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      دکتـر شیـوا محمـدی نیک

مؤسســه خیریــه نیکــوکاران شــریف از زمســتان ســال 1392 فعالیــت خــود را در حــوزه ی ارایــه خدمــت بــه نفــع 
نیازمنــدان جامعــه هــدف یعنــی کــودکان بــی سرپرســت و بــد سرپســت و زنــان سرپرســت خانــوار آغــاز کــرد.  
از نخســتین روزهــا، دغدغــه تیــم اجرایــی ایجــاد بســتری بــود کــه بتوانــد فقــر را از جــان خانــواده هایــی کــه در 
ســخت تریــن شــرایط مشــغول زیســتن هســتند، جــدا کــرده و بــا ارایــه آمــوزش هــای مبتنــی بــر علــم آمــوزی 
و حرفــه آمــوزی و در کنــار آن احیــای تــوان روحــی از دســت رفتــه در قالــب کالس هــای روانشناســی و ســبک 

زندگــی، مددجویــان را بــه نقطــه ای قابــل قبــول بــرای ادامــه مســیر زندگــی شــان هدایــت کنــد.
از نقطــه آغــاز کــه یــک مددجــو بــا دنیایــی از نیازهــای بســیار مهــم در جمــع خانــواده نیکــوکاران شــریف پذیرفته 
مــی شــود، واحــد مشــارکت هــای مردمــی بــا بیــش از دویســت مــددکار اجتماعــی فعــال، بــه نفــع ایــن خانــواده هــا 
اقــدام بــه جــذب حمایــت مــی کننــد. ایــن تیــم قدرتمنــد بــه عنــوان یــک بــازوی عملیاتــی در اکثــر برنامــه هــای 
میدانــی هماننــد امــداد رســانی در حــوادث غیــر مترقبــه کرمانشــاه و لرســتان در کنــار نیازمنــدان حضــور فعــال 

داشــته انــد و نخســتین ســنگر ارتباطــی میــان ســازمان و قاطبــه مــردم بــه شــمار مــی آینــد.
واحــد حمایتــی و توانمندســازی در حســاس تریــن بخــش بنیــاد وظیفــه دارد تــا ضمــن ارایــه آمــوزش هــای اولیــه 
و بازســازی تــوان جســمی و روحــی نیازمنــدان در کنــار آمــوزش هــای حرفــه آمــوزی، نســبت بــه رســیدگی مؤثــر 
بــه نیازهــای مددجویــان در قالــب ارایــه ســبدهای کاال، پایــش ســالمت و ارایــه خدمــات درمانــی، تامیــن پوشــاک 
و مســکن اضطــراری بــرای ایشــان اقــدام کنــد کــه در نهایــت و بعــد از گذشــت پروســه اســتاندارد توانمندســازی بــا 

ارایــه کمــک هزینــه هــای کســب و کار و کارآفرینــی زمینــه اســتقالل مالــی ایــن عزیــزان را فراهــم نماینــد.
از جملــه دیگــر خدمــات ایــن بخــش مــی تــوان بــه پایــش تحصیــالت کــودکان، نوجوانــان یــا جوانــان مددجــو اشــاره 
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کــرد کــه در قالــب کمــک هزینــه هــای تحصیلــی، حمایــت از نخبــگان، اعطــای وســایل کمــک آموزشــی و همچنیــن 
برگــزاری دوره هــا یــا اردوهــای تفریحــی بــرای باالبــردن ســطح اطالعاتــی آنهــا بــه اجــرا مــی رســد و ســایر تیــم هــای 
ســتادی نیکــوکاران شــریف نیــز بــه نوعــی در خدمــت تســهیل نیازهــا و فرآیندهــای ایــن دو بخــش مهــم و حیاتــی در 

حــال خدمت رســانی هســتند.
خـــدای را شـــاکریم در کـــه در پرتـــو عنایـــات مقدســـش و توجهـــات حضـــرت ولـــی عصـــر ارواحنـــا فـــداه 
و بـــه همـــت یکایـــک پرســـنل خـــدوم و دلســـوز ایـــن نهـــاد مردمـــی، موفـــق بـــه کســـب مقـــام مشـــورتی 
ــر  ــود مگـ ــن نبـ ــن ممکـ ــه ایـ ــدیم، کـ ــد شـ ــل متحـ ــازمان ملـ ــادی سـ ــی و اقتصـ ــورای اجتماعـ ــژه شـ ویـ
ــرده اســـت. ــم کـ ــته و آن را تکریـ ــزت آدمـــی را گرامـــی داشـ ــان و عـ ــه جـ ــه اصولـــی کـ ــا پایبنـــدی بـ  بـ

به امید فرداهای روشن 
دکتـر شیـوا محمـدی نیـک 

مدیر عامل و بنیانگذار
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واحـد حمـایتی

در حــوزه  ی معاونــت حمایتــی و توانمنــد ســازی، کلیــه فرآیندهــا از طریــق ســامانه هــای ذیــل رســیدگی و بــه انجام 
ــد: می رس

ــرایط را تحــت پوشــش  ــن ش ــای الزم، واجدی ــیدگی و بررســی ه ــس از رس ــددکاران اجتماعی:پ ــد م ــف- واح ال
ــرار مــی  دهنــد. حمایــت هــای ایــن مؤسســه ق

ب- واحــد حقــوق ماهیانــه )مســتمری/ ســبد کاال(: بــه مددجویــان تحــت پوشــش بنیاد ماهیانــه مبلغی تحــت عنوان 
مســتمری پرداخــت مــی شــود. عــالوه بــر ایــن، اقالمــی چــون ســبد کاال شــامل مــواد پروتئینــی، شــوینده، غــالت و 

حبوبــات بــه آنهــا ارائــه و تحویــل مــی گــردد.
ج- واحــد ســالمت و درمــان: در ایــن واحــد ضمــن پایــش مســتمر ســالمت و بهداشــت مددجویــان، کلیــه هزینــه ها 

در قالــب فوریــت هــای پزشــکی و درمانــی پــس از بررســی پوشــش داده مــی شــود.
ــه ای،  ــای حرف ــارت ه ــان، مه ــای آموزشــی مددجوی ــه نیازه ــت ب ــا عنای ــز ب ــن واحــد نی ــوزش: در ای د- واحــد آم
بهداشــتی و مهــارت هــای کســب و کار بــا همــکاری مراکــز آموزشــی، فنــی و حرفــه ای و دولتــی  و همچنیــن ارایــه 
گواهینامــه هــای معتبــر برنامــه هــای مدونــی پیــش بینــی و بــه اجــرا مــی رســد تــا مددجویــان بــه خودکفایــی و 

خــود اشــتغالی نایــل گردنــد.
ه- واحــد اشــتغال و کارآفرینــی: در ایــن واحــد تــالش مــی شــود تــا مددجویــان به تناســب مهارتهــای خــود در مراکز 
مختلــف در ســطح جامعــه مشــغول بــه کار و فعالیــت گردنــد. مؤسســه خیریــه نیکــوکاران شــریف در برنامــه هــای 
مــدون پیــش بینــی شــده، سیســتمی بــه منظــور ایجــاد انگیــزه بســیار بــاال، شــوق کاری و بــکار گرفتــن مددجویــان 
در خلــق مشــاغل و کار آفرینــی در مســیر خودکفایــی و اســتقالل اقتصــادی را ایجــاد نمــوده کــه بــا رویکــرد ایجــاد 
کارگاه هــای تولیــد و فضــای تولیــد ، صرفــه جویــی  و جلوگیــری از خــروج ارز جهــت خریــد تولیــدات و محصــوالت 

خارجــی را بصــورت جــدی دنبــال مــی کنــد.
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ریـز خدمات رفـاهی- نیمسـال اول 1398
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ریـز خدمات آمـوزشی و تحصیلی- نیمسـال اول 1398
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ریـز خدمات درمـانی- نیمسـال اول 1398
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کمک های ارسـالی به منـاطق سیـل زده

حــال دلمــان خــوب نیســت از دیــدن ویرانــه هــای زندگــی هموطنانمــان، بــه همین بهانــه دســتانمان را در دســتان شــما گره 
کردیــم و از شــما کمــک ُجســتیم و ایمــان داشــتیم کــه بازهــم مــا را در ایــن راه تنهــا نخواهید گذاشــت.

