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معرفی فعالیت های جمعیت امام علی)ع( در محله دروازه غار و ارزیابی تأثیرات آن

مهـرناز عطاران1، محـیا واحـدی2

مقدمـه   
جمعیــت امــداد دانشــجویی– مردمــی امــام علــی)ع( یــک ســازمان مردم نهــاد، مســتقل، غیردولتــی و غیرسیاســی دانشــجویی- 
مردمــی اســت کــه در ســال 1378 بــا هــدف شــناخت و کاهــش معضــالت اجتماعــی بــا محوریــت فعالیت هــا بــر کــودکان 
و زنــان تأســیس شــد. بــا توجــه بــه ظرفیــت عظیــم نیروهــای دانشــجویی فعــال در جمعیــت هیــچ گاه فعالیت هــا بــه زمینــه 
خاصــی محــدود نشــده و در زمینه هــای مختلــف اجتماعــی از تأمیــن نیازهــای اولیــه تــا آگاه ســازی جامعــه و ارتقــای کیفیــت 
زندگــی در محــالت دارای معضــل، طــرح و برنامه هایــی ارائــه شــده اســت. ایــن ســازمان در راســتای بهبــود زندگــی جــاری 
در محــالت دچــار معضــل و بــه عبارتــی ارتقــای ویژگی هــای محتوایــی ایــن محــالت، طرح هایــی را تحــت عنــوان »طــرح 
ــه  ــد ب ــالت نیازمن ــایی مح ــا شناس ــاب3 ب ــودکان بی کت ــرح ک ــا ط ــگام ب ــرح هم ــن ط ــد. ای ــری می نمای ــازی« پیگی محله س
ــدی « یکــی از  ــه هرن ــا همان»محل ــه دروازه غــار « ی ــر اســت. »محل ــه جامعــه ای بهت ــرای دســتیابی ب ــال بسترســازی ب دنب
محــالت هــدِف طــرح محله ســازی و کــودکان بی کتــاب اســت. پــس از شناســایی نیــاز ایــن محلــه و کــودکان آن، برنامــه 
ــار در آن  ــم دروازه غ ــه عل ــه خان ــاه ســال 1390 ک ــا مردادم ــزار شــد ت ــت برگ ــق جمعی ــی در آن از طری و طرح هــای متفاوت
برپــا گشــت. در ادامــه چکیــده گزارشــی از فعالیت هــای جمعیــت امام علــی)ع( در محلــه دروازه غــار قبــل و بعــد از راه انــدازی 

ــه می گــردد. ــم ارائ ــه عل خان

معرفـی کلـی محـله دروازه غار
محلــه هرنــدی )محلــه دروازه غــار( واقــع در ناحیــه 4 منطقــه 12 شــهر تهــران قــرار گرفتــه اســت. نــام قدیــم محلــه، دروازه 
غــار، یکــی از چنــد دروازه شــهر تهــران بــوده کــه بعــد از انقــالب اســالمی بــه نــام شــهید آیــت اهلل هرنــدی تغییــر یافته اســت.

موقعیت محله دروازه غار در تهران

۱attaran.mehrnaz@Gmail.com - پژوهشگر جمعیت امام علی )ع( 
2 - مدیر خانه علم دروازه غار

۳ - فراهم ساختن امکانات ادامه تحصیل و از بین بردن موانعی همچون فقر مالی، فقر فرهنگی، کار اجباری، نداشتن اوراق هویت، ناآگاهی و اعتیاد والدین 
و... با همکاری گروه شناسایی برای شناسایی کودکان، گروه پژوهش برای پژوهش پیرامون اعتیاد، فرهنگ فقر، بسته های آموزشی و...، گروه حقوقی برای 

گرفتن شناسنامه و گروه آموزش برای جذب مدرس های واجد شرایط با پشتیبانی هر کودک توسط یك نفر در مراکزی با نام »خانه علم«.

