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شناسه ملی14004173200 :

به نام خداوند جان و خرد

گزارش کامل فعالیت های داوطلبانه انجمن اجتماعی فصل مهر جهت ارائه به مخاطبین عام
گزارش فعالیت های داوطلبانه انجمن اجتماعی فصل مهر در سال های  1393و 1394
عنوان يا موضوع طرح های اجرا شده

رديف

نتايج حاصل از اجرای طرح

1

غرفه آموزش حقوق شهروندی در باغ ملی

آگاهی رسانی عمومی به جامعه هدف

2

تشکیل دور اول کالس های آموزش شهروندی(  5دوره)

آموزش های علمی و مدنی و ادبی

3

برگزاری جشن سالروز تاسیس انجمن

آشنایی مدعوین با فعالیت های انجمن

4

نمایشگاه مطبوعات در هفته مطبوعات در سالن میرزای شوقی

آشنایی با فعالیت های خبرنگاری انجمن

5

با سالمندان آل یاسین

همیاری به سالمندان محترم

6

خیریه تحصیلی کودکان نیازمند

تهیه نوشت افزاردانش آموزان نیازمند

7

خیریه کوله مهردر باغ ملی

جمع آوری اعانه برای کودکان محصل

8

کارگاه شهروند .محیط زیست .کتاب در فضای باز در باغ ملی به مدت  3شب

اجتماع شهروندی و زایش آگاهی

9

دیوار  47و حمایت از کودکان و خانواده های تاالسمی

10

با شهدای گمنام و حضور بر مزار آنها

دیدار با شهدای گمنام و حس همدردی

11

عقد تفاهم نامه همکاری

همکاری دوجانبه اداره فنی و حرفه ای

12

عقد تفاهم نامه همکاری

همکاری دوجانبه با اداره میراث فرهنگی

13

آغاز دور دوم کالس های آموزش شهروندی (  4دوره آموزشی)

آموزش های علمی و مدنی و ادبی

14

طرح سوادیار و ارتقای بهداشتی کودکان افغان مرحله اول

آموزش و ساماندهی  250کودک افغان

15

پاسداشت روز جهانی صلح در منزل تاریخی نجف خان

آشنایی شهروندان با این روز مهم

16

آیین بزرگداشت حافظ

گرامی داشت ادیبان و شاعران بومی

17

جشن روز ملی کتاب  -دوست من کتاب

هدیه کتاب و زایش فرهنگ کتابخوانی

18

اکران تئاتر بومی تاریخی زلف خسرو

تقدیر از برخی هنرمندان تئاتر شهرستان

19

نکوداشت زنده یاد استاد معینی کرمانشاهی

تقدیر از برخی شاعران محلی شهرستان

20

با مهاجران افغان

تقدیر با حضور  30خانواده پناهنده افغان

21

جشن ملی شب یلدا

گردهمآیی و پاسداشت آیین ایرانی

22

دیدار با استاد دولتی مختاران و خیر محترم جناب آقای حاج علی بهبهانی

آشنایی مهریاران با این دو شخصیت برجسته

23

روز جهانی خنده

اهمیت شادمانی و تقدیر از عالمان آن

24

شب سید -بزرگداشت زنده یاد سید محمد سید

تقدیر از خانواده هنرمند این شاعر

25

روز ملی درختکاری

تقدیر از فعاالن عرصه پرورش گیاه

تقدیر از خانواده های کودکان سندرم و احداث
دیوار یادمان این کودکان
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رديف

شماره ثبت 83 :

عنوان يا موضوع طرح های اجرا شده

26

روز جهانی زن

27

برگزاری خیریه گل

28

پاسداشت جشن ملی نوروز

29

انتشار ماهنمای شهروندی فصل مهر

30

اولین همایش سازمان های مردم نهاد در تاریخ  26آذرماه 1392

31

پرسش و پاسخ مردمی با نماینده در شب یلدا 1392

33

گردهمایی آشنایی با سازمان های مردم نهاد و حقوق شهروندی( 3جلسه)

