گزارش فعالیت های

مؤسسه خیر ه
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سال ١٣٩٨

به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر

نيكي يگانه ميراثي است كه از هر فرد ،گروه يا اجتماع براي آيندگان به يادگار گذاشته مي شود .در اينكه چه اثري از خويشتن به
تاريخ هديه مي كنيم هم صحبت بسيار است اما آن اثري جاودانه مي ماند كه بتواند جامعه ي حال و آينده را متحول كند .مسيري
را پيش پاي بشر قرار دهد كه آينده اش را دگرگون شده و رو به حالي بهتر دريابد و اين دقيقاً همان دعايي است كه در سرآغاز
هر سال نو حضرت احديت را به آن سوگند مي دهيم تا در بروز و ظهور آن دستگيري كند.
عهد ما در اين سازمان مردم نهاد از روز نخست ،رفع حداكثري محروميت و تﻼش براي گشايش دريچه هاي اميد بسوي خانواده
هايي است كه بهر علت امكان حركت رو به جلو را از دست داده و در انتظار دست ياري كننده اي هستند تا انگيزه اي باشد براي
كندن از اكنون و رسيدن به فرداهاي روشن تر.
خوشوقتيم كه در سايه عنايات باريتعالي و عليرغم همه سختي هايي كه از سال  ١٣٩٨تا بدين روز با آن دست به گريبان بوديم،
لكن به مدد اعتماد خيرين بزرگوار و تﻼشهاي شبانه روزي واحدهاي حمايتي و توانمندسازي در بخش عملياتي و واحد مشاركت
هاي مردمي در بخش پشتيباني ،توانستيم براي هر معضل يك راه چاري فوري و اجرايي پيدا كنيم و آن را در بازه يك تامين
نيازهاي مددجويان تا نياز كشور به حضور در فرآيند امدادرساني در نقاط سيلزده شمال شرق ،غرب و جنوب غرب و در نهايت در
پايان سال در جغرافياي سيستان و بلوچستان معنا كنيم.
بي شك در اين ايام كه كشورما به سان بسياري از نقاط دنيا از بحران پاندمي كرونا رنج مي پذيرد نيز در راستاي وظايف خود در حوزه
مسؤوليت اجتماعي دوشادوش كادر درمان در هر نقطه اي كه دردي باشد حاضر بوده و براي كاهش آﻻم هموطنانمان ،در خط مقدم
خدمتگزاري به خانواده هاي نيازمند و كم برخوردار حضور داريم.
اميدواريم تا اين راه ارزشمند را به درستي طي كرده و بروندادهاي ماندگاري را به آيندگان ايران زمين تقديم كنيم.

به اميد فرداهاي روشن
دكتـر شيـوا محمـدي نيـك
مدير عامل و بنيانگذار

واحـد حمـایتی
واحد حمايتي خانواده هاي نيازمند را تحت حمايت خود قرار مي دهد و به اين خانواده ها خدمات ارائه مي كند و آنها را در مسير
توانمندسازي قرار مي دهد.
خدمات حمايتي مجموعه اي از اقدامات ،كمك ها ،خدمات مستمر و غيرمستمري است كه برابر دستورالعمل جامع حمايتهاي اجتماعي
و دستورالعمل جامع حمايت مالي موسسه ،به افراد و خانواده هاي نيازمند ارائه مي گردد .اين خدمات شامل:
 -١مستمري ماهيانه
 -٢تامين سبدكاﻻي غذايي يا كمك هزينه نيازمندان
 -٣كمك هزينه درمان
 -٤كمك هزينه تحصيلي
 -٥كمك هزينه دانشجويي
 -٦حمايت هاي غيرمستمر
 -٧كمك هزينه تامين سيسموني و جهيزيه
 -٨بهداشت و درمان  /داروخانه ها
 -٩كمك هزينه مسكن
 -١٠آزادسازي زندانيان غيرعمد
 -١١برنامه هاي فرهنگي  /تربيتي  /ورزشي

ارزش های واحـد حمـایتی و توانمنـدسـازی
 پاكدامني و امانتداري:پايبندي به اصول و ارزشها  /صداقت  /رازداري و حفظ اسرار مددجويان
 عشق ورزي مادرانه:ارائه خدمات خالصانه برپايه مهرورزي مادرانه توأم با عطوفت و مهرباني بدون قيد وشرط
 خدمت بدون منت و بدون سقف:كمك بدون توقع و خيرخواهانه ،بدون چشمداشت و منت و پوشش تمامي نيازهاي مادي و معنوي مددجويان بنياد
 احترام و حفظ كرامت انساني:حفظ عزت نفس ،كرامت نفس و منزلت مددجويان و خانواده هاي آنان و ارائه خدمت خالصانه
 حمايت كيفي:درمان روحي ،رواني ،ذهني مددجويان همراه با عشق بدون قيد و شرط

خدمـات توانمنـدسـازانه
به منظور فراهم آوردن زمينه توانمندسازي خانواده هاي تحت حمايت ،ارتقا ء سطح كيفيت زندگي و مساعد نمودن زمينه خروج آنان از
چرخه حمايت هاي مستمر و استقﻼل و خودكفايي ،خدماتي به شرح ذيل ارائه خواهد شد.
 كمك هزينه هاي آموزشي و فني  /حرفه ايشركت در كارگاه هاي حرفه آموزي كه در داخل يا خارج بنياد برگزار مي گردد و با پيشنهاد مددكار توانمندسازي كمك هزينه هايي
از قبيل تهيه ابزار و وسايل آموزشي ،اياب و ذهاب آموزش هاي كارآفريني و توسعه مهارتهاي كسب و كار  ،هزينه آزمون و ...برابر
دستورالعمل جامع حمايت هاي مالي موسسه ،انجام مي گردد.
 سرمايه كاريكي از اركان واحد توانمندسازي بنياد نيكوكاران شريف ،دستيابي خانواده هاي تحت حمايت به استقﻼل اقتصادي است .در اين راستا از
جمله مهمترين وظايف مددكار توانمندسازي تنظيم و پيگيري برنامه هاي كمكي ،تكميلي و تسهيل درايجاد اشتغال پايدار مي باشد.
 مصاديق توانمندي و خروج از چرخه حمايتيقابليت تصميم گيري ،تحرك و تعامل اجتماعي ،تحصيل مهارتهاي شغلي  /حرفه اي ،وضعيت شغلي؛ )درآمد ،برخورداري از سرپناه و
مسكن و  (...كه سنجش وضعيت فرد در اين قلمرو ها سبب مي گردد تا خدمات موسسه به صورت نظام يافته ،مبتني برشواهد و سطح
بندي شده با پذيرش نقش فعاﻻنه ي گروههاي هدف ارايه شوند و ساز و كارهاي منطقي تحت حمايت قرار گرفتن و خروج از چرخه
حمايتهاي مستقيم موسسه را تبيين مي نمايد.

اهـدای سبـد کاﻻی پـا ـز
اين روزها هوا خيلي سرد شده و توي خونه خيلي ها كه شايد ازشون بي خبر هم باشيم در اين شرايط سخت روزمره كه سفره هاشون
مثل ما كوچكتر هم شده ،پيدا كردن يه وعده غذاي معمولي تقريب ًا سخت شده.
اما با همه تنگناها و در سايه سار الطاف خداوند و نگاه مهربانانه يكايك خيرين گرانقدر ،سبد كاﻻي پاييزانه نيكوكاران شريف در
شهرهاي تهران ،رشت و ورامين و حومه به دست مادران سرپرست خانوار رسيد.
اين سبد كاﻻيي شامل مواد غذايي به همراه ريزمغذي هاي ﻻزم براي رشد كودكان بعﻼوه شوينده هاي بهداشتي بود.
از جمله اقﻼم موجود در اين سبد مي توان به برنج ايراني ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،لپه ،عدس ،سويا ،ماكاروني ،رشته پلويي ،رشته
آشي ،تن ماهي ،روغن مايع ،رب گوجه فرنگي ،قند و شكر و همچنين انواع شوينده هاي بهداشتي اشاره نمود.

توزیع مـواد غـذایی و لوازم بهـداشتی
به صورت مستمر به خانواده هاي نيازمندي كه به موسسه نيكوكاران شريف مراجعه مي كنند ،مواد غذايي و ارزاق و لوازم بهداشتي
در قالب سبد كاﻻي خانوار و بصورت فصلي اهدا مي گردد.

اهـدای پوشـاک زمستـانی
با آغاز پاييز بسياري از ما براي ديدن زيبايي هاي اين فصل لحظه شماري مي كنيم ،اما خانواده هاي بسياري هستند كه دردهايشان با شروع
سرما چندين برابر مي شود و لبخندهاي كمرنگشان يخ مي زند.
خانواده هايي كه به دليل نبود امكانات كودكانشان را در خانه پنهان مي كنند تا سرما از لباس هاي نازكشان عبور نكند.
با توجه به شرايط اقتصادي جامعه ،تامين نيازهاي فرزندان براي مادران سرپرست خانوار بسيار سخت شده است .در همين راستا بنياد
نيكوكاران شريف با همراهي حاميان مهربان به كمك و ياري اين خانواده ها آمد و با تهيه پوشاك مناسب اين فصل ،زمستاني گرم به آنها
هديه داد.

تـوزیع غـذای گـرم
طرح جمع آوري غذاهاي سالم و دست نخورده از مجالس ،مهماني ها و رستوران ها جهت رساندن به افراد بي خانمان و نيازمند توسط
بنياد نيكوكاران شريف با حمايت شما حاميان عزيز براي اولين بار در رشت برگزار شد.
در فاز يك و دو طرح »رشت؛ شهر بدون گرسنه« توانستيم بيش از  ١٠هزار غذاي گرم در بين نيازمندان توزيع كنيم.
فاز سوم طرح »رشت؛ شهر بدون گرسنه« با پخت هزار پرس غذاي گرم و توزيع آن بين نيازمندان واقعي در مسجد باب الحوائج انجام شد.

بـازدید منـزل مددجویان
بنياد نيكوكاران شريف همواره تﻼش كرده است تا باحضوري فعال در منزل مددجويان به بررسي شرايط زندگي ،تعامﻼت و امكانات انان
بپردازد تا بتواند براين اساس نيازسنجي ،به آنان خدمات ارائه كند.