فعالیت های جمـعیت امام علی)ع( در محـله
ــر  ــار حاض ــه دروازه غ ــا در محل ــای آن باره ــی)ع(، اعض ــام عل ــی ام ــجویی –مردم ــداد دانش ــت ام ــیس جمعی ــدای تأس از ابت
ــه دروازه غــار، یــک پروســه  ــت ب ــدد جمعی ــات متع ــه رو شــده اند. مراجع ــا معضــالت موجــود در آن روب شــده و از نزدیــک ب
برنامه ریزی شــده را دنبــال می نمــود کــه نقطــه آغــاز آن آشــنایی بیشــتر اقشــار فرهیختــه و مســئوالن بــا محلــه و آشــنایی 
عمیق تــر محلــه بــا جمعیــت و نقطــه پایانــی آن آبــادی کامــل محلــه تعریــف شــده بــود. فــاز یــک فعالیــت جمعیــت در 

محلــه دروازه غــار شــامل ســه گام بــه شــرح زیــر اســت:
گام اول: حضــور و شــناخت محلــه کــه آغــاز ایــن مرحلــه بــا اولیــن حضــور دانشــجویان در محلــه دروازه غــار در حــدود یــک 
دهــه پیــش بــوده اســت و شناســایی و رســیدگی بــه تعــدادی از خانواده هــای محــروم محلــه در ایــن بخــش آغــاز و زمینــه ای 

برداشــتن گام دوم فراهــم شــد.
ــت و  ــش یاف ــش افزای ــت پوش ــای تح ــداد خانواده ه ــه تع ــن مرحل ــا. در ای ــه خانواده ه ــیدگی ب ــایی و رس گام دوم: شناس
خدمات رســانی بــه آنــان در ابعــاد گوناگــون غذارســانی، آموزشــی، فرهنگــی، تفریحــی و درمانــی شــروع شــد. در ایــن مرحلــه 
ضمــن ارائــه ایــن خدمــات رایــگان، نســبت بــه مــواردی چــون شــیوه زندگــی در محلــه، فرهنــگ و آداب رفتــاری ســاکنان، 

مشــکالت عمــده بیشــتر خانواده هــا و علــل عمــده انحطــاط تدریجــی محلــه شــناخت و اشــراف بیشــتری حاصــل شــد.
گام ســوم: اعــالم حضــور رســمی جمعیــت در محلــه. در ایــن مرحلــه جمعیــت بــا هــدف تســهیل اجــرای نخســتین طــرح 
محلــه ســازی خــود بــه طراحــی و اجــرای آیین هــا و برنامه هایــی چــون عهدنامــه، پیمــان عاشــقان، برنامــه جشــن یلــدا در 
ــرار  ــر ق ــاد، برنامــه جشــن هفت ســین برکــت پرداخــت کــه دروازه غــار را تحــت تأثی ــه اعتی ــر، تجمعــی علی کوچه هــای فق

دهــد و حضــور رســمی خــود را بــرای ریشــه کنی معضــالت اجتماعــی در محلــه دروازه غــار اعــالم داشــت.
فاز دوم فعالیت های جمعیت امام علی در محله دروازه غار شامل گام های زیر است:

گام اول: پژوهــش دربــاره وضعیــت کــودکان دروازه غــار. آمارگیــری و تحلیــل نتایــج آمــاری به دســت آمده دربــاره وضعیــت 
کــودکان و نوجوانــان محلــه بــه لحــاظ آموزشــی، کار، بهداشــت و ســالمت، اصلیــت و برخــی پارامترهــای رفتــاری و روانــی، 
جهــت تعییــن نــوع، گســتردگی و محتــوای برنامه هایــی کــه در گام هــای بعــدی بــرای بهبــود و اصــالح محلــه بایــد پیــاده 
شــود، در پژوهشــی فشــرده چهــارروزه و مصاحبــه ی رودررو بــا 260 کــودک و نوجــوان دروازه غــار در ایــن مرحلــه انجــام شــد.

ــتم و  ــک سیس ــوان ی ــار به عن ــن دروازه غ ــر گرفت ــا در نظ ــن گام ب ــزاری. در ای ــی نرم اف ــای اصالح گام دوم: برنامه ه
ــاعته و  ــی چندس ــار اختالل ــد آن را دچ ــه قادرن ــی محــرک ک ــروی بیرون ــک نی ــوان ی ــت به عن ــزاری جمعی ــای نرم اف برنامه ه
ــا اجــرای برنامه هــای خــود  ــا ب ــرآن شــد ت ــد، پیش بینــی شــد. جمعیــت ب ــال نمــودن سیســتم کنن ــی غیرفع ــدروزه و حت چن
دســت کم چنــد ســاعت یــا چنــد روز بــرای کــودکان امنیــت بــه ارمغــان آورد و امنیــت تجــارت و مصــرف مــواد افیونــی را 