بــا کمــک هــای شــما خیریــن و نیکــوکاران همیشــه حاضــر و بــه همــت مــددکاران بنیــاد خیریــه نیکــوکاران شــریف و بنیــاد 
فرشــته هــا توانســتیم هدایــای غیــر نقــدی شــما عزیــزان کــه شــامل لبــاس گــرم، پتــو، مــواد خوراکــی، لــوازم بهداشــتی، 
وســایل گرمایشــی را بــه دســت هموطنــان ســیل زده برســانیم و بــه کمــک هدایــای نقــدی شــما نیکــوکاران عزیــز توانســتیم 
پنــج ســرویس بهداشــتی و حمــام در روســتای ســیل زده چــم گــرداب، پــل دختــر احــداث کنیــم تــا شــاید قــدم کوچکــی 

بــرای ایجــاد آرامــش هموطنانمــان برداشــته باشــیم ایــن قصه ایســت کــه شــما نیکــوکاران قهرمــان آن هســتید.   
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دشت آزادگان به روایت تصـویر

غــرب و جنــوب غــرب کشــور در ســال جدیــد یکــی از بســترهای بــارش هــای ســیل آســای بهــاری بــود کــه بعلــت طغیــان 
آنــی رودخانــه هــا، خســارت هــای جبــران ناپذیــری را بــه شــهرهای بــزرگ و روســتاها و بــه تبــع آن منــازل مســکونی و مراتع 

در استان های لرستان و خوزستان وارد کرد. 
بنیــاد نیکــوکاران شــریف بــا اشــراف علمــی و عملیاتــی بــه نقــاط آســیب دیــده، طــی شــش نوبــت اعــزام گــروه های امــدادی 
در قالــب ارســال کمــک هــای اولیــه، خــوراک، پوشــاک و ارزاق مــورد نیــاز ســیل زدگان و در ادامــه ســاخت ســرویس هــای 
بهداشــتی و حمــام در روســتای چــم گــرداب پلدختــر و روســتاهای بُنــده و شــاکریه از توابــع سوســنگرد خوزســتان کــه بــه 
عنــوان مراکــز آســیب دیــده بــه میــزان صــد درصــد تخریــب در آمــار از آنهــا یــاد شــده اســت، اقدامــات الزم در جهــت کاهش 

آالم هموطنــان مــان در ایــن مناطــق را بــه انجــام رســانید.
امید است در کنار همت بلندتان، شرایطی را هموار کنیم تا هیچ خانواده ای بی سرپناه نماند.
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بازسـازی روستـای چـم گـرداب لرستـان

بــا همــت خیریــن و همچنیــن مشــارکت مــردم در کمپیــن امدادی یــاری بــه ســیل زدگان، فرآیند ســاخت و تجهیز 
ســرویس هــای بهداشــتی و حمــام تکمیــل شــد و جهــت اســتفاده عمومــی در روســتای چــم گــرداب بــه اهالــی 

شریف آن هدیه شد.  
بــا پایــان یافتــن فرآینــد توزیــع کاالهــای ضــروری نیــز در چندیــن نوبــت مســتمر، مؤسســه خیریــه نیکــوکاران 
شــریف در حــال انجــام برنامــه هــای مطالعاتــی بــرای آغــاز ســاخت مراکــز بهداشــت در برخــی از روســتاهای ســیل 

زده اســت.
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کمک های ارسـالی به استـان سیل زده گلستـان

حال همه ما خوب است؛ اما تو باور نکن!  
در روزهــای ســختی کــه حتــی زیســتن روی خــاک تفتیــده خوزســتان، ســرزمین کوهســتانی لرســتان و جلگــه 
گلســتان بــه انــدازه درنگــی ســخت تــر شــده و طاقــت هــر انســانی را کاســته، تنهــا دســت یاریگــر شــما بــود کــه 

چون مرهمی بر این زخم کارگر شد.  
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اهـدای سبـد کاالی ماه مبـارک رمضـان

ــواده تحــت  ــژه 2۸۷۰ خان ــارک رمضــان، ســبد کاالی حمایتــی وی ــاه مب ــاز م ــا آغ ــان ب ــه روال هرســاله و همزم ب
پوشــش مؤسســه خیریــه نیکــوکاران شــریف و بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــه زنــان سرپرســت خانــوار اهــدا شــد.

بــه گــزارش واحــد حمایتــی و توانمندســازی، ایــن ســبد شــامل گوشــت قرمــز، گوشــت ســفید، برنــج، حبوبــات، 
روغــن مایــع، ماکارونــی، خرمــا، رب، تــن ماهــی، عــدس، ادویه جــات، ســویا، لپــه، لوبیــا چیتی، رشــته پلویی، رشــته 
آشــی، پــودر کتلــت و اقــالم بهداشــتی شــامل خمیــر  دنــدان، صابــون، مایــع ظرفشــویی، مایــع دستشــویی، پــودر 
لباسشــویی بــوده کــه بــا حمایــت هــای ارزشــمند خیریــن بــه نفــع جمعیــت تحــت پوشــش ایــن نهــاد مردمــی 
تهیــه و پیــش از فرارســیدن مــاه میهمانــی خــدا در میــان خانوارهــای نیازمنــد ســاکن شــهرهای تهــران، ورامیــن و 

رشــت توزیــع گردیــد.
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توزیع شیـر خشک در منـاطق محـروم

بــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان از هموطنانمــان دعــوت کردیــم تــا در پویــش تامیــن شیرخشــک از محــل فطریــه، 
نــوزادان محــروم از تغذیــه ســالم و شــیر مــادر را حمایــت کننــد.

بــا تجمیــع کمــک هــای واصلــه بــه واحــد مشــارکت هــای مردمــی و بــا همــکاری واحــد حمایتــی و توانمندســازی، 
خریــد محمولــه شــیر خشــک انجــام شــد و در نهایــت در آســتانه عیــد ســعید قربــان طــی شــش مرحلــه در مناطق 

کــم برخــوردار شهرســتانهای تهــران، ورامیــن و حومــه رشــت توزیــع گردید.
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اهـدای رایـانه

مرتضــی دانشــجوی کاردانــی رشــته کامپیوتــره کــه بــا مــادرش در مشــهد زندگــی مــی کنــه. چنــدی قبــل بــود 
کــه در تمــاس بــا واحــد حمایتــی و توانمندســازی و بــا همــه مشــکالتی کــه در روان صحبــت کــردن داشــت، بــه 
مــا گفــت کــه علیرغــم عالقــه شــدیدی کــه بــه رشــته اش داره، امــا بخاطــر شــرایط ســخت اقتصــادی مــادرش و 
همچنیــن هزینــه هــای زیــاد اجــازه نشــینی و مخــارج منــزل، نمــی تونــه پــروژه هایــش را بصــورت عملــی روی یک 

رایانه شخصی یا حتی قرضی تست کنه و به انجام برسونه.  
ــا اعــزام نماینــده مــورد اعتمادمــون در خراســان رضــوی، اطالعــات  ــه بــود کــه دســت بــه کار شــدیم و ب اینگون
دقیــق تــری رو دربــاره شــرایط او بــه دســت آوردیــم. در نهایــت قــرار شــد بــا توجــه بــه اســتانداردهای مــورد نیــاز 

بــرای مطالعــات علمــی و عملــی مرتضــی، یــک سیســتم مناســب رو بــراش تهیــه کنیــم.
یکماه بعد با او قرار گذاشتیم تا به هوای دیدار و سرکشی ماهانه شگفت زده اش کنیم.  

در بــاز شــد و تــا اومــد کــه دســت بــده، نگاهــش بــه جعبــه لــب تــاپ افتــاد، چشــمانش بــرق زد امــا بــاز هم بــاورش 
ــد. نمی ش

با همان لحن شیرین و نامفهومش پرسید که: برای منه؟ 
+ بله برای شماست! مبارک باشه! 

ــه اطرافیــان مــون، دل خیلــی هــا رو شــاد کنیــم. چیزهــای  ــا یــک ذره توجــه بیشــتر ب بعضــی اوقــات میشــه ب
کوچک و کم ارزش برای خیلی ها آرزوهای دست نایافتنیه. 

پس بیایید به هم مهر بوزریم تا شریف بمانیم!
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اسکـان مـادر و کـودک ورامینی

رســیدگی بــه نیازهــای اضطــراری زنــان سرپرســت خانــوار در مســیر پوشــش مؤلفــه هــای امنیــت و آرامــش بــرای 
مددجویــان مؤسســه خیریــه نیکــوکاران شــریف از اولویــت باالیــی بــرای ایــن ســازمان مــردم نهــاد برخــوردار اســت. 
چــرا کــه بــا تامیــن ایــن دو عنصــر حیاتبخــش اســت کــه برنامــه هــای توانمندســازی معنــای واقعــی خــود را پیــدا 

مــی کنــد.
خرســندیم کــه بــه اطــالع برســانیم؛ در ســایه ســار لطــف حضــرت حــق تعالــی و بــه همت یکایــک خیرین همیشــه 
همــراه، پویــش تهیــه ســرپناه بــرای مــادر و کــودک ورامینــی بــا موفقیــت بــه اتمــام رســید و در اولیــن فرصــت، 

منزلی امن برای مددجویان عزیزمان فراهم گردید.  
ایــن پویــش بــا همــکاری واحــد مشــارکت هــای مردمــی و همچنیــن همراهــی حامیــان قدیــم و جدیــد از لحظــه 
آغــاز بــا توجــه ارزشــمند ایــن عزیــزان روبــرو شــد و بــا تکمیــل فرآینــد مالــی مــورد تقاضــا و همچنیــن اهــدای 
هدیــه ای از ســوی مدیرعامــل محتــرم در قالــب کمــک مالــی، اقــدام بــرای اجــاره خانــه ای امــن آغــاز شــد و در 

نهایــت بــا اســباب کشــی بــه مقصــد جدیــد، شــرایط مناســب بــرای ادامــه زندگــی مــادر و کــودک مهیــا شــد.
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ودیعـه مسکـن

داشــتن یــک ســرپناه بــرای خانــواده هــا یکــی از اولویــت هــای واحــد حمایتــی اســت. واحــد حمایتــی در راســتای 
ایــن هــدف بــرای خانــواده هایــی کــه بــرای ودیعــه مســکن خــود بــا مشــکل روبــرو هســتند مبلغــی را بــه آنهــا اهدا 

مــی کنــد کــه بتواننــد در منزلــی مناســب اســکان یابنــد.
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 اهـدای سیسمـونی

حمایــت از خانــواده هــای نیازمنــد در تمــام ابعــادی کــه بتــوان پاســخگوی احتیاجــات ضــروری آنــان بــود از جملــه 
وظایــف واحــد حمایتــی و توانمندســازی اســت.

