مرداد ماه هـزار و سیصد و نود و سـه

روزی خواهم آمد  ،بادبادک ها به هوا خواهم برد
گلدان ها را  ،آب خواهم داد ...
خواهم آمد ،سر هر دیواری.....

میخکی خواهم کاشت

پای هر پنجره ای  ،شعری خواهم خواند ...
به بهانه مدال فیلدز خانم مریم میرزاخانی و آنان که به ایرانی بودن
خود افتخار می کنند  ،اما من غمگینم!

از اینکه ده میلیون نفر از جمعیت  ۴4میلیون نفری کشورم بی سوادند و
قلبم فشرده می شود که یک ماه دیگر چه بسیار مریم های مستعدی که به
دالیلی ساده ولی تلخ  ...ادامه

ننوازی به سرانگشت مرا ساز خموشم ،زخمه بر تار دلم

"دولت تشکلهای مردمنهاد را تهدید نمیداند" حسن روحانی در

زن که در آری به خروشم ...سیمین بهبهانی نیمای غزل

نخستین همایش ملی سازمانهای مردم نهاد

و بانوی شعر ایران درگذشت .ادامه
(هنر خواندن ونوشتن) همکاری عمو خیاط با انجمن حامی
تحقیق در مورد دالیل افت تحصیلی دانش آموزان مناطق محروم
مدتی ست در دستور کار انجمن حامی قرار دارد .از جمله مشکل

دو زبانه بودن کودکان در شروع مدرسه ادامه
نشست کار گروه کتابخانه انجمن با کانون پرورش فکری
ادامه
کودکان ونوجوانان در این نشست در مورد اهداف ،برنامه

ها  ،امکانات و موانع موجود در امر کتاب و کتابخانه بررسی
وتبادل نظر انجام گرفت  .ادامه

حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور در نخستین همایش ملی
سازمانهای مردمنهاد با بیان اینکه امرو ز ،روز بسیار خوبی برای اینجانب،
هیئت وزیران و وزارت کشور است که در این جمع حضور یافتهایم تا نظرات
نمایندگان سازمان های مردمنهاد را گوش دهیم .ادامه

جهان به توجه بیشتری نیازمند است ۹۱ ،آگست ( ۸۲مرداد) روز جهانی

انسان دوستی روزی است برای ارج گذاری به امداد رسانانی که به کمک
انسان های نیازمند ،جدا از رنگ ،دین و مذهب شان رفته و زندگی خود را
در معرض خطر قرار می دهند .ادامه

انجمن حامی با هدف ارتقا اعضا ودیگرفعالن سازمان های مردم نهاد
اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی می نمایید.

شروع محوطه سازی دبیرستان دخترانه یاران البرز

کارگاه شماره یک کارگروهی و تاثیرات اجتماعی آن مدرس سرکار خانم ملک

روستای عاشقلو

آبادیان ،سه شنبه  4شهریور ماه ساعت  9 :صبح الی  21ظهر ادامه

من گره خواهم زد چشمان را با خورشید  ،دل ها را با عشق
،سایه ها را با آب ،شاخه ها را با باد  ...ادامه

انجمن حامی همراه باپنجمین جشنواره کودکان نقص ایمنی  ۸.۷.۲شهریور

ماه در مرکز طبی کودکان این مجموعه فعالیت خود را از سال  2991به یاد
دو عزیز از دست رفته آغاز کرد .ادامه

با بسته های لوازم التحریر انجمن حامی

شما از چند دانش آموز حمایت می کنید؟