اهـدای بخـاری
با توجه به شرايط سخت اقتصادي كشور ،توانايي خانواده ها در تامين امكانات رفاهي بسيار كاهش پيدا كرده است.
با آغاز فصل پاييز و كاهش دما ،خانواده هاي بسياري به علت مسائل مالي قادر به تهيه وسايل گرمايشي نمي باشند .در همين راستا بنياد
نيكوكاران شريف با همياري حاميان دلسوز ،تعدادي بخاري تهيه و به مددجويان تحت حمايت اهدا كرد.
با اين اميد كه در سردي روزگار خانه هايشان گرم باشد و در كنار هم زمستان دلپذيرتري داشته باشند.

اهـدای لـوازم منـزل
هزينه هاي زندگي در اين دوران سخت و طاقت فرسا شده است و خانه هاي بسياري به دليل كمبود امكانات و نداشتن مايحتاج
زندگي از رونق افتاده اند.
ما تﻼش مي كنيم تا با اهداي لوازم منزل ،به پر شدن خانه هاي مددجويان و رسيدن سطح كمي و كيفي آنها به استانداردهاي
موجود كمك كنيم تا بتوانند طعم زندگي واقعي را بچشند.

اهـدای کفش
خانواده هاي وجود دارند كه به دليل مشكﻼت مالي نمي توانند نيازهاي بچه ها را تامين كنند.
بچه هايي كه لذت داشتن يك جفت كفش نو را تنها مي توانند آرزو كنند.
بنياد نيكوكاران شريف با اهداي كفش به بچه هاي تحت حمايت خود شوق راه رفتن كودكانه را به آنها هديه كرد تا گوش دنيا از شنيدان
صداي قدم هايشان پر شود.

اهـدای جهیـزیه
بنياد نيكوكاران شريف براي تسهيل در امر ازدواج و تشويق جوانان به اين سنت حسنه و توجه ويژه به بنيان خانواده ،سعي نموده با برگزاري
جلسات مشاوره پيش از ازدواج زوج هاي جوان را براي زندگي زناشويي آماده و همچنين با تهيه اقﻼم مورد نياز براي شروع زندگي به آنان
كمك كند تا پيوندشان را جشن بگيرند.

اهـدای سیسمـونی
مادرهايي هستند كه در انتظار تولد فرزندشان فصل هاي زندگي را مي شمارند.
فصل هايي كه به علت مشكﻼت مالي و نبود امكانات زمستان است.
نيكوكاران شريف در جهت آسايش و تامين رفاه مادران و نوزادانشان با اهداي سيسموني آنان را به فصل بهار زندگي شان دعوت مي كند.

اهـدای بستـه های ویژه یلـدا
پاييز كه به انتها مي رسد مردم در تكاپوي برگزاري ميهماني يلدا هستند.
ما هم سعي كرديم به نوبه ي خود در طوﻻني ترين شب سال خانواده هاي تحت حمايت را تنها نگذاريم و با توزيع بسته هاي مخصوص يلدا،
شروع زمستان را براي آنان دلپذير كنيم.

اهـدای اسبـاب بازی کـودکان
بچه ها ،آرزوهاي زيادي دارند ،آرزوهايي كه كوچيك و بزرگن و دنياشونو پر از شور و اميد كرده .اما براي بعضي از بچه ها ،كوچيكترين
آرزو هم رنگ بغض و حسرت داره.
آرزوهايي كه گاهي براي محقق شدن بايد از سقف آسمون باﻻتر برن تا با نگاه خدا اجابت بشن و گاهي ميتونه با دست هاي من و شما
برآورده بشه .دستهايي كه ميتونه عطر بهشتو واسشون به ارمغان بياره.

ما براي اينكه صداي خنده بچه ها تو كوچه خيابون هاي شهر بپيچه ،براي اينكه خونه ها از شادياشون جون بگيره ،يكي از اين آرزوها كه
داشتن اسباب بازي هاي جديد و نو بوده ،برآورده كرديم.

اهـدای کتـاب
براي اينكه يك جامعه پيشرفت كند نياز دارد كه افراد تحصيل كرده و با دانشي داشته باشد ،در همين راستا ما براي كمك به نوجوانان
مناطق محروم كه خود را براي كنكور آماده مي كنند با تهيه كتاب هاي كمك آموزشي ،اين امكان را فراهم كرديم تا با مطالعه و تﻼش
به موفقيت برسند.

کمک رسانی به سیـل زدگان سیستـان
در گرماي طاقت فرساي سيستان و بلوچستان ،مردماني هستند كه سهمشان از آسايش و رفاه به زندگي در خانه هاي كپري و صورت
هاي آفتاب سوخته و دست هاي نيازمند اما مهربان خﻼصه مي شود .خانواده هايي كه سعي مي كنند با سوزن دوزي درزهاي زندگيشان
را بگيرند و با كشاورزي خاك خنده هايشان را حاصلخيز كنند.
با جاري شدن سيل در اين استان زندگي مردم در معرض آسيب هاي شديدي قرار گرفت .زمين هاي كشاورزي كه براي چهار فصل محصول
توليد مي كردند به يغما رفتند ،خانه هايي كه اغلب با شاخ و برگ هاي نخل و يا با كلوخه ساخته شده بودند توسط آب برده شدند و دست
هاي زنان آنقدر گل آلود شد كه ديگر نتوانستند سوزن هايشان را نخ كنند و دنيا از لطافت هنرشان خالي ماند.

كشتي فقر و بيماري در كوچه پس كوچه هاي پر از آب شهر لنگر انداخت و چابهار رونقش را از دست داد.
سيل زندگي مردم اين استان را با خود برد و آنها را در روزهاي سختي قرار داد .مردم بيش از  ١٣٠روستا از برق محروم و محورهاي
ارتباطي  ٥٠٠روستا از بين رفت.
بنياد نيكوكاران شريف با حضور و كمك رساني هاي مستمر تﻼش كرد تا دست مرهمي براي دردهايشان باشد و با اهداي خدمات رفاهي،
شادي و اميد را به چشم هاي منتظرشان برگرداند .در همين راستا با بررسي هاي به عمل آمده و براي كمك به اشتغال زايي و از سر
گرفتن چرخه زندگي اقدام به تامين منابع مالي نمود .همچنين ملزوماتي كه حاصل كمك بي دريغ خيرين بود به دانش آموزان روستاي
عوركي از منطقه دشتياري اهدا كرد.

تـوزیع بستـه های بهـداشتی
حفظ جان و سﻼمتي مردم همواره يكي از الويت هاي بنياد نيكوكاران شريف بوده است .با شيوع ويروس كرونا ،اين بنياد تصميم گرفت تا
با آموزش رعايت بهداشت فردي و اجتماعي در قالب بروشور و تهيه بسته هاي بهداشتي ،خانوده ها و كودكان را از صدمات اين ويروس
آگاه و آنان را از خطرات احتمالي ايمن نگه دارد.

سبـدکاﻻی نـوروزی
هر سال در اواخر اسفند ،بنياد نيكوكاران شريف با برگزاري فروشگاه هاي عيدانه براي خانواده هاي تحت حمايت تﻼش مي كرد تا با
تامين نيازهاي اوليه زندگيشان ،شروع بهار را برايشان دلپذير كند.
اسفند امسال با توجه به شيوع ويروس كرونا و طرح فاصله گذاري اجتماعي ،بنياد تصميم گرفت تا سبدكاﻻهاي نوروزي خود را با
رعاي ت نكات بهداشتي ،درب منزل آنان توزيع و براي تعدادي از خانواده هاي نيازمند معادل ارزش ريالي سبدكاﻻ ،وجه نقد واريز
كند.
با اين اميد كه بتوانند با حفظ سﻼمتي به استقبال بهار بروند.

طـرح پا ـزه پـایش سـﻼمت
سﻼمت جسمي پيش زمينه ايجاد سﻼمت روحي همه ي ما انسانهاست.
توي اين روزها كه هزينه درمان سر به فلك مي كشه ،مددكاران واحد حمايتي بنياد نيكوكاران شريف در ادامه برنامه مستمر پايش
سﻼمت به يكي از روستاهاي محروم حومه ورامين سرزدند و مددجويان بزرگوار اما كم بضاعت رو در اين روستا ويزيت كردند.
خدماتي از قبيل چكاپ سﻼمت ،مشاوره روانشناسي ،ارايه خدمات طب سنتي و همچنين خدمات مددكاري اجتماعي از برنامه هايي
بود كه در اين برنامه يك روزه به منظور باﻻبردن فاكتورهاي سﻼمت جسمي و روحي اين عزيزان به انجام رسيد.
اميدواريم با ادامه حمايت هاي شما ،سﻼمت رو به تك تك سيزده هزار مددجويانمون در تهران ،گيﻼن ،مازندران و سيستان و بلوچستان
هديه كنيم.

اهـدای کفش بـریس به امین
سيد امين به  cpمبتﻼست .بيماري اي كه عﻼئم متفاوتي داره و يكي از اثراتش باعث كم شدن قدرت پاهاي بيمار ميشه ،به همين
دليل امين از بدو تولد براي ايستادن و راه رفتن نياز به كفش بريس داشت .كفشي كه كمكش مي كرد تا براي راه رفتن هر چند سخت
به پاهاي خودش متكي باشه.
پاهايي كه باهاش به مدرسه مي رفت ،با بچه ها بازي مي كرد و سعي مي كرد هم قدم با مامان جاي خالي بابا رو پر كنه.
همراه با قد كشيدن ،امين نياز به كفش جديدي پيدا ميكنه اما دست هاي خالي مامان نمي تونست اين آرزو رو برآورده كنه .براي
همين روزها و شبها چشم انتظار از پشت پنجره به بچه هايي نگاه مي كرد كه دنياشون پر از شادي بود ولي دنياي اون تو بغض و
تنهايي نبود بابا ،چشم هاي خيس مامان ،كفش بريسي كه نبود و روياهاشو به زمين زنجير كرده بود ،خﻼصه مي شد.
بنياد نيكوكاران شريف تصميم گرفت با تهيه كفش بريس ،لذت دوياره ايستادن به امين اهدا كنه .لذت روزهايي كه مي تونه دوباره تو
خيابونهاش راه بره ،مثل بقيه بچه ها بخنده و چشم به راه روزهاي بهتري باشه.

اهـدای کفش بـریس به نـازنین مـریم
دنياي دختر بچه ها هميشه صورتي و شاد نيست! نازنين مريم به بيماري  cpمبتﻼست و از بدو تولد از قدرت تكلم و راه رفتن محرومه!
بيماري كه اجازه نميده تا گوش دنيا از شنيدن صداي دلنوازش پر بشه و زمين از لمس پاهاش بي نصيب كرده! دختري كه زندگي تو
چشمهاي سياهش جريان داره تا به ما نشون بده اميد هميشه زنده ست!
ما با اهداي كفش بريس كه ياري دهنده پاهاي اين بچه هاست ،سعي كرديم اميد به نازنين مريم و خانواده اش برگردونيم تا روياهاشون
جون بگيره و آينه ها براي تماشاي قامت ايستاده فرشته كوچولو صف بكشن! كفشي كه به دنياش رنگ و بويي جديد داد .رنگي به لطافت
قدم برداشتن هاي كودكانه اش!

