهدا دینور سااپ»بهره کرده اساات. موسااسااه  یآموزش ب تیفیک ایو  لیدارند را از ادامه تحصاا

ستان   شیپو یگزاراقدام به بر ضاعتب یدانش آموزان ب یبرا ریپک کامل لوازم التحر نیبا هدف تام 1399تاب

شارکت مردم شیپو نیکرد. در خالل ا «ازمندیدانش آموزان ن یبرا ریلوازم تحر دیخر»  شیب ن،یریو خ یبا م

 .شد عیو توز هیبضاعت ته یدانش آموزان ب یبرا ریپک لوازم التحر 100از 
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 پویش جمع آوری لباس گرم و پتو

 تیضااعهسااتند، در و یو خارج یداخل نیساااکن در محالت کم برخوردار شااهر تهران که عمدتا مهاجر افراد

فقر  ،یکاریبرند. ب یبه سر م یو عموم یاسکان، سالمت، و بهداشت شخص شت،یمع ثیاز ح ینامناسب اریبس

باس گرم ل دیکه خر ،ساااکن در مناطق محروم را گرفته یخانوارها بانیگر یمکرر به قدر یها یو فرزند آور

در 1399سال  زییادر پ «تیهدا دینور سپ». موسسه ستیخانوارها ممکن ن نیسرپرست ا یو مناسب فصل برا

لباس  یهداا »شیساکن در مناطق محروم تهران، در قالب پو یخانوارها یلباس گرم و پتو برا نیتام یراستا

 یوارهاخان نیالبسااه در ب نیا عیو سااپس توز یاقدام به جمع آور ،یمردم یها تیبا کمک حما« گرم و پتو

 .بضاعت مناطق مختلف تهران کردیب
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 پویش هواتو داریم

را  یدشوار تیهوا و باراش برف و باران وضع یخاص از جمله سرد  یبودن شرا یدارا لیفصل زمستان به دل

دهد. فقدان لباس گرم و پتو هر  یخانمان ها قرار م یکارتن خواب ها و ب یرو شیاسکان در پاتوق ها پ یبرا

س سرماخوردگ یویکل یعفونت ها ه،یچون ذات ر ییها یماریاز آنها را به ب یاریساله ب  یمبتال م دیشد یو 

 نیکارت خواب ها در فصل زمستان و همچن ستیز  یشرا لیبا هدف تسه «تیهدا دینورسپ»کند. موسسه 

 شیپو یاقدام به اجرا 99زمسااتان سااال  لیلباس و پتو، در اوا یبه بهانه اهدا بیارائه خدمات کاهش آساا

باس گرم و  عیو توز یبا هدف جمع آور «میهواتو دار» مختلف  یپاتوق ها یکارتن خواب ها نیدر ب پتول

مدت، هزاران دست لباس توس  مردم اهدا  نیا یبه مدت سه ماه ادامه داشت و در ط شیپو نیتهران کرد. ا

سته بند شو و ب ست ش س  مد یبه همراه غذا ،یو پس از  شنبه تو سنل مرکز در ب تیریگرم هر چهار  نیو پر

 شد. عیسخت دسترس تهران توز یدر پاتوق هاساکن  یکارتن خواب ها
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پویش سبد نور

های نوادهدیده اجتماعی و خاسیبآبه ویژه افراد  اقشار مختلف مردم،سالی دشوار و سخت برای  1399 سال

های خاص، زنان سااارپرسااات خانوار و ... بوده های درگیر با بیماریاعم از کودکان کار، خانواده، برخوردارکم

گذراندن  بسته معیشتی( 100برآن شدیم با )تامین  99در اسفند ماه سال  "پویش سبد نور" قالبدر  .است

تر کنیم. به شکرانه همراهی و همدلی همیشگی های تحت پوشش موسسه کمی آسانایام عید را برای گروه

شویم و با تامین اقالم مورد نیاز شما حامیان گرامی سپید  ستیم رو  سته ،توان شب تی را کامل و بین های معی

سبز رهایی و خانواده کودکان HIV افراد متاثر از یخانواده سیمای  سه  س شش مو حت تکار _ایدز تحت پو