34

روز جهانی دیابت

35

تاسیس غرفه فرهنگ شهری در جشن ملی گل نرگس

36

همایش فرهنگی شب های بهبهان 2

37

جشنواره خیریه ترنم مهر

38

اتاق فکر شورای شهر

نتايج حاصل از اجرای طرح
همگرایی در اتحاد و تقدیر از بانوان
جمع آورری مبالغی به منظور همیاری به
خانواده های نیازمند
پاسداشت آیین نوروزتقدیر از هنرمندان
انتشار  12ماهنامه شهروندی به منظور معرفی
شهروندان تالشگر
آشنایی کلیه سازمان های مردم نهاد با یگدیگر
و آگاهی مردم و ارائه نظرات و خواسته های
سازمانی از مسئولین.
سواالت مردمی و ارائه نظرات و راهکارهایی در
جهت بهبهود مشکالت.
پیوند مردم و هم گرایی شهروندان و آشنایی با
وظایف سازمان های مردم نهاد در جذب
نخبگان مدنی.
آشنایی شهروندان با بیماری دیابت
آشنایی شهروندان با انجمن و فعالیت های
آن.
معرفی کارآفرینان شهری و تقدیر از برخی
هنرمندان
جمع آوری حاصل از فروش مواد غذایی به
نفع نیازمندان و کودکان بی سرپرست.
هم اندیشی مردمی و پیوند مجدد با شورای
شهر در جهت بهبود اوضاع شهری.
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شماره ثبت 83 :

گزارش فعالیت های داوطلبانه انجمن اجتماعی فصل مهر در سال 1395
رديف

نتايج حاصل از اجرای طرح

عنوان يا موضوع طرح های اجرا شده

1

انتشار  6عدد ماهنمای شهروندی

پوشش اخبار شهری شهروندی

2

طراحی اپلیکیشن تعاملی فصل مهر

ارتباط الکترونیکی و آنالین اعضا

3

حمایت از  5خانواده نیازمند ایرانی و افغان

حمایت از خانواده های نیازمند

4

صدور گواهی نامه های فعالیت مدنی

5

آماده سازی ایستگاه رادیویی پادکست شهروندی

شامل آگاهی شهروندان از امور شهری می باشد

6

 5دوره کارگاه آموزش شهروندی 1

آموزش در آگاهی شهروندی

7

 5دوره کارگاه آموزش شهروندی 2

آموزش در آگاهی شهروندی

8

راه اندزی کمپین سراسری تحصیل افغانها

حمایت از تحصیل کودکان در استان خوزستان

9

دور دوم آموزش تحصیلی کودکان افغان

تحصیل مقدماتی  235کودک افغان

10

اجرای طرح سنجش جسمانی کودکان افغان

سنجش  235کودک افغان

11

نمایشگاه نقاشی کودکان افغان در روز جهانی پناهجویان

12

آگاهی شهروندان از امور مدنی و ساعات
فعالیت خود

معرفی توانایی کودکان و پذیرش آنان توسط
جامعه

دیدار فرماندار و مدیران شبکه بهداشت در ارنباط با بهبود روند تحصیلی و بهداشتی بهبود شرایط زندگی کودکان افغان /در انتظار
کودکان افغان

نتیجه

13

حضور امام جمعه در حمایت از فعالیت های شهروندی

آشنایی با چالش های مدنی /در انتظار نتیجه

14

روز جهانی دختر – حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی

حمایت از حقوق مدنی زنان و کرامت انسان ها

15

برگزاری روز جهانی انسان دوستی با همکاری کمیسیون اجتماعی یونسکو

ترویج فرهنگ انسان دوستی

16

برگزاری دوره های آموزش شهروندی یک ماهه

آموزش در آگاهی شهروندی

17

برگزاری دوره امداد و کمک های اولیه با همکاری سازمان هالل احمر

آموزش در آگاهی شهروندی

18

برگزاری دوره ادبی حافظ خوانی

ترویج فرهنگ ادبی

19

برگزاری جشن دوساالنه و تقدیر از مربیان داوطلب آموزش و کودکان ممتاز افغان

تقدیر از مربیان آموزش کودکان افغان

20

برگزاری روز جهانی صلح

تقدیر از فعاالن اجتماعی و ترویج فرهنگ صلح

21

برگزاری  3دوره ه کارگاهی آموزش شهروندی پاییزه

آموزش در آگاهی شهروندی

22

برگزاری  4دوره کارگاه آموزش شهروندی زمستانه

آموزش در آگاهی شهروندی
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عنوان يا موضوع طرح های اجرا شده