جـراحی آیـﻼر کـوچولو
قبل از هر چيز بايد خدا را سپاس بگوييم كه در بنياد نيكوكاران
شريف توانستيم با لطف خودش و ياري و كمك خيرين ،گامي مهم
و حياتي براي سﻼمتي كودك ديگري برداريم و لبخند رضايت و
شادماني را بر لبان خود و خانواده اش بنشانيم.
آيﻼر دخترك كوچك ،پس از تشكيل كمپيني با هدف كمك به او،
لگنش جراحي شده است و به سﻼمتي به خانه بازگشته است .اميد
داريم اين فرشته كوچك با كمك جلسات فيزيوتراپي بهبودي كامل
خود را به دست بياورد.
بياييد با ياري هم دنيا را براي كودكان به جاي قشنگ تر و بدون درد و بيماري تبديل كنيم.

جـراحی چشـم مـژده
مژده اهل لرستان است و به ديابت نوع دو مبتﻼست ،شدت
اين بيماري باعث شده بود كه بينايي چشمهاش به خطر
بياُفته و نياز به عمل پيدا كنه! اما به علت ازكارافتادگي پدر
و دستهاي خالي مادر ،اين نياز برآورده نمي شد.
با گذشتن روزها ،مژده ديگه نمي تونست پرنده هاي توي
آسمونو ببينه يا تكاليف مدرسه شو انجام بده و نور داشت از
پشت چشمهاي قشنگش غروب مي كرد!
بنياد نيكوكاران شريف براي اينكه دنيا ،دلتنگ نگاه عسلي
مژده نباشه ،هزينه هاي عمل بر عهده گرفت تا مژده دوباره
بتونه دنيا رو به قشنگي چشمهاش ببينه!

اهـدای واکـر
چشم هاي مادربزرگ ها پر از قصه است! قصه ي گذشته هاي دور.
گذشته هايي كه با قدم هاي محكم و استوار ،سختي هاي دنيا رو پشت سر
گذاشتن و حاﻻ براي راه رفتن نيازمند ياري هستند.
بنياد نيكوكاران شريف با اهداي واكر به مادر بزرگ مهربون كمك كرد تا دنيا دوباره
صداي قدم هاشو بشنوه.

آزمـایش ژنتیک یـونا
يونا فرشته كوچولويي ست كه از بيماري ناشناخته اي رنج مي برد و براي
شناسايي نياز به آزمايشات پيشرفته دارد .مادر بعد از تصادف و از كار افتادگي
پدر ،بار زندگي روي شانه هايش سنگيني مي كند و نمي تواند هزينه هاي
درمان را پرداخت كند.
ما با حمايت از اين خانواده به شناسايي اين بيماري كمك كرديم.

کـار درمـانی
بنياد نيكوكاران شريف براي حمايت از كودكاني كه دچار بيماري ،اختﻼل و همچنين محدوديت در فعاليت و مشاركت هستند ،با ارائه ي
خدمات كار درماني به آنها كمك مي كند تا با انجام فعاليت هاي مشابه سازي شده زير نظر متخصصين ،در مسير بهبودي قرار بگيرند.

گفتـار درمـانی
يكي ديگر از خدمات درماني بنياد نيكوكاران شريف ،پرداخت هزينه هاي گفتار درماني براي كودكان است كه دچار اختﻼﻻت ارتباطي،
دركي صوت و مشكﻼت بلع مي باشند.

خـدمـات درمـانی
بنياد نيكوكاران شريف جهت بهبودي كودكان بيماري كه به دليل مشكﻼت اقتصادي ،روند درمانشان متوقف شده ،خدمات درماني و
بيمارستاني به آنها ارائه مي كند .اين خدمات شامل :كمك هزينه تهيه دارو ،انجام آزمايشات ،عمل جراحي ،بستري و ترخيص مي باشد.

دندانپـزشکی کـودکان
بنياد نيكوكاران شريف براي خانواده هاي تحت حمايت خود كه نياز
به خدمات دندانپزشكي دارد و نمي توانند هزينه هاي آن را پرداخت
كنند ،اين امكان را فراهم مي كند كه با مراجعه به مراكز درماني
طرف قرارداد از مزيت هاي آن استفاده كنند.

اهـدای ویلچـر
جايي نزديك جنگل و دريا ،پسري زندگي مي كنه كه
پاهاش هيچ حركتي نمي كنه اما آرزوهاش از سقف آسمون
بلندتره .آرزوهايي كه در داشتن ويلچر و تنهايي رفتن به
ساحل خﻼصه مي شه.
بنياد نيكوكاران شريف شعبه رشت با تهيه ويلچر برقي
كمك كرد تا قهرمان ما بتونه به تنهايي به تماشاي دريا
بشينه.

اهـدای سمعک
زير گنبد كبود ،تو شهري كه دريا به آسمون ميرسه ،خواهرهايي زندگي
مي كنن كه نمي تونن صداي بارون و مرغ هاي دريايي رو بشنون و
دنياشون از هرچي صدا خاليه.
واحد حمايتي شعبه رشت با تهيه سمعك به اين دو خواهر لذت
شنيدن صداي امواج دريا رو هديه داد.

دوره های آگاهی سـرطان
در سال هاي اخير ،سرطان يكي از بيماري هاي شايع در ميان افراد جامعه است و سرطان هاي سينه و دهانه رحم از شايع ترين آنها در
ميان زنان مي باشد .به همين دليل بنياد نيكو كاران شريف اقدام به برگزاري دوره هاي آگاهي از سرطان نموده است .زنان با تمام ظريف
و لطيف بودنشان موجوداتي بسيار قوي و مستحكمي هستند كه گاهي به تنهايي مي توانند از پس مشكﻼت بسيار سختي برآيند ،اما
متاسفانه گاهي در دام سرپرستان بد و بي لياقتي مي افتند كه عنان آنان را در دست گرفته كه نه تنها رنگ خوش زندگي را نمي بينند
بلكه حتي اگر دچار عارضه و بيماري هم شوند مي بايست در خفا آنقدر درد بكشند كه جان به جان تسليم شوند!
و يا به دليل هزينه هاي زياد يك زندگي كه همش به تنهايي بر دوش آنهاست سﻼمتي و مراقبت از خود را در اولويت قرار نمي دهند تا
جايي كه بيماري و سرطان تمام وجود آنها را فرا مي گيرد و متاسفانه زماني متوجه مي شوند كه كار از كار براي پيشگيري گذشته است!
و هميشه درمان گران ترين است نسبت به پيشگيري و چه بسا در سرطان اگر آگاهي وجود نداشته باشد درمان هم اثري ندارد.

واحد آموزش موسسه نيكوكاران شريف سعي داشته است ،با برگزاري كﻼس هاي آموزشي براي زنان تحت سرپرستي خود ،آنها را نسبت
به اين بيماري و انواع آن و عﻼئمي كه مي تواند نشانه اي بر وجود آن باشد آگاه نموده و همچنين راه هاي پيشگيري از آن را به اين افراد
آموزش مي دهد.

دوره های آمـوزشی بیمـاری ام اس
در هر موردي ،آگاهي مي تواند بيشترين خدمت را به بشر نمايد ،ام اس ،بيماري قرن حاضر است ،ام اس بيماري است كه سيستم ايمني
بدن به بافت هاي خودش حمله مي كند.
اين همان جايي است كه گفته مي شود دشمن خودي است و اين دشمن خودي آنقدر از بافت هاي عصبي ما آگاهي دارد كه در كمترين
زمان ممكن مي تواند كل بدن را فرا گيرد ،با اينكه هنوز نمي توان دﻻيل اصلي اين اتفاق را دانست و يا درمان قطعي براي آن تجويز نمود؛
اما آگاهي سريع مي تواند از بيماري ام اس پيشگيري نمايد و گاهي كافي است افراد از آن آگاهي ﻻزم را داشته باشند ،متاسفانه در ميان
اقشار ضعيف جامعه به دليل نا آگاهي ،هميشه آسيب ها بيشتر و خانمان سوزتر است !
واحد آموزش و اطﻼع رساني بنياد نيكوكاران شريف با همكاري انجمن ام اس ايران ،دوره هاي آموزشي بيماري ام اس را براي زنان
بدسرپرست و بي سرپرست تحت حمايت خود ترتيب داده است كه بتواند آنان را از عﻼيم اين بيماري آگاه نمايد.
يادمان باشد هميشه ،آگاهي از هر چيز مي تواند از ضررهاي كﻼن جلوگيري كند.

مشـاوره فـردی
يكي از اهداف موسسه نيكوكاران شريف ،بهداشت روان خانواده هاي تحت حمايت مي باشد .با توجه به شرايط سخت زندگي و تعارض
داشتن نيازها و تمايﻼت افراد با محيط و روابط ،فشار رواني اجتناب ناپذير است .در همين جهت واحد حمايتي با برگزاري جلسات مشاوره
فردي به مددجويان كمك مي كند با شناسايي اهداف و آگاهي پيدا كردن نسبت به خود در تصميم گيري هاي مهم زندگي ،مشكﻼت
روحي و رواني ،مديريت بحران ،اختﻼﻻت شخصيتي و روابط بين افراد ،افسردگي ،عصبانيت ،اضطراب ،وسواس و  ...رويكرد بهتري داشته
باشند.

کـارگاه مـدیریت احسـاس
روان انسانها منبع احساسات ،عواظف و هيجانات مختلف مي باشد .احساساتي از قبيل شادي ،ترس ،غم ،رضايت ،خشم و عصبانيت و . ...
اغلب رفتارهاي ما تحت تاثير احساساتيست كه نسبت به آن شناسايي و كنترل نداريم و به همين دليل دچار هيجانات منفي مي شويم
كه در روابط اجتماعي و ارتباطاتمان تاثير سوء مي گذارد.
افرادي كه احساساتشان را كنترل مي كنند مي توانند از مهارت هايشان در شرايط مناسب بهره ببرند كه منجر به تصميم گيري هاي بهتر
و در نتيجه موجب ساختن و تجربه زندگي بهتر مي شود.
بنياد نيكوكاران شريف در راستاي توانمند ساختن مددجويان در زمينه سﻼمت روان با برگزاري كارگاه مديريت احساس و آموزش
مهارت هاي شناخت و بيان و كنترل احساس و آگاه سازي به آنان كمك مي كند مديريت درستي در زندگي ،رفتار و احساسات خود
داشته باشند.