بــا تولــد هــر کــودک، دریچــه ای از مهــر و رحمــت خداونــد بــر خانــواده گشــوده شــده و کانــون هــر خانــواده مملــو 
از شــادی و ســرور مــی شــود. در ایــن میــان نــو گالنــی کــه بــه هــر دلیــل از نعمــت وجــود پــدر یــا مــادر محــروم 
هســتند نیــز بــه همــت مــردان و زنانــی از ســرزمین پــارس، جــای خالــی عزیزانشــان را کمتــر حــس کــرده و ســایه 

حمایــت را همچنــان بــر سرشــان حــس مــی کننــد.
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اهـدای جهیـزیه

واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاران شــریف در ارتبــاط بــا تهیــه جهیزیــه بــرای دختــران دم بخــت اقداماتــی را صورت 
داده اســت و ســعی کــرده اســت هــر ســاله بــرای تعــدادی از دختــران دم بخــت و بــه شــدت نیازمنــد اقــالم ضروری 

منــزل را تهیــه نماید.
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اهـدای لـوازم منـزل

یکــی از اقدامــات واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاران شــریف اهــدای لــوازم ضــروری زندگــی بــه خانــواده هــای تحــت 
پوشــش خــود مــی باشــد تــا بتواننــد حداقــل امکانــات رفاهــی را بــرای گــذران زندگــی داشــته باشــند.
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اهـدای پـوشـاک

یکــی از اقدامــات واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاران شــریف بــرای نیازمنــدان تحــت پوشــش، اهــدای پوشــاک فصلی 
و مطابــق بــا نیازهــای ضــروری کــودکان و مادرانشــان اســت کــه بــا فــرا رســیدن هــر فصــل، پوشــاک مناســب برای 

تمامــی خانــواده هــای تحــت حمایــت در اســتانهای تهــران، ورامیــن و گیــالن تهیــه و در اختیارشــان قــرار گرفت.
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تـوزیع غـذای نـذری

بــا آغــاز مــاه محــرم و گرامی داشــت یــاد و شــجاعت مــردان بــزرگ تاریــخ، تهیــه و توزیــع غذاهــای نــذری طعــم 
ــر از مواقــع دیگــر روزی رســان می شــود! ــان بیش ت ــگار در ایــن مــورد  خــدای مهرب خاصــی دارد و ان

بنیــاد نیکــوکاران شــریف کــه در ایــام مختلــف ســال بــا زنده نگه داشــتن و ادامــه دادن ســیرۀ پــاک نبــوی مراســم 
مذهبــی پُرشــوری را اجــرا می کنــد؛ توزیــع غــذای نــذری در بیــن ایتــام و نیازمنــدان را در نیــز در رأس امــور خــود 

ــد. ــرار می ده ق
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سبـدکاالی تـابستـان

بــا شــروع فصــل تابســتان بــرای همــه ی خانــواده هــای تحــت حمایــت تعــدادی از اقــالم و مایحتــاج اولیــه زندگــی 
تهیــه و اهــدا شــد.
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هـدایای کـودکـان

همــه مــا در کودکــی آرزوهایــی را در ســر مــی پروراندیــم کــه هرگــز نتوانســتیم بــه آن هــا برســیم. امــروز خیلــی از 
مــا قــدرت آن را داریــم کــه آن آرزوهــا را بارهــا بــرآورده کنیــم. کــودکان بــی سرپرســت نیــز آرزوهــای زیادی در ســر 
دارنــد کــه مــا مــی توانیــم پلــی بــرای رســیدن آن هــا بــه آرزوهایشــان باشــیم. در بنیــاد نیکــوکاران شــریف تعــداد 
زیــادی از ایــن کــودکان بــی سرپرســت و یتیــم هســتند کــه آرزوهــای کوچکشــان بــرای آن ها دســت نیافتنــی ترین 

آرزوهاســت کــه تعــدادی از ایــن آرزوهــا توســط حامیــان مهربــان بــرآورده شــده اســت.
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روپـوش مـدرسـه

بــا شــروع ســال تحصیلــی بــرای تعــدادی از کــودکان تحــت حمایــت کــه بــرای تهیــه روپــوش مدرســه مشــکل 
مالــی داشــتند، واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاران شــریف بــه ایــن عزیــزان کمــک هزینــه ای بــرای خریــد روپــوش 

پرداخــت کــرد. 
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تـوزیع لـوازم التحـریر

ــا خاطــرات خــوب و بــد همراهــه، بعضــی از مــا فقــط اتفاق هــای خوبــش رو بــه یــاد  اول مهــر بــرای همــه مــا ب
ــم. ــان می افتی ــته و امتح ــق های ننوش ــترس مش ــه، اس ــاد تنبی ــط ی ــه فق ــی دیگ ــم و بعض می آری

امــا همــه مــا یــک خاطــره مشــترک داریــم؛ اواخــر شــهریور کــه می شــد از تصــور اینکــه قــراره بــازی و شــیطنت 
رو کنــار بذاریــم و از صبــح بشــینیم پشــت نیمکــت تــا بعــد ازظهــر! بغــض گلومــون رو فشــار مــی داد. از کارتــون و 

تفریــح هــم خبــری نبــود تــا بعدازظهــر تــازه اگــر مــادر اجــازه مــی داد و نمی گفــت: اول مشــق، بعــد کارتــون!
فکــر کــردن بــه ایــن چیــزا شــروع پاییــز و ســال تحصیلــی جدیــد رو برامــون ســخت می کــرد. امــا فقــط یــک چیــز 
می تونســت از تلخــی ایــن زهــر کــم کنــه و کام مــا رو شــیرین کنــه! خریــد کیــف و دفترهــای فانتــزی و ســیمی 

زیبــا !
بــرای نوشــتن تــوی اون دفترهــا لحظــه شــماری می کردیــم. پاک کن هایــی کــه بــوی آدامــس مــی داد یــا مدادهــای 

عروســکی! بعــدش تــازه نوبــت جلــد کــردن کتاب هــا و دفترهــا بــود، بــا کاغــذ کادوهــای رنگی.
آخرش هم کفش و روپوش های جدیدمون رو می پوشیدیم و می رفتیم مدرسه

امــا ایــن داســتان فقــط از زاویــه دیــد یــک عــده تعریــف شــده بــود. بیشــتر مــا هرســال اینطــوری مهــر رو شــروع 
می کردیــم غافــل از اینکــه ممکنــه همکالســی یــا بغــل دســتیمون نتونســته باشــه دفتــری کــه از مدت هــا قبــل 
پشــت ویتریــن مغــازه دیــده بخــره و بــا بغضــی کــه بــه زور قــورت داده اومــده مدرســه و نشســته پشــت نیمکــت 

درســت کنــار مــا.
داســتان اینجــوری شــد کــه مــا در موسســه خیریــه نیکــوکاران شــریف تصمیــم گرفتیــم کاری کنیــم کــه از تلخــی 
شــروع پاییــز و روز اول مهــر کــم کنیــم. بــرای عملــی کــردن ایــن تصمیــم بــه کمــک شــما نیــاز داشــتیم کــه مثــل 

همیشــه ایــن کمــک رو از مــا دریــغ نکردیــد.
خیریــه نیکــوکاران شــریف بــا کمــک شــما بــرای ۷۰۰  نفــر از بچه هــای ایــران کــه توانایــی خریــد لوازم التحریــر 
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نداشــتند، لوازم التحریــر تهیــه کنیــم و دستشــون برســونیم. ایــن برنامــه در ســه فــاز بــه نفــع دانــش آمــوزان مناطق 
محــروم بــه انجــام رســیده کــه تونســته بــه لطــف شــما بچه هــا رو غافلگیــر و خوشــحال بکنــه.
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رنـگ آمیـزی مـدرسـه

همیشه آغاز سال نو و کار نو با خانه تکانی و زیباسازی درون و برون انسان همراه است.
آغــاز هــر ســال تحصیلــی تــوام اســت بــا شــور و اشــتیاق فرزنــدان ایــران زمیــن بــرای ورق زدن برگــی جدیــد در 
زندگــی شــان و تــالش بــرای رســیدن بــه موفقیــت در مســیر کســب علــم و دانــش و در نهایــت پذیرفتن مســؤولیت 

بــرای ســاختن فردایــی بهتــر بــه نفــع همنوعــان شــان.
بنیــاد نیکــوکاران شــریف و بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا هــم در ایــن راه از تمــام پتانســیل هــای خــود بــرای فراهم 
کــردن زمینــه هــای رشــد در میــان مددجویــان خــود بهــره گرفتــه اســت و بــا تامیــن نیازهــای آنهــا چــه در حــوزه 
ــا وظیفــه  ــه ســازی و بازســازی مراکــز آموزشــی ســعی دارد ت ــر و کیــف و کفــش مدرســه و چــه ب ــوازم التحری ل

