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 ضرورت تشکیل پایگاه امدادرسانی و کارگروه های تخصصی
سیل به عنوان یکی از مخربترین بالیای طبیعی بشری شناخته شده است که اگر منطقه زیرساختهای الزم را نداشته
باشد ،آثار مخرب آن در بخشهای مختلف تا مدتها باقی می ماند .بدون شک اگر امکانات زیربنایی و مدیریت صحیح در
وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل وجود نداشته باشد ،تبعات و اثرات آن به ویژه از نظر اجتماعی محدود شده و به سرعت
قابل کنترل است و در صورت ضعف در این ناحیه ،اثرات تخریبی آن چند برابر خواهد شد که هم افزایی این خسارتها در
جهت منفی زیان بارتر خواهد بود.
سیالب از نظر زیست محیطی ،اقتصادی ،سیاسی ،تقابل فرهنگی و اجتماعی اثرات منفی به بار میآورد که در مهمترین
اثرات سیل می توان به خسارتهای اجتماعی اشاره کرد که خود بر چند مولفه اقتصاد ،سیاست و فرهنگ تاثیرگذار بوده و
متاثر از آن جریانات است .از دست دادن افراد و تخریب سرپناه ،مهاجرت ،حاشیه نشینی ،شیوع بیماری ،ایجاد ترس ،یأس
و ناامیدی ،از بین رفتن هویت افراد و نیروی کار ،معلق شدن مراکز آموزشی و مدارس ،مهم ترین بخش های اجتماعی و
پیامدهای منفی سیالب است .در کمال تأسف ،بالیای طبیعی و پیامدهای اجتماعی آن ،از جمله معضالت بزرگ جوامع
انسانی هستند که به رغم پیشرفتهای علمی و صنعتی هنوز بشر نتوانسته بر این فجایع و کاهش آمار خسارتهای ناشی
از آن تسلط یابد.
از این رو ،تشکیل پایگاه های امدادرسانی با رویکرد اجتماعی و روان آسایی ،ضروری و الزم االجراست .ضرورتی که در بروز
این حوادث ،در ابراز همدردی ،تسکین آالم حادثه دیدگان و کمک در توانمندسازی خسارت دیدگان ،از کمترین تالشهای
همنوعان در جهت بازگرداندن رنگ و بوی عادی زندگی در منطقه و ابراز همدردی و همراهی با فاجعه دیدگان است.

 20تا مهر میمانیم...

 بررسی اولویتها در کاهش آالم و خسارتهای سیل
در بروز بالیای طبیعی ،ضروری است که ابتدا برای کاهش شیوع و حتی پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض روانی ،گام
های بلندی برداشته شود .طبیعی است که در بروز حوادث ابتدا با تقویت مهارتهای اجتماعی پس از وقوع سانحه باید رعب
و وحشت و بهت زدگی و درماندگی افراد بازمانده را کاهش داده و آنها را آرام ساخت.
در ساعات ابتدایی وقوع حادثه ،مردم داوطلبانه در امدادرسانی شرکت می نمایند ،هرچند توزیع کمکها در پیدایش تعادل
روانی و کاهش اختالالت شدید عاطفی موثرند اما بعد از این ،رویارویی با واقعیت آغاز می شود و بازماندگان متوجه عمق
خسارتها می گردند که در این مرحله ،ضرورت حمایت های روانی در چند گام به وضوح دیده می شود .ایجاد روحیه امید
و اعتماد و دقت در توزیع عادالنه امکانات در این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است و واکنش های روانی به دنبال
بروز فجایع و بالیا عکس العملی طبیعی به رخداد حادثه ای کامال غیرطبیعی است که در این حال ،هدف کلی حمایت های
روانی  -اجتماعی در حوادث غیرمترقبه ،توانمندسازی آسیب دیدگان و ارتقا روحیه آنهاست که در صورت عدم مداخله
صحیح و به موقع در واکنش های روانی ،بحران اختالالت شایعی در بازماندگان ایجاد می شود که اختالالتی نظیر استرس
پس از سانحه ،سوگ عارضه دار ،افسردگی یا انواع اختالالت اضطرابی و یا شبه جسمی گریبان گیر حادثه دیدگان خواهد
شد.
بررسی تمام مسائل جامعه شناختی و روان شناختی موجب گردید تا ستاد پایگاه امدادرسانی آماج ،اقدام به تشکیل 8
کارگروه با عناوین و اهداف مشخص کند .عناوین این کارگروه ها شامل:
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Ëکارگروه بهداشت و سالمت روان
Ëکارگروه رسانه

Ëکارگروه آموزش

Ëکارگروه بهداشت و درمان

Ëکارگروه عمران و زیباسازی

Ëکارگروه ورزش ،نشاط و سرگرمی

Ëکارگروه مهارت افزایی و خالقیت

Ëو کارگروه پشتیبانی میباشد که شرح فعالیتها و گزارش مصور اقدامات صورت گرفته ذیال اعالم میگردد.
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 رویکردها و تعیین گروه های هدف پایگاه امدادرسانی آماج
با توجه به اینکه شرایط نامساعد بحرانی به وجود آمده پس از وقوع سیل شرایط زندگی روستاییان را از وضعیت عادی
خارج ساخته بود و سیل زدگان دچار بحران تامین نیازهای اساسی زندگی بودند ،به طبع موجب شد تا مدارس نیز از روال
عادی کار خود خارج شوند .مدارس نتوانستند بخش های پایانی کتابهای درسی را به اتمام برسانند یا ارائه مطالب اغلب با
وضعیت نامطلوب گزارش گردید که این مبنایی بر شروع فعالیت های عملیاتی تیم داوطلبان پایگاه امدادرسانی آموزشی -
اجتماعی آماج با تمرکز بر موضوع آموزش ویژه دانش آموزان و احیای مدارس و مراکز آموزشی ،قرار گرفت و تیم امدادرسانی
برنامه ریزی های صورت گرفته را طی نیازسنجی های انجام شده از تاریخ  15خرداد ماه  98آغاز نمود و این ماموریت تا
سوم مهرماه ادامه یافت.
پس از توجیه و تشکیل کارگروه های داوطلبان جذب شده در فراخوان های موسسه بین المللی دیدبان عدالت ،فعالیت
گروه های داوطلبان در  6سفر شامل  45روز انجام گرفت .طی سفرهای صورت گرفته مجموعا  6پزشک 18 ،پرستار و
دستیار 137 ،معلم 30 ،روانشناس 18 ،خبرنگار و عکاس و  15تکنسین فنی و زیباسازی به مناطق سیل زده اعزام شدند.
اقدامات این گروه از داوطلبان شامل فعالیت های مرتبط با تخریب ها و آسیب های سیل و همچنین کمک در بهبود
وضعیت سیل زدگان با اطالع رسانی و فعالیت های رسانه ای انجام گرفت و مجموعا  550نفر از خدمات آموزشی اجتماعی
بهره بردند و  174نفر مخاطب خدمات روانشناسی و مشاوره ای 196 ،نفر خدمت گیرنده بهداشتی و درمانی 169 ،نفر
خدمت گیرنده در بخش آموزش 200 ،نفر خدمت گیرنده در بخش مهارت افزایی و  131نفر خدمت گیرنده در بخش نشاط
و سرگرمی از مخاطبان مستقیم طرح بودند.

 22تا مهر میمانیم...

 عملکرد کارگروه بهداشت و سالمت روان
 اقدامات صورت گرفته روانشناختی ویژه دانشآموزان و والدین آنها
برخالف آنچه در باور عمومی شکل می گیرد و در رسانه ها منعکس می شود ،حوادث طبیعی از جمله سیل بیش از آنکه خانه
ها و شهرها را ویران کند ،آثار مخرب و بعضا جبران ناپذیری بر روح و روان حادثه دیدگان دارد که این موضوع اغلب مغفول
مانده و مورد توجه کمتری قرار می گیرد .سیالب اخیر ،رویاهای قشنگ بسیاری از هموطنان را همراه خانه آنها برد ،هرچند
با تالش دولت و یاری مردم ،دوباره خانه های سیل زده ساخته و شهرها و روستاها آباد می شود ،اما حمایت های روحی و
روانی و مراقبت از افسردگی ها و پریشانی های روحی و روانی عمق بیشتری در وجود سیل زدگان دارد که نیازمند توجه و
حمایت است .بدون شک ،با بهره گیری از دانش جامعه شناسان ،پژوهشگران حوزه اجتماعی و روانشناسان ،این آسیب ها
شناسایی و چاره جویی می شوند .اعزام تیم های مشاوره و روانشناسی به این مناطق و رسیدگی به روح و روان شهروندان به
ویژه زنان ،کودکان و سالخوردگان در مقابل همه خسارتهای اقتصادی و اجتماعی نتایج درخشانی چون ارتقا سرمایه های
اجتماعی و تقویت روحیه حمایت گری را در پی خواهد داشت.
پایگاه امدادرسانی آموزشی  -اجتماعی آماج ،بالفاصله پس از انجام اقدامات زیرساختی ،کارگروه بهداشت و سالمت روان را
تشکیل داد و با اعزام متخصصان این حوزه ،اقدامات شایسته ای در این خصوص صورت پذیرفت.
این کارگروه ،کار را با انجام غربالگری های اولیه حادثه دیدگان شروع کرد و اقدامات مربوط به بررسی معضالت روانشناختی
موجود در دو روستای چم گز و چم مهر در شهرستان سیل زده پلدختر شروع شد .پس از تحلیل اطالعات به دست آمده از
غربالگری مخاطبان طرح ،با توجه به وجود آسیب های استرسی پس از بحران میان والدین دانش آموزان ،این گروه نیز
مخاطب کارگروه بهداشت و سالمت روان قرار گرفت .لذا کالس های گروه درمانی و همچنین جلسات مشاوره فردی در
زمینه های مختلف توسط  30نفر از روانشناسان و متخصصان داوطلب این بخش برگزار شد.
نظر به محور فعالیت های موسسه بین المللی دیدبان عدالت در محرومیت زدایی و با توجه به اینکه روستاهای هدف
جزو محروم ترین روستاهای استان لرستان و کشور ،پیش از وقوع سیل بوده اند اقداماتی در این بخش نیز صورت گرفت.
در گروه سنی نوجوانان پس از انجام تست های غربالگری اولیه ،اقدام به برگزاری کالس های گروه درمانی در موضوعات
مختلف شد .استعدادیابی شغلی و مشاوره های تحصیلی از جمله خدمات کارگروه روانشناسی نوجوانان بود .همچنین در
رده سنی کودکان ،پس از انجام غربالگری و تستهای روانشناسی کودکان ،معضالتی مانند عدم اعتماد به نفس ،عدم
توانایی در ارتباط موثر و عدم رشد متناسب عقلی با سن شناسایی شد که در این باره اقدامات قصه درمانی ،بازی درمانی و
همچنین درمان های فردی از فعالیت های کارگروه بهداشت و سالمت روان در جهت بهبود و کاهش آسیب های موجود
در کودکان حادثه دیده بود.

 اقدامات روانشناختی در بهداشت و سالمت روان ویژه کودکان حادثه دیده
Ë Ëاجرای تست نقاشی روان شناختی (آدمک ،درخت ،خانه و خانواده) به منظور شناخت فضای ذهنی کودکان
Ë Ëقصه درمانی با هدف واگویههای ذهنی ،برونریزی ترسها ،اضطرابها و بروز احساسات و آموزش
بهداشت و سالمت روان
Ë Ëبازی درمانی با هدف دست ورزی با انجام بازیهای روانشناختی اعم از ساخت سازه ماکارانی ،شن بازی،
خمیربازی و...
Ë Ëبازی درمانی در کنار رودخانه به منظور تقویت حواس پنجگانه و هوش طبیعت گرا به همراه رنگآمیزی
سنگها
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Ëتقویت قوای تنفسی با ارائه بازیهای مختلف

Ëتقویت تمرکز و توجه و هماهنگی دست و چشم از طریق انجام بازیهای فردی و گروهی

Ëآموزش مهارت «نه» گفتن به کودکان با اجرای Role Play

Ëآموزش اعضای خصوصی بدن با هدف جلوگیری از تعرضات جنسی
Ëگروه درمانی با موضوع آموزش مهارت رفتارهای جایگزینی

Ëبازی درمانی با هدف افزایش هوش فضایی ،کالمی و میان فردی

Ëانجام فعالیتهای گروهی با هدف افزایش هوش اجتماعی به صورت اجرای پانتومیم
Ëآموزش فعالیت های خالقیت افزا

Ëآموزش کودکان در شناخت و کنترل هیجانات و غلبه بر خودبرتر بینی
Ëبررسی بالینی اختالل یادگیری و نقص توجه و تمرکز

Ëقصه درمانی ویژه کودکان گروه سنی ب با هدف پذیرش مرگ عزیزان و باال بردن عزت نفس

 اختالل های شناسایی شده در غربالگری های صورت گرفته
•نداشتن اعتماد به نفس
•نداشتن ارتباط موثر
•تحول عقلی پایین تر از سن آزمودنی به دلیل فقر محیطی کودکان

 اقدامات روانشناختی در بهداشت و سالمت روان ویژه نوجوانان حادثه دیده
Ë Ëغربالگری اولیه به منظور شناخت فضای ذهنی
Ë Ëگروه درمانی با موضوع واگویه های ذهنی ،برون ریزی استرس پس از سیل
Ë Ëگروه درمانی با موضوع روابط دختر و پسر در سنین نوجوانی
Ë Ëگروه درمانی با موضوع خود شناسی
Ë Ëمشاوره فردی هدایت تحصیلی
Ë Ëپرسش و پاسخ درباره رشته روانشناسی
Ë Ëآموزش مهارت اعتماد به نفس (صحبت درباره ایرادات ظاهری ،آموزش خود دوست داری ،خود پاداشدهی،
پذیرش نقاط قوت و ضعف ،صحبت درباره  Body Languageمرتبط با یک فرد با اعتماد به نفس)
Ë Ëآموزش اعضای خصوصی بدن با هدف جلوگیری از تعرضات جنسی
Ë Ëآموزش مدیریت خشم با بیان تفاوت خشم و پرخاشگری ،عالیم ذهنی ،جسمی و رفتاری افراد به هنگام
خشم ،عوامل اصلی در پایین آمدن آستانه خشم افراد ،بیان چهار سبک مقابله ای پرخاشگر ،منفعل و قاطع
Ë Ëتقویت روابط بین فردی و دوستانه شامل شنونده بودن ،همدل بودن رازداری ،صحبت درباره مشکالت به
جای قهر کردن
Ë Ëبرگزاری کارگاه استعداد شغلی و تحصیلی برای نوجوانان
Ë Ëبرگزاری کارگاه بهداشت مطالعه و مطالعه موفق برای نوجوانان

 24تا مهر میمانیم...

Ë
Ë Ëبرگزاری جلسات گروه درمانی نوجوانان شامل برقراری ارتباط موثر ،رقابت ،مقایسه ،قضاوت و نحوه حضور
Ëبرگزاری کارگاه کنترل خشم برای نوجوانان
در فعالیتهای گروهی

 اقدامات روانشناختی در بهداشت و سالمت روان ویژه بزرگساالن حادثه دیده
Ë Ëغربالگری اولیه زنان
Ë Ëمشاوره فردی
Ë Ëزوج درمانی
Ë Ëگروه درمانی زنان با موضوعات روابط موثر ،بحث آزاد به منظور شناسایی نشانه های افسردگی ،اضطراب،
استرس پس از سانحه ،کنترل افکار مزاحم ،فرزندپروری ،خودشناسی
Ë Ëبرگزاری جلسات درمان فردی و خانوادگی
Ë Ëصحبت درباره محدودیت های فرهنگی و شناختی
Ë Ëآموزش اصول خوش بینی و بدبینی
Ë Ëخالقیت و اهمیت آن در زندگی
Ë Ëآموزش مهارت های اجتماعی شنونده بودن (برقراری  ،Eye Contactانعکاس مناسب ،توجه به جزئیات،
توجه صادقانه) ،نحوه صحیح همدلی کردن ،مسخره نکردن و سرزنش نکردن و سایر نبایدها
Ë Ëشناخت تفاوت مدل های شخصیتی برون گرا و درون گرا
Ë Ëچگونگی مراقبت از کودکان از هرگونه تعرض جنسی احتمالی
Ë Ëکنترل کودکان هنگام استفاده از فضای مجازی
Ë Ëآموزش سرزنش نکردن کودکان در صورت بروز هرگونه مشکل برای آنها
Ë Ëراهکارهای مدیریت آسیب (صحبت با اطرافیان درباره آسیبهای رخ داده ،تمرکز بر بخشهایی از زندگی که
امکان تغییر آنها وجود دارد و تمرکز نداشتن بر بخش های تغییر ناپذیر ،استفاده از سیستمهای حمایت اجتماعی)
 درمانهای گروهی
Ë Ëگروه درمانی بانوان با هدف برون ریزی عوامل اضطراب زا و افسردگی زا پس از سیل
Ë Ëگروه درمانی بانوان با هدف افزایش تمرکز ،تمرین تمرکز ،ریلکسیشن ،استارت کارگاه مجازی ،هدف گذاری و
برنامهریزی مصاحبه و اجرای تست  MMPLو پیگیری روند درمان فردی
Ë Ëبرگزاری کارگاه زوج درمانی
Ë Ëاجرای تست سنجش توجه و تمرکز و اختالالت یادگیری
Ë Ëانجام مصاحبه بالینی زنان
Ë Ëبرگزاری جلسات روان درمانی فردی
Ë Ëآموزش تکنیک های تن آرامی
Ë Ëآشنایی با ابعاد وجود انسان (افکار ،رفتار ،احساس و فیزیولوژی)
Ë Ëغربالگری مسائل و مشکالت کالمی (آواورزی)
Ë Ëمصاحبه بالینی بزرگساالن و برگزاری جلسات ارتباط موثر ویژه بانوان
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پایگاه امدادرسانی آموزشی  -اجتماعی آماج ،بالفاصله پس از انجام اقدامات زیرساختی ،کارگروه بهداشت و سالمت
روان را با  30نفر از مشاوران و روانشناسان داوطلب تشکیل داد و فعالیت ها در این خصوص آغاز شد که
مجموعا  101نفر مخاطب خدمات گیرنده این کارگروه بودند.
رئوس فعالیت های این کارگروه را می توان ،مشاوره فردی ،آموزش های اجتماعی ویژه کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن،
انجام غربالگری و تست های روانشناسی ،آسیب شناسی و آموزش راهکارهای مقابله با آسیب های روحی دانست.

 26تا مهر میمانیم...

همچنین با نظر به محور فعالیتهای موسسه بینالمللی دیدبان عدالت در محرومیت زدایی و با توجه به اینکه
روستاهای هدف جزو محروم ترین روستاهای استان لرستان و کشور ،پیش از وقوع سیل بودهاند اقداماتی از جمله
قصه درمانی ،بازی درمانی و همچنین درمانهای فردی از فعالیتهای کارگروه بهداشت و سالمت روان در جهت بهبود و
کاهش آسیبهای موجود در کودکان حادثه دیده بود.

تصاویر کارگروه روانشناسی
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 28تا مهر میمانیم...

 عملکرد کارگــــــــــروه رســـــانه
 اقدامات صورت گرفته اطالع رسانی و رسانه ای
انتشار اخبار از محل وقوع حادثه تا رسیدن شرایط حادثه دیدگان به وضعیت بهبود ،از اقدامات مهمی است که معموال
در شرایط بحران اتفاق میافتد .اهمیت این موضوع در عصر کنونی که عصر اطالعات نامیده می شود ،صد چندان است
و تشکیل کارگروه رسانه در میان گروههای خدمت رسان را ضروری میسازد .این کارگروه ،عالوه بر انعکاس فعالیتهای
داوطلبان پایگاه امدادرسانی آموزشی و اجتماعی آماج در رسانهها ،مسئولیت مهم تری را بر عهده داشت و آن بازتاب
کمبودها و نواقص آموزشی و امکاناتی موجود در مناطق سیل زده بود ،کمبودهایی که معضالتی را برای سیل زدگان به
همراه داشت .این کارگروه در مجموع کل پروژه 110 ،فریم عکس از تعداد  8671فریم عکس تولید شده ،منتشر ساخت،
مدت زمان راشهای تولید شده در مجموع در حدود  9ساعت بوده ،مجموعا  49الیو در اینستاگرام منتشر شده و در حدود
 180استوری در اینستاگرام قرار داده است .در این میان ،فعاالن این بخش به دو اقدام اساسی به شکلی گسترده تر از سایر
موضوعات اهتمام داشتند که این اقدامات با اطالع رسانی و انتشار اخبار و جلب توجه مسئوالن آن حوزه ،موفق به اخذ
نتیجه مطلوب گردید.
یکی از مهم ترین این اقدامات ،مطالبهگری در خصوص وضعیت نابهنجار اینترنت در قریب به  4ماه بود که این موضوع،
مشکالتی را برای دانشجویان روستای چم مهر و سایرینی که نیازمند این ابزار آموزشی و پژوهشی هستند ،ایجاد کرده بود.
با انتشار این موضوع در فضای مجازی و همچنین در رسانه ملی ،وزیر ارتباطات دستور به رفع مشکل به وجود آمده داد و
وضعیت اینترنت در این روستا به شرایط قابل قبولی ارتقا یافت.
دیگر اقدام قابل تقدیر کارگروه رسانه ،مطالبه گری در خصوص امکانات مورد نیاز جهت تجهیز مدارس روستای چم مهر
بود .شش ماه پس از رخداد سیل و یک هفته مانده به بازگشایی مدارس ،هیچ یک از مدارس روستای چم مهر آماده استفاده
و بهره برداری نبود .کارگروه رسانه ،طی تهیه و انتشار یک ویدئو ،بستری فراهم نمود تا دانش آموزان چم مهری از رئیس
جمهور درخواست کنند تا مراسم آغاز سال تحصیلی را در مدرسه ویران شده آنها برگزار نماید .انتشار این ویدئو در صفحه
پایگاه اجتماعی آماج بازتاب گسترده ای در فضای مجازی ،خبرگزاری های رسمی و روزنامهها به همراه داشت .پس از این
جریان ،مسئوالن ذی ربط مجبور به اقدامات فوری شدند تا حدی که مدرسه راهنمایی شهید کالنتری روستای چم مهر،
طی چند روز جهت بازگشایی و تجهیز شد .مراسم آغاز سال تحصیلی نیز در این مدرسه ،با ترافیک حضور مسئوالن روبه رو
شد .به صورتی که آیت اله میرعمادی امام جمعه خرم آباد ،دکتر موسی خادمی استاندار لرستان به همراه معاونین ،دکتر
زینیوند مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان ،مهندس رضوی مسئول انجمن خیریه مدرسه سازان استان لرستان و
مهندس حیدری مدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان در این مراسم شرکت نمودند ،و این نشان از موفقیت اقدام کارگروه
رسانه پایگاه امدادرسانی آماج داشت.
اما خدمات این کارگروه به این دو اقدام خالصه نمی گردد ،فعالیتهای این کارگروه که شامل  18نفر اعضا بود به شرح زیر
است:

Ë
Ë Ëطراحی ،چاپ و نصب بیلبوردهای مختلف جهت ارتقا سطح امید و انگیزه روستاییان
Ë Ëتهیه گزارش تصویری از عدم پیشرفت و کندی روند بازسازی مدرسه شهید کالنتری در جهت تنویر افکار
Ëتهیه گزارش تصویری از وضعیت مدارس آسیب دیده در وقوع سیل

عمومی

Ë
Ë Ëتهیه فیلم از بازسازی و تعمیر سیستم صوتی مسجد و پخش اولین اذان پس از وقوع سیل

Ëتهیه گزارش های تصویری و مصاحبه مستقیم با مردم جهت انعکاس مشکالت و نارساییهای ناشی از سیل
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Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë

Ëتهیه گزارش تصویری از وضعیت نابسامان روحی سالمندان و کودکان در اثر وقوع سیل

Ëتهیه گزارش تصویری از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوادهها و از بین رفتن زمینهای کشاورزی

Ëانتشار گزارشهای انجام شده در صفحات پرطرفدار و خبرنگاران صداوسیما در شبکههای مجازی

Ëانعکاس نقاط ضعف و نواقص وضعیت امدادرسانی و مشکالت موجود در اثر کمبود و توزیع ناصحیح امکانات
Ëبازنشر فعالیتهای داوطلبان در شبکههای مجازی و رسانه ها

Ëانعکاس رسانه ای احساسات دانشآموزان نسبت به عدم پیشرفت در بازسازی مدارس سیلزده در قالب
کلیپ ،مصاحبه و گزارشهای تصویری
Ëتهیه گزارش تصویری از وضعیت نامطلوب اینترنت در روستاهای سیل زده و انتشار گسترده آن در رسانهها،
به منظور مطالبه گری و ایجاد فضای الزام آور پاسخگویی از سوی مسئوالن
Ëتهیه گزارش تصویری از فعالیت داوطلبان و نیروهای جهادی هنگام ارائه خدمات آموزشی و اجتماعی به
آسیب دیدگان

Ë
Ë Ëراه اندازی کمپینهای مطالبه گری با حضور فعاالن و افراد ذی نفوذ و شناخته شده
Ë Ëتهیه گزارش انتقادی از وضعیت نابسامان مدارس و عدم اختصاص اعتبارات تامین شده توسط خیرین

Ëدعوت از خبرنگاران خبره صداوسیما جهت حضور در مناطق سیل زده به منظور انعکاس مشکالت سیل زدگان

مدرسه ساز در بازسازی مدارس تخریب شده

Ë
Ë Ëراهاندازی کمپین درخواست دانش آموزان جهت حضور رئیس جمهور در بازگشایی مدارس در مناطق سیلزده
Ëتهیه گزارش تصویری از مسئوالن محلی در رابطه با طرح هادی روستا و عدم الیروبی رودخانه کشکان

Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë

در اول مهرماه

Ëتهیه کلیپ و گزارش از وضعیت روستا و نمایش برای داوطلبان جهت افزایش آ گاهی آنها قبل از اعزام به
مناطق سیل زده
Ëپوشش تصویری و تهیه گزارش از مراسم بازگشایی مدارس روستاهای چم مهر و چم گز

Ëپوشش تصویری تکمیل فعالیتهای عمرانی در دبستان سلمان فارسی روستای چم گز

Ëثبت تصویری قول های مسئوالن استانی در روز بازگشایی مدارس در روستای چم مهر جهت پیگیری
Ëتهیه گزارش از وضعیت نابسامان بهداشت اطراف دبستان خلیل طهماسبی در روستای چم مهر

Ëارائه گزارش بازگشایی مدارس در روستای چم مهر و گفتگو با دکتر علی اکبر آسا مدیرعامل موسسه بینالمللی
دیدبان عدالت در روزنامه جام جم

 30تا مهر میمانیم...

کارگــــــروه رســـــانه

این کارگروه متشکل از  18نفر خبرنگار و عکاس طی  6سفر مجموعا 110 ،فریم عکس از تعداد  8671فریم عکس تولید
شده ،منتشر ساخت ،مدت زمان راش های تولید شده در مجموع در حدود  9ساعت بوده ،مجموعا  49الیو در اینستا گرام
منتشر شده و در حدود  180استوری در اینستاگرام قرار داده است .در این میان ،فعاالن این بخش به دو اقدام اساسی به
شکلی گسترده تر از سایر موضوعات اهتمام داشتند که این اقدامات با اطالع رسانی و انتشار اخبار و جلب توجه مسئوالن
آن حوزه ،موفق به اخذ نتیجه مطلوب گردید.
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 32تا مهر میمانیم...

 انعکاس فعالیتهای کارگروه رسانه پایگاه آماج در خبرگزاریها
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 عملکرد کارگــــــــــروه آموزش
 اقدامات علمی و آموزشی صورت گرفته ویژه دانش آموزان
در جریان سیالب لرستان ،یک هزار و  200واحد مسکن روستایی به طور کامل تخریب شد که بی سرپناه شدن معضلی ایجاد
کرد که عالوه بر تخریب روحیه ،خانوارهای روستایی را درگیر مسائل اولیه معیشتی ساخت .به عالوه ،مدارس و مراکز آموزشی
از این خسارات و آسیبها مستثنی نبود و بیش از  500کالس درس دچار خسارت جدی شد ،به طوری که غیر قابل استفاده
شده و نیاز به تخریب و بازسازی مجدد داشتند .حجم زیادی از تجهیزات مدارس از لوازم کمک آموزشی گرفته تا کتاب و
تجهیزات از بین رفت و طبیعی است که این عوامل منفی ،عالوه بر اینکه روحیه دانش آموزان و والدین ایشان را تخریب
میسازد ،امور تحصیلی را دچار اختالل کرده و به الطبع ،تحصیل در این بحران مغفول مانده و فراموش شود.
شرایط نامساعد ذکر شده موجب گردید ،بخشهای پایانی کتابهای درسی یا تدریس نشد یا به طور کامل برای دانشآموزان
ارائه نگردید .لذا  152نفر از معلمان و داوطلبان پایگاه آماج ،در کارگروه آموزشی مسئولیت ارائه بخشهای باقی مانده
درسهای علوم ،ریاضی ،فارسی ،عربی و انگلیسی را بر عهده گرفتند .آموزش همراه با بازی ،استفاده از سادهترین وسایل
موجود در منطقه در جهت ایجاد جذابیت مطالب ،بهرهگیری از آموزشهای تجربه محور و آزمایشگاهی از فعالیتهای
خالقانه این کارگروه بود که موجب ایجاد جذابیت برای دانشآموزان شد.

•در مجموع  153نفر از دانشآموزان در دو دوره تحصیلی دبستان و متوسطه در دو روستای چم گز و چم مهر واقع
در شهرستان سیلزده پلدختر ،تحت آموزش دروس باقی مانده از کتب درسی قرار گرفتند.
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کارگــــــروه آموزش

 152نفر از معلمان و داوطلبان پایگاه آماج ،در کارگروه آموزشی مسئولیت ارائه بخشهای باقی مانده درسهای علوم،
ریاضی ،فارسی ،عربی و انگلیسی را بر عهده گرفتند .آموزش همراه با بازی ،استفاده از سادهترین وسایل موجود در منطقه
در جهت ایجاد جذابیت مطالب ،بهره گیری از آموزشهای تجربه محور و آزمایشگاهی از فعالیتهای خالقانه این کارگروه
بود .در مجموع  153نفر از دانشآموزان دختر و پسر در دو مقطع تحصیلی دبستان و متوسطه در دو روستای چمگز و
چممهر واقع در شهرستان سیل زده پلدختر ،تحت آموزش دروس باقی مانده از کتب درسی قرار گرفتند.

 38تا مهر میمانیم...

تصاویر کارگروه آمــــوزش