مشـاوره کـودک
كودكان و نوجواناني كه در محيط خانه ناهنجار و استرس زا زندگي
مي كنند نيازمند مشاوره هستند.
بنياد نيكوكاران شريف در راستاي اهداف درماني خانواده هاي تحت
پوشش با برگزاري جلسات مشاوره كودك سعي مي كند تا آنان با
يادگيري و تكنيك هاي درماني ،اقدامات ﻻزم براي رفع مشكﻼت
خود و از سر گيري زندگي سالم و موثر را انجام دهند.

بـازی درمـانی
همانطور كه بزرگساﻻن از طريق كلمات احساساتشان را بيان مي كنند ،كودكان به وسيله بازي افكار و عواطف خود را نشان مي دهند.
كودكان با بازي كردن تخليه هيجاني انجام مي دهند و نيازهاي جسمي-حركتي خود را تامين مي كنند .همچين بازي باعث افزايش مهارت
هاي فردي و گروهي ،شناخت و كنترل احساسات مي شود.
بنياد نيكوكاران شريف به عنوان حامي كودكان بد سرپرستي كه به دليل شرايط خانوادگي ،اجتماعي و اقتصادي دچار اختﻼﻻت و مشكﻼت
رفتاري شده اند در جهت ارتقا بهداشت روان آنها كارگاه بازي درماني برگزار مي كند.
بازي درماني باعث مي شود تا كودكان مشكﻼتشان را حس كنند و ويژگي هاي خود را بهتر بشناسند .در اين نوع درمان به كودك فرصت
داده مي شود تا احساسات آزار دهنده و مشكﻼت درون خود را از طريق بازي بروز داده و آنها را به نمايش بگذارد .همچنين با مشاهده
كودك هنگام بازي مي توانيم به ميزان توانايي و درك او در زمينه هاي مختلف مانند ارتباط گرفتن با ديگران ،خودآگاهي و همچنين
رفتارها ،احساسات و دنياي او پي ببريم.

کـارگاه کنتـرل خشـم
خشم يك حالت طبيعي است اما زماني كه از كنترل
خارج مي شود باعث ايجاد اختﻼﻻتي در افراد و روابط
آنها مي شود.
خشم يك واكنش به تحوﻻت دروني و بيروني ،قوانين
و هنجارها و ناهنجاريهايي است كه موجب احساسات
و رفتارهاي شديد و اغلب تهاجمي مي شود كه فرد
براي دفاع از خود آن را بروز مي دهد .خشم هم مانند
ساير احساسات با اثرات بيولوژيكي مثل افزايش ضربان
قلب و فشار خون همراه است.
بروز خشم در افراد متفاوت است و عواملي مختلفي
مانند ويژگي هاي فردي و رفتاري ،خانواده ،اجتماع،
هوش هيجاني و همچنين حوادث و محيط زندگي
بستگي دارد.
افرادي كه از هوش هيجاني مناسبي برخوردار هستند
مي توانند خشم خود را كنترل كنند .آنان درك بهتري
از خود و احساسشان دارند و مي توانند در بحران ها
تصميمات سازگار و بهتري بگيرند.
واحد حمايتي براي خانواده هايي كه به دليل مشكﻼت
فردي ،اجتماعي و اقتصادي قادر به كنترل خشم خود نيستند و دچار اختﻼﻻت رواني و جسماني شده اند ،كارگاه آموزشي بر پا مي كند.
در اين كارگاه با آموزش تكنيك هاي مديريت خشم به مددجويان كمك مي شود تا مهارت هاي ﻻزم در اين باره را فرا بگيرند.

کـارگاه فـرزند پـروری
روش هايي كه والدين براي تربيت فرزندان خود
بكار مي برند بيانگر نگرش ها ،معيارها و قوانيني
است كه براي آنان انتخاب مي كنند.
كارگاه هاي آموزشي بنياد نيكوكاران شريف در
جهت ارتقا سطح دانش خانواده هاي تحت حمايت
خود و آگاهي آنان از سبك هاي صحيح
فرزندپروري و همچنين در جهت تحكيم بنيان
خانواده هايي كه در معرض آسيب هاي جسمي و
رواني هستند به روال هر سال برگزار مي شود.

کارگاه مـزاج شنـاسی و طب سنتـی
يكي از مهم ترين روش ها در حفظ سﻼمت جسم و روح ،داشتن
تغذيه مناسب و شناخت ﻻزم درباره ي مزاج و متابوليسم بدن
مي باشد.
واحد حمايتي با هدف ارتقا سطح اگاهي مددجويان در حوزه ي
سﻼمت ،كارگاه طب سنتي و مزاج شناسي برپا كرد.

کـارگاه پیشگیـری از ایـدز
امروزه با توجه به گسترش و تاثيرگذاري ويروس ايدز در جوامع
مختلف ،براي جلوگيري از شيوع اين بيماري و كاهش آسيب
هاي اجتماعي حاصل از آن و همچنين در جهت رفع تبعيض
ناشي از اين بيماري ،ﻻزم است كه افراد جامعه به آگاهي نسبي
دست پيدا كنند.
واحد حمايتي با برگزاري كارگاه هاي مربوط به اين حوزه تﻼش
مي كند تا قدم مثبتي در جهت آگاه سازي و كاهش تكثير
ويروس و پيشگيري از انتقال آن بردارد.

آموزش و پیشگیـری و درمـان زگیـل تنـاسلی
زگيل تناسلي يكي از شايع ترين بيماري هاي مقاربتي است كه
تقريبا هر فرد در طول رابطه ي جنسي خود حداقل به يكي از
انواع ويروس  HPVكه عامل زگيل تناسلي است مبتﻼ ميشود.
بنياد نيكوكاران شريف در جهت آشنايي سازي با ماهيت اين
ويروس و راه هاي انتقال و روش هاي پيشگيري آن كارگاه
آموزشي برگزار كرد.

کارگاه تفکـر خﻼق
تفكر خﻼق مهارتي است كه به انسان كمك مي كند تا در مواجه با
مشكﻼت ،حوادث و رويدادهاي زندگي به شيوه اي نوين و متفاوت حل
مسئله كند .افرادي كه خﻼقيت باﻻيي دارند از اعتماد به نفس بيشتري
برخوردار هستند و همين امر موجب مي شود تا ذهن باز و روابط موثري
داشته باشند .آنها انعطاف پذيرند و قابليت ريسك كردن دارند.
بنياد نيكوكاران شريف كارگاه هاي آموزشي را با هدف افزايش سازگاري
مددجويان با تغيير و تحوﻻت زندگي ،برگزار مي كند.

کارگاه تفکـر نقـاد
در دنياي پيشرفته ي امروزي ،ما اطﻼعات و خبرهاي زيادي را از طريق
روزنامه ها ،مجﻼت ،شبكه هاي تلويزيوني و اجتماعي و  ...دريافت مي
كنيم كه براي تشخيص صحت آن ها تخصص كافي نداريم.
بسياري از آنها ،با مقاصد مختلفي مانند توسعه بازار هدف و  ،...استدﻻل
هاي غلط و آمارهاي فريبنده ارائه مي كنند .براي اينكه ما بتوانيم درستي
اين ادعاها و حوادث را بررسي كنيم و خﻼقانه بيانديشيم ،همچنين در
تصميم گيري و ارتباط با ديگران ،بهتر عمل كنيم ،نياز داريم كه به تفكر نقادانه دست پيدا كنيم.
اين مهارت كمك مي كند تا افراد در مواجه با عقيده ها و رويدادهاي مختلف به صورتي شفاف آنها را ارزيابي كنند ،توانايي بررسي نقاط
ضعف و قوت اطﻼعات را داشته باشند ،خطاهاي آن را بشناسند و در رويارويي با مسائل سازمان يافته به درستي عمل كنند.
واحد حمايتي بنياد نيكوكاران شريف در جهت افزايش رشد سطح عقﻼنيت جامعه با همكاري اساتيد مجرب اين كارگاه هاي آموزشي را
برگزار مي كند.

کارگاه خـودشنـاسی
يكي از مشكﻼتي كه در جامعه كنوني ديده مي شود ،عدم شناخت فرد نسبت به خود و ويژگي هاي شخصيتي مي باشد.
ما با آموزش مهارت هاي خود شناسي و ويژگي هاي فردي به زنان سرپرست خانواده كه دچار آسيب هاي اجتماعي شده اند كمك مي
كنيم تا از اين طريق به خودباوري رسيده و بتوانند حقيقت وجود را همانطور كه هست قبول كنند و معيارهاي زندگي را براساس آن
بسنجند تا در جهت سير تكامل شخصيت خود بكوشند.

کارگاه روابط بیـن فـردی
انسان موجودي ذاتا اجتماعيست كه ميل به برقراري ارتباط به صورت
فردي و گروهي دارد به همين دليل روابط سالم باعث پيشرفت و روابط
ناسالم باعث صدمه زدن به فرد مي شود.
نيكوكاران شريف براي زنان آسيب ديده ي تحت حمايت خود كه به
دليل عدم توانايي در برقراري ارتباط و نداشتن درك متقابل ،دچار
اختﻼفات خانوادگي ،مشكﻼت زناشويي و بيماري هاي رواني از جمله
افسردگي ،اضطراب و  ...شده اند،كارگاه هاي روابط بين فردي برگزار
كرد تا با آموزش روش ها و عوامل موثر در ايجاد يك رابطه هدفمند
و رضايت بخش به آنان كمك كند.

کارگاه مهـارت نـه گفتن
يكي از مهارت هاي مهم زندگي نه گفتن است كه مانند ساير مهارت ها بايد از همان ابتداي كودكي آموزش داده شود تا شخص در
بزرگسالي از رويارويي و برخورد با اطرافيان نترسيده و بدون هراس موقعيت هايي را كه به هر شكل مشكﻼت جدي براي وي ايجاد مي
كند ،نپذيرد.
خانواده هاي تحت حمايت بنياد نيكوكاران شريف كه به دليل مشكﻼت اقتصادي و ناهنجاري هاي اجتماعي و فقر فرهنگي از اعتماد به
نفس كمتري برخوردار هستند بيشتر در معرض آسيب هاي ناشي از آن قرار دارند.
ما با برگزاري »كارگاه مهارت نه گفتن« در جهت آگاه سازي اين خانواده ها و افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس ،احترام به خود ،احقاق
حقوق ،ارزش گذاري به شخصيت و هدف ها تﻼش مي كنيم.