در  اعتیادِ شاااغل پوشااش مرکز پرتونورسااپید و همچنین زنان ساارپرساات خانوار و پرساانل بهبود یافته از

 مرکزجامع کاهش آسیب نورسپیدهدایت توزیع کنیم.
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سپید سین هفت پویش  

 یاندوهبار  ینوروز، شرا دیدر ع نیو همچن دیبه سال جد یمنته یخانمان ها در روزها یکارتن خواب ها و ب

کنند.  یسااال نو تجربه م رسااوماتاز خانواده و محروم ماندن از  یدور لیبه دل یو جساام یروح ثیرا از ح

س سال نو ک یم یزندگ یندارند در چه زمان ادیبه  یاز آنها حت یاریب سد. یاز راه م یکنند و  نور »موسسه  ر

کردن  اقدام به پهن «دیسپ نیهفت س» شیپوچهارشنبه از ماه اسفند، در قالب  نیدر آخر «تیهدا دیسپ

س شلوغ تر نیاز مهم تر یکیدر  نیسفره هفت   نیا یکرد و در ط تختیتهران در جنوب پا یپاتوق ها نیو 

ضمن دادن ع سم  شت یدیمرا صورت پک بهدا در  نایرانیا یسنت یغذا ر،یو لباس ز یبه کارتن خواب ها به 

 کیم که با موزمراس نی. اشد عیکارتن خواب ها توز نیدر ب زیرا ن یپلو با ماه یسبز یعنیسال نو  لیروز تحو

 کرد. جادیا نشایرا برا یادماندنیخانمان ها همراه بود، لحظات شاد و به  یب نیدر ب وهیو م ینیریو پخش ش
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 آسیب کاهش کانکس      
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 تهران لیخالز بیآس کاهش ستگاهیا

 روان یا و رمخد ادمو به دعتیاا رچاد ینحو به که ادیفرا سیبآ کاهش نیز و نمادر تخدما ارائه رمنظو به

 مراکز نیا از یکی دهند  یم ارائه خدمات کشاااور در سیبآ کاهش و نمادر زمجا کزامر ،ندا هیددگر دانگر

 یماتخد ریسا بستر در که هستند ییها واحد بیآس کاهش یها ستگاهیا. هستند بیآس کاهش یها ستگاهیا

 انخانهنو رینظ)ستین کارشان یاصل تیاولو بیآس کاهش خدمات ارائه یول دارند یدسترس هدف گروه به که

 یمتساال و یبهداشات عوارض "بیآسا" از منظور. شاوندیم مساتقر ،(شابانه یها سارپناه و ها مددسارا ها،

ستق ستق ریغ ای میم ست میم ش خطر پر یرفتارها از که ا  قیتزر هسابق به "پرخطر یرفتارها". شوند یم ینا

صرف بار کی یحت س رابطه ای مواد یقیتزر م ستفاده بدون یجن  رفتارها نیا که آنجا از. ندیگو یم کاندوم از ا

س کاهش یها برنامه ییغا هدف شوند، یو یآ اچ وعیش موجب توانند یم  از یو یآ اچ، از یریشگیپ ب،یآ

 14:00 یال 8:00 کانکس کار ساااعت. اساات مواد مصاارف اختالل با مرتب  خطر پر یرفتارها کاهش قیطر

 .دهد یم ارائه خدمات ،یانسان یروین 2 اشتغال قیطر از ل،یتعط یروزها یحت روزه همه و است
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 در سااخت یها پاتوق در ییها کانکس اسااتقرار جهت یسااتیبهز سااازمان دیجد طرح 1398 سااال اواخر در

 و سل دز،یا با مبارزه یجهان صندوق برنامه جانب از شده یداریخر یها کانکس و شد ییاجرا کشور دسترس

 نیفرود در تیهدا دیسپ نور موسسه. شد واگذار یمجر موسسات به رانیا در ملل سازمان توسعه دفتر ایماالر

 در منطقه یشهردار 3 هیناح کنار ییفضا تهران، یشهردار 19 منطقه یاجتماع معاونت یهمکار با 99 سال

