نوید زندگی کوشا (موسسه کودکان کار کوشا)

به نام دوستدار زیبایی ها

گزارش جلسه مربیان کوشا
اولین جلسه سال  99با مربیان در تاریخ  12اردیبهشت در دفتر جدید کوشا برگزار شد.
حاضرین درجلسه ،خانم ها :تاجور ،مرادی ،پناهی ،کاظمی ،جعفری ،ثمرمحمدی ،سحر ایزدی و نوبهار
موضوعات بررسی شده:
* برنامه ریزی برای حضور کودکان در خانه کودک با رعایت نکات بهداشتی
قرار شد خانم ثمر محمدی هفته ای  4روز از یکشنبه تا چهار شنبه از ساعت  8صبح تا  2بعد از ظهر در
خانه کودک حضور داشته و در هر یک ساعت  3تا از بچه های سواد آموزی شان بیایند یعنی روزانه  21نفر
ازکودکان به طور متناوب در کالس های ثمر جان حضور داشته باشند .که البته هدف از این حرکت ،عالوه بر
آموزش ،پرداختن به شرایط کودکان در این بازه زمانی کرونا به همراه یک وعده تغذیه نیز می باشد.
امیدواریم دیگر مربیان عزیز نیز برنامه خود برای حضور در کانون به همراه کودکان( 4کودک در هر شیفت
)را هر چه زودتر ارایه کنند .چون در حال حاضرکودکان فقط با برنامه زمان بندی شده و همراه با مربی می
توانند به خانه کودک بیایند.
* برگزاری کالسهای زبان به صورت مجازی :از زمان شروع تعطیلی کوشا ،خانم الدن طهماسپور عزیزکالس
های آموزش زبان به کودکان را که سالهاست در کوشا برگزار می کند را همچنان به شکل مجازی برگزار می
کند .الدن جان در تمام این مدت غیر از آموزش ،این کودکان را تحت حمایت خود قرار داده و در جهت حل
مشکالتشان تالش نموده اند.

* خانه کودک کوشا همواره جهت مبارزه با سو تغذیه کودکان ،دادن یک وعده غذا را در برنامه روزانه خود
داشته است .در این ایام تعطیلی برای پرداختن به این مهم تالش شده است تا با کمک دوستان و حامیان
عزیز ،بسته های مواد غذایی تهیه و به دفعات بین خانواده های این کودکان توزیع شود .در این راستا اخیرا
نیز بسته های مواد غذایی شامل :مرغ ،برنج ،ماکارونی ،روغن ،رب و خرما به  33خانواده کودکان اهدا شده
است .با تشکراز حامیان عزیز خانم ها :الهه ثقفی ،دکتر میرزاده و رویا مظلومی

* سایت کوشا
قرار بر این شد که گروه مجازی که قبال در مورد تولید محتوا برای سایت تشکیل شده بود مجددا شروع به
فعالیت کند .خانم تاجور عزیز هماهنگ کننده این قسمت هستند .تمامی دوستانی که مطلب یا پژوهشی در
رابطه با کودکان ،قابل ارایه درسایت کوشا داشته باشند می توانند به خانم تاجوردر واتساپ بفرستند که
پس از بررسی در گروه تولید محتوا به نام خود نویسنده در سایت کوشا آورده شود.

* مستند سازی
پروژه مستند سازی فعالیت های گذشته کوشا که از سال  98در دفتر کوشا توسط تعدادی از داوطلبان ،خانم
ها :آرزو پارسی ،مهناز ستونزاده ،بنفشه مرادی و اقای عرفان مرادی آغاز شده و به دلیل تعطیلی پیش آمده
متوقف شده بود.مجددا ادامه یابد.
الزم به ذکر است که تمامی فایل ها و گزارشات نوشته شده کوشا ،در این مدت تعطیلی توسط خانم ها:
پناهی ،کاظمی و نوبهار دسته بندی ودر ساختاری طراحی شده ،بایگانی و مستند شده اند.

* کارآفرینی
فعالیت های انجام شده:
 آماده سازی خانه جدید کوشا برای کارآفرینی مادران( تعمیرات ،نظافت و )... تعمیروآماده سازی چرخ های خیاطی انتقال وسایل از ساختمان تخت رونده ( در حال اجرا) در ادامه اهدا گان های تولید شده گروه خانم دکتر موحد از طریق کوشا به  1بیمارستان زاهدان ،ایرانشهر،نیکشهر ،راسک و سنندج؛ سه سری دیگر توسط گروه خانم دکتر موحد برش خورده و در اختیار مادران
کارآفرینی کوشای تهران و زاهدان قرار گرفته که پس از دوخت به سه بیمارستان زاهدان ،سراوان و سنندج
ارسال می شود.
-خرید ،آماده سازی و بسته بندی مواد خوراکی مانندباقالی... ،

با آرزوی آرامش ،امنیت و شادی

