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اسفند ماه که از راه م یرسد، هر روز صبح با خودش بوي

بهار و تازگی می آورد.

همه ما چشم انتظار آمدن سال جدید هستیم. همه روي

دور تند، کارهاي آخر سال را جمع و جور م یکنیم و در

تالش هستیم که به بهترین نحو انجام شود.

خانه تکانی، تهیه لباس نو براي خودمون و مخصوصا

بچه ها، آجیل و کلی خوراکی خوشمزه تهیه می کنیم.

خالصه به هر نحوي م یخواهیم به استقبال بهار برویم.

اما خیلی از هموطنانمان این  روزهایشان با بقیه سال

هیچ تفاوتی ندارد.

کمپین «عیدي من» در راستاي تامین لباس عید نوروز،

دان شآموزان مناطق ک مبرخوردار کشور عزیزمان طراحی

و اجرا م یشود تا با کمک یاوران گرامی بتوانیم، لبخند

شادي را بر لبان این کودکان بنشانیم. بوي بهـار و تـازگی اسفند ماه،

خبـر از «عیدي من» می آورد...

کمپین «عیدي  من»

ن�ی  ید�

 لباس هاي تولید شده کمپین « عیدي من »مراحل مرتب سازي و بسته بندي
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طرح « تولید حین آموزش »

طرح « تولید حین آموزش » که از سال 1393 در

جامعه یاوري فرهنگی آغاز شده، تالش دارد تا با تجهیز

کارگاه هاي فنی هنرستان ها، فضاي تولید و فراگیري

مهار تهاي عملی را براي دان شآموزان مناطق ک مبرخوردار

فراهم کند.

تمام لبا سهایی که به دان شآموزان عیدي داده م یشود،

این عیدي از کجا شروع شد؟

محصول و مهارت دان شآموزانی است که در هنرستا نهاي

طراحی و دوخت همان استان آموزش دید هاند.

دانش آموزانی که کارگاه آموزشی آنها، در قالب طرح

«تولید حین آموزش» با چرخ خیاطی و پارچ ههاي یاوران

جامعه یاوري فرهنگی تجهیز شده و مدت ها زیر نظر

مربیان کارآزموده آموزش دید هاند، تا بتوانند لبا سهایی

با کیفیت بازار تولید کنند.

فرصت آموزش حرفه و فن به دان شآموزان و ایجاد منبع

درآمد برایشان، در شرایطی که ب یکاري در شهر و روستا

بیداد م یکند از اولوی تهاي این طرح است. 

 لباس هاي تولید شده کمپین « عیدي من »مراحل مرتب سازي و بسته بندي

هنرستان انقالب اسالمی (بیرجند)
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دان شآموزانی که بسیاري از آنها تا پیش از آن دروس

عملی را به جاي کار در کارگاه ها، به صورت تئوري

و پشت میز و نیمکت کالسشان می آموختند و بعداز

فارغ التحصیلی نه مهارتی داشتند که با آن وارد بازار کار

شوند و نه حتی ذهنیتی از آنچه در بازار کار انتظارشان

 را می کشد.

این پروژه اگرچه کار خود را از کارگاه هاي طراحی و

دوخت هنرستا نهاي دخترانه در خراسان جنوبی آغاز

کرد اما ک مکم دان شآموزان پسري که در رشته نجاري

و درودگري تحصیل می کردند هم به آن پیوستند و

چند هنرستان دخترانه هم در استان هرمزگان، خراسان

رضوي و اصفهان تحت پوشش آن قرار گرفتند.

گزارش تولید لباس هاي طرح « تولید حین آموزش »، از سال 1394 تا  1398

گزارش هزینه هاي طرح « تولید حین آموزش »، از سال 1394 تا 1398

1/757/870/300 ریال

سال 1394

1/724/861/000 ریال

سال 1395

1/395/336/000 ریال

سال 1396

5/762/676/950 ریال

سال 1397

13/337/760/306 ریال

سال 1398

20/761
دست لباس

سال 1394

سال 1395

766
دست لباس

7/430
دست لباس

سال 1396

12/607
دست لباس

سال 1397

17/855
دست لباس

سال 1398

مراحل بسته بندي لباس هاي تولید شده کمپین « عیدي من »

هنرستان انقالب اسالمی (بیرجند)

برخی از تعهدات و هزینه هاي طرح « تولید حین آموزش » مانده از سال 1398 در سال جاري پرداخت گردید.

بدیهی است هزینه هاي فوق بعد از حسابرسی و تایید صورت هاي مالی موسسه، قابل ارائه و در دسترس می باشد.
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مدرسه بانو ربابه شرکاء، سال 1391 در استان خراسان

رضوي به عنوان طرح 718 جامعه یاوري فرهنگی به

همت جناب آقاي مهندس هاشمی ساخته شد.

دان شآموزان این مدرسه هنرجویانی هستند که عالوه بر

ک متوانی ذهنی، مشکالت جسمی چون: ناشنوایی،ک مشنوایی

وک مبینایی نیز شامل معلولیت جسمی آنها م یشود.