ستقرار جهت یجنوب دولتخواه محله  یپز آجر یها کوره پاتوق در بیآس کاهش خدمات ارائه یبرا یکانکس ا

 حدود تیجمع با و مساالح ،یاصاال یها پاتوق از یکی قطع طور به که گرفت نظر در تهران( ریخالز) لیخالز

ست نفر 400 ستقرار محل آن در ماه مرداد تا مذکور کانکس. ا شت ا  اقالم و پوشاک غذا، گانیرا خدمات و دا

 .داد یم ارائه مواد خانمان یب کنندگان مصرف به بیآس کاهش

 اچارن به گرفت قرار ساارقت مورد کانکس بدنه از یقساامت یحت و آن داخل لیوسااا بار نیچند آنکه از پس

. ابدی شکاه یدزد احتمال تا ردیبگ قرار یشااتریب تردد و دید در کانکس که شااد گرفته ییجابجا بر میتصاام

 اب که افتی انتقال یشااخصاا نیزم به مذکور کانکس فردوس، آوران نام موسااسااه با یهمکار یط جهت نیبد

 یها تردد و مردانه کمپ با یکینزد جهت به یول بود تر کینزد پرمخاطره یآجرپز یها کوره و پاتوق به آنکه

 قرار تخدما به ها خواب کارتن شتریب یدسترس موجب ییجابجا نیا. شد یم آن به یشتریب توجه مرکز، آن

شارکت و خدمات رفاه، سازمان تیحما با کهیزمان مدت یط ژهیو به گرفت  هران،ت یشهردار یاجتماع یها م

 عدادت بود شاااده موجب گرم یغذا پخش. شاااد یم عیتوز کانکس قیطر از ناهار عنوان به روزانه گرم یغذا

س افراد مراجعه ش و حال از شتریب کانکس در شاغل ارانیمدد و شود شتریب مرکز به دهید بیآ  باخبر انروز

  .ندینما برقرار آنها با یبهتر ارتباط بتوانند و شوند

شت سیسرو ز،ییتم شرب آب به یدسترس که میافتیدر کانکس تیفعال مدت یط  ازین تیاولو حمام، و یبهدا

 نیهمچن و آن نصب و آب تانکر دیخر با میتوانست نیریخ کمک به اندک اندک. است پاتوق ساکن انیمددجو

 میینما رفع را ازین نیا حمام، و ییروشااو ،یبهداشاات سیساارو چشاامه دو یدارا پرتابل کانکس کی یداریخر

سفانه انیمددجو یبرا سرگناه نیتام خصوص در یول  یها وعده و نیمسئول متعدد یها دیبازد رغم یعل متا

سرا همان ای گرمخانه به مجهر 19 منطقه آنکه با. رفتینپذ صورت یاقدام شده داده ست مدد  جهت به یول ا

 تهران، یهااتوبان نیبما یها ابانیب در شااده واقع یهکتار 180 عیوساا یمسااکون ریغ بافت و منطقه وسااعت

 خود یزندگ محل پاتوق ترک به حاضاار آنها و شااود ینم انجام سااهولت با اغلب مرکز آن به انیمددجو تردد

 اریس رسان امداد یها گشت قیطر از لذا کرد،یم یضرور را پاتوق در خدمات رساندن لزوم امر نیا. ستندین

 یآور جمع نیهمچن و غذا و البسااه دارو، کاندوم، ل،یاسااتر سااوزن و ساارنگ عیتوز به یهفتگ یها گشاات و

ستعمل یها سوزن و سرنگ  میهواتودار شیپو یانداز راه قیطر از نیهمچن. مینمود اقدام ها پاتوق داخل م
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 300 و لباس دسااات 2000 حدود که مینمود اقدام مردم از گرم پتو و دوم دسااات و نو لباس یآور جمع به

 شتریب یریگ ارتباط موجب کار نیا. شد عیتوز پاتوق نیا خانمان یب افراد نیب 99 سال زمستان در پتو تخته