نتايج حاصل از اجرای طرح

23

برگزاری  2دوره آموزش شهروندی بلند مدت

آموزش در آگاهی شهروندی

24

برگزاری کارگاه علمی – اجتماع تفکر خالق

آموزش در آگاهی شهروندی

25

برگزاری جشن ملی کتاب

تقدیر از فعاالن آموزشی

26

آموزش به دختران دبیرستان و راهنمایی در شهر و روستا

اشاعه فرهنگ مطالعه

27

اهداء  1000جلد کتاب به مدارس محروم روستایی

توانمند سازی کتابخانه در فرهنگ مطالعه

28

برگزاری جشن باستانی شب یلدا

احیای سنت ها و تقدیر از فعاالن فرهنگی

29

برگزاری روز جهانی گردشگری و میراث فرهنگی

30

راهپیمایی روز جهانی داوطلبان توسعه

احقاق حقوق شهروندی و فعالیت داوطلبانه

31

برگزاری روز جهانی سرطان و آمارگیری جامع از وضعیت سرطان

آمارگیری شهروندی و حمایت از برخی بیماران

32

انتشار کتابچه جامع بررسی وضعیت اسفناک سرطان در شهرستان بهبهان

بررسی همه جانبه سرطان در شهرستان

33

پیگیری در تاسیس آموزشکده کودکان افغان توسط یونیسف و اداره اتباع

34

حمایت مادی و کاالیی از  16خانواده نیازمند و محروم از خدمات اجتماعی

حمایت از خانواده های نیازمند

35

حمایت نوشت افزاری و برپایی کمپین تحصیلی کودکان نیازمند

حمایت از کودکان محروم تحصیلی

36

حمایت از سه خانواده دارای بیماری های نادر

حمایت از بیماران سرطانی

37

همکاری در طرح سرشماری حیات وحش شهرستان

سرشماری حیات وحش

38

اخذ نشان رسانه های مجازی و اعتماد الکترونیکی کشور

ارائه خدمات امن الکترونیکی

39

آپدیت و بهسازی وب سایت جامع انجمن در ارائه خدمات بهتر

ارائه خدمات و اطالع رسانی الکترونیکی

40

انتشار نسخه شماره  2اپلیکیشن کاربردی در اندروید

ارائه خدمات انالین همراه

41

انجام مصاحبه های شهروندی با روزنامه های ایران .جام جم و ...

بیان مشکالت و خواسته ها

42

اخذ نماد ملی ثبت رسانه های دیجیتال

ارائه خدمات امن الکترونیکی

43

اخذ مجوز سراسری ماهنامه شهروندی فصل مهر از وزارت ارشاد

دریافت مجوز انتشار ماهنامه تخصصی

44

انتشار کتابچه جامع فعالیت داوطلبانه اعضاء

آگاهی رسانی از فعالیت ها

45

انتشار  16عدد کتابچه و مستندات موجود در وب سایت انجمن

اگاهی رسانی عالقمندان در شناخت بهتر

46

انتشار دو ویژه نامه محیط زیستی و آلودگی شهری

آگاهی رسانی عمومی جامعه

لزوم توجه به بافت سنتی و فرسوده و تقدیر از
دبیران تاریخ و مالکان خانه های تاریخی

تا کنون با مقاومت شدید و عدم حمایت ارگان
های مسئول مواجه شده ایم

ایمیل Mehr.council@yahoo.com :
وب سایت Www.faslemehr-behbahan.org.ir :
تلگرام  – @faslemehr :اینستاگرام faslemehr :
شماره حساب در بانک ملی ایران  – 0109844641007 :شماره کارت 6037991899512705 :
آدرس  :بهبهان – خیابان عدالت – محل معمارها – کوچه جوکار  -پالک  – 8کد پستی  - 6361814357تلفن 06152830504 :