اجتماعــی خــود را بــه بهتریــن نجــو بــه انجــام برســانند.
در هفتــه پایانــی شــهریور نــود و هشــت، تیــم مــددکاران نیکــوکاران شــریف و بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا در ادامه 
برنامــه آمــاده ســازی مراکــز آموزشــی بــرای میزبانــی شایســته از آینــده ســازان ایــران، فضــای آموزشــی دبســتان 
ــه نفــع دانــش آمــوزان محــروم ایــن منطقــه زیباســازی  شــهید عراقــی روســتای امامــزاده حســن شــهر ری را ب

کردنــد.
ــط  ــزی، توس ــگ آمی ــات رن ــام عملی ــن انج ــه ضم ــود ک ــد اداری ب ــد کالس و 2 واح ــه دارای 12 واح ــن مدرس ای
نیروهــای داوطلــب بــا نقــش گل و ســبزه بــه زیبایــی آراســته شــد و قبــل از آغــاز رســمی کار مــدارس بــه ایــن 

ــد. ــزان واگــذار گردی عزی
امیــد اســت بــا همــکاری یکایــک خیریــن داوطلــب، بتوانیــم فعالیــت هــای گســترده ای را در حــوزه هــای مختلــف 

خدمــت رســانی بــه نفــع کــودکان بــی سرپرســت و بدسرپرســت و خانــواده هــای ایشــان بــه انجــام برســانیم.
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اهـدای لوازم تحـریر به دانش آموزان کپـرنشین

ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــهر اس ــتان ایرانش ــری شهرس ــران در ۶۰ کیلومت ــع حنظ ــو، از تواب ــتای رودبال از روس
براتــون مــی گیــم. بــا یــک عالمــه راه پرپیــچ و خــم و کوهســتانی کــه حتــی خــودروی مــا هــم بــه ســختی تونســت 
ــر و  ــف، دفت ــرای شــروع کالس هاشــون کی ــا ب ــن بچــه ه ــه ای ــم ک ــت کردی ــه اونجــا برســه، گزارشــی رو دریاف ب

ــد. ــر ندارن لوازم التحری
مــا هــم خودمــون رو بهشــون رســوندیم تــا زودتــر درس و مشــق رو شــروع کننــد، از طــرف همــه شــماها بــه تــک 
تــک شــون یــه کیــف عالــی هدیــه دادیــم پــر از مــداد و دفتــر و همــه اونچــه کــه یــه لــوازم التحریــر دانــش آمــوز 

بهــش نیــاز داره. ممنــون کــه مثــل همیشــه در کنارمــون هســتید و بــه فرزنــدان ایــران توجــه مــی کنیــد.
سیستان و بلوچستان به حمایت همه ما نیاز داره!
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افتتـاح کتـابخانه ای در سقـز

در آســتانه ســال جدیــد تحصیلــی و بــا رویکــرد فراگیــر نمــودن فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی در میــان 1۰ هــزار 
مددجــوی مؤسســه خیریــه نیکــوکاران شــریف، کتابخانــه ای جدیــد در یکــی از روســتاهای محروم شهرســتان ســقز 

اســتان کردســتان افتتــاح گردید.
در آییــن افتتاحیــه ایــن مرکــز فرهنگــی کــه بــا همــکاری انجمــن مهــرورزان و اهالــی ایــن منطقــه برگــزار شــد از 
حمایــت خیریــن ایــن نهــاد مردمــی در پیشــبرد فرصــت هــای کســب علــم و دانــش در ایــن شــهر محــروم تشــکر 

و قدردانــی شــد.
پیــش از ایــن نیــز نیکــوکاران شــریف در راســتای ارتقــای فرهنــگ کتابخوانــی همــکاری هایــی بــا این انجمن داشــته 

و امیــدوار اســت بــا کمــک یکایــک حامیــان محتــرم ایــن امــکان را در ســایر نقــاط محروم کشــور توســعه دهد.
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بازدید منـازل مددجویان

یکــی از اقدامــات اولیــه مــددکاران واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاران شــریف، بازدیــد از منــزل مددجویــان تحــت 
حمایــت و بررســی شــرایط زندگــی آنهــا از نزدیــک، بــرای خدمــت رســانی هرچــه بهتــر بــه آنهــا مــی باشــد.
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پـایـاری برای محمدرضـا

از همان لحظه که چشمانش بر دنیا روشن شد، با عارضه ای سخت بنام “فلج مغزی” رو در رو بود.
در ســالهایی کــه گذشــت همــت بــی پایــان مــادر بــود کــه او را ســراپا نگــه داشــت و شــوقی بــه او داد تــا توانســت 

تحصیلــش را آغــاز کنــد.
محمدرضــا امــروز در آســتانه دوازدهمیــن ســال زندگــی، ســومین ســال از حضــورش را در دبســتان ســپری می کند 

و پلــه پلــه در حــال پیــش روی بــه ســوی یــک زندگــی بهتر اســت.
یک زندگی خوب که حق اوست !

در ایــن مســیر ســخت، همراهــش شــدیم و بــا تامیــن هزینــه هــای درمــان بیمارســتانی، ویلچــری را کــه بــه همــت 
یکــی از حامیانــش خریــداری شــده بــود را بــه او هدیــه کردیــم.
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اهـدای تخت های بیمـارستـانی

مؤسســه خیریــه نیکــوکاران شــریف و بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــا عنایــت به مســؤولیت های مشــخص خــود در 
راســتای تجهیــز امکانــات فرســوده یــا غیــر اســتاندارد مراکــز درمانــی و توانبخشــی و پیــرو تفاهمنامــه همــکاری ای 
کــه بــا بیمارســتان توانبخشــی رفیــده تهــران بــه امضــا رســانیده انــد، نســبت به تعویــض چندیــن تخت بیمارســتانی 

در بخــش نگهــداری کــودکان ایــن مرکــز اقــدام کردنــد.
دکتــر شــیوا محمــدی نیــک بنیانگــذار ایــن دو نهــاد کمــک رســان ضمــن اعــالم خرســندی از تحقــق ایــن امــر، از 
برنامــه هــای آتــی جهــت ادامــه رونــد پوشــش نیازهــای درمانــی کــودکان بیمــار و نیازمنــد بیمارســتان رفیــده و 
همچنیــن تســهیل رونــد خدمــت رســانی بموقــع بــه ایــن عزیــزان گفــت و ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا تعامــل ایــن 
دو مجموعــه بتوانیــم گامهــای مؤثــری را در جهــت کاســتن از دغدغــه هــای خانــواده هایشــان حیــن و بعــد فرآینــد 

درمانــی و توانبخشــی برداریــم.
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جـراحی روده امیـد

امیــد نــوزادی اســت ۷ ماهــه کــه بــه همــراه پــدر ، مــادر و 5 خواهــر و بــرادر دیگــرش در محلــه نعمــت آبــاد تهــران 
زندگــی مــی کند. 

زندگــی را بــا درد پیچیدگــی روده آغــاز کــرد کــه عمــل دفــع را غیــر ممکــن مــی کــرد. بــا یــک جراحــی اضطــراری 
بخشــی از درمــان آغــاز شــد امــا ســر روده بــزرگ را در بیــرون شــکمش قــرار دادنــد تــا بتوانــد بصــورت موقــت از 

خطر مرگ نجات پیدا کند .  
در آســتانه عیــد قربــان پویــش پنجــره امیــد بــا موفقیــت بــه اتمــام رســید، و پســر هشــت ماهــه مــا، امروز با پشــت 
ســر گذاشــتن آخریــن عمــل جراحــی و پایــان دوره نقاهــت در آغــوش مهــر مــادر و ســایه بــان امــن پــدر بیمــارش 

ســالمتی اش را بازیافته اســت.
این داستانی است که شما نیکوکاران قهرمان آن هستید و خواهید ماند! 
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جـراحی دست امیـرحسین

شش ماهه بود که پای بر این کره خاکی نهاد 
حیــن زایمــان و بــه علــت نرســیدن اکســیژن بــه مغــزش، دچــار معلولیــت و ضعــف شــدید در دســت هــا و پاهــای 
کوچکــش شــد. متاســفانه بــا فشــار شــدیدی کــه بــه انــدام هــای حرکتــی اش آمــد دو بــار مجبــور به عمــل جراحی 

شــد و در نهایــت بــرای جلوگیــری از آســیب بیشــتر در حــال انجــام مراحــل درمانــی و فیزیوتراپــی مســتمر اســت.
محمــد حســین امــروز هفــت ســاله شــده. بــه لحــاظ ذهنــی تیزهــوش اســت و بیشــتر از یــک انســان ســالم تــوان 

پــردازش فکــری را دارد. 
این فرزند ایران زمین، برای زندگی کردن می جنگد، موهبتی که حق اوست! 

در ایــن مســیر پــر فــراز و نشــیب و در کنــار شــما نیکــوکاران شــریف مــی توانیــم، شــوق او را بــرای پیشــرفت و 
رسیدن به بهترین ها که شایسته اوست، فزونی بخشیم. 

