عنوان پروپوزال" :ارزیابی سریع وضعیت کودکان کار غیر خیابانی در شهر های کشور"
تعریف مسئله :کار کودکان در خیابان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان ،مشکلی جدی به شمار می رود .منظور از کار
کودک فعالیت هایی است که با سالمت جسمی ،روانی و اخالقی کودک مغایرت داشته یا مانع از آموزش و تحصیل وی گردد .کار
مانع از دسترسی کودکان به منابع و امکانات کافی برای کسب توانایی ها و مهارت های مورد نیاز در یک زندگی مطلوب می گردد.
همچنین کار کودکان و محرومیت از تحصیل پیامدهای جدی برای رشد و سالمت کودکان داشته و کودکان را در معرض رفتارهای
پرخطر مانند مصرف مواد و رفتارهای جنسی قرار می دهد .در ایران نیز بر اساس پاره ای گزارش های رسمی و فعالیت های سازمان
های مرتبط و نتایج مطالعات انجام شده ،کار کودکان پدیده ای در حال رشد و نیازمند مداخالت جدی است .همچنین نتایج اولیه پاره
ای مطالعات نشان می دهد که رفتارهای پرخطر کودکان کار در کشور احتماال شیوع باالیی دارد .اگر چه مطالعات در حوزه ی کار
کودکان خیابانی در ایران شمار قابل توجهی دارد ،اما وضعیت کار کودکان در سایر بخش های اشتغال ،مانند صنعت ،خدمات،
کشاورزی و ....کمتر مورد توجه بوده است .به این جهت شناخت وضعیت کودکان کار در هر یک از حوزه های یاد شده به دانش
موجود در خص وص کودکان کار و شناخت گروه های در اولویت مداخالت سالمتی و اجرای مداخالت سریع تر کمک می نماید.
اهداف مورد انتظار مطالعه:
 oتعیین وضعیت جمعیت شناختی کودکان کار غیر خیابانی و خانواده های آنها
 oتعیین ویژگی های اشتغال کودکان کار
 oتعیین وضعیت رفتارهای پرخطر (مصرف مواد و رفتارهای پرخطر جنسی) کودکان کار
 oتعیین عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر در کودکان کار
 oتعیین وضعیت موجود مداخالت رفتارهای
 oتدوین راهکارهای مداخله به منظور بهبود وضعیت رفتارهای پرخطر در کودکان کار
پیامدهای مورد انتظار مطالعه:
 oشناخت ویژگی های جمعیت شناختی ،کار و رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در کودکان کار در حداقل یکی از
شهرهای کشور
 oدستیابی به مجموعه ای از راهکارها به منظور کاهش رفتارهای پرخطر در کودکان کار
مواد و روش ها:
روش مطالعه ارزیابی سریع و پاسخ بر اساس مدل های رایج سازمان بهداشت جهانی خواهد بود .در این روش با استفاده از مجموعه ای
از اطالعات که به روش کمی ،کیفی و مرور منابع در دوره ی زمانی محدود جمع آوری می گردد ،وضعیت موجود ارزیابی و متناسب
با آن راهکارهای مداخله ای ارائه می گردد.

زمان بندی مطالعه:
مدت مطالعه  9-6ماه ماه خواهد بود.
سقف مبلغ پیشنهادی 30 :میلیون تومان