آ نـه کـاری
آيينه كاري يكي از شاخههاي هنرهاي تزييني ايران و شبيه هنر معرق كاشي است .اين هنر
از ابتكارهاي ويژه ي هنرمندان ايراني بهشمار ميآيد و در دوره ساسانيان رايج بودهاست.
در اين هنر زيبا قطعات كوچك آينه به اشكال هندسي يا گل و بتههاي روي سطح چسبانده
مي شوند و پس ازپايان كار به وسيله پودر مخصوص ،بندكشي مي شود.

شمـع سـازی
شمع سازي يكي از هنرهاي زيبا و پركاربرد است كه به شيوه هاي مختلف انجام مي گيرد و با استفاده از اين هنر مي توان شمع هاي
متنوع و زيبايي تهيه كرد.
پارافين ماده اصلي شمع سازي است و به شكل هاي قالبي ،پولكي ،پودري ،گلي ،مايع ،ژله اي و كريستالي در بازار موجود است.
بنياد نيكوكاران شريف در جهت توانمندسازي مادران سرپرست خانوار اين كارگاه را برگزار كرد.

حﺼیـربـافی
يكي از صنايع دستي زيبايي كه امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته ،حصيربافي است كه از بازار
فروش خوبي برخوردار است و در مناطق جنوب و جنوب شرق كشور مورد توجه است .
ما در واحد حمايتي و توانمندسازي مؤسسه خيريه نيكوكاران شريف  ،ضمن برنامه ريزي قبلي و
شناسايي بازار هدف اين دسته از محصوﻻت  ،سهي كرديم با آموزش اين هنر به مددجويان نقشي
در مسير اشتغالزايي آنان داشته باشيم.

نمـد دوزی
در راستاي توانمندسازي مددجويان تحت حمايت كارگاه هاي حرفه آموزي بسياري برگزار شده است .نمد دوزي يكي از اين كارگاه ها
مي باشد كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت.

کارگاه خﻼقیت و کارت پستـال
بچه ها ذهن خﻼقي دارن كه با آموزش مي تونن دست آوردهاي زيبايي خلق كنند.
واحد حمايتي براي كودكان تحت حمايت خود كه فرصت چنداني براي شكوفايي استعدادها ندارن ،كﻼس هاي خﻼقيت برگزار كرد.
در اين كﻼس ها كار با چسب و قيچي و كاغذ به صورت كﻼژ آموزش داده شد تا بتونن با دست هاي كوچولوشون دنياي دلخواهشونو
بسازن.
ماحصل اين كﻼس ها ،كارت پستال هاي رنگارنگ دست سازي بود كه بچه ها براي مادرهاي مهربونشون درست كردند.

کارگاه خیـاطی
خياطي يكي از مشاغلي است كه بازار كار خوبي دارد.
بنياد نيكوكاران شريف در جهت اشتغالزايي مادران سرپرست خانوار كارگاه خياطي داير كرد كه عﻼوه بر آموزش خياطي ،از فروش
محصوﻻت بتوانند منبع درآمدي داشته باشند.

چـرم دوزی
بنياد نيكوكاران شريف با آشنا سازي و آموزش مادران با هنر و فن چرم دوزي آنان را در مسير توانمندسازي قرار داده تا فرصت هاي شغلي
مناسب برايشان فراهم شود و بتوانند منبع درآمدي براي خانواده داشته باشند.

نقـاشی روی سفـال
ما در واحد توانمندسازي نيكوكاران شريف كارگاه نقاشي روي سفال را برگزار كرديم و
مادران توانمند با استقبال از اين كﻼس ها ،نمونه هاي هنري زيبايي آماده كردند.
سفال هاي دست ساز مددجويان براي فروش گذاشته شده تا بتوانند از اين طريق
درآمدزايي داشته باشند.

زنگ نقـاشی
نقاشي يكي از مهارت هايي است كه استعداد كودكان را شكوفا و خﻼقيت آنها را بروز مي دهد .ما به صورت مداوم اين كارگاه را براي
كودكان برگزار كرده تا عﻼوه بر ايجاد فضاي شاد ،در جهت شكوفايي استعدادهايشان تﻼش شود.

ویتـرای
هنر نقاشي روي شيشه يا ويتراي از ديرباز مورد توجه هنرمندان بوده و ما با برگزاري اين كارگاه عﻼوه بر آموزش ،زمينه فروش محصوﻻت
مددجويان را فراهم كرديم.

عـروسک بـافی
بافتني ها جزو حرفه هاي پركاربرد و پرطرفدار است كه عﻼوه بر يادگيري آسان ،فروش خوبي هم دارند .كارگاه عروسك بافي در  ٤جلسه
در مركز بنياد نيكوكاران شريف با همكاري مربيان مجرب و حضور پر شور مددجويان برگزار شد.

زیـورآﻻت
ما در اين فصل نيكوكاران شريف ،آموزش دستبند با مهره و منجوق را داشتيم كه مادران تحت حمايت در اين كارگاه حضور فعالي داشتند
و نمونه هاي زيبايي آماده كردند.

تئـاتر مـری پـاپینـز
نمايش موزيكال مري پاپينز يكي از بهترين تئاتر هاي كودكان است كه بازيگران معروفي چون بهنوش طباطبايي و مهراوه شريفي نيا در
آن ايفاي نقش مي كردند.
بنياد نيكوكاران شريف با دعوت از تعدادي كودكان تحت حمايت خود به ديدن اين نمايش زيبا در تاﻻر وحدت لحظات شاد و بياد ماندني
را برايشان رقم زد.

زورخـانه شیـرافکن
از قديم اﻻيام ،زورخانه هميشه جاي مردان بزرگ بود،
مرداني كه به نيكي ازشون ياد مي شده و مرامشون الگوي كوچك و بزرگ بوده.
با گذشت اين همه سال؛ هنوز هم ميشه بوي جوانمردي و مردونگي رو زير زنگ مرشد و توي گود كنار مردايي بخشنده ديد ،مرداني به
رنگ همين مردم!
تو اين فاصله كه به هر دليل نتونستيم كنارتون باشيم و از اتفاقات خوبي كه در نيكوكاران شريف افتاده باهاتون صحبت كنيم ،به دعوت
پهلوانان زورخانه ي شيرافكن و همراه با كودكان و نوجوانان به منطقه سلسبيل تهران رفتيم و از نزديك با باستاني ترين ورزش هاي ايران
زمين آشنا شديم.
گلريزان يكي از سنت هاي خوب و ديرپاي همين زورخانه ها بوده و هست كه براي رفع مشكﻼت اهالي محل انجام مي شد و جالب اين
بود كه در پايان همين بازديد هم به همت پهلوانان هدايايي جمع شد كه در اختيار واحد مددكاري قرار گرفت تا بين خانواده هاي نيازمند
توزيع بشه.

تئـاتر خورشیـد کـاروان
خورشيد كاروان نام تئاتري به نويسندگي ابوباسم)محمد( حيادار و كارگرداني محمود فرهنگ است كه بيست و نه سال است در ايام محرم
و صفر روي صحنه ميرود .اين نمايش با بهرهگيري از داستان مشهور دير راهب به واقعه پس از عاشورا ميپردازد.
ما به همراه تعدادي از خانواده هاي تحت حمايت در يكي از شب هاي محرم به ديدن اين نمايش رفتيم.

فـوتبـال پسـران
در فصل جديد با برگزاري چند جلسه تمرين براي تيم فوتبال
پسرانمان آنها را براي مسابقه با تيم نونهاﻻن استقﻼل آماده
كرديم .اين بازي در يكم آذرماه برگزار شد كه با نتيجه  ١-١به
پايان رسيد.

خـانه کـودک
يكي از مكان هايي كه در زمستان مناسب بازي كودكان مي
باشد ،خانه هاي كودك سرپوشيده اي است كه پر از بازي هاي
هيجان انگيز براي بچه هاست.

امـامـزاده علی اکبـر
واحد حمايتي جهت تقويت روحيه معنوي خانواده هاي تحت حمايت و همچنين ايجاد شوق و انگيزه ،سفري زيارتي را به امامزاده علي
اكبر ترتيب داد كه مشاور بنياد نيكوكاران شريف خانواده ها را همراهي كرد و عﻼوه بر زيارت و پذيرايي ،مشاوره گروهي جهت همدلي با
مادران برگزار شد.

سیـرک ریکـو
رقم زدن لحظاتي شاد براي كودكان هميشه يكي از اولويت
هاي واحد حمايتي و توانمندسازي بوده تا بتواند لب هايشان
را به خنده مهمان كند.
ما به همراه تعدادي از كودكان به فرهنگسراي خاوران رفتيم
و از اجراي سيرك ريكو لذت برديم.

سـرزمین کـوچولوها
يكي ديگر از برنامه هاي تفريحي كه واحد حمايتي براي كودكان
برگزار كرد حضور آنها در سرزمين كوچولوها بود .آنها عﻼوه بر
بازي و شادي ،با مشاغل مختلف و ابزارآﻻت آنها آشنا شدند و اين
موضوع به كشف استعداد كودكان و ايجاد عﻼقه مندي براي
مشاغل آينده آنها كمك كرد.

سـاعت آفتـابی
ساعت آفتابي وسيلهاي است كه زمان را با استفاده از مكان خورشيد
در آسمان ميسنجد .واحد حمايتي شعبه رشت جهت ايجاد انگيزه
و كنجكاوي در كودكان و سوق دادن آنان به يادگيري آموزه هاي
علمي اردوي پژوهشي برگزار كرد.

انجمـن نجـوم
سير در آسمان و شمردن ستاره ها همواره يكي از فعاليت هاي هيجان انگيز
براي كودكان است.
ما با برگزاري اردوي پژوهشي در انجمن ستاره شناسي ضمن آشنايي كودكان
با علم نجوم ،لحظات فرحبخشي را براي آنان رقم زديم.

زیـارت بقعه متبـرکه
بنا به درخواست خانواده هاي تحت حمايت اردوي سياحتي زيارتي در
بقعه متبركه »آقا سيد جﻼل الدين اشرف« در رشت برپا شد.