در سخت ترین شرایط، همیشه راهی هست ... 
راهی که سیاهی شب را به روشنای روز می رساند ! 
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لیـزردرمـانی صبـا

صبــا از بــدو تولــد روی صورتــش مــاه گرفتگــی داشــته اســت کــه بــا انجــام 1۰ مرحلــه لیزردرمانــی از بین مــی رود. 
واحــد حمایتــی نیکــوکاران شــریف تمامــی هزینــه هــای لیزردرمانــی صبــای عزیــز را قبــول کــرده اســت کــه تــا بــه 

امــروز ۶ جلســه انجــام شــده اســت کــه رونــد رو بــه بهبــود صورتــش کامــال مشــهود اســت.
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جـراحی پـا

تانیــا کوچولــو بــا بیمــاری ســندروم الرســن متولــد شــده اســت. ایــن بیمــاری بــا تظاهــرات بالینــی پیچیــده بــه 
همــراه دررفتگــی هــای مــادرزادی مفاصــل مختلــف اســت. او در ناحیــه پــا احتیــاج بــه یــک عمــل فــوری داشــته 

کــه بنیــاد نیکــوکاران شــریف هزینــه ایــن عمــل را پرداخــت کــرد.
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کفش بـریس

واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاران شــریف بــرای یکــی از کــودکان تحــت حمایــت خــود کــه بــه دلیــل بیمــاری فلــج 
مغــزی  مشــکل حرکتــی دارد و بــرای راه  رفتــن احتیــاج بــه یــک نــوع کفــش طبــی مخصــوص داشــت، بــا همراهی 

حامیــان خــود توانســت ایــن کفــش را تهیــه کــرده و  آرزوی کودکــی را بــرای راه رفتــن بــرآورده ســازد.
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دومیـن جـراحی چشـم ابـوالفضـل 

ابوالفضــل، یکــی از مددجویــان بنیــاد نیکــوکاران شــریف بــود کــه معــرف شــما خیریــن و نیک اندیشــان گرامــی 
اســت. ابوالفضــل کــه چشــمش از ضعیفــی بیــش از حــد رنــج می بــرد، عمــل اولــش را انجــام داده اســت و خــدا را 
هــزاران بــار شــاکریم کــه عمــل دوم چشــم ابوالفضــل جــان هــم بــا یــاری و کمــک شــما عزیــزان و حامیــان بزرگوار 

ابولفضل به انجام رسید... 
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کمک هـزینـه دارو

یکــی از اقدامــات واحــد حمایتــی در حــوزه درمــان، کمــک بــه خانــواده هــای تحــت حمایــت بــرای هزینــه هــای 
درمانــی ماننــد هزینــه ویزیــت و دارو و آزمایشــات و .... مــی باشــد.
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گفتـار درمـانی

در صورت داشتن یکی از موارد زیر مراجعه به یک گفتار درمانگر الزامی است.
1 - کم شنوایی یا ناشنوایی

2 - اشکال در تلفظ اصوات گفتاری
3 - اختالل در بلع

4 - تاخیر در شروع گفتار در کودکان
5 - در صورت تشخیص بروز هر یک از اختالالت فلج مغزی، اوتیسم، اختالل یادگیری

۶ - عدم برقراری ارتباط کالمی یا غیر کالمی از سوی کودک
۷ - اشکال در درک کالم 

بنیــاد نیکــوکاران شــریف بــرای کــودکان بیمــاری کــه خانــواده بــی بضاعتــی دارنــد و احتیــاج بــه گفتــار درمانــی 
دارنــد، تمامــی هزینــه هــای آن را پرداخــت مــی کنــد.
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کـار درمـانی

کار درمانــی بــرای نــوزادان و کودکانــی کــه بــه علــت مشــکالت مــادرزادی و یــا هــر علــت دیگــری توانایــی هــای 
طبیعــی هماننــد گــردن گرفتــن، نشســتن، ایســتادن، راه رفتــن و ... را ندارنــد کاربــرد دارد. 

خانــواده هایــی فرزنــد بیمــار دارنــد و از لحــاظ مالــی توانایــی پرداخــت هزینــه هــای درمانــی بــرای کــودک خــود را 
ندارنــد، بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا تحــت حمایــت قــرار دادن ایــن خانــواده هــا، تمامــی هزینــه هــای کار درمانــی 

کــودکان را پرداخــت مــی کنــد.
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ویـزیت پـزشک متخصص

ــواده هــای تحــت  ــداوم وضــع ســالمتی خان ــان پیگیــری م ــه هــای واحــد حمایتــی در حــوزه درم یکــی از برنام
ــه  وضعیــت ســالمتی آنهــا توســط پزشــک متخصــص بررســی مــی شــود. حمایــت مــی باشــد. از اینــرو ماهان
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ویـزیت دندانپـزشک

بهداشــت دهــان و دنــدان خانــواده هــای تحــت حمایــت از جملــه مقولــه هــای مهــم بــرای واحــد حمایتــی اســت 
کــه در ایــن راســتا اقدامــات الزم را بــرای ایــن خانــواده هــا انجــام مــی دهــد.
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جـراحی، بستـری و تـرخیص

ــرای کــودکان بیمــاری کــه  ــی ماننــد هزینــه جراحــی، بســتری، ترخیــص و ... ب پرداخــت هزینــه هــای درمان
ــد، از اقدامــات واحــد حمایتــی مــی باشــد. ــوان پرداخــت ندارن ــواده اشــان ت خان
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کارگاه آمـوزشی پیشگیـری از اعتیـاد

آگاه ســازی نوجوانــان و جوانــان در مقابلــه بــا آســیب هــای اجتماعــی بســیار پــر اهمیــت اســت. صدالبتــه دولــت ها 
و مراکــز آمــوزش و رســانه هــای تابعــه آنهــا مــی بایســت در مســیر شــفاف ســازی ایــن قشــر آینــده ســاز مســؤوالنه 
عمــل کننــد، لیکــن ســازمان هــای مــردم نهــاد در ایــن مســیر بــی تفــاوت نبــوده و بســته بــه رســالتی کــه بــر 
عهــده دارنــد بصــورت خودجــوش گام هــای مؤثــری را در مبــارزه بــا ایــن دســت از ناهنجــاری هــای اجتماعــی بــر 

مــی دارنــد.
مؤسســه خیریــه نیکــوکاران شــریف و بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا در تعامــل بــا مؤسســه خیریــه تولــد دوبــاره 

ــه اجــرا گذاشــتند. »کارگاه آموزشــی پیشــگیری از اعتیــاد« را در مردادمــاه ســال 139۸ ب
در ایــن رویــداد کــه بــا محوریــت نوجوانــان و جوانــان 1۰ الــی 1۷ ســاله پســر برگــزار شــد، مؤلفــه هــای رشــدی که 
منجــر بــه تکامــل ذهنــی و جســمی مــی شــود بــرای حاضــران کالس تشــریح شــد و در نهایــت ایــن نتیجــه حاصل 
گردیــد کــه بــا تمــام آنچــه کــه آن را بــزرگ شــدن جســمی مــی پندارنــد امــا زوایــای پنهانــی از زندگی وجــود دارد 

کــه الزامــاً بــا تجربــه شــکل نمــی گیــرد و بایــد از نزدیــک شــدن بــه آن احتــراز نمود.
در ایــن برنامــه آموزشــی کــه توســط دکتــر حســام عربگــری ارایــه شــد نکاتــی مهــم در بــاب بــالی خانمــان ســوز 
اعتیــاد و نحــوه رویارویــی بــا آن بــه هنــگام زیســت در اجتمــاع و در نهایــت پــس زدن دعوت هــای ســایرین آموزش 

داده شــد.
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کارگاه »آگاهی از اعتیـاد و مـوادمخـدر«

همزمــان بــا روز جهانــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر، کارگاه »آگاهــی از اعتیــاد و موادمخــدر« بــرای دختــران 1۰ 
تــا 1۷ســال مددجــوی تحــت پوشــش مؤسســه خیریــه نیکــوکاران شــریف درواحــد حمایتــی و توانمندســازی 

برگــزار شــد.
در ایــن رویــداد یــک روزه کــه بــا رویکــرد ارایــه اطالعــات دربــاره انــواع مخــدر و عــوارض دهشــتناک آن بــه 
اجــرا رســید، ســعی شــد تــا ضمــن اطــالع رســانی از کارکــرد زیــان بــار اینگونــه مــواد، راه هــای رویارویــی و 
مقابلــه بــا گســترش مصــرف آن بــه بحــث و بررســی گذاشــته شــود و در نهایــت بــا بهــره گیــری از نــکات اشــاره 
شــده توســط کارشــناس آموزشــی و همچنیــن حاضــران ایــن دوره بــه مدلــی کارآمــد بــرای احتــراز حداکثــری 

از بــروز آســیب هــای ناشــی از مــواد مخــدر برســند.
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 بـرگزاری کارگاه مدیـریت ذهـن

بنیــاد نیکــوکاران شــریف برنامــه هایــی را در قالــب کارگاه هــای آموزشــی بصــورت منظــم بــرای زنــان سرپرســت 
خانــوار نیازمنــد برگــزار مــی کنــد. رویکــرد ایــن دســت از کارگاه هــا، بازســازی تــوان روحــی و در عیــن حــال ارایــه 

آمــوزش هــای حرفــه ای بــرای توانمنــد ســازی ایــن قشــر شــریف از مددجویــان اســت.
ــز  ــان در مرک ــر ســحر ارمی ــم دکت ــن« توســط خان ــت ذه ــن راســتا و در حــوزه روانشناســی کارگاه »مدیری در ای

ــه اجــرا رســید. آمــوزش ایــن مجموعــه ب
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کارگاه های آمـوزشی در هفتـه سالمت

داشــتن ســالمت روحــی و جســمی یکــی از نشــانه هــای ســالمت جامعــه اســت کــه آمــوزش مبانــی آن از ابتدایــی 
ترین روزهای تولد کودک و گاه قبل از تولد آغاز شود. 