سرکار خانم رحیمی: از لحاظ آموزشی آن چیزي که در

سطح استثنایی به این دان شآموزان تدریس م یشود در

دوره اول و متوسطه حرفه اي است. در این مدرسه به

دان شآموزان 6 سال مهار تهاي زندگی را تدریس م یکنیم

تا آنها بتوانند براي زندگی در اجتماع آماده باشند و به

تدریج به خودکفایی مالی دست پیدا کنند.

با اجراي طرح «تولید حین آموزش» در این مدرسه،

لباس فر مهاي دخترانه و پسرانه در مقاطع پی شدبستانی،

دبستان و متوسطه توسط این هنرجویان براي استا نهاي

مختلف میهن عزیزمان، طراحی و تولید م یشود. همراه

هنرجویان عزیز در کارگاه، 3 نفر خیاط حرف هاي سرپرست

امور کارهاي سختی هستند که بچ هها توان انجام آن را

ندارند.

اجراي این طرح در هنرستا نها، نقطه عطفی در زندگی

دان شآموزان است که باعث م یشود آنها به خودکفایی

اقتصادي برسند، کمک خرج خانواده هاي خود باشند،

در خانواده و جامعه پذیراتر باشند و بتوانند کاري را

انجام دهند.

زیر این سقف منقش خط ناموزون نیست

                        کجی دایره از طرز نگاه من و توست

اجراي کمپین (عیدي  من ) در دوره هاي گذشته

سال 1396

مبلغ هر
دست لباس

لباس
اهدا شده

جمع کل
مبلغ اهدایی

500/000 ریال

2/598 دست

1/298/693/636 ریال

سال 1397

مبلغ هر
دست لباس

لباس
اهدا شده

جمع کل
مبلغ اهدایی

1/000/000 ریال

838 دست

837/609/185 ریال

سال 1398

مبلغ هر
دست لباس

لباس
اهدا شده

جمع کل
مبلغ اهدایی

1/200/000 ریال

779 دست

934/194/831 ریال

کارگاه هاي تجهیز شده طرح « تولید حین آموزش »



7

گزارش اجراي کمپین « عیدي من »
گزارش یاوري 15 - اسفند ماه 1399

12

اجراي کمپین « کوله پشتی مهر + روپوش مدرسه » در

سال هاي 1397 و 1398 گستره چشمگیري داشت؛

دانش آموزانی از تمام استان ها و قومیت هاي کشور از

کرد و لر گرفته تا فارس و ترك در این کمپین، پوشاك

مدرسه و لوازم تحریر گرفتند.

اما قصه کودکان بلوچ در خراسان جنوبی با بقیه بچ هها

فرق داشت.

براي این کودکان، لباس فرم مدرسه همان پیراه نهاي

بلند و زیباي بلوچی است که در خانه، خیابان و مهمانی

می پوشند و دختران دانش آموز جاي مقنعه و چادر

شال هاي مخصوص بلوچی را سر می کنند.

براي همین تصمیم گرفتیم به جاي لباس فرم رایج،

براي بچه هاي این منطقه لباس ویژه اي متناسب با

فرهنگ بومی شان تهیه کنیم.

آقاي سید علی طالبی، معاون سابق مشارک تهاي مردمی

سازمان نوسازي مدارس استان خراسان جنوبی م یگوید:

ما هر سال هدایاي خیرین را مثل تمام مناطق استان

به دست بچه هاي مرز نشین زیرکوه هم می رساندیم

اما گزار شهایی به ما رسید که مطلع شدیم بچ هها هیچ

کدام از لباس هایی که برایشان فراهم شده، استفاده

نمی کنند.

تحقیق که کردیم متوجه شدیم در این منطقه تاکید

زیادي بر استفاده از پوشش محلی وجود دارد و در واقع

روپوش هاي فرم مدرسه را قبول ندارند.

پس ماهم دست به کار شدیم و لبا سهاي محلی را در

به احترام فرهنگ بومی،

به جاي روپوش مدرسه به دانش آموزان بلوچ

لباس محلی هدیه می دهیم.

کارگا ههاي فار غالتحصیالن رشته دوخت و طراحی لباس،

تولید و به دانش آموزان هدیه کردیم.

کارگاه هاي طرح « تولید حین آموزش » کجاست؟

بیرجند هنرستان رسالت

هنرستان بنی هاشمقاین

سربیشه هنرستان الزهرا

هنرستان هاشمیسبزوار

بیرجند کارگاه امیرآباد

کارگاه «تولید حین آموزش»دُرُح

هنرستان انقالب اسالمیبیرجند

درمیان کارگاه «تولید حین آموزش»