***

روز ملـی کـودک
دنياي كودكي قشنگ ترين دنيايي كه هر كدوم از ما آرزو داريم يك بار ديگه تجربه كنيم.
دنيايي پر از شور و رنگ و خنده هاي معصومانه ...دنيايي كوچيك كه با ساده ترين اتفاق ها خوشبخت ترينمون ميكرد...
اما شادي دنياي بعضي بچه ها به خاطر مشكﻼت اقتصادي ،نبود پدر و خستگي دست هاي مادر كمرنگ شده .بچه هايي كه سقف
آرزوهاشون داشتن خانواده اي شاد و پر از اميده.
روز كودك بهانه اي براي پر رنگ كردن شادي دنياي اين كودكان و بال و پر دادن به آرزوهاشونه تا در اين روز بخصوص به دور از
مشكﻼت زندگي ،گوش جهان رو از صداي خنده هاشون پر كنند.
و ما تصميم گرفتيم يك جشن برگزار كنيم ،جشني پر هياهو با بادكنك هاي رنگي و اتفاقات هيجان انگيز و در اين روز گروه ريكو
به همراه گروه موسيقي در كنار ما بودند و با حضور گرمشون شادي رو به دلهاي بچه ها آوردند.

جشـن تـولد
وقتي خورشيد از پشت ابرهاي پر از بارون مي تابيد و بوي
دريا زير مشام آدم ها مي پيچيد ،ما تصميم گرفتيم به
ديدن قهرمان كوچولويي بريم كه لبخند قشنگ و زيباش
با درد و بيماري همراه بود.
واحد حمايتي شعبه رشت با گرفتن جشن تولد براي اين
پسر شجاع ورودش به دنيارو تبريك گفت.

زنگ تفـریح
تو زنگهاي تفريح بچه ها فارغ از دنيا شاد و خوشحالند .
ما سعي كرديم تو زنگهاي تفريح واحد حمايتي با آموزش هاي مفرح و شاد لحظات
ماندگاري براي بچه ها رقم بزنيم.

یلـدای بـاستـانی
يلدا همان شب زيباي آستانه ي زمستان كه جمع خانواده هامان حتي به
بهانه يك دقيقه بيشتر باهم بودن ،برقرار است.
در اين ميان بسيار كودكاني هستند كه مهر پدري را از نخستين روزهاي
زندگيشان تجربه نكرده و شايد از ياد برده باشند.
و يلداي  ٩٨بهانه اي شد براي يك دورهمي صميمانه
به وقت مهرباني ،يك دل سير حرف هاي شيرين
و به صرف انار دانه دانه ي لبخند
فرزندان مان در نيكوكاران شريف ،در شب باستاني يلدا از چشمه سرشار
محبت هاي بي دريغ تان بهره مند شدند و شادماني را همسان تك تك
اعضاي خانوادها مان با جانشان حس كرده و از اين دورهمي ماندگار در كنار عزيزانشان لذت بردند.
اميد آن داريم تا همچون هميشه  ،سايه محبت شما بر سر اين نوباوگان وطن برقرار باشد تا خاطره اي خوش برايشان رقم بزنيم.

روایتی مـادرانه از یک خواهـر دانشجـو
امروز روز دانشجو است!
از يك خواهر دانشجوي فداكار براتون روايت مي كنيم كه پس از درگذشت
مادر و پدرش ،حجت بزرگي رو براي تنها خواهر معلول ذهني اش تمام
كرده و همه جوره مواظب و مراقبش هست .نه تنها بار سنگين مادري و
پدري رو به دوش مي كشه بلكه بعنوان نزديكترين عضو خانواده ،حامي
يگانه خواهرش هست و سعي مي كنه در عرصه علمي هم ،دانشجويي بي
نظير در رشته فناوري اطﻼعات باشه.
به بهانه روز دانشجو سري بهشون زديم و به نمايندگي از شما خيرين
گرانقدر از زحمات شبانه روزي و فداكارانه اين عزيز سپاسگزاري كرديم.

دیـدار با کـودکان
بچه ها قهرمان هاي زيادي دارند .قهرمان
هايي كه با دست هاي قوي و بخشندشون
آرزوهاي اونارو به حقيقت تبديل مي كنند.
قهرمان ها هميشه تو آسمون و كنار ستاره
ها زندگي نمي كنند ،گاهي از جنس زمينن
با چشم هايي آشنا و دلپذير.
ديدار . . .
لحظه اي ميون خواب و رويا كه بچه ها
قهرمان هاي مهربونشون رو مي بينن و از
آرزوهاي دور و درازشون حرف مي زنن.
از دنيايي كه به رنگ روياهاشونه و حامياي
قهرمان مادرانه و پدرانه پاي اين درد و دلها
مي نشينند .

روز مـادر
از نخستين روز خلقت بشر ،تا به حال در هر كجاي دنيا و در ميان هر قوم و نژاد و ملتي ،با هر آداب و آييني ،وقتي نام مادر برده ميشود،
كوچك و بزرگ ،همه و همه ،سرشار از شور و حرارت و مهر و الفت ميشوند و قلبشان پر تپشتر ميزند.
روز مادر ،روز گراميداشت ارج و منزلت مادر است .شايد تنها كسي كه در تمام عمرش بي منت خود را خرج عزيزان خود مي كند ،مادر
باشد .روز مادر بهانه اي است تا از تمام محبت ها و زحمات بي دريغ مادرمان تشكري كنيم .مادراني كه بدون هيچ چشم داشتي عمر خود
را به پاي ما فرزندان گذاشتند.
بنياد نيكوكاران شريف نيز در روز زن با برگزار كردن جشن براي مادران و زنان عزيز تحت پوشش اين روز را گرامي داشت.
مادران تحت پوشش اين بنياد ،عزيزاني هستند كه با وجود سختي هاي فراوان زندگي همچنان عشقي بي حد و مرز به فرزندان خود
ورزيده و در برابر مشكﻼت محكم ايستاده اند.
هدف نيكوكاران شريف از برگزاري اين مراسم ،تشكر و قدرداني از مادراني است كه با وجود تمامي مشكﻼت كوچك و بزرگ ،مانند كوهي
محكم پشت فرزندان خويش ايستاده اند؛ نيكوكاران شريف اين از خودگذشتگي را بزرگ مي شمارد و تمامي مادران عزيز تحت پوشش
خود را ﻻيق بهترين ها مي داند.
بهشت زير پاي مادران است.

روز پـرستـار
ما به مناسبت وﻻدت با سعادت زينب كبري )س( و همچنين روز پرستار ،به همراه تعدادي از كودكان به بيمارستان تخصصي چشم بينا
رفتيم و با اهدا شاخه اي گل از پرستاران زحمتكش آنجا قدرداني كرديم.

اهـدای چـرخ خیـاطی
مبحث اشتغالزايي يكي از مهمترين رويكردهاي
اين مؤسسه براي سوق دادن مادران به سوي
كسب و كار و استقﻼل مالي است .
واحد توانمندسازي بنياد نيكوكاران شريف به
تعدادي از مادراني كه در كارگاه خياطي آموزش
ديده و آماده حضور در بازار كار بودند ،چرخ
خياطي اهدا كرد.

تجهیـزات شیـرینی پـزی
تعدادي از مادران سرپرست خانوار به شيريني پزي بسيار عﻼقه مند بودند و در اين
رشته استعداد داشتند .واحد توانمندسازي در جهت اشتغالزايي اين زنان وسايل و
تجهيزات شيريني پزي را براي آنها مهيا كرد .اين نخستين تجربه آنها براي محك زدن
توانايي هاشان و آمادگي جهت ورود به بازار كار است  .بي شك با باﻻ رفتن مهارت
مي توانند از حمايت هاي بيشتري هم برخوردار شوند.

تجهیـزات آرایشـگاهی
در راستاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار به تعدادي از مادراني كه با هنر
آرايشگري آشنا بودند كمك هزينه تهيه تجهيزات آرايشگاهي اهدا شد .اين تجهيزات
شامل ميز و آينه و صندلي سالن و لوازم آرايش و پيرايش بود.

برپایی غـرفه های صنـایع دستی
واحد توانمندسازي در مراسم ديدار حاميان با كودكان غرفه هايي از دست سازه هاي زنان سرپرست خانوار برپا مي كند تا عﻼوه بر آشنايي
حاميان با كارگاه هاي حرفه آموزي نيكوكاران شريف در راستاي توانمند شدن مادران تحت حمايت بتوانند با خريد اين صنايع دستي
كمكي به درآمدزايي اين خانواده ها داشته باشند و همچنين هديه اي ارزشمند از خانواده شريف را به يادگار به خانه خود مي برند.

نمـایشگاه خیـریه
مؤسسه خيريه نيكوكاران شريف شعبه رشت نمايشگاه خيريه اي از محصوﻻت زنان سرپرست
خانوار برگزار كرد تا بتواند قدمي در مسير اشتغالزايي براي اين خانواده ها بردارد.
بي شك با حمايت خيرين محترم مي توان به استمرار اين دست رويدادها اميدوار بود  ،نكته اي
كه تا بدين روز باعث ادامه اين اتفاق نيك شده است .

سال ١٣٩٩

 خدمات رفاهي و سبدكاﻻ -١توزيع سبدكاﻻ شامل مواد غذايي ،بن كارت تهيه كاﻻ ،شوينده و بهداشتي به  ٦٦٧٠خانوار
 -٢توزيع پوشاك و البسه زنانه و بچه گانه ،توزيع كيف و كفش و اسباب بازي  ٥٥٩٦خانوار
 -٣توزيع آرد در منطقه سيستان و بلوچستان به  ١٠٠٠خانوار

 خدمات معيشتي و مسكن -١كمك هزينه وديعه مسكن ،اجاره منزل ،بازسازي و مرمت منزل به  ١٠٠٤خانوار )كاشيكاري سرويس بهداشتي -لوله كشي
ساختمان -ايزوگام سقف -نصب كابينت و (...
 -٢اهداي لوازم منزل ،كمك هزينه تعمير لوازم ضروري به  ١٠٦٠خانوار )شامل كولر -يخچال -اجاق گاز -ماشين لباسشويي -فرش-
كمد و (...