بــه ناامنــی مبــدل کنــد.
گام ســوم: ایجــاد ســخت افزارهای اصالحــی. بــرای فراهــم نمــودن امــکان فعالیــت دائمــی در دروازه غــار فضاهایــی بــرای 

ــه )علــم( ایرانــی اســت. ــه ســخت افزارهای اصالحــی پیش بینــی شــد کــه ایــن ســخت افزار در اصــل خان اســتقرار به مثاب
جمعیــت امــام علــی)ع( در تابســتان 1389 بــا هــدف توســعه روحیــه صلــح و دوســتی در میــان تمامــی اهالــی محــل به ویــژه 
ــا ســاکنان و جلــب مشــارکت های مردمــی  ــاط جمعیــت ب ــوام مختلــف ســاکن، افزایــش ســطح تعامــل و ارتب کــودکان و اق
بــرای امدادرســانی بــه کــودکان و خانواده هــای محــروم ایــن محلــه، ســه برنامــه جشــن پیــام مهــر بــه مناســبت نیمــه شــعبان، 
مســابقات ورزشــی بــا عنــوان مســابقات پیــام مهــر و مســابقات فوتبــال بــا عنــوان جــام پیــام مهــر ویــژه مــاه مبــارک رمضــان 
را در محلــه دروازه غــار برگــزار نمــود. در ســال 1390 فعالیت هــای جمعیــت در محلــه دروازه غــار قــوت و انســجام بیشــتری 

یافــت به نحوی کــه بــا تشــکیل گروه هــای مختلــف اقدامــات مفیــد و مثمــر ثمــری را در ایــن محلــه بــه انجــام رســاندند.
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کوچه گردان عاشق

پیمان عاشقان
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طرح شام عیاران

)مأخذ: آرشیو جمعیت امام علی )ع((

فعالیت های گروه های خانه علم دروازه غار
گــزارش ارائه شــده از فعالیت هــای خانــه علــم دروازه غــار بخــش کوچکــی از حاصــل تالش هــای داوطلبینــی اســت کــه در 
کوچه هــای پرمعضــل شــهر و دیارمــان اندوختــه شــده اســت. آمیــزه ای از علــم و عشــق دانشــجویانی کــه بــا دســتان خالــی و 
بــدون هیــچ امکاناتــی قــدم در مســیر دگرخواهــی نهاده انــد و صــدای صدهــا کــودک بی پنــاه دروازه غــار و چشــمان معصــوم 
ــه  ــب خان ــد. در مجمــوع فعالیت هــای اعضــای داوطل ــی شــنیدند و دیدن ــده وجــدان و روح آرمان طلب ــا حضــور زن ــا را ب آن ه

علــم دروازه غــار در قالــب گروه هــای تخصصــی مختلفــی بــه شــرح زیــر انجــام می گیــرد:
گــروه آمــوزش: ایــن گــروه بــه همــت دانشــجویانی عاشــق کــه خواســته اند تــا معلــم کودکانــی باشــند کــه ســال ها در آرزوی 
رفتــن بــه مدرســه شــب را بــه صبــح رســانیده اند، تشــکیل شــده اســت. بــرای کــودکان زیــر هفــت ســال کالس مهدکــودک بــا 
فعالیت هایــی چــون آمــوزش ســوره های قرآنــی، دعــا، نقاشــی، کاردســتی و دانســتنی های مختلــف تشــکیل می شــود تــا بــرای 
ســاعات اندکــی هــم کــه شــده کــودکان در پنــاه امــن خانــه علــم کودکــی کننــد و بــرای گام بعــدی زندگــی خــود )تحصیــل( 
آمــاده شــوند. بــرای کــودکان بــاالی هفــت ســال نیــز بــا هــدف پیشــرفت تحصیلــی کــودکان محصــل کــه بــه مدرســه می رونــد 
و آمــوزش کودکانــی کــه امــکان رفتــن بــه مدرســه را ندارنــد، تشــکیل می شــود. نکتــه مهــم گــروه آموزشــی، الگوســازی رفتاری 
و تحصیلــی ایــن دانشــجویان بــرای کــودکان اســت. همچنیــن گــروه آمــوزش دارای بخــش برنامه ریــزی درســی اســت کــه 
وظایفــی همچــون کالس بنــدی دانــش آمــوزان براســاس ارزشــیابی به عمل آمــده از آن هــا، انتخــاب معلم هــا بــرای هــر پایــه، 
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــرای معلمــان هــر پایــه )بــا همــکاری گــروه تحقیــق و توســعه(، تهیــه کتــب و ابــزار درســی و 
کمک درســی، تدویــن برنامــه ی چشــم انداز یک ســاله آموزشــی و... را برعهــده دارنــد. بخــش دیگــر بخــش ثبت نــام در مدرســه 