 کی یط در پرونده400حدود کهیطور به شااد کانکس در خدمات دهنده ارائه شاااغل همکاران با انیمددجو

  .شد لیتشک سال

 وصخصا در انیمددجو یگروه و یفرد آموزش ب،یآسا کاهش ساتگاهیا نیا در شاده انجام اقدامات گرید از

 یناش رکود و فقر و کرونا وعیش با بود همزمان 1399 سال که آنجا از. است منیا یجنس رابطه و منیا قیتزر

 به نیهمچن. تافی شیافزا ها پاتوق به کننده مراجعه سرپناه یب افراد و شهر یها خواب کارتن تعداد آن، از

صرف مواد تیفیک و جنس مرزها، ییکرونا یها تیمحدود اثر در مواد متیق شیافزا علت  ژهیو به معتادها یم

 یجتماعا مددکاران اقدامات یط لذا دیطلب یم شتریب یده خدمات که افتی شیافزا معتاد یها خواب کارتن

سه س صل که آمد بعمل انیمددجو یزندگ سبک رییتع یبرا فراوان تالش تیهدا دیسپ نور مو  جاعار آن حا

 آنها از تن 4 یبرا که اساات بوده( کمپ) ادیاعت درمان مدت انیم یاقامت مراکز به خانمان یب مرد 18 گانیرا

 .شد فراهم زین اشتغال

 

 :است لیذ جدول شرح به انیمددجو به خدمات ارائه تعداد آمار

 نفر 61: مرکز در انیمددجو رشیپذ روزانه نیانگیم 

 نفر 334: مرکز در شده رشیپذ انیمددجو کل تعداد 

 سال 43: رشیپذ سن نیانگیم 

 نفر 134: شده انجام یو یآ اچ تست تعداد 

 نفر 0  شده ییشناسا مثبت یو یآ اچ افراد تعداد 

 نفر 18: ادیاعت درمان یبرا به شده ارجاع افراد تعداد 

 نفر 12: خانواده به شده بازگردانده افراد تعداد 
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 امار ارائه خدمات به تفکیو ماه

 تعداد خدمات ماههای سال

 1048 اردیبهشت

 1698 خرداد

 1510 تیر

 1644 مرداد

 1524 شهریور

 2458 مهر

 3684 ابان

 1658 اذر

 4089 دی

 2783 بهمن

 1824 اسفند
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 امار تعداد افراد خدمت گیرنده در کانکس به تفکیو ماه

 تعداد افراد خدمت گیرنده ماههای سال

 97 اردیبهشت

 113 خرداد

 98 تیر

 105 مرداد

 94 شهریور

 85 مهر

 97 ابان

 123 اذر

 147 دی

 157 بهمن

 168 اسفند
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تتعداد افراد خدمت گیرنده در کانکس به تفکیک جنسی

زن مرد

 تعداد افراد خدمت گیرنده در کانکس به تفکیک جنسیت

 76 زن

نفر 258 مرد  



 

 

 

هدایتنورسپید آسیبکاهشموسسه ساالنه رد کعمل گزارش  

 

 محل ارائه خدمت

 گشت سیار در کانکس

نفر 334 نفر1516   
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نفر 44 نفر 290   
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 شده ارائه یفرهنگ و یاجتماع – یروان بهداشت خدمات

 :در کانکس کاهش اسیب

  یروانشناس پرونده لیتشک -

 ترک  به بیترغ و ادیاعت مشاوره انجام -

  یو یآ اچ شیآزما از پس و شیپ مشاوره انجام -

 رسان  امداد یها گشت قیطر از محل در یرسان اطالع -

 آن  خدمات و مرکز وجود از یرسان اطالع جهت محل در بیآس کاهش اقالم و غذا عیتوز -

 یردف بهداشت تیرعا به انها قیوتشو انیمددجو حال رفاه جهت کانکس در حمام یانداز راه -

  یجمع و چهره به چهره یآموزش یها کالس یبرگزار -

  و چیدن سفره یلدا در پاتوق های سخت در دسترس لدای جشن یبرگزار -

 زین و مرد انیمددجو صورت و سر اصالح یبرا مرد شگریراآ از دعوت و مرد روز جشن یبرگزار -

  انیمددجو به هیهد یاهدا

  در پاتوق های سخت دردسترس یباز آتش و یسور چهارشنبه مراسم ییبرپا -

 و افتهیبهبود نایمددجو یهمکار بادر پاتوق ها  نیس هفت سفره برگزاری ویژه برنامه نوروز با چیدن -

 .دیع شب رسم به یماه با پلو یسبز سرو
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 1399در سال  از پروژه های فعال موسسهبازدیدکنندگان 
 

 پاسدارن انقالب اسالمی سپاه طرح و برنامه ریزی راهبردی جناب آقای سردار سعید محمدی معاون محترم 

  بعثت 12جناب آقای رحیم گلزاده معاون محترم دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه 

  انمعاونت امور زنان کودکان و خانواده دادسرای عمومی و انقالب تهرسرکار خانم ابراهیمی سرپرست محترم 

  مولوی تهران 116جناب آقای سرهنگ مهدی اسدی رئیس کالنتری 

  سماعیلی اجنای آقای سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس اسبق مبارزه با مواد مخدر فاتب همراه با جناب آقای سرهنگ

 و جناب آقای سرهنگ روح الهی

 حمید جمعه پور مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور جناب آقای 

 جناب آقای محمدرضا جوادی یگانه معاون محترم اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 

 جناب آقای مصطفی کاومی اسفه مشاور عالی محترم و رئیس گروه مشاوران شهردار تهران 

 کز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشورمجید رضا زاده معاون محترم مر 

 جناب آقای دکتر فرید براتی سده مدیر کل محترم دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور 

 جناب آقای دکتر امین شاهرخی مدیرکل محترم بهزیستی استان تهران 

  استان تهرانجناب آقای دکتر فتا پور معاون محترم توسعه و پیشگیری بهزیستی 

 سرکار خانم دکتر شفیعی معاون محترم پیشگیری بهزیستی شهر تهران 

 جناب آقای یاسر هاشمی رفسنجانی 

 جناب آقای احمد مسجد جامعی عضو محترم شورای شهر تهران 

  شهرداری تهران 12جناب آقای علی محمد سعادتی شهردار محترم منطقه 

 سرپرست محت سید مالک حسینی  شهرداری تهرجناب آقای دکتر  شارکتهای اجتماعی  سازمان رفاه، خدمات و م ان و رم 

 همکارانشان

 سرکار خانم دکتر زینب نصیری مدیرکل اداره سالمت شهرداری تهران 

 جناب آقای دکتر محمد ثابت ایمان مشاور محترم شورای شهر تهران 

 سرکار خانم شمس از اداره کل امور بانوان شهرداری تهران 

  ابوالحسن ریاضی مدیرعامل محترم شرکت همشهریجناب آقای دکتر 

 جناب آقای دکتر ابوالفضل سروش نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسالمی دهم 

  سرکار خانم دکتر طیبه سیاوشی نماینده اسبق تهران در مجلس شورای اسالمی 

  جناب آقای حجت االسالم آزادیخواه نماینده اسبق مالیر در مجلس شورای اسالمی 

  خانی رئیس  مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه جناب آقای حجت االسالم احمد شرف 
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 م شورای سرکار خانم دکتر حامد، سرکار خانم گلیج و جناب آقای عالمی پور از دفتر سرکار خانم دکتر فخاری عضو محتر

 شهر تهران

 جناب آقای دکتر کامبیز محضری کارشناس محترم صندوق جهانی مبارزه با سل ایدز و ماالریا در سازمان بهزیستی کشور 

  کشورجناب آقای دکتر فائقی و جناب آقای اسدی از بهزیستی 

 سرکار خانم اولیایی کارشناس محترم سازمان بهزیستی کشور 

 ناس محترم بهزیستی استان تهرانکارش سرکار خانم مریم امیدی 

 جناب آقای محمد رضایی اصل مدیر کل محترم بهزیستی شهر تهران 

 سرکار خانم آخچی جان معاون محترم اسبق بهزیستی شهرستان تهران 

 جناب آقای رجبی و جناب آقای سلطانیان از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 

 رم دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایرانسرکار خانم دکتر گالره مستشاری کارشناس محت 

 سرکار خانم دکتر مریم سرگلزایی مقدم کارشناس محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 جناب آقای بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

 یت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانجناب آقای غالمرضا ملکی مدیر امور تشکل ها و مسئول 

 اعضای محترم کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

 اعضای محترم انجمن جوانان کارآفرین استان تهران 

 جناب آقای محمود چرونده از انجمن معتادان گمنام 

 محترم موسسه زنان سرزمین خورشید )خانه خورشید( سرکار خانم لیال ارشد مدیرعامل 

 ها و همکارانشانجناب آقای اکبر رجبی مشهود مدیر عامل محترم جمعیت خیریه طلوع بینشان 

  جناب آقای دکتر سید حسن موسوی چلک ر ئیس محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران 

  تولد دوبارهجناب آقای عباس دیلمی زاده مدیرعامل محترم جمعیت خیریه 

 جناب آقای دکتر شیرازی مدیرعامل محترم موسسه آیین مهر 

 سرکار خانم گیتی معینی پیشکسوت محترم سینما و تلویزیون 

 جناب آقای دکتر مهدی جاوید پور مدیر محترم سایت آپارات و مدیر مسئول کافه خبر و کیمیا نیوز 

 تهران یشهردار یاجتماع یها مشارکت و خدمات رفاه سازمان محترم معاون دوست شرف یاقا جناب 

 تهران انقالب و یعموم یدادسرا وخانواده زنان،کودکان امور معاونت محترم سرپرست یمیابراه خانم سرکار 

 گریباز ییپرستو زیپرو یاقا جناب  

 ریگ یکشت خادم رسول یاقا جناب 

 تیب اهل محترم مداح یهالل عبدالرضا یاقا جناب 

 تهران شهر یشورا محترم عضو زاده بیحب نیافش یاقا جناب 

 یاسالم یشورا مجلس زنان ونیفراکس محترم سیرئ و ندهینما پور قاسم فاطمه خانم سرکار 

 بهداشت وزارت دزیا کنترل اداره محترم سیرئ یکازرون افسر نیپرو دکتر خانم سرکار 

 ینب هیریخ ادیبن محترم سیرئ ینب رضایعل دکتر یاقا جناب 

 کشور یستیبهز ادیاعت درمان و یریشگیپ دفتر محترم کل ریمد سده یبرات دیفر دکتر یآقا جناب 
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 تهران محترم شهردار یحناچ روزیپ یاقا جناب 

 تهران یشهردار یفرهنگ و یاجتماع محترم معاون گانهی یجواد محمدرضا یآقا جناب 

 و تهران یشهردار یاجتماع یمشارکتها و خدمات رفاه، سازمان محترم عامل ریمد ینیحس مالک دیس دکتر یآقا جناب 

 همکارانشان

 تهران یشهردار سالمت اداره رکلیمد یرینص نبیز دکتر خانم سرکار 

 نژادبهرام زهرا خانم سرکار 

 تهران استان یستیبهز یریشگیپ و توسعه محترم معاون پور فتا دکتر یآقا جناب 

 یستیبهز سازمان در ایماالر و دزیا سل با مبارزه یجهان صندوق محترم کارشناس یمحضر زیکامب دکتر یآقا جناب 

 کشور

 تهران استان یستیبهز محترم کارشناس یدیام میمر خانم سرکار 

 یشهردار یاجتماع یها مشارکت و خدمات رفاه سازمان محترم معاون دوست شرف یاقا جناب  

 تهران یشهردار 19 منطقه محترم شهردار یتوکل دکتر یاقا جناب 

 تهران 19 منطقه یشهردار یوفرهنگ یاجتماع محترم معاون یریبص یاقا جناب 

 تهران استان یستیبهز از زاده یتق یاقا جناب 

 یگلشن یاقا جناب 

 مهاجر یاقا جناب 
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