 خدمات تحصيلي و دانشجويي -١كمك هزينه شهريه دانشگاه ،خوابگاه ،تهيه كتاب و وسايل كمك آموزشي به  ٢١٠دانشجوي تحت حمايت
 -٢كمك هزينه تحصيلي ثبت نام مدرسه ،شهريه مدرسه ،تهيه لوازم تحرير ،و تهيه كتاب تحصيلي و لباس فرم مدرسه به  ١٦٦٢دانش
آموز تحت حمايت
 -٣كمك هزينه آموزشي شامل كﻼس زبان  -رياضي  -عربي  -كامپيوتر  -كﻼس طراحي  -كﻼس نقاشي و ...به  ٢٢١٦دانش آموز
تحت حمايت
 -٤اهدا تبلت به  ٢٠٠دانش آموز تحت حمايت

 خدمات جهيزيه و سيسموني -١اهدا اقﻼم ضروري جهيزيه به  ١١٠نوعروس تحت حمايت
 -٢اهدا اقﻼم ضروري سيسموني نوزاد به  ٨٨خانوار

 خدمات توانمندسازي و اشتغالزايي -١برگزاري كارگاه هاي توانمندسازي به  ٢٦٤٠خانوار )كارگاه ها شامل :مهارت هاي زندگي -مقابله با استرس -شناخت ترس و راه هاي
سازگاري با آن -فرزندپروري -مشاوره فردي(
 -٢برگزاري كارگاه هاي حرفه آموزي ،اشتغالزايي مادران و كودكان به  ٢٢٠٥خانوار
مادران ) :كارگاه ها شامل :تابلوهاي دكوراتيو و ورق طﻼ -پتينه ظروف و اجسام -نقاشي روي سفال -ويتراي ظروف -شمع سازي(
مادران  :كمك هزينه تهيه لوازم و مواد اوليه درجهت اشتغال )شامل :چرخ خياطي -پارچه و نخ -ظروف سفال-رنگ و قلمو -لوازم چرم
دوزي -مواد اوليه توليد غذاي خانگي و (...
كودكان  :برگزاري كارگاه هاي حرفه آموزي كودكان )كارگاه ها شامل :نقاشي روي بوم -استعداديابي و پرورش خﻼقيت -موسيقي -تئاتر-
بازي درماني(

 خدمات درماني ،بيمارستاني و توانبخشي -١كمك هزينه درماني به  ٣٢٥٥خانوار )شامل :ويزيت پزشك -تهيه دارو و انسولين -دندانپزشكي -سونوگرافي -ماموگرافي -راديولوژي-
آندوسكوپي -اكو و نوار قلب -نوار مغز -آزمايش ژنتيك -انجام آزمايش پاتولوژي -غربالگري -آزمايش و( ..
 -٢كمك هزينه بيمارستاني شامل جراحي ،بستري و ترخيص به  ٣٩٣بيمار و تهيه تجهيزات پزشكي )شامل :دستگاه نبوﻻيزر -دستگاه
بخور -تخت هاي بيمارستاني -دستگاه قند خون -دستگاه اكسيژن ساز -دستگاه پالس اكسي متر -دستگاه ساكشن  -فشارسنج(
 -٣كمك هزينه هاي توانبخشي به  ٩٧٢بيمار )شامل :كاردرماني -گفتار درماني -فيزيوتراپي -تهيه عينك و سمعك -تهيه ويلچر و واكر
 تزريق بوتاكس -كفش بريس و اسپيلنت -ارتز و پروتز -استند توانبخشي (ارتز  :ارتز ستون فقرات  ،ارتز اندام فوقاني )شامل بازو  ،ارنج  ،ساعد  ،مچ  ،دست(  ،ارتز اندام تحتاني ) مناسب براي ران  ،ساق پا  ،مچ پا ،
پا( كفش

سبـدکاﻻی ماه مبـارک رمضـان
توزيع سبدكاﻻ يك آئين در بنياد نيكوكاران شريفه .هرساله در شروع فصلها و ايام عيد و ماه رمضان با تهيه اقﻼم غذايي و توزيع آن ميان
مددجويان به استقبال روزهاي جديد مي ريم.
اما با توجه به شيوع ويروس كرونا و لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي و حفظ سﻼمتي مردم ،تصميم گرفتيم تا مواد ضدعفوني كننده و
ماسك را به اين سبد اضافه كنيم.

هرچند كه ماه رمضان امسال تحت تاثير ويروس كوويد ١٩با سال گذشته متفاوت بود و رنگ و بوي هميشگي رو نداشت و مردم را در
شرايط سخت اقتصادي قرار داده بود اما بنياد نيكوكاران شريف با توزيع سبدكاﻻ در ابعاد وسيع و گسترده تﻼش كرد تا سهم بزرگي در
سفره هاي افطار مددجويان داشته باشه و ماه رمضان پر بركتي رو براي آنها رقم بزنه.

سبـدکاﻻ
بسياري از خانواده ها به دليل بحران اقتصادي و مشكﻼت ناشي از شيوع ويروس كرونا كه باعث افزايش بيكاري در جامعه شده ،توانايي
تامين نيازهاي اوليه زندگي خود را ندارند.
در اين مدت سعي كرديم با شناسايي افراد آسيب ديده و اهداي سبدكاﻻ ،مواد غذايي ،مواد شوينده و بهداشتي به آنها باري از روي شونه
هاشون برداريم.

با نزديك شدن به نيمه دوم سال و فصل پاييز و سردتر شدن هوا ،حفظ سﻼمتي و تقويت سيستم ايمني در مقابل ويروس كرونا به يك
بايد تبديل شده اما متاسفانه تاثير مخربي كه اين ويروس در اقتصاد كشور داشته ،باعث شده كه بسياري از سرپرستان از عهده تامين ساده
ترين نيازهاي خانواده بر نيايند.
به لطف خداوند تونستيم با توزيع سبدكاﻻ به صورت جامع و همگاني ،بار ديگه رسالت خودمونو در جهت تامين اقﻼم غذايي ،مواد شوينده
و بهداشتي و كمك رساني به افراد نيازمند به سرانجام برسونيم.

تـوزیع مـاسک و مـواد ضدعفونی کننده
دنياي ما تحت تاثير ويروس كوويد ١٩قرار گرفته .ويروسي كه از طريق تنفس و جسم آلوده منتقل ميشه كه با توجه به ناشناخته بودن و
سرعت باﻻي انتقال ،سﻼمتي انسان ها رو به خطر انداخته و باعث تغيير سبك زندگي شده.
تنها راه حفظ سﻼمتي و مقابله با اين ويروس ،استفاده مكرر از ماسك و شستشوي مداوم دست ها و رعايت پروتكل هاي بهداشتيه.
بنياد نيكوكاران شريف تﻼش كرده تا در لحظات سخت ياور و همراه مردم باشه و با توزيع ماسك و مواد ضدعفوني كننده به خانواده هاي
نيازمند كه توانايي تهيه اين اقﻼم را ندارند ،به پيشگيري و قطع شدن زنجيره انتقال اين ويروس كمك كرد.

اهـدای کـارت اعتبـاری
اقتصاد جامعه ي ما بعد از ويروس كرونا دچار آسيب هاي فراواني شد ،بسياري از مشاغل از رونق افتاده اند و خيلي از كسب و كارها به مرز
تعطيلي رسيدند و افراد زيادي بيكار شدند.
در اين بين زنان سرپرست خانواده كه به تنهايي بار تامين هزينه ها و مايحتاج زندگي را بر دوش مي كشن ،در شرايط سخت تري
قرار گرفتند.
بنياد نيكوكاران شريف به عنوان حامي اين زنان با اهداي كارت هاي اعتباري سعي در حمايت از آنان و كمك به سرپا نگه داشتن
چرخ زندگيشان نمود.

تـوزیع مـواد غـذایی
تهيه ي مواد غذايي به دليل افزايش سرسام آور قيمت ها براي بسياري خانواده ها سخت شده ،به ويژه خانواده هايي كه زنان ،سرپرست
هستند ودر معرض آسيب بيشتري قرار دارند.
با كم شدن قدرت خريد مردم ،اين اقﻼم ضروري از سفره ها كم يا حذف شده كه اثر مخربش در دراز مدت روي سﻼمتي افراد جامعه
مشهود خواهد بود.
يكي از خدمات مستمري كه توسط بنياد ارائه شد توزيع مواد غذايي مانند :رب ،گوشت ،مرغ ،ميوه ،صيفي جات ،شير ،تخم مرغ و  ...به
خانواده هاي بي بضاعت بود.

تـوزیع افطاری در منـاطق محـروم
ماه رمضان براي ما يادآور صداي ربنا ،سفره هاي افطار و جمع هاي
خانوادگيه .سفره هايي كه پر از خلوص و معنويت هستند و به مهرباني
دعوتمون مي كنند.
آدمهاي زيادي وجود دارند كه هيچ سفره اي تو خونه هاشون پهن نميشه
و تنها با صداي اذان گلدسته ها روزه شونو باز مي كنند.
آدمهايي كه هر سال ميهمان ما مي شدند و در كنارمون افطار مي كردند
ولي ويروس كرونا باعث شد تا امسال تنهايي شون بيشتر بشه.
اما ما مثل هميشه فراموششون نكرديم و ماه رمضان متفاوتي رقم زديم.

با همكاري و مشاركت همه ي اعضاي بنياد ،بسته هاي افطار با رعايت اصول بهداشتي آماده كرديم و در مناطق حاشيه نشين و دور افتاده
تهران كه از آبادي و خرمي دور بود ،توزيع كرديم و ميزبانشون شديم .به اين اميد كه در رازها و نيازهاشون سهيم باشيم.

تـوزیع شیـر خشک
وقتي نوزادي متولد ميشه ،خدا لبخند ميزنه و جهان زيباتر ميشه
و زناني كه حاﻻ مادر شده اند ،تمام دنياشونو به پاي سﻼمت
فرزندانشون مي ريزند .متاسفانه مشكﻼت اقتصادي و فرهنگي
باعث شده تا بسياري از نوزادان از غذاي سالم و كافي محروم و
دچار سوءهاضمه و بيماري بشن.
بنياد نيكوكاران شريف كه هميشه نگاه ويژه اي به سﻼمت مادرها
و فرزندانشان داشته ،اقدام به تهيه ي شيرخشك نمود و در مناطق
محروم توزيع كرد.

اهـدای لبـاس و پوشـاک
در گوشه و كنارهاي اين شهر ،آدم هاي زيادي وجود دارند كه در شرايط رفاهي خوبي به سر نمي برند .آدم هايي كه چرخ زندگيشون
نمي چرخه و براي اينكه بتونن حداقل نيازهاشونو رفع كنن ،احتياج به كمك دارند.
اهداي پوشاك يه سنت قديمي و هميشگي در بنياد نيكوكاران شريف است .
ما هر ساله تعدادي زيادي لباس و كفش تهيه مي كنيم و به دست مددجويان و افراد نيازمندي كه توانايي خريد ندارند ،مي رسونيم.

