گزارش پروژه

»حمایت از جشنواره حافبک کودکان کار«
جشنواره حافبک )حمایت از فوتبال بچههای کار( با استقبال فراوان حامیان کودکان کار و رسانهها در روزهای  ۲۱تتتا  ۲۵متترداد
برگزار شد .این جشنواره که از ابتدا با هدف مشاکت هر چه بیشتر بین انجمنهای مرتبط با کودکان و تشویق و استتتعداد یتتابی
کودکان کار برگزار گردید ،در چهار شب متوالی شاهد حضور هنرمندان و ورزشکاران عزیزی بود کتته در کنتتار اعضتتای انجمتتن
حمایت از حقوق کودکان به برگزاری هر چه بهتر این جشنواره کمک نمودند  .در هر شب دو مسابقه بین تیمها برگزار میشتتتد.
پس از هر مسابقه ،به تیم بازنده به دلیل تل ش و همراهی جوایزی اهدا شده و تیم برنده به دور بعدی صعود میکرد.
جوایز شب اول و دوم برای  ۳۲کودک شامل ساک ورزشی به همراه یک جفت کفش ورزشی بود .در شبهای ستتوم و چهتتارم
که بازی مابین برندگان بازیهای قبلی بود ،به  ۲4نفر ساک ورزشی به همراه کفش و یک دست لباس کامل ورزشتتی و بتته 8
نفر برنده نهایی ساک ورزشی با لباس و کفش کامل و یک کارت هدیه  ۵00،000ریالی اهدا شد.
تیمهای شرکت کننده در این جشنواره عبارت بودند از :خانه کودک شو ش و خانه کودک ناصر خسرو از انجمن حمایت از حقوق
کودکان ،جمیت امام علی ،حامیان کودکان کار ،حمایت از کودکان کار و خیابان  ،موسسه کوشا ،موسسه ایلیا ،و موسسه کیانا.
حامیان این دوره از جشنواره نیز باشگاه هنرمندان ،امور ورزشی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،هیئت داوران فوتبتتال تهتتران،
پذیرائی رفتاری ،برج میلد تهران ،گروه موسیقی پارس  -ناصر نظر بودند .هنرمندانی چون لیلی رشیدی ،مائده طهماسبی ،امیتتر
حسین رستمی  ،مرتضی کاظمی ،فرشید فهیم ،جواد هاشمی و فوتیالیستهایی چون نیما نکیسا ،مهدی صالح پور ،محمتتد رضتتا
مهدوی ،حمید رضا ثنایی ،مهدی حب درویش نیز در حمایت از کودکان کار در شبهای مختلف برنامه حضور داشتند.
در شب افتتاحیه سید حسین موسوی مدیر امور ورزشی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند .حسین یاریار از باشتتگاه
ورزشی هنرمندان که همواره از حامیان کودکان کار هستند نیز در این برنامه حضور داشته و ضمن بیان ستتخنانی در حمتتایت از
این کودکان ،ابراز امیدواری کرد که از سال آینده چنین جشنوارهای در سطح کشور ،و نه فقط تهران ،برگزار شود .مهدی صفایی
قهرمان کیک بوکس و مربی بدنسازی تیم ملی ،نیز در بخشی از برنامه این قول را داد که مسئولیت مربی بدنساز هتتر دو تیتتم
)ایلیا و انجمن حمایت از کودکان کار( و تیم کودکان انجمن حمایت از حقوق کودکان را بر عهده بگیرد .پس از اتمتتام بازیهتتا،
مجید پرکار که گزارشگری مسابقات فوتبال جشنواره را به صورت داوطلبانه بر عهده داشته در اجتترای مراستتم اهتتدای جتتوایز و
اختتامیه نیز با برگزارکنندگان جشنواره همکاری کرد.
در این برنامه شیوا دولتآبادی ،لیل ارشد و ثریا عزیزپناه به نمایندگی از هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نکاتی را
در زمینه جشنواره حافبک ،حقوق کودک و چگونگی رعایت آن بیان کردند.
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