اســت کــه بــه پیگیــری ثبت نــام دانش آمــوزان در مــدارس رســمی و پیگیــری تحصیلــی آنــان می پــردازد.

فعالیت های گروه آموزش 

)مأخذ: آرشیو جمعیت امام علی )ع((

گــروه تحقیــق و توســعه: ایــن گــروه به نوعــی زیرمجموعــه گــروه آمــوزش بــوده کــه بــا نــگاه کنجکاوانــه در پــی ایجــاد 
بســترهای آموزشــی مــورد نیــاز کادر آمــوزش، معلمــان و دانــش آمــوزان خانــه علــم دروازه غاراســت.

گــروه پزشــکی: ایــن گــروه از پزشــکان و متخصصــان داوطلبــی تشــکیل شــده اســت کــه در دو حــوزه ی بهداشــت و تغذیه 
و درمــان و ارجاعــات پزشــکی کــودکان تحــت پوشــش و خانــواده آن هــا فعالیــت می کننــد.

فعالیت های گروه پزشکی 
)مأخذ: آرشیو جمعیت امام علی )ع((

گروه روانشناسی: مهم ترین فعالیت های این گروه شامل برگزاری کالس های هوش هیجانی، شناساندن احساسات به کودکان 
و ایجاد احساس رضایتمندی از خود و همچنین عالقه به خود، مشورت با مشاور درباره نحوه اداره کالس به صورت آرام سازی، 
تشکیل پرونده روانپزشکی برای تمام کودکان خانه علم دروازه غار، انجام تست های گودیناف و ترسیم خانواده برای ارزیابی هوش و 
محیط خانواده شان و تکمیل پرونده کودکان از طریق انجام مصاحبه بالینی با کودکان و تنظیم فرم های رفتاری توسط دبیران است.

گروه ورزش: این گروه با جذب کودکان و نوجوانان محله در قالب تیم های والیبال دختران، تیم فوتبال نونهاالن و تیم فوتبال نوجوانان 
سعی دارد به اهدافی چون ایجاد محیطی سالم و شاد جهت تخلیه انرژی منفی کودکان، پرورش احساسات مثبت و خصیصه هایی چون 

همکاری و دوستی، کاهش میزان خشونت و پرخاشگری و تقویت روحیه تیمی و ... دست یابد.

فعالیت های گروه ورزش
)مأخذ: آرشیو جمعیت امام علی )ع((
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باور،  ... هدف رسیدن به  با تشکیل کالس های آموزش نقاشی، سرود و موسیقی، تئاتر، مجسمه سازی و  گروه هنر: این گروه 
اعتمادبه نفس، آرامش درونی و ساختن یک فضای امن شخصی است و آموختن حرفه ای به این کودکان است تا با آموزش و یادگیری 

آن، در جهات مادی نیز بتوانند از آن استفاده کنند را دنبال می کنند.
گروه منابع انسانی: این گروه مسئولیت پذیرش افرادی را که به عنوان داوطلب به خانه علم مراجعه می کنند، برعهده دارد. پس از 
پذیرش اولیه، داوطلبان براساس عامل هایی نظیر تخصص، مهارت، زمان جهت همکاری و... وارد گروه های فعال خانه علم می شوند 

و فعالیت آن ها به طور مستمر تحت ارزیابی گروه منابع انسانی قرار می گیرد.
گروه مستندسازی: فعالیت هایی چون تهیه گزارش های فصلی فعالیت های خانه علم، تهیه فرم گزارش گروه آموزش، تبیین 
چشم انداز و مأموریت گروه مستندسازی مطابق با جلسات مدیریت استراتژیک در راستای عملکرد هدفمند و صحیح، بررسی و طراحی 