انجمن اجتماعی
شناسه ملی14004173200 :

رديف

فصل مهر بهبهان
شماره ثبت 83 :

وزارت کشور

139
8/01/01
.....................................
تاریخ

سازمان های مردم نهاد

ندارد
...................................
شماره

انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان

ندارد
.................................
پیوست
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نتايج حاصل از اجرای طرح

47

تهیه دو فیلم مستند در خصوص وضعیت محیط زیست و آلودگی شهری

آگاهی رسانی عمومی جامعه

48

تغییر و بهبود وضعیت الکترونیکی سیستم جدید ورود اعضاء

ارائه خدمات رفاهی اعضای داوطلب

49

اعطای مدارک معتبر و گواهینامه های شهروندی و تقدیر از اعضای برتر 95

ارائه گواهی معتبر

50

برگزاری جلسات منظم ماهیانه و انتشار تحلیل نموداری فعالیت اعضاء

تحلیل مناسب خواسته ها و اجرای طرح ها

سخنرانی سرکار خانم دکتر مهنام مدیرگروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی
51

یونسکو در حمایت از فعایت های انجمن و اشاعه انسان دوستی

حمایت از فعالیت های داوطلبانه

نشست در روز ملی قانون اساسی با مشاور محترم ریاست جمهوری سرکار خانم امین دفاع از حقوق شهروندی و پیگیری مطالبات
52

زاده و اعطای نامه درخواست حقوق شهروندی به ایشان

مدنی – تا کنون پاسخی دریافت نگردیده

همکاری در سرشماری نهادهای مدنی و داوطلبانه خاورمیانه با صندوق جهانی جمعیت
53

سازمان ملل

سرشماری نهادهای فعال خاورمیانه

حضور در نشست سازمان های مردم نهاد استان خوزستان با حضور جناب آقای دکتر بیان خواسته و مشکالت – تا کنون هیچگونه
54

مشکینی مشاور محترم وزیر کشور و ریاست محترم سازمان های مردم نهاد

گشایشی حاصل نشده است.

همکاری در ارائه آمار فعالیت های انجمن در آسیب شناسی اجتماعی به ارگان های
55

مسئول در وزارت کشور

ارائه آمار واقعی از فعالیت ها

56

تجهیز و بهسازی فضای آموزشی و امکانات درون سازمانی و شرایط عضویت

جذب اعضای هدفدار و پرتالش
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گزارش فعالیت های داوطلبانه انجمن اجتماعی فصل مهر در سال 1396
رديف

نتايج حاصل از اجرای طرح

عنوان يا موضوع طرح های اجرا شده

ساماندهی و بهبود ارتباط با مردم و مخاطبان

1

آماده سازی استودیو صوتی و تصویری و دفتر فصل نامه فصل مهر

2

برگزاری کارگاههای کوتاه مدت آموزش شهروندی (  4دوره)

توانمدن سازی اعضاء و شهروندان

3

برگزاری روز جهانی محیط زیست

توجه به محیط زیست و تقدیر از شهروندان

4

برگزاری دوره اموزش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در هفته محیط زیست

5

عضویت در شبکه یاری کودکان کار و خیابان تهران

بررسی اصولی وضعیت کودکان کار

6

برپایی روز جهانی کودکان کار

تقدیر از کودکان کار

7

انتشار ویژه نامه کودکان کار و خیابان

توجه به وضعیت و معرفی کودکان کار

8

برگزاری دوره پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر

آموزش اصولی شهروندان

9

برپایی کمپین حمایت از نیازمندان و بیماران خاص

حمایت از نیازمندان و بیماران

10

برگزاری روز جهانی سواد آمو.زی

11

تکمیل عضویت در شبکه اکوسوک(در حال بررسی)

هدفمند سازی بهتر فعالیت های داوطلبانه

12

برگزاری روز جهانی جمعیت و انتشار ویژه نامه

توجه به اقشار مختلف جامعه

13

برگزاری کارگاههای سپاسگزاری شهروندی ( 2دوره)

توجه به رفتار شهروندی

14

دریافت مجوز نشریه سراسری فصل مهر

انتشار فصل نامه های تخصصی

15

برگزاری روز جهانی زنان روستایی

توجه به زنان روستایی و تقدیر از انان

16

انتشار ویژه نامه زنان روستایی

معرفی زنان فعال روستایی

17

برپایی کمپین حمایت از کودکان محروم تحصیلی در روستاها

حمایت از کودکان نیازمند تحصیل و اموزش
انها

18

رونمایی از نسخه کامل اپلیکیشن کاربردی فصل مهر

دسترسی و معرفی بهتر فعالیت های داوطلبانه

19

برگزاری نشست نیم سال اول انجمن و هم افزایی اعضاء

انتخاب اعضای برتر

20

برگزاری جلسه پاکسازی محیط شهری با نهادهای مردمی و نماینده فرمانداری

ارائه راهکار به منظور بهسازی اصولی

21

پاسداشت روز جهانی غذا در حمایت از نیازمندان

حمایت از برنام های پاسداشت فرهنگ غذایی

22

برگزاری دوره کارگاهی توسعه پایدار  SDGبرای اعضاء

توانمد سازی و توان افزایی اعضاء

خاص

آموزش اصولی و پایه و تقدیر از کودکان
عالقمند

توجه به کودکان روستایی و آموزش خانواده
های آنها

ایمیل Mehr.council@yahoo.com :
وب سایت Www.faslemehr-behbahan.org.ir :
تلگرام  – @faslemehr :اینستاگرام faslemehr :
شماره حساب در بانک ملی ایران  – 0109844641007 :شماره کارت 6037991899512705 :
آدرس  :بهبهان – خیابان عدالت – محل معمارها – کوچه جوکار  -پالک  – 8کد پستی  - 6361814357تلفن 06152830504 :

انجمن اجتماعی
شناسه ملی14004173200 :

رديف

فصل مهر بهبهان
شماره ثبت 83 :

وزارت کشور

139
8/01/01
.....................................
تاریخ

سازمان های مردم نهاد

ندارد
...................................
شماره

انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان

ندارد
.................................
پیوست

عنوان يا موضوع طرح های اجرا شده

نتايج حاصل از اجرای طرح

23

برگزاری روز جهانی مبارزه با فقر

حماست از نیازمندان غذایی

24

حمایت از کودک دارای نقص ژنتیکی

حمایت از کودک بیمار

25

دعوت سازمان ملل متحد و حضور در 72مین سال پاسداشت ملل متحد

حضور و گفتگو با بسیاری از نهادهای UN

26

نشست با معانت محترم کمیسیون ملی یونسکو در امور اجتماعی و انسانی سرکار خانم
دکتر مهنام و تقدیر از ایشان به پاس همراهی و تالش های انسان دوستانه

هدفنمند سازی فعالیت های اجتماعی

27

نشست با مدیر عامل شبکه یاری کودکان کار جناب آقای دکتر خسور صالحی و تقدیر
از تالش های ایشان

توجه بیش از پیش به وضعیت کودکان کار

28

دیدار با مدیر روابط عمومی سازمان یونیسف سرکار خانم اندیشه و تقدیر از ایشان به
پاس همراهی و تالش های بی وقفه و تقدیم نامه به مدیر کل یونسف

افزایش همکاری های دوجانبه

29

ارسال نامه به سازمان  WFPبه منظور توسعه همکاری و عضویت در برنامه یاران
فرهنگی

افزایش همکاری های دوجانبه

30

نشست با مدیر مسئول مجله بخارا جناب آقای دکتر علی ده باشی استاد فرهنگ و ادب
و تقدیر از ایشان و در خواست همکاری فی مابین در موضوعات فرهنگی

افزایش همکاری های دوجانبه

31

دیدار با گری لوییس نماینده مقیم سازمان ملل متحد و سفیران حسن نیت یونیسف و
انجام گفتگو در خصوص بهبود وضعیت نهادهای مدنی در حاشیه گردهمآیی ملل متحد

حمایت از نهادهای مدنی

32

برگزاری نشست روز جهانی ایدز

آگاهی رسانی به عموم جامعه و تقدیر از فعاالن
این عرصه

33

گردهمآیی روز جهانی منع خشونت علیه زنان

پاسداشت مقام زنان فعال مدنی و بیان
تجربیات در این روز

34

آموزش فرهنگ مطالعه به کودکان دبستان

توانمند سازی رفتار اجتماعی کودکان به منظور
حضور در فعالیت های فرهنگی با تاکید بر
مطالعه

35

بررسی پیمان نامه حقوق کودک با حضور
شرکت در نشست خبری پیمان نامه دفاع از حقوق کودکان – شبکه یاری کودکان کار
اساتید دانشگاه و مشاورین محترم ریاست
– تهران
جمهوری در تهران

36

دریافت مجوز انتشار فصل نامه فصل مهر

تالش بر بهبود شرایط شهروندی با انتشار
فصلنامه علمی  -اجتماعی

37

برگزاری دوره کارگاهی رفتار شناسی اجتماعی  :ازدواج سفید

آگاهی رسانی به جامعه
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عنوان يا موضوع طرح های اجرا شده

نتايج حاصل از اجرای طرح

38

برگزاری دوره آموزشی بلند مدت کارگاه تعامل اجتماعی (مختص زنان)

توانمند سازی زنان در خصوص بهبود حضور در
فعالیت های مدنی

39

برگزاری کارگاه آموزشی بلند مدت فرهنگ مطالعه

تاکید بر اهمیت مطالعه گروهی و تقدیر از
عالقمندان داوطلب در این حوزه.

40

برگزاری دوره آموزشی زبان داوطلبانه بین الملل

تشویق عالقمندان به فراگیری زبان داوطلبانه و
آشنایی با شرایط سایر کشورها در این حوزه

41

حمایت از کودکان نیازمند تحصیل و کودکان کار و محرومان اجتماعی

حمایت معیشتی و مالی از محرومان
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گزارش فعالیت های داوطلبانه انجمن اجتماعی فصل مهر در سال  1397تا مهر ماه
رديف

عنوان يا موضوع طرح های اجرا شده

نتايج حاصل از اجرای طرح

1

برگزاری جلسه نهادهای مدنی با معاونت اجتماعی استانداری خوزستان در فرمانداری

نشست بدون هیچگونه حاصلی به پایان رسید

2

برگزاری کارگاه برنامه ریزی در فعالیت های داوطلبانه

آشنایی با فعالیت های داوطلبانه

3

نشست با نماینده پژوهشکده رفتار و تعامالت اجتماعی دانشگاه تهران

انجام سخنرانی فی مابین در نشستی تخصصی

4

انجام مصاحبه جامعه شناسی باعنوان رفتار شناسی مردم در انتخابات و فعالیت مدنی

بررسی مسائل جامعه شناسی در انتخابات

5

گفتگوی مدیر عامل انجمن در خصوص ساختار انجمن و فعالیت های داوطلبانه

آشنایی عمومی با فعالیت های داوطلبانه

6

میزبانی از سازمان های مردم نهاد در انجمن و نشست خصوصی

تعامل میان نهادهای مردمی

7

گردهمآیی روز جهانی پاسداشت خانواده

انسجام و همبستگی اجتماعی در خانواده

8

پاسداشت روز جهانی میراث فرهنگی و انتشار ویژه نامه تصویری میراث ویران

بررسی تخریب آثار باستانی

9

نشست رسانه ای گفتگوی زنان و فعالیت های داوطلبانه

حضور منسجم زنان در امور داوطلبانه

10

پاسداشت روز جهانی تنوع زیستی و انتشار ویژه نامه تصویری

بررسی نتایج مخرب زیست محیطی

11

جمع آوری حمایت مالی جهت توانمند سازی کارگاههای کودکان کار

حمایت از کودکان کار

12

گفتگوی رسانه ای مدیرعامل انجمن در خصوص فرهنگ کار داوطلبانه

اهمیت تالش اجتماعی اقشار مختلف جامعه

13

گفتگوی رسانه ای زنان با عنوان خواستگاه زنان و فعالیت های داوطلبانه

بررسی عدم حضور زنان در امور داوطلبانه

14

پاسداشت روز جهانی اعتیاد و انتشار ویژه نامه تصویری

بررسی زوایای پنهان اعتیاد در جامعه

15

نشست بررسی حق تحصیل رایگان کودکان مهاجر افغان

دفاع از حقوق تحصیلی کودکان افغان

16

برگزاری کارگاه مهارت آموزی آموزش جمعی کودکان کار

توانمند سازی و آموزش تخصصی کودکان کار

17

برنامه ریزی فعالیت های داوطلبانه سالیانه و انتشار اپلیکیشن تخصصی

انسجام فعالیت های داوطلبانه در انجمن

18

نشست با نماینده تام االختیار استاندار در مسائل حقوق شهروندی خانم ولوی

تقدیم نامه مشکالت نهادهای مدنی به ایشان

19

برگزاری کارگاه حقوق شهروندی و مطالبه گری

فراگیری قوانین مدنی و نحوه پیگیری مطالبه

20

برگزاری کارگاه توانمند سازی اعضاء

بررسی علمی توان فردی و جمعی

21

حمایت از کودک نیازمند نقص ژنتیکی

جمایت مالی و کاالیی از نیازمند

22

برگزاری کارگاه رادیو نقش آن در تحوالت مدنی

آشنایی با پادکست های مدنی و راه اندازی آن

23

برگزاری دوره آموزشی زنان و گفتگوی سازنده

توانمند سازی زنان و ورود به جامعه

24

برگزاری مسابقه و کارگاه آموزشی روز جهانی عکاسی با عنوان عکاسی و مسئولیت
شهروندی

توانمند سازی شهروندان درپیگیری مطالبات

25

برگزاری کارگاه عملی رفتار شناسی اجتماعی

سنجش نحوه تعامالت جامعه هدف

26

عضویت در کمپین بین المللی زمین پاک

اهداف تفاهم نامه و بهبود شرایط زیست
محیطی
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عنوان يا موضوع طرح های اجرا شده

نتايج حاصل از اجرای طرح

27

برگزاری دوره بلند مدت کارگاه عکاسی و مسئولیت شهروندی

توانمندسازی شهروندان در پیگیری مطالبات

28

برگزاری کارگاه شهروندی توانمند سازی اعضای داوطلب با عنوان بررسی منطق و
احساس در فعالیت های داوطلبانه

آموزش و آماده سازی نیروی داوطلب اجتماعی

29

برگزاری کارگاه آموزش جمعی با عنوان تعامالت فردی و ارتباطات کالمی

بهبود نحوه گفتمان در مطالبه گری

30

برگزاری مراسم هم اندیشی شش ماهه اول سال  97و گفتگوی مطالبه گری اعضاء

قدرت بیان در ایراد سخنرانی اجتماعی

31

ایراد بیانیه تعهد در انجام اهداف داوطلبانه در خدمت به جامعه

آگاهی رسانی عمومی

32

نشست اختصاصی طرح  mappingبا اداره بداشت و درمان در شناسایی معتادان
پرخطر

اجرای اهداف طرح mapping

33

برگزاری متینگ گفتگوی زنان و فعالیت های داوطلبانه

مطالبه گری زنان

34

برگزاری کارگاه شناخت رفتار درمانی در بهبود کیفیت زندگی و شادکامی مادران دارای
فرزند بیش فعال( 10جلسه)

اطالع رسانی و آموزش مادران

35

همکاری با معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و درمان در حوزه سالمت اجتماعی در
انتشار کتابچه اطالع رسانی نهادهای حامی سالمت جامعه

آگاهی رسانی به عموم جامعه

36

کارگاه توانمند سازی شناخت مفاهیم فعالیت های داوطلبانه با بررسی توانایی های
شخصی

توانمند سازی مدنی شرکت کنندگان

37

برگزاری متینگ گفتگوی نقش مردان در مطالبه گری

مطالبه گری مردان در جامعه

38

برگزاری کارگاه رادیو و جامعه مدنی ( 6جلسه)

آموزش فرهنگ گفتگو و تعامل رسانه ای

39

برگزاری کارگاه رفتار شناسی کنترل خشم در تعامالت

کنترل رفتار در تعامالت

40

نظارت بر طرح شمارش حیات وحش استان کهگلویه و منطقه حفاظت شده خاییز

همراهی با ارگان های زیست محیطی

41

برگزاری کارگاه جرات ورزی و جسارت آموزی

ترویج مطالبه گری در جامعه

42

برگزاری کارگاه حقوق مدنی و تشریح نظام خانواده

آموزش به جامعه هدف به خصوص زنان

43

برگزاری گردهمآیی روز جهانی لغو خشونت علیه زنان

سخنرانی زنان و بیان تجارب و خواسته ها

44

برگزاری کارگاه کنش و واکنش اجتماعی

بررسی تاثیر گفتگوی ناهنجار در جامعه

45

میزگرد تعهد اجتماعی با فعالیت های داوطلبانه

بیان نظرات و تجارب داوطلبانه حاضرین

46

برگزاری کارگاه نظام خویشتن در بیان خواسته ها

بیان مطالبات از منظر روانشناسی

47

برگزاری کارگاه توانمند سازی اعضای داوطلب(الگوی سنجش سطح توانمندی در
مدیریت رفتار داوطلبانه)

توانمند سازی اعضای داوطلب

48

بازدید از کانون فرهنگی ادبی چوک و تقدیر از فعالیت های این نهاد

گسترش تعامالت میان نهادی

49

بازدید از انجمن اتیسم ایران و تقدیر از فعالیت های این نهاد

گسترش تعامالت میان نهادی

50

بازدید از نهاد ملی حقوق کودکان و تقدیر از فعالیت های این نهاد

گسترش تعامالت میان نهادی

51

بازدید از انجمن زنان مدیر کارآفرین و تقدیر از فعالیت های این نهاد

گسترش تعامالت میان نهادی
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انجمن اجتماعی
شناسه ملی14004173200 :

رديف

وزارت کشور

139
8/01/01
.....................................
تاریخ

سازمان های مردم نهاد

ندارد
...................................
شماره

انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان

ندارد
.................................
پیوست

فصل مهر بهبهان
شماره ثبت 83 :

عنوان يا موضوع طرح های اجرا شده

نتايج حاصل از اجرای طرح

52

بازدید از بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاب و تقدیر از فعالیت های این نهاد

گسترش تعامالت میان نهادی

53

بازدید از بنیاد بین المللی  letsdoitو تقدیر از فعالیت های این نهاد

گسترش تعامالت میان نهادی

54

بازدید از نهاد ملی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و تقدیر از فعالیت های
این نهاد

گسترش تعامالت میان نهادی

55

بررسی وضعیت حاشیه نشینی و فقر حاکم بر این قشر

تهیه گزارش از ناهنجاری های شهرنشینی

با سپاس و قدردانی از کلیه همراهانی که صبورانه ما را حامی و همیار بودند تا بتوانیم خدمتی هرچند اندک را به جامعه مشتقاق
و عالقمند در امور اجتماعی و شهروندی ارائه دهیم  .این سپاس شایسته افرادی است که صادقانه عضو این نهاد بودند و کوشش
نمودند .مسئولین دولتی دلسوز که بسیار بسیار اندک بودند اما همراهمان بودند .افراد خیر که در حوزه فعالیت های داوطلبانه
صمیمانه راهرو بودند .مردم عالقمند و همیارانی که با حمایت های خود و پیام های محبت آمیز ا را دلگرم نموده اند .مهربان
خانواده ای که مکان این نهاد را برای ما فراهم نمود تا دلگرم به انسانیت باشیم .دختران و پسرانی که با وجود تمامی مشکالت
اما سرشار از محبت در سخت ترین لحظات در کنارمان بودند.
با تقديم احترام
فرشاد قناطیر
مدير عامل انجمن اجتماعی فصل مهر
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