آرزوی کـودکان
 من دوست دارم يه دوچرخه داشته باشم تا باهاش بتونم وسايلي كه مامان از بازار ميخره رو بيارم ،آخه پاهاش درد ميكنه. من دوست دارم يه گوشواره داشته باشم ،آخه پرنسس ها همشون گوشواره دارن. من دوست دارم كه يه آشپزخونه داشته باشم تا براي بقيه غذا درست كنم ،آخه آشپزخونه ي ما توي حياطه ،مامان خيليسردش ميشه اونجا.
 من دوست دارم يه فوتبال دستي داشته باشم ،آخه ميخوام مثل مسي بهترين بازيكن دنيا بشم. من دوست دارم يه قطار داشته باشم و باهاش پشت كوه ها برم ،پشت آرزوها ! من دوست دارم يه عروسك داشته باشم تا مراقبش باشم ،دوسش داشته باشم ،مثل مامان كه منو دوست داره.وقتي بچه ها از آرزوهاشون مي گفتن ،چشمهاشون از هيجان برق مي زد ،دستهاشونو بغل كرده بودن و ته لبخند شيرينشون يه دنيا حرف
نگفته بود و ذهنشون تو آسمون ها پرواز مي كرد ،تو آرزوهايي كه از زندگيشون بزرگتر بود و دست هاي تنهاي مامان نمي تونست
برآوردشون كنه ،تو آرزوهايي كه هر شب به ستاره ها مي سپردن تا تو خواب ،روياشو ببينن! ..
اما روياها تو يه روز تابستوني ،وقتي خورشيد تو آسمون بود به حقيقت پيوست و بچه ها به آرزوشون رسيدن.

اهـدای کـولـر
قطره هاي عرق از پيشونيش جاري شده بود و آفتاب چشمهاشو ميزد.
هي به جاده نگاه مي كرد و از حجم راهي كه بايد طي كنه ،نفسهاش مي گرفت .اما بايد مي رفت ،دلش براي بچه ها تنگ شده بود..
بار دست هاشو جا به جا و به امروز فكر كرد.
امروزي كه مثل روزهاي قبل وقتي به خونه رسيد ،براي اينكه بچه ها گرما زده نشن ،بايد آب به سر و روشون ميزد تا خنك بشن.
از توي كوچه صدا مي اومد ،صداي خنده بچه ها و جريان آب.
با تعجب در خونه رو باز كرد و با ديدن منظره روبروش غمهاش پر كشيدن ،بچه ها با خوشحالي به سمتش دويدن و لباس و مواد
غذايي هاي اهدايي رو از دستش گرفتن و در حالي كه گونه هاشون از شدت هيجان گل انداخته بود ،گفتن :مامان از طرف بنياد
واسمون كولر فرستادن .ديگه ﻻزم نيست شبها سر نماز گريه كني و غصه بخوري .ديگه گرممون نيست ،حاﻻ ما كولر
داريم.

اهـدای لـوازم منـزل
همه ي ما يه حس عجيبي به خونه هامون داريم ،مهم نيست كه اين خونه چند متره و يا كجاي شهر قرار داره ،مهم لحظاتيه كه ما در
اين خونه مي گذرونيم.
و توي هر خونه اي يه مادره!
مادري كه تﻼش ميكنه تا با كمترين امكانات بهترين زندگيو بسازه و بچه هاشو خوشحال كنه! بعضي از مادران سرپرست خانوار به
خاطر شرايط معيشتي ،توانايي تهيه لوازم منزلو ندارند ،مادرهايي كه دستشون درد ميكنه اما لباسهاي بچه هارو با شوق مي شورن،
مادرهايي كه كمرشون درد ميكنه اما گرد و غبارو از فرش كهنه شون جارو ميكنن ،مادرهايي كه روزها و شبها كار ميكنن تا بتونن با
خريد تلويزيون ،دنيا رو به بچه هاشون هديه بدن ،مادرهايي كه براي فرش خونه از پارچه و موكت هاي نمور استفاده مي كنن ،مادرهايي
كه تنها هستند اما با فداكاري سعي ميكنن تا طعم يه زندگي عاديو به بچه هاشون ببخشن.
بنياد براي حمايت و كمك از مادرهايي كه بار زندگي روي دوششونه ،با نيازسنجي هايي كه انجام داد ،لوازم منزل مورد نيازشونو اهدا كرد.

اهـدای جهیـزیه
نگران و مضطرب به آينه ي رنگ و رو رفته نگاه كرد ،سعي مي كرد كه در تصوير روبروش اميدي پيدا كنه اما نمي تونست و غم بيشتر از
هر حس ديگه اي توي چشمهاش جا خوش كرده بود.
نگاهي به چهار پنج تكه وسايل دست دومي كه گوشه ي خونه جمع شده و مادر با شور و شوق روبان هاي قرمز بهشون زده بود،
انداخت .جايي ميون سينش تير كشيد ،نمي دونست اين چند قلم جنس چطور مي تونست خونه ي روياهاشو تكميل كنه .به زندگيش
فكر كرد ،به روزهاي كودكي و نوجوانيش كه پر از درد و غصه بود و دلش نمي خواست كه دوباره همه ي نداشتن ها و بغض ها براي
ازدواجش تكرار بشه .به آسمون چشم دوخت ،مادر ميگفت :خدا مي رسونه ،مي گفت :خدا يا خودش كمك ميكنه يا بنده هاشو
باعث و باني حال خوب بنده هاي تنها و خسته اش مي كنه .خدا هميشه كمك رسونه.
بعد از چند ساعت ،صداي كوبيدن در و هيجان مادر اومد :زهرا؟ كجايي مادر؟ رفته بودم بنياد ،خدا خيرشون بده ،ديگه نگران
نباش عمر مادر ،با جهيزيه راهي خونه بخت مي كنمت.

اهـدای سیسمـونی
تپيدن نبضي ر و در وجودش حس كرد ،تمام قلبش از حس عجيبي پر شد ،حسي كه فراتر از عشق بود و نمي دونست بايد چه
اسمي واسش بزاره ،اما اونقدر عميق در تك تك سلولهاش نشسته بود كه نمي تونست خودشو ازش جدا ببينه ،منتظر بود ...و اين
شيرين ترين انتظاري بود كه در تمام زندگيش مي كشيد!
در حالي كه به خونه نگاه مي كرد ،چشم هاش از اشك پر شدن ،خونه اي كه از سقفش بارون مي اومد و رنگ ديوارهاش پريده بود و بوي
فقر مي داد.
اما وقتي به گوشه ي خونه رسيد ،دلش از اميد گرم شد ،به لوازمي نگاه كرد كه نمي تونست از عهده ي تامينش بربياد و حاﻻ اينجا بود..
لوازمي كه قرار بود براي موجودي كه توي دلش نفس ميكشه زندگي رقم بزنه!
به روزهايي فكر كرد كه نگران و مضطرب در انتظار كمك بود.
حاﻻ همه چيز داشت! به كمكش اومده بودند.
نزديكتر رفت و جمله ي روي بسته هاي اهدايي رو خوند:
 -مادر شدنت مبارك ،در لحظات سخت زندگي كنارت هستيم ،بنياد نيكوكاران شريف.

بـازدید منـازل مددجویان
زماني كه مددجويي به بنياد مراجعه مي كنه ،تيم حمايتي براي اينكه در جريان كامل نيازها و مشكﻼتشون قرار بگيره ،بازديد از منزل
انجام ميده و طي بررسي هايي كه با توجه به شرايط جغرافيايي ،فرهنگي ،اقتصادي و همچنين اوضاع معيشتي و مسكن صورت مي
گيره ،بهترين و مناسب ترين خدماتُ ارائه مي كنه.

ودیعـه مسکن
به سقفي نگاه كرد كه تا چند روز ديگه وجود نداشت.
وحشت بي سرپناهي تمام وجودشو گرفته بود ،نمي دونست چيكار كنه؟ به كجا سر بزنه؟ و تصور اينكه تا چند روز ديگه به جاي سقف
خونه بايد زير آسمون مي نشست ،درماندگيشو چند برابر كرده بود.
بچه ها بي خبر از اتفاقي كه در حال وقوع بود ،با اسباب بازي هاي شكسته بازي مي كردن و بهم مي گفتن :من دوست دارم وقتي
بزرگ شدم مهندس بشم تا بهترين خونه رو براي خودمون بسازم ،خونه اي كه سقفش سوراخ نباشه ،ديوارهاش خيس
نباشه ،بزرگ باشه...،
چطور بايد به بچه ها مي گفت كه ديگه نميتونن همين خونه رو داشته باشند!...
به هر دري زده بود ،اما حاﻻ قيمت هر خونه به اندازه ي جون آدميزاد شده بود و اون تنها با دستهاي خالي چطور مي تونست از عهده
اش بربياد؟
زنگ خونه رو زدن ،تو دلش زمزمه كرد :خدايا پناهم باش.
درو باز كرد ،با ديدن صاحبخانه قلبش تو سينه ايستاد .تا اومد حرفي بزنه و مهلتي بخواد صاحبخونه گفت:
سﻼم از طرف بنياد نيكوكاران شريف پول وديعه شما پرداخت شده ،ﻻزم نيست فكر خونه ي ديگه اي باشيد.

تـوزیع آرد
تهيه مواد غذايي براي مردم سيستان و بلوچستان دشوار است زيرا زيرساخت ها و امكانات ﻻزم جهت رونق اقتصادي در اين استان ضعيف
است.
طي شناسايي هايي كه توسط بنياد انجام شد ،نذورات نيكوكاران در قالب كيسه هاي آرد در مناطق سب و سوران اهدا شد.

بـازدید از ایـرانشهـر
سفر بنياد نيكوكاران شريف از فراز آسمون پر از آبادي تهران شروع شد و به آسمون گرم و كويري ايرانشهر رسيد.
سرزميني كه نخلهاش تا آسمون خدا قد كشيده و زير سايه اش مردماني زندگي مي كنند كه دستهاشون خاليه و عطر آب و گندم تو
خونه هاشون نمي پيچه اما اصالت و زيبايي چابهار تو چشمهاشون جريان داره ،مردمي كه غصه ي خشكسالي از سفره هاي خالي و غم
آب از لب هاي ترك خوردشون مشخصه با اين حال هنوز مثل شهر سوخته باشكوه اند.
مردمي كه به انتظا ر نشسته بودن تا روزهاي زندگي شونو براي ما ورق بزنن و از اميد بگن ،اميد براي بچه هايي كه حق دارند
زندگي كنند ،اميد براي بچه هايي كه حق دارند شاد باشن ،اميد براي بچه هايي كه حق دارند سالم باشن.
و اين آغاز رسالت ما بود.

در اين سفر قصه هاي زيادي شنيديم ،قصه هايي كه از آغوش پر از مهر و محبت مادرها روايت مي شