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تصاویر کارگروه آمــــوزش

 40تا مهر میمانیم...

 عملکرد کارگــــــــــروه عمران و زیباسازی
 اقدامات صورت گرفته در به سازی و نوسازی مدارس
هرچند گذر زمان نیاز هست تا آثار مخربی که سیل و خرابیهایی که به بار آمده از ذهن و جان دانش آموزان رخت بربندد و آنها
بتوانند به روال عادی زندگی خود بازگردند اما بدون شک اقدامات امید بخش از جمله زیباسازی و به سازی فضاهای آموزشی
در جلب توجه و تمرکز دانشآموزان نقش بسزایی دارد .بدون شک زیبایی های بصری در مدرسه نقش مهمی در ایجاد انگیزه
و امید در دانش آموزان باالخص در میان دانش آموزان حادثه دیده دارد و نقش موثر این فعالیت در روحیه بخشی به ایشان
انکار ناپذیر است .تشکیل کارگروه زیباسازی هم در همین راستا به منظور اجرای طر حهای محیطی در مدرسه سلمان فارسی
به عنوان تنها مدرسه روستای چم گز صورت گرفت .پس از انجام هماهنگی های الزم و ابالغ مصوبات ستاد در این خصوص،
داوطلبان در این کارگروه شامل  15نفر ،فعالیت های به سازی و زیباسازی را در چند نوبت انجام دادند .این اقدامات شامل
طراحی دیوارهای داخلی و خارجی حیاط مدرسه ،رنگ آمیزی کالسهای مدرسه شامل  3کالس و تعمیر و نوسازی تجهیزات
آن بود که در مجموع سفرها انجام گرفت .همچنین به سازی کف مدرسه ،به سازی تجهیزات ورزشی ،نصب  5کولر آبی،
تعمیر تاسیسات برق و سرمایش مدرسه بود.

•همچنین در بخش اجتماعی ،این کارگروه به تعمیر تاسیسات مسجد امام حسین (ع) روستای چم مهر ،آمادهسازی
مسجد شامل تعمیر سیستم صوتی ،تاسیسات برقی و تجهیزات سرمایش و نصب شیشه و آبسردکن همت گمارد.

داوطلبان در این کارگروه شامل  15نفر ،فعالیت های به سازی و زیباسازی را در چند نوبت انجام دادند .این اقدامات
شامل طراحی دیوارهای داخلی و خارجی حیاط مدرسه ،رنگ آمیزی کالس های مدرسه شامل  3کالس و تعمیر و نوسازی
تجهیزات آن بود که در مجموع سفرها انجام گرفت .همچنین به سازی کف مدرسه ،به سازی تجهیزات ورزشی ،نصب
 5کولر آبی ،تعمیر تاسیسات برق و سرمایش مدرسه از دیگر اقدامات این کارگروه بود.
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تصاویر کارگروه زیباسازی مدارس

 42تا مهر میمانیم...

تصاویر کارگروه زیباسازی مدارس
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 عملکرد کارگروه نشاط و سرگرمی
 اقدامات صورت گرفته در جهت احیای روحیه نشاط کودکان و نوجوانان
همانند سایر بخش ها ،بنابر آسیبهای عمرانی ناشی از سیل ،دانشآموزان روستاهای چم گز و چم مهر فاقد هرگونه
شرایط مناسب برای بازی و تفریح بودند .با توجه به اینکه بازی قسمت عمدهای از نیاز روحی کودکان و نوجوانان است و
بخشی از آموزشها نیز بازی محور بوده و اینگونه مفاهیم و مطالب آموزشی عمیقا توسط کودکان دریافت میشوند ،لذا در
نوبتهای مختلف دانشآموزان دختر و پسر به سالنهای ورزشی موجود در روستاهای اطراف منتقل شدند و برنامههای
ورزشی و نشاطآور ویژه هر گروه سنی اجرا شد .در برنامه ریزیهای صورت گرفته ،فعالیتهای نشاط آور و ورزش های مهیج
متناسب با سن و جنسیت دانشآموزان طراحی شده بود که در میان کالسهای آموزشی به اجرا در میآمد .از مهمترین این
فعالیتها ،انتقال بانوان ،و نوجوانان دختر و پسر به سالن ورزشی روستای هلوش و ماژین برای انجام فعالیتهای مختلف
ورزشی بود.

•از آنجایی که مدرسه سلمان فارسی روستای چم گز به عنوان تنها مدرسه روستا ،پیش از وقوع سیل نیز دچار
محرومیت بوده است ،تجهیز این مدرسه به وسایل بازی از اقدامات کارگروهها بود .این مدرسه طی این
اقدامات به نصب دروازه فوتبال ،اصالح و هموارسازی زمین حیاط مدرسه برای بازی ،تحویل وسایل بازی و
ورزشی تجهیز شد.

 44تا مهر میمانیم...

تصاویر کارگروه نشاط و ورزش
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تصاویر کارگروه نشاط و ورزش

 46تا مهر میمانیم...

 عملکرد کارگروه خالقیت و مهارت افزایی
 اقدامات آموزشی سرگرم کننده و مهارت افزا ویژه مخاطبان کودک و بزرگسال
کارگروه خالقیت و مهارت افزایی متشکل از  22نفر از داوطلبان پایگاه آماج ،در راستای محرومیتزدایی ،مهارت افزایی و
ایجاد سرگرمی روستاییان ،مشغول به ارائه فعالیتهای خالقانه فردی و گروهی شد .در این کالسها که در ردههای سنی
مختلف برگزار شد ،در مجموع  215نفر از دانشآموزان و والدین آنها در دو روستای سیل زده تحت آموزش قرار گرفتند .این
کارگروه تجهیزات مورد نیاز تولیدات خالقانه را در اختیار هنرجویان قرار داد و در پایان دوره نیز آثار تولید شده در سالن مدرسه
به نمایش درآمد.

این کارگروه با حضور  22نفر از داوطلبان ،در مجموع  215نفر از دانشآموزان و والدین را  ،در دو روستای سیلزده تحت
آموزش قرار داد .همچنین موسسه بینالمللی دیدبان عدالت تجهیزات مورد نیاز تولیدات خالقانه را در اختیار هنرجویان
این گروهها قرار داد.
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ّ
خالقیت
تصاویر کارگروه

 48تا مهر میمانیم...

ّ
خالقیت
تصاویر کارگروه
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 عملکرد کارگروه بهداشت و درمان
 اقدامات آموزشی ،درمانی و بهداشتی صورت گرفته ویژه تمام گروهها
آلودگیهای زیست محیطی و کمبود امکانات بهداشتی پس از وقوع حوادث ،اغلب موجب شیوع بیماریهای واگیردار بین
ساکنین حادثه دیده است .و همین امر تشکیل کارگروه بهداشت و درمان در جهت انجام اقدامات بهداشتی و درمانی و هم
آموزش بهداشت با تمرکز بر بهداشت دانش آموزان را ضروری می سازد .در این گروه  6پزشک 18 ،پرستار و دستیار از داوطلبان
پایگاه آماج ،به طرح مباحث آموزشی از جمله دهان و دندان ،ضرورت و نحوه رعایت بهداشت فردی ،آشنایی و نحوه مقابله
با بیماریهای واگیردار ،حفظ بهداشت محیط ،آشنایی با دوران بلوغ و ...پرداختند .در مجموع  196نفر از دانشآموزان،
تحت آموزش مسائل بهداشتی در حوزه های مختلف قرار گرفتند.
همچنین با توجه به تقاضای موجود در منطقه ،فعالیتهای کارگروه بهداشت ،در دو حوزه آموزش و درمان ویژه بزرگساالن
نیز به اجرا درآمد که از جمله آنها میتوان به انجام معاینات بالینی ،سنجش قند خون و فشار خون ،معاینات در بخش زنان،
تغذیه سالم و مناسب ،معاینه خانه به خانه اعضای روستا که بیش از  70نفر مورد معاینه و تجویز و توزیع دارو قرار گرفتند،
اشاره کرد .از دیگر اقدامات موسسه بینالمللی دیدبان عدالت در حوزه بهداشت و درمان ،تجهیز خانه بهداشت به دارو و
وسایل درمانی من جمله دستگاه فشارخون و ویلچر و تقدیر از بهورزهای روستای چممهر و چمگز بود.

 50تا مهر میمانیم...

کارگــــــروه بهداشت و درمان
کارگروه بهداشت و درمان متشکل از  6پزشک 18 ،پرستار و دستیار از داوطلبان پایگاه آماج ،به طرح مباحث آموزشی
از جمله دهان و دندان ،ضرورت و نحوه رعایت بهداشت فردی ،آشنایی و نحوه مقابله با بیماریهای وا گیردار ،حفظ
بهداشت محیط ،آشنایی با دوران بلوغ و ...پرداختند که در مجموع  196نفر از دانش آموزان ،تحت آموزش مسائل
بهداشتی در حوزه های مختلف قرار گرفتند.

انجام معاینات بالینی ،سنجش قند و فشار خون ،معاینات و خدمات در بخش زنان ،آموزش تغذیه سالم و مناسب،
معاینه خانه به خانه اعضای روستا که بیش از  70نفر مورد معاینه و تجویز و توزیع دارو  ،همچنین تجهیز مرکز بهداشت
روستا به لوازم مورد نیاز پزشکی و دارو از دیگر اقدامات پایگاه امدادرسانی آماج بود.
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تصاویر کارگروه بهداشت و درمان

 52تا مهر میمانیم...

 عملکرد کارگروه پشتیبانی
 اقدامات صورت گرفته برای تجهیز و آماده سازی محل اسکان داوطلبان کارگروه ها
با توجه به شرایط بحرانی در مناطق سیل زده ،از جمله گرمای زیاد ،نبود اتصاالت برق و تجهیزات خنک کننده ،فراگیر بودن
گرد و خاک و گل و الی در منطقه ،فراهم کردن موقعیت مناسب برای داوطلبان جهت ارائه خدمت به دانش آموزان از جمله
اولویت های کارگروه پشتیبانی بود .طبخ و انتقال غذا از محل اسکان به محل خدمت ،جابه جایی لوازم مورد نیاز از تهران به
پلدختر و رفع و رجوع امور فنی و تاسیساتی از دیگر خدماتی است که بر عهده  26نفر از داوطلبان کارگروه پشتیبانی بود .شرح
این خدمات به شکل زیر است:

Ë
Ë Ëاجاره یک ملک مسکونی به مساحت  1000مترمربع جهت اسکان داوطلبان و نگهداری لوازم اهدایی به
Ëایجاد پایگاه امدادرسانی آموزشی – اجتماعی در روستای سراب حمام

Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë

سیلزدگان ،به مدت  4ماه

Ëتجهیز ساختمان به لوازم مورد نیاز جهت اسکان داوطلبان
Ëنصب وسایل تاسیساتی از قبیل پمپ آب ،کولر و آبگرمکن

Ëخدمات حمل و نقل شامل کرایه دو دستگاه وانت بار ،دو دستگاه مینی بوس و  12دستگاه اتوبوس
Ëخدمات آماده سازی محل فعالیت گروه
Ëخدمات بهداشتی و نظافت

Ëراه اندازی آشپزخانه جهت طبخ و توزیع غذای داوطلبان در روستاهای چم گز و چم مهر
Ëخدمات جذب و توزیع اقالم

Ëتشکیل کمپینها و فراخوانها

Ëخدمات کارپردازیها و خرید کاال
Ëخدمات حسابداری و مالی

Ëراهاندازی سیستمهای خنک کننده

Ëبررسی و بازدید از وضعیت نهایی مدارس شهید کالنتری و شهید طهماسبی روستای چم مهر
Ëبررسی و بازدید از وضعیت نهایی مدرسه سلمان فارسی روستای چم گز

Ëتجهیزات محل اسکان به منظور راه اندازی قرارگاه شامل :دو دستگاه وانت بار ،پمپ آب و حمام 2 ،دستگاه
کولر آبی ،تجهیزات آشپزخانه و انبار اقالم خوراکی
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تصاویر کارگروه پشتیبانی

 54تا مهر میمانیم...

 اهدای اقالم کمک آموزشی و تجهیزاتی به مدارس
پس از انجام فعالیت های طر حریزی شده ،پایگاه آموزشی اجتماعی آماج اقدام به توزیع لوازم التحریر و تجهیزات مورد نیاز
مدارس نمود که از محل کمکهای مردمی از طریق راه اندازی پویش «میم مثل مدرسه» جذب و به این مسیر هدایت شد.
شرح اقالم اهدایی به شکل زیر است:
روستای چمگز

روستای چممهر
پیش دبستان  22بهمن

 22بهمن

شهید طهماسبی

شهید کالنتری

سلمان فارسی

 27قلم لوازم التحریر

 160قلم لوازم التحریر

 135قلم لوازم التحریر

 73قلم لوازم التحریر

 82قلم لوازم التحریر

 100قلم لوازم کمک
آموزشی و پرورشی

 42قلم لوازم کمک
آموزشی

 65قلم لوازم کمک
آموزشی و پرورشی

_______

 100جلد کتاب

 30قلم لوازم ورزشی

 9قلم لوازم ورزشی

 100جلد کتاب

_______

 2عدد کولر آبی

بیش از  100جلد کتاب

 300جلد کتاب

 10قلم لوازم ورزشی

________

 50متر موکت برای استفاده
در نمازخانه

_________

_________

________

_________

 73قلم لوازم التحریر

________

 25قلم لوازم کمک آموزشی  87قلم لوازم کمک آموزشی
و پرورشی
و پرورشی

________

 2تخته فرش  9متری برای
استفاده در نمازخانه

• از دیگر اقدامات موسسه بینالمللی دیدبان عدالت در حوزه بهداشت و درمان ،تجهیز خانه بهداشت به دارو و
وسایل درمانی من جمله دستگاه فشارخون و ویلچر و تقدیر از بهورزهای روستای چم مهر و چم گز بود.
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تصاویر گروه داوطلبان

 56تا مهر میمانیم...

57

با تشکـر

به راه بادیه رفتن به از نشســتن باطل
وگـ ـ ـ ــر مراد نیابم به قدر وسع بک ــوشم

موسسه بینالمللی دیدبان عدالت 1398