در ایــن مســیر، آســیب شناســی اجتماعــی، مطالعــه و ریشــه یابــی بــی نظمــی هــا و ناهنجــاری هایــی اســت کــه 
می تواند از معضالتی چون بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طالق جلوگیری کند. 

بــی شــک ایــن دســت مطالعــات و آمــوزش هــا مــی بایســت در میــان قشــر آســیب پذیــر جامعــه کــه بــا مشــکالت 
بیشتری دست و پنجه نرم می کنند، جامع تر و بنیادی تر به انجام برسد. 

بــر همیــن اســاس و بــه مناســبت هفتــه ســالمت، »کارگاه روانشناســی ریشــه یابــی مشــکالت تربیتــی« و »کارگاه 
بیمــاری هــای مقاربتــی« بــه منظــور حفــظ ســالمت جنســی و جســمی خانــواده هــای تحــت پوشــش، توســط 

واحــد حمایتــی و توانمندســازی بنیــاد خیریــه نیکــوکاران شــریف و بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا برگــزار شــد.
ــه  ــود ب ــا حضــور اســاتید و روانشناســان مجــرب ایــن حــوزه برگــزار شــده ب در ایــن رویدادهــای آموزشــی کــه ب
بررســی مشــکالت مطــرح شــده توســط مددجویــان و ارایــه روش هــا و راهکارهــای صحیــح حل آنهــا اشــاره گردید.
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کارگاه پیشگیـری و تشخیص سـرطان پستـان

توجــه بــه ســالمت زنــان سرپرســت خانــوار بــه عنــوان رکــن اصلــی خانــواده هــای بــی سرپرســت یــا بدسرپرســت و 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی خودمراقبتــی و همچنیــن انجــام تســت هــای پزشــکی، از مهمتریــن ســرفصل هــای 

حمایتی در »مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف« و »خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان نور« است. 
در ایــن راســتا بــا هــم افزایــی پتانســیل هــای در اختیــار دو مجموعــه و بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات ســرطان 
پســتان پژوهشــکده معتمــد جهــاد دانشــگاهی، »کارگاه آموزشــی پیشــگیری، خــود آزمایــی و تشــخیص ســرطان 
پســتان« در روز هفدهــم تیرمــاه 9۸ بــه میزبانــی ســالن اجتماعــات خیریــه نیکــوکاران شــریف و بــا حضــور فعــال 

زنــان مددجــوی سرپرســت خانــوار برگــزار شــد.
مــدرس ایــن دوره ســرکار خانــم لیــال حیــدری دربــاره روش هــای خودمراقبتــی در ایــن حــوزه و همچنیــن راه های 
خودآزمایــی شــخصی زنــان بــرای کنتــرل احتمالــی ســالمت آمــوزش هایــی را ارایــه کــرد و نکاتــی را در ایــن بــاب 

بــه بحــث و بررســی گذاشــت.
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مهـارت نـه گفتـن
 

کارگاه آموزشی »مهارت نه گفتن« با تدریس خانم دکتر میترا معادی در شعبه گیالن برگزار شد. 
ــرار  ــزان ق ــه فعالیت هــا بیــش از پیــش مــورد پســند و اســتقبال شــما عزی ــن گون خرســندیم کــه اســتقبال از ای

گرفته است. 
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مشـاوره گـروهی

بــا برگــزاری جلســه مشــاوره گروهــی و حضــور مــادران سرپرســت خانــوار تحــول بزرگــی در زندگیشــان ایجــاد شــد  
و اینبار با انرژی و اطالعات بیشتری به رفع مشکالت خود می پردازند. 

بنیــاد نیکــوکاران شــریف در صــدد اســت کــه مددجویــان تحــت پوشــش زندگــی بهتــری بــرای خــود و خانــواده 
خــود بســازند. 
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مشـاوره فـردی

مشــاوره فــردی یکــی از انــواع مشــاوره مــی باشــد کــه بــه صــورت انفــرادی بیــن روانشــناس و مراجــع صــورت 
مــی گیــرد. بیشــتر مراجعــه کننــدگان از مطــرح کــردن مســائل و مشــکالت شــان در جمــع راحــت نیســتند و یــا 
دوســت ندارنــد دیگــران از مســائل زندگــی شــان باخبــر شــوند. فضــای مشــاوره فــردی امــکان بــروز احساســات 
و درگیــری هــای مختلــف فــرد را فراهــم مــی کنــد. واحــد حمایتــی ایــن امــکان را بــرای خانــواده هــای تحــت 

حمایــت خــود فراهــم کــرده اســت.
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مشـاوره کـودک

ــه کمــک نقاشــی و  ــازی و ب ــودکان جلســات مشــاوره را در فضــای ب ــای ک ــا دنی ــاط ب ــرای ارتب ــان ب روانشناس
ســرگرمی هایــی کــه کــودک بــه آن مشــغول اســت برگــزار مــی کننــد و ارزیابــی و تســت هــای خــود را در ایــن 

فضــا انجــام مــی دهنــد تــا از ســالمت روان کــودک مطمئــن شــوند.
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کنتـرل خشـم

برگــزاری دوره هــای مهــارت هــای زندگــی بــرای خانــواده هــای تحــت حمایــت یکــی از برنامــه هــای اصلــی واحــد 
آمــوزش و توانمندســازی بنیــاد نیکــوکاران شــریف مــی باشــد.

کنتــرل خشــم یکــی از مباحثــی اســت کــه در ایــن کارگاه هــا بــه آن پرداختــه مــی شــود و راه هــای کنتــرل آن 
آمــوزش داده مــی شــود.
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ارتبـاط مـوثر

یکــی دیگــر از مباحثــی کــه در کارگاه مهــارت هــای زندگــی آمــوزش داده مــی شــود »چگونگــی برقــراری ارتبــاط 
موثــر بــا یکدیگــر« مــی باشــد. مــادران تحــت حمایــت نیکــوکاران شــریف از ایــن کالس هــای اســتقبال کــرده و بــه 

صــورت مســتمر در ایــن کارگاه هــا شــرکت مــی کننــد.
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مـن کامـل نیستـم

کارگاه روانشناســی »مــن کامــل نیســتم، ولــی...« بــه همــت بنیــاد نیکــوکاران شــریف در محــل ایــن بنیــاد برگــزار 
شــد. ایــن برنامــه کــه بــا تدریــس خانــم دکتــر، میتــرا معــادی برگــزار شــد، مباحــث مختلفــی از بــاب خودشناســی 
و شــیوه صحیــح ارتبــاط در اجتمــاع بــه مددجویــان بنیــاد نیکــوکاران شــریف ارائــه شــد. در پایــان ایــن مراســم 
مددجویــان بنیــاد نیکــوکاران شــریف بــه مناســبت روز مشــاور بــا اهــدای گل بــه خانــم میتــرا معــادی از زحمــات 

ایشــان تشــکر کردنــد.
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کـارگاه خالقیت کـودکان

همــه ی مــا اصــوال خالقیــت شــگفت انگیزی را در نقاشــی ها، بازی هــا و ابتــکارات کــودکان می بینیــم. تفکــر خــالق 
ــد،  ــه طراحــی می کنن ــی ک ــزی و عجیب و غریب ــای رم ــان، انشــاها و زبان ه ــزی خالقانه ش ــودکان در رنگ آمی در ک
دیــده می شــود. در ایــن کارگاه هــا مربیــان مــی خواهنــد در جهــت بهبــود قــدرت بیــان کــودکان بکوشــند، شــیوه ی 

حــل مشــکالت را بــه آنهــا بیاموزنــد و توانایی هــای هنری شــان را پــرورش بدهنــد.
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زنگ بازی و سرگرمی

واحــد حمایتــی کارگاهــی را بــرای بــازی و ســرگرمی و افزایــش همدلــی کــودکان برگــزار مــی کنــد کــه عــالوه 
بــر داشــتن ســاعاتی خــوش، مهــارت هــای ارتباطــی آنهــا را بــا کــودکان دیگــر افزایــش مــی دهــد و زمینــه هــای 

اســتعداد کــودکان در ایــن کارگاه هــا بررســی مــی شــود.
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حصیـر بـافـی

بنیــاد نیکــوکاران شــریف مفتخــر اســت کــه توانســته محیطــی را فراهــم آورد تــا زنــان سرپرســت خانــوار عــالوه بــر 
آمــوزش مهــارت هــای الزم بتواننــد ایــن مهارت هــا را در میحطــی مناســب و بــا ابــزار تهیــه شــده توســط بنیــاد بــه 

نتیجه برسانند. 
در تصویــر یکــی از زنــان سرپرســت خانــوار را مشــاهده میکنیــد کــه در بنیــاد نیکــوکاران شــریف مشــغول بافــت 

حصیر است که به تازگی در کالس های آموزشی فرا گرفته است. 
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ویتـرای

ــا نقاشــی روی شیشــه« یکــی از هنرهایــی اســت کــه توســط کارشــناس مجــرب در مرکــز  »آمــوزش ویتــرای ی
ــد. ــه اجــرا رســید و مــادران  از آن اســتقبال کردن آمــوزش ایــن مجموعــه ب
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نقـاشی روی سفـال