فرم های پذیرش گروه نیروی انسانی و تقسیم وظایف درون گروهی را انجام می دهد.
گروه حقوقی: این گروه از دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته حقوق تشکیل شده است که روی مسائل حقوقی کودکان ازجمله 
گرفتن شناسنامه کودکان فعالیت می کنند. تالش این گروه برای بیش از سی کودک در جریان است و موفقیت هایی را نیز در پی 

تالش های انجام گرفته کسب نموده است.
گروه روابط عمومی: خانه علم دروازه غار با هدف مطلع کردن اقشار جامعه از فعالیت های انجام شده در این مرکز افرادی را در 
قالب گروه روابط عمومی مشخص کرده که هر یک از آن ها وظایفی را در راستای این هدف بر عهده دارند و تاکنون به موفقیت های 

چشمگیری در راستای تحقق این هدف دست یافته اند.
گروه مددکاری: مراجعه اعضای بخش شناسایی به منزل کودکان تحت پوشش برای تکمیل اطالعات پرونده های این کودکان و 
ثبت شرح حال و کارهای انجام شده برای کودکان تحت پوششی که ازنظر معضالت خانوادگی وضعیت نامناسب تری نسبت به باقی 

کودکان تحت پوشش داشته و برای امدادرسانی فوری ازجمله مهم ترین فعالیت های این گروه است.
گروه کتابخانه: کتابخانه خانه علم دروازه غار باهدف دسترسی مناسب تر اعضاء جمعیت و کودکان تحت پوشش به منابع مکتوب 
متناسب با نیازهایشان بناشده است ازجمله فعالیت های این گروه می توان به نیازسنجی، گردآوری، چینش و به روزسازی کتاب ها، 

برگزاری جلسات کتاب خوانی، امانت دهی کتاب ها و فراهم سازی بستر نوشتن برای کودکان اشاره کرد.
گروه مالی: گروه مالی خانه علم دروازه غار با هدف مدیریت منابع مالی و تأمین نیازهای کودکان تحت پوشش در دو بخش مدیریت 

منابع نقدی و غیرنقدی مشغول به فعالیت است.
گروه کارآفرینی: این گروه با آغاز کسب وکار تولید کیسه های دوستدار محیط زیست و تشکیل کالس های آموزشی و شرکت در 

نمایشگاه های مختلف در راستای اهداف جمعیت امداد دانشجویی امام علی)ع( و خانه علم دروازه غار گام برمی دارد.

فعالیت های گروه کارآفرینی
)مأخذ: آرشیو جمعیت امام علی )ع((

بررسـی های آمـاری کودکان
چند سال پس از فعالیت خانه علم، وضعیت عمومی کودکان بعد از استقرار خانه علم به صورت آماری بررسی شده است. در جامعه 

آماری پژوهش سعی شده است کلیه کودکان محله پوشش داده شوند. موارد بررسی شده ازنظر مشخصات فردی کودک شامل 
بررسی ترکیب سنی کودکان، جنسیت کودکان، اصلیت کودکان، وضعیت وجود سند هویت و داشتن اوراق هویت و اصلیت است. 
ازنظر مشخصات خانوادگی کودک شامل تعداد اعضای خانواده، شغل پدر، شغل مادر، ارتباط شغل پدر و مادر، عالقه کودک به 
اعضای خانواده، شغل پدر و مادر و تعداد فرزندان است. ازنظر وضعیت بهداشت و سالمت شامل وضعیت بهداشت کودک، وضعیت 
پوشش کودک، وضعیت استحمام کودک، وضعیت مسواک زدن کودک، وضع سالمتی و بهداشت و شغل پدر و مادر، وضعیت لباس 
و شغل پدر و مادر، استحمام کودک و شغل پدر و مادر، وضع سالمتی و بهداشت و جنسیت، وضع سالمتی و بهداشت و اصلیت 
و وضع سالمتی و بهداشت و سن است. ازنظر وضعیت آموزشی )سطح سواد و تحصیالت( شامل وضعیت سواد کودک، مقطع 
تحصیلی کودک، سطح سواد و جنسیت، سطح سواد و اصلیت، سطح سواد و کار، سطح سواد و شغل پدر و مادر، سطح سواد و تعداد 
بچه های خانواده و داشتن اوراق هویت و سطح سواد است. تمامی موارد بررسی شده مبنایی برای بررسی های بعدی جمعیت است.

