برنامه حمایتی موسسه از اطفال محروم
تصویب شده در هیئت مدیره 5.5.2019

 -1شرایط طفلی که مسولیت آموزش و حمایت او توسط موسسه پذیرفته می شود:
 سن حداکثر  14سال و سن حداقل  7سال محرومیت اقتصادی و اجتماعی که از طریق معیارهای ذیل به ثبوت می رسد: oطفل رنجور یا دچار سوء تغذیه به دلیل فقر اقتصادی
 oبدون پدر یا سرپرست
 oطفل کار به دلیل مشکل اقتصادی
 oمعلولیت پدر و عدم وجود سرپرست مناسب
 oشرایط باال برای ثبوت محرومیت یک طفل واضح می باشند .لذا حق اولویت با اطفال دارای شرایط واضح و
مشخص محرومیت می باشد .در درجه دوم شرایط متغیری مثل درآمد پایین سرپرست قابل بررسی می باشد .مثال
سرپرست کارگر با درآمد کمتر از  3000تا  5000افغانی بسته به تعداد اعضا فامیل از  5نفر تا  10نفر
توجه :محرومیت یک شرط الزم برای تمام اطفال پذیرفته شده می باشد و حق اولویت با اطفال محروم تر از نظر اقتصادی و حمایت
اجتماعی می باشد .اگر فردی بعد از پذیرش مشخص شد که دارای معیارهای الزم نمی باشد ،از حمایت موسسه خارج خواهد شد.

 -2مسئولیت موسسه:
 مسئولیت مالی برای رفع نیازهای آموزشی طفل تا زمانی که طفل از مرحله اول برنامه حمایتی موسسه فارغ می شود مسئولیت حمایت اجتماعی برای بهبود سالمت روانی وجسمی طفل تا زمانی که طفل از مرحله اول برنامه حمایتی موسسه فارغمی شود.
 مسئولیت نظارت و کنترل بر روند آموزش ،حمایت مالی و حمایت اجتماعی از طفل توسط اسپانسر و راهنما در مرحله دومبرنامه حمایتی موسسه

 -3شرایط طفلی که از مرحله اول برنامه حمایتی موسسه فارغ می شود و می توان برای او اسپانسر جستجو نمود:
 دارای شرایط محرومیت مالی و اجتماعی بر اساس معیارهای ذکر شده در باال حداقل یک سال تعلیم در آموزشگاه موسسه -تقاضا و قبول خانواده طفل برای همکاری در حمایت از آموزش طفل

 -4مسئولیت اسپانسر:
 مسئولیت مالی برای رفع نیازهای آموزشی و نیازهای ضروری برای سالمت ،از زمانی که طفل از مرحله اول برنامه حمایتیموسسه فارغ می شود.
 تعهد حداقل هزینه ماهانه :مبلغ  ١٠یورو ماهانه که شامل  ٨یورو براي نیازهای طفل و  ٢یورو براي مخارج راهنما می باشد.مبلغ حداقل براي  12-9ماه یعنی  120-90یورو پرداخت شود .یعنی بسته به اینکه آیا طفل در رخصتی زمستان تحت حمایت
قرار داشته باشد یا که نباشد ،به اختیار اسپانسر هزینه ساالنه  90تا  120یورو می باشد.
 موسسه مسئول انتقال و نگهداری مبلغ می باشد .مبلغ توسط موسسه ماهانه به راهنما تحویل داده می شود .یک محیط دیجیتالتوسط موسسه برای ارتباط بین اسپانسرها ،راهنماها و مسئولین موسسه قابل ایجاد شدن است .اسپانسر مبلغ قابل انتقال را به
طور ساالنه یا هر  6ماه به موسسه تحویل می دهد.
 در صورت عدم پشتیبانی به موقع یا کافی ،اسپانسر توسط موسسه عوض می شود. در صورت عدم توانایی یا خواست اسپانسر به ادامه حمایت از طفل ،اسپانسر  3ماه قبل از قطع حمایت مالی ،موضوع را بهاطالع موسسه می رساند.

 -5مسولیت راهنما:
 مسئولیت حمایت اجتماعی برای بهبود سالمت روانی و جسمی طفل از زمانی که طفل از مرحله اول برنامه حمایتی موسسهفارغ می شود.
 راهنما هر ماه یک گزارش کوتاه به اسپانسر می فرستد .هر سه ماه این گزارش مفصل تر نوشته می شود و به موسسه همفرستاده می شود .در صورت ایجاد محیط دیجیتال مناسب ،موسسه هم در جریان گفتگوی راهنما و اسپانسر قرار می گیرد.
همچنین هر سه ماه موسسه شرایط ارتباط دیجیتال بین طفل و اسپانسر را با حضور راهنما و سرپرست طفل فراهم می کند .به
طور طبیعی اگر مشکلی در حمایت از طفل پدید آمد ،خارج از این برنامه زمانی ،اسپانسر یا راهنما در هر زمانی می توانند با
فرد مسول این برنامه در کشور خود تماس بگیرند.
 مبلغ توسط راهنما برای طفل خرج می شود و راهنما برای اسپانسر حسابدهی می کند .در صورت عدم شفافیت مالی یا اشکالدر حمایت از طفل ،اسپانسر با موسسه تماس می گیرد و راهنما عوض می شود.
 هر راهنما حداکثر می تواند مسئولیت  10طفل را به عهده گیرد. -6انتخابات اسپانسر برای حمایت از آموزش طفل:
 توصیه موسسه به اسپانسر ادامه تعلیم طفل در موسسه و آمادگی برای امتحانات صنف ششم می باشد. در صورت ادامه تعلیم طفل در موسسه ،مخارج ماهانه تعلیم طفل به شمول لوازم نوشتاری  5یورو در ماه است ،پس  3یورودیگر برای سایر مخارج طفل می ماند.
 در صورت شامل شدن طفل در مکتب دولتی ،مقداری هزینه صرف لوازم نوشتاری می شود ،اما بیشتر مبلغ برای سایرمخارج طفل می ماند .اما تجربه موسسه در زمینه سطح آموزش مکاتب دولتی منفی است و تا حد زیادی باعث اتالف وقت طفل
می شود.
 اسپانسر می تواند طفل را شامل مکتب خصوصی نماید .هزینه تعلیم در مکاتب خصوصی بسیار باال است و باعث هدر رفتنسرمایه مالی می شود .چرا که با آن هزینه می توان چند طفل را حمایت کرد .اما ممکن است برخی مکاتب خصوصی حاضر
شوند طفل را با هزینه کم بپذیرند.

 -7مسئولیت خانواده:
 به طور طبیعی مسئولیت رشد ،امنیت ،سرپرستی و نگهداری از طفل به عهده خانواده او می باشد .لذا نقش موسسه ،اسپانسر وراهنما فقط حمایتی و در حد امکانات موجود می باشد.
 خانواده متعهد می شود که در این روند حمایتی در راه آموزش و سالمت طفل با موسسه ،اسپانسر و راهنما همکاری می کند واطالعات الزم برای حمایت از طفل و آموزش طفل را در اختیار موسسه و راهنما قرار می دهد.
 خانواده متعهد می شود که در این روند حمایتی به توصیه های معلم ،راهنما و متخصصین موسسه در مسیر آموزش و تربیتطفل گوش می کند.
 در صورت غیر حاضری بدون دلیل موجه طفل و بی عالقگی طفل و خانواده ،موسسه یا اسپانسر با اخطار قبلی می توانندبرنامه حمایتی خود را متوقف نمایند.