کارگاه «تولید حین آموزش»زیرکوه

مدیریت
اجـراي
طــرح

سرکار خانم دادرس

مدیریت
اجـراي
طــرح

جناب آقاي طالبی

رودان هنرستان فضیلت مدیریت
اجـراي
طــرح

سرکار خانم دادرس

مدیریت
اجـراي
طــرح

سرکار خانم رحیمی

20
هنرجو

15
هنرجو

15
هنرجو

120
هنرجو

12
هنرجو

30
هنرجو

15
هنرجو

12
هنرجو

12
هنرجو

18
هنرجو

خراسان

جنوبی

هرمزگان

خراسان

رضـوي

گزارش اجرا و تولید لبا سهاي کمپین

« عیدي من » در هنرستا نها و کارگا ههاي

تجهیز شده طرح « تولید حین آموزش » که

توسط هنرجویـان عزیزمان تولید شده است.  
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پیشگامکارگاه هاي طرح « تولید حین آموزش »، 

در تولید ماسکــ بهداشتی 3  الیه

از آغاز شیوع ویروس کووید 19، ماسک صورت در بیشتر

کشورهایی که با آن درگیر هستند کاهش یافت و فروش

آن افزایش ناگهانی داشته است.

این کاهش و نیاز ماسک سبب شد به منظور پیشگیري

از انتقال ویروس کرونا در کشور عزیزمان، یکی از

کارگا ههاي طرح «تولید حین آموزش» جامعه یاوري فرهنگی

در استان خراسان جنوبی، با رعایت کلیه موازین بهداشتی

و پروتکل هاي فاصله گذاري که به تایید دانشکده علوم

پزشکی استان رسیده بود، اقدام به تولید ماسک نمود

و در بخش اول توزیع، ماس کهاي تولید شده را به کادر

درمانی بیمارستا نهاي کشور تقدیم داشتیم.

هم زمان کارگاه « تولید حین آموزش » هنرستان

استثنائی بانو ربابه شرکا در شهرستان سبزوار اقدام به

تولید بیش از یکصد هزار ماسک پارچ هاي براي بزرگساالن

و کودکان نمود این ماس کها نیز به افراد ک مبرخوردار

تقدیم شد.

این تغییر و چابکی در طرح فوق کمک م یکند تا در

شرایط متفاوت همچنان اینگونه پروژه ها را زنده نگه

داریم تا ریشه کنی این بالي عالم گیر در کنار مردم

شری فمان هستیم و تولید ماسک و گان پزشکی را ادامه

خواهیم داد.

نوع پارچه ماسک هاي بهداشتی

جامعه یاوري،براي حفظ این فرهنگ

لباس هاي متناسب با آداب و رسوم و

پوشش همیشگی بچه ها هدیه کرد.

اهالی این منطقه از طایفه بهلوري و بلوچ هستند و در

روستاهاي هم تآباد، چشمه بید، شاه ا هللاداد، چاه عمیق

و چاه زرد زندگی می کنند؛ روستاهایی در نقطه صفر

مرزي با زنان و مردانی که مثل هم بلو چها، جام ههاي

بلند و رنگین به تن دارند، با آستین ها و شلوارهاي

سوزندوزي شده که از هزارفرسخی هم چشم را نوازش

می دهند.

تالشی که ساکنان این منطقه براي حفظ فرهنگ

بومی شان دارند، باعث شد تا جامعه یاوري هم براي

حفظ این فرهنگ قدمی بردارد و لباس هاي ویژه اي

متناسب با آداب و رسوم و پوشش همیشگی بچه ها

به آنها اهدا کند.

جناب آقاي طالبی: پارچه هاي ویژه اي که براي دوخت

این لبا سها نیاز داریم را از زاهدان تهیه و از فار غالتحصیالن

هنرستا نها که به دوخت لبا سهاي بلوچی آشنایی کافی

دارند، دعوت می کنیم تا در قالب طرح «تولید حین

آموزش» لبا سها را متناسب با اندازه هر کدام از بچ هها

1398

پیراهن
پسرانه 90دست

پیراهن
دخترانه 180دست

شـال180دست
بلوچی

1397

پیراهن
پسرانه 100دست

پیراهن
دخترانه

100دست

شـال100دست
بلوچی

مجموع

پیراهن
پسرانه 190دست

پیراهن
دخترانه

280دست

شـال280دست
بلوچی

بدوزند و همراه لباس ها، شال سر بلوچی هم براي

دخترها تهیه می شود.

اسپان باند گرماژ 20 آب جذب

اسپان باند گرماژ 30 آب گریز

ملت بلون ( فیلتر )
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10

1 0

34/152

19

30
269

و کـارگـاه هـا 
هنرستان هاي
تجهیـز شـده

پـارچـه متـــراژ  
خریداري شده براي
لـباس ها دوخـت 

مناطق توزیع لباس
در سطــح کشــور

تعداد مشارک تکنندگان
شرک تها و اشـخاص

زمـان مـدت 
اجراي کمپین

(  روز  )

هنرجویان فعال
در کـارگـاه هـا و
هنرســتان هـا

21/345/000/000 ریال
مجموع کل ارزش کمک هاي نقدي

پیراهن و شال محلی
دختـرانـه و پســرانـه

750

لباس هاي
شده اهـدا 

17/076

اسـتا نهـاي3 تعـداد 
طـــرح در  فعــال 
«تولید حین آموزش»

تعداد سرپرست پروژه
کارگاه ها در  مسـتقر 

3
13
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