جمـع بندی
با توجه به شناخت ابعاد مختلف محله دروازه غار، کوچک ترین آسیب و تهدید محله در صورت ادامه روند کنونی؛ تعمیق مشکالت 
وضعیت موجود و آسیب های اجتماعی آن است. بررسی آماری و تحلیل هایی که پس از فعالیت های خانه علم صورت گرفته حاکی از 
بهبود قابل توجه وضعیت کودکان در ابعاد گوناگون است هرچند همچنان راهی طوالنی در پیش است؛ زیرا بهبود رویه زندگی ای که در 
طی سال ها و با تاریخچه ای ناخوشایند در این محله جریان دارد به یک باره امکان پذیر نیست و اقداماتی پیوسته و بلندمدت را می طلبد. 
همان طور که نتایج فعالیت های خانه علم در محله نشان می دهد تغییر و بهبود محله امکان پذیر است. چکیده این دستاوردها عبارت اند از:

اطالعات آماری نشان می دهد، فعالیت های خانه علم در محله منجر به افزایش بهره مندی 35 درصد کودکان از سند هویتی شده است 
و 2 درصد نیز در روند گرفتن شناسنامه قرار دارند. این در حالی است که ازنظر اشتغال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور وضعیت 
خانواده ها رو به افول بوده است اما باعث بی توجهی به سند هویتی کودکان نشده است. همچنین تحصیل کودکان پسر، 5 درصد و 
کودکان دختر، 9 درصد در مدارس افزایش یافته است و با توجه به تحصیل 30 درصد کودکان در خانه علم میزان بی سوادی کودکان 

در محله کاهش یافته است.
ازنظر تغییرات فردی تمامی کودکان درزمینه ی بهداشت تغییرات چشمگیری داشته اند. ازنظر رفتاری نیز خشونتشان به محبت و 

همکاری تغییر یافته و اعتمادبه نفس افزایش یافته است.
ازنظر تغییرات خانواده ها سه تغییر عمده در آن ها محسوس است: بسیاری از خانواده هایی که قباًل برای فرزندان خود شناسنامه 
نمی گرفتند، امروز بالفاصله بعد از تولد کودکانشان برای اخذ شناسنامه اقدام می کنند. خانواده هایی که در گذشته نیاز رفتن کودکان 
به مدرسه را احساس نمی کردند، امروز برای ثبت نام فرزندانشان به خانه علم مراجعه می کنند و برخی از خانواده ها برای ترک اعتیاد 

خود به خانه علم مراجعه می کنند.
فعالیت گروه های آموزش، تحقیق و توسعه، پزشکی، روانشناسی، ورزش، هنر، منابع انسانی، مستندسازی، کتابخانه، روابط عمومی، 
مددکاری، کارآفرینی و مالی در خانه علم دروازه غار و دستاوردهای هر کدام حاکی از پرورش ابعاد مختلف انسانی کودکان آن است. 
شناسایی و شکوفایی استعدادهای کودکان و پرورش آن باعث افزایش اعتمادبه نفس و احساس لذت در زندگی بین کودکان شده است. 
با انتقال تغییرات رفتاری و بهداشتی کودکان به خانه های آن ها که به صورت ریشه ای بر آن ها کار شده است باعث تسکین حدودی 
وضعیت نابسامان بهداشتی و فرهنگی محله شده است. تأثیراتی که با وجود از بین نبردن کلیه مشکالت آن باعث شروع روند بهبودی 
شده است. روندی که با توجه به بهره مندی از غنای فرهنگی ایستا نخواهد بود و امید آن می رود کودکان، خانواده ها و محله در کنار 

یکدیگر روزبه روز رو به بهبود روند.
هر یک از افراد جامعه با تخصص ها و تجارب مختلف با گام های مؤثر و نگاه خاص خود می توانند نقشی پررنگ در راستای رسیدن به 
جامعه ای بهتر داشته باشند. در این راه تمامی دانشگاهیان، حرفه مندان و عالقمندان می توانند به عنوان کنشگری فعال به جمعیت امام 
علی  بپیوندند و با فعالیت های داوطلبانه خود عالوه بر گسترش روحیه دگرخواهی، نشانی از نقش واالی انسانی در جامعه برجای گذارند.
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