یکــی از هنرهایــی کــه امــروزه بســیار پــر طرفــدار اســت، نقاشــی روی ظــروف ســفالی مــی باشــد. بشــقاب هــای 
ســفالی رنــگ شــده را بــه عنــوان دیــوار کــوب یــا تزییــن ویتریــن و... اســتفاده مــی کننــد. ایــن هنــر در کارگاه های 

واحــد توانمندســازی بــه مــادران تحــت حمایــت آمــوزش داده مــی شــود.
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نقـاشی روی چـوب

یکــی از کارگاه هایــی کــه در واحــد توانمندســازی آمــوزش داده مــی شــود، هنــر نقاشــی روی چــوب اســت کــه 
بســیار کاربــرد دارد. رنــگ آمیــزی بــر روی میزهــا و ظــروف چوبــی مثــل زیــر لیوانــی و جــا کلیــدی و ... نمونــه های 

کاربــردی ایــن هنــر مــی باشــد.
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خیـاطی

بنیــاد نیکــوکاران شــریف کارگاه خیاطــی را بــرای آمــوزش مــادران تحــت حمایــت راه انــدازی کــرد تــا فرصــت های 
شــغلی مناســبی را  بــرای آنهــا فراهــم آورد. تعــدادی بســیاری از مددجویــان در حــال یادگیــری خیاطــی بــه شــیوه 

اصولــی و پایــه ای مــی باشــند و از ایــن کارگاه هــا اســتقبال زیــادی کــرده انــد.
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چـرم دوزی

دوره هــای چــرم دوزی در کارگاه واحــد توانمندســازی بــا حضــور مــادران عالقــه منــد بــر گــزار شــد و نمونــه هــای 
بســیار زیبایــی از محصــوالت چرمــی تولیــد شــد. هــدف از برگــزاری ایــن  کارگاه هــا ایجــاد منبــع درآمــدی بــرای 

ایــن خانــواده هــا مــی باشــد.
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رزیـن اپـوکسی

ــوزش  ــد، آم ــزار ش ــریف برگ ــوکاران ش ــه نیک ــش در موسس ــه پی ــه هفت ــی ک ــای آموزش ــن کالس ه ــی از ای یک
اســتفاده از رزیــن در ســاخت زیــورآالت زنانــه و وســایل تزیینــی بــود. اســتفاده از رزیــن در ســاخت زیــورآالت، 
ایــن روزهــا بیــن مــردم خیلــی طرفــدار پیــدا کــرده و از کارهــای پــر درآمــد اســت کــه بــه راحتــی مــی شــه از 

طریقــش درآمــد زایــی کــرد.
ایــن کارگاه آموزشــی در دو جلســه برگــزار شــد و مباحــث تئــوری و نحــوه درســت کــردن رزیــن و ســاخت زیورآالت 

بــا رزیــن بــه هنرجویان آمــوزش داده شــد.
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سفـر به آستـان حـرم دوست

روایت مشهد، داستان دلدادگی و دلبستگی است. 
روایت حرم امنی است که چونان پدری بخشنده، پناه بی پناهان و دردمندان است. 

فرآینــد اعــزام تیــم هــای مددجویــان بــه اماکــن مذهبــی، بــا هــدف ارتقــای روحیــه و کســب معلومــات معنــوی 
بیشتر برای آماده سازی این عزیزان در پروسه توانمندسازی این سازمان مردم نهاد انجام می گیرد.  

ــر برنامــه  ســفر زیارتــی مشــهد مقــدس در قالــب قرعــه کشــی دوره ای انجــام مــی پذیــرد کــه منتخبیــن براب
زمانــی ای کــه از ســوی واحــد حمایتــی و توانمندســازی انتشــار مــی یابــد، بــه محضــر بــارگاه منــور امــام رضــا 

)ع( مشــرف مــی شــوند.
بــه قــرار نوبــت اخیــر میزبــان مــادران و کودکانــی شــدیم کــه از مــاه هــا قبــل بــی تــاب زیــارت حــرم نورانــی رضوی 

بــوده و در ایــن مجــال بــه دیدار روی دوســت شــتافتند.
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گـردش علمی در بـاغ مّلی گیـاهشنـاسی ایـران

بازدیدهــای علمــی تفریحــی کــه از دیربــاز بــه نــام »گــردش علمــی« شــناخته مــی شــد نقش بســزایی در شــناخت 
صحیــح کــودکان از زندگــی و دریافــت اطالعــات ارزشــمند بــرای ایجــاد تعامــل درســت بــا جهــان پیرامون شــناخته 

ــود. می ش
ــا روز گل و گیــاه، کــودکان تحــت پوشــش مؤسســه خیریــه نیکــوکاران  در هفتــه پایانــی خردادمــاه و همزمــان ب

شــریف بــه بازدیــد از مــوزه ملــی گیــاه شناســی رفتنــد.
ــاز و در  ــای ب ــی در فض ــر بوم ــی و غی ــان بوم ــه ای از گیاه ــه در آن مجموع ــت ک ــی اس ــی مکان ــاغ گیاه شناس ب
گلخانه هــا کشــت می شــوند و نقــش مهمــی در زمینه هــای مختلــف تحقیقاتــی از جملــه علــوم گیاهــی و باغبانــی، 

آمــوزش عمومــی و آشــنا ســاختن مــردم بــه اهمیــت گیاهــان و لــزوم حفاظــت از آنهــا بــر عهــده دارنــد.
در ایــن بازدیــد علمــی، کــودکان بــا انــواع پوشــش هــای گیاهــی نقــاط مختلــف جهــان آشــنا شــدند و همچنیــن 
تجربیاتــی را در زمینــه حفاظــت و نگهــداری از ایــن پوشــش هــا کــه بــه نوعــی مجــرای تنفســی زمیــن شــناخته 

مــی شــود اندوختنــد.
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بـازدیـد از مـوزه حیـات وحش

همزمــان بــا روز مــوزه و بــه همــت واحــد حمایتــی و مــددکاری مؤسســه خیریــه نیکــوکاران شــریف، جمعــی از 
خردســاالن تحــت پوشــش ایــن نهــاد مردمــی بــه اردوی علمــی بازدیــد مــوزه آثــار طبیعــی و حیــات وحــش هفــت 

چنــار رفتنــد.
در ایــن بازدیــد ضمــن آشــنایی بــا مراحــل تکامــل حیــات در زمیــن بــا گونــه هــای مختلــف حیوانــات آشــنا شــده 

و اطالعــات بیشــتری را در زمینــه چیســتی و چگونگــی پیدایــش جهــان هســتی آموختنــد.
ــط عمومــی از اهمیــت  ــگار رواب ــا خبرن ــه ب ــر واحــد حمایتــی و توانمندســازی نیکــوکاران شــریف در مصاحب مدی
اینگونــه بازدیدهــای علمــی آموزشــی ســخن گفــت و تاکیــد کــرد کــه بــا توجــه بــه ســند چشــم انــداز ســازمان و 
در مســیر پــرورش قابلیــت هــای کــودکان در تعامــل بــا محیــط پیرامــون ، ایــن دســت از رویدادهــا بطــور مســتمر 

اجــرا خواهــد شــد.
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کـاخ سعـد آبـاد

ــا کــودکان مــان در مؤسســه خیریــه نیکــوکاران  در هفتــه ای کــه گذشــت و روز عیــد ســعید غدیرخــم همــراه ب
شریف به بازدیدی از مجموعه تاریخی کاخ موزه سعدآباد رفتیم.  

بــدون شــک بخــش مهمــی از فرآیندهــای حمایتــی در ایــن مجموعــه مــردم نهــاد، مباحــث مرتبــط بــا مرتفــع 
ســاختن اوقــات فراغــت و آمــوزش کــودکان تحــت پوشــش و آمــاده ســازی روحــی   و روانــی آنهــا بــرای رویارویــی 

با اجتماع پیرامون خویش است. 
در ایــن بازدیــد تفریحــی آموزشــی بخــش هــای از زندگــی پیشــینیان و همچنیــن اقــوام ایرانــی و ســایر ملــل در 

برابر دیدگان عزیزانمان قرار گرفت. 
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بـرج میـالد

بازدیــد کــودکان شــریف از بــرج میــالد تهران:همزمــان بــا فرارســیدن عیــد ســعید قربــان، جمعــی از خانــواده هــای 
تحــت سرپرســتی مؤسســه خیریــه نیکــوکاران شــریف میهمــان مــان در بازدیــدی تفریحــی از بــرج میــالد تهــران 

شدند و شب را در کنار یکدیگر به صرف خنده و مهر و یک شام دلپذیر به سر کردند. 
در ایــن اردوی صمیمانــه، کــودکان مــان ایســتادن بــر باالتریــن نقطــه تهــران را تجربــه کردنــد و بــا مشــاهیر علــم و 

ادب ایران زمین نیز آشنا شدند.  
بخــش پایانــی ایــن برنامــه بازدیــد نمایــش دلفیناریــوم بــود کــه در میــان شــادی و قهقهه هــای معصــوم فرزندانمان 

ــه اتمام رســید. ب
امید که این شادی به توان شما و به نفع خانواده های نیازمند همچنان مستدام و مانا باشد.
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روز دختـر

همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت فاطمــه معصومــه ســالم اهلل علیهــا و روز دختــر، جشــنی بــا حضــور نــوگالن 
تحت حمایت خیرین نیکوکاران شریف در تهران و ورامین برگزار شد.  

در ایــن برنامــه کــه در دوســاعت شــامل آیتــم هــای مختلــف نمایشــی و موســیقی بــود، بــه معرفــی و تکریــم مقــام 
دختــر پرداختــه شــد و بــه مــادران سرپرســت خانــوار در قالــب برنامــه هــای آموزشــی، وظایفــی کــه در قبــال آنهــا 

دارنــد یــادآوری شــد.
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روزه اولی های شـریف در جشـن میهمـانی خـدا

ــه  ــه همــت واحــد حمایتــی و توانمندســازی مؤسســه خیری ــی مــاه مبــارک رمضــان و ب ــا هفتــه پایان همزمــان ب
نیکــوکاران شــریف، دو آییــن افطــاری بــا حضــور کــودکان مددجــوی روزه اولــی در شــهرهای تهــران و ورامیــن بــه 

انجــام رســید.
در ایــن دو برنامــه، ضمــن برگــزاری آیتــم هــای نمایشــی شــاد بــرای کــودکان ســعی کردیــم تــا بــا ایجــاد فضایــی 
شــاد و انگیزشــی، عــزم آنــان را بــه امــر روزه داری ســتایش و نکاتــی چنــد را پیرامــون زندگــی هدفمنــد بــه آنهــا 
آمــوزش دهیــم. بــا رســیدن لحظــات ملکوتــی اذان مغــرب، بــا خوانــدن دعــا بــرای ســالمتی مــادران فداکارشــان و 
جمــع گــرم خانوادگــی خــود، افطــار کردنــد تــا بیاموزنــد قــدر بزرگتــر را بداننــد و احترامــش را بــه جــای آورنــد.
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کنسـرت فـرزاد فـرخ

حضــور فرشــته های زمینــی نیکــوکاران شــریف در کنســرت فــرزاد فــرخ. ســپاس از تمامــی حامیــان عزیــزی کــه 
مــا را در ایــن برنامــه یــاری کردنــد. 
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نمـایش عـروسکی

عکــس یــادگاری کــودکان دل بندمــان بــا هنزمنــدان عزیزشــان کــه توانســتن بــا اجــرای نمایــش عروســکی لحظات 
خوشی را برای این فرشته های آسمانی رقم بزنند. 

سپاس از تمامی عزیزانی که با حمایت هایشان کودکان دلبندمان را میهمان این نمایش جذاب کردند. 
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روز معلم

معلمــی، یکــی از مهمتریــن مشــاغل و مســئولیت های هــر جامعــه ای اســت. در واقــع معلمــان، معمــاران جامعه انــد 
و سطح فرهنگی هر جامعه ای مستقیما به عملکرد آموزش و پرورش بازمی گردد.  

بنیــاد نیکــوکاران شــریف بــا علــم بــه ایــن موضوعــات همیشــه تــالش کــرده اســت تــا بــرای مددجویانــش بهتریــن 
امکانات آموزشی را فراهم کند و آن ها را نسبت به پاسداشت مقام معلم آگاه کند.  

در همیــن راســتا بنیــاد نیکــوکاران شــریف امســال بــا برگــزاری مراســم روز معلــم زمینه ســاز دیــدار مددجویــان بــا 
معلمانشــان در فضایــی صمیمــی شــد. در پایــان ایــن مراســم مددجویــان بــا اهــدای گل از زحمــات معلمــان خــود 

قدردانــی کردنــد.
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دیـدار حامیـان با کـودکان

مراســم دیــدار حامیــان بــا کــودکان نیکــوکاران شــریف از ســنت هــای هــر ماهــه ایــن بنیــاد مــی باشــد کــه در ایــن 
روز حامیــان مــی تواننــد کودکانــی را کــه تحــت حمایــت خــود دارنــد را از نزدیــک دیــده و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار 

کننــد و بــا حضــور خــود و همدلــی بــا ایــن کــودکان ســاعاتی شــاد را بــرای انهــا رقــم زننــد. 















218

روز کـارگـر 

در همــه جوامعــی کــه بــه رشــد قابــل توجهــی از لحــاظ اجتماعــی رســیده اند، کارگــران یکــی از مهمتریــن اقشــار 
جامعــه بــه حســاب می آینــد. بــی شــک اگــر مــا نیــز بخواهیــم در کنــار هــم شــاهد رشــد اجتماعــی و اقتصــادی 
کشــورمان باشــیم توجــه و تامیــن رفــاه کارگــران )پاکبانــان نیــز عضــوی از خانــواده کارگــری بــه حســاب می آینــد( 
بایــد یکــی از اصلی تریــن مســائل کشــور باشــد. بنیــاد نیکــوکاران شــریف تــالش می کنــد تــا ضمــن قدردانــی از 
شــما پاکبانــان گرامــی، بــه مددجویــان عزیــز یــادآوری کنــد بــدون حضــور و فعالیــت مولــد شــما، شــهرمان هیچگاه 

به تعالی نخواهد رسید.  
ما برای زیبایی شهرمان مدیون شماییم، در کنار ما بمانید! 
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روز مشـاور

ــی روانشــناس و  ــا روز جهان ــه مصــادف ب ــای زندگــی واحــد توانمندســازی ک ــارت ه ــای مه در یکــی از کارگاه ه
مشــاوره بــود بــا اهــدای لــوح تقدیــر از خانــم دکتــر فتاحــی بــه پــاس زحمــات بــی دریغشــان بــرای ایــن موسســه 

قدردانــی شــد.
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روز شعـرخـوانی

به مناســب روز بزرگداشــت اســتاد شــهریار شــاعر گرانقدر و همچنین روز شــعر و ادب پارســی، مراســم مشــاعره ای 
بیــن مــادران تحــت حمایــت بنیــاد برگــزار شــد و بــه برنــده جایــزه ای بــه رســم یادبــود تقدیم شــد.
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ورزش فـوتبـال

ــه ورزش فوتبــال، واحــد حمایتــی نیکــوکاران  ــاد پســران تحــت حمایــت بنیــاد ب ــه عالقــه بســیار زی ــا توجــه ب ب
شــریف و بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا، جلســات  فوتبالــی را در فصــل تابســتان برگــزار کردنــد. در ایــن جلســات 
بچــه هــا ارزیابــی شــدند و تمرینــات حرفــه ای بــه آنهــا آمــوزش داده شــد. بــا توجــه بــه تمرینــات مســتمر بچــه ها، 
بــرای آنهــا مســابقاتی بــا تیــم هــای مطــرح  فوتبــال برنامــه ریــزی شــد کــه اولیــن مســابقه بــا تیــم پیشکســوتان 

اســتقالل تهــران بــود، بچــه هــا بــا دل و جــون بــازی کردنــد و بــا نتیجــه 5 بــر 2بــازی را بردنــد. 





















231

کارگاه های تـوانمندسـازی زنـان سـرپرست خـانوار

از نقطــه ای کــه یــک مددجــو بــا کوهــی از مشــکالت بــه جمــع نیکــوکاران شــریف مــی پیونــدد، تمــام هــم و غــم 
مــددکاران بعــد از رفــع و رجــوع مشــکالت ناشــی از تالمــات روحــی و روانــی، آمــاده ســازی زنــان سرپرســت خانــوار 
بــرای آموختــن حرفــه ای درآمــد زا و در نهایــت ارایــه وام کارآفرینــی بــه منظــور اســتقالل مالــی از جمــع نیازمندان 

تحت پوشش این خیریه است.   
واحــد حمایتــی و توانمندســازی دوره هــای حرفــه آمــوزی را بــه صــورت منظــم بــرای مددجویــان خــود برگــزار می 
کنــد کــه حضــور آنهــا در تمامــی جلســات الزامــی اســت. در نهایــت و پــس از اتمــام برنامــه آموزشــی، محصــوالت 
تولیــد شــده توســط زنــان سرپرســت خانــوار جهــت بازاریابــی و مارکتینــگ در اختیــار واحــد مربوطــه قــرار مــی 
گیــرد و بــا تاییــد تقاضــا از طــرف بــازار مــی تــوان گفــت کــه توانســته ایــم یــک نیازمنــد را بــه درآمدزایــی مســتقل 

ــک کنیم. نزدی
دو حالــت پیــش روی او خواهــد بــود، یــا بصــورت یــک نیــروی ماهــر کار بــه کارگاه مربــوط بــه حــوزه تخصصــش 
مــی پیوندنــد یــا در صــورت اینکــه تشــخیص داده شــود کــه توانایــی گردانــدن کســب و کار خــود را دارد، یــک وام 

کارآفرینــی بــه او تعلــق مــی گیــرد تــا طــرح خــود را بــه اجــرا برســاند.
در تمامــی ایــن مســیر، تیــم مــددکاری نیکــوکاران شــریف، شــانه بــه شــانه مددجویــان خــود را همراهــی مــی کنند 

تــا بهتریــن خروجــی را بــه نفــع ایــن جامعــه شــریف و آبرومنــد حاصــل نمایند.
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غـرفه ی دست سـازه های زنـان سـرپرست خـانوار

در مراســم هــای دیــدار حامیــان بــا کــودکان، غرفــه هایــی از محصــوالت مددجویــان برپــا می شــود. ایــن محصوالت 
بــه نفــع ایــن خانــواده هــا بــه فــروش مــی رســد و منبــع درآمــدی بــرای آنهــا بــه حســاب مــی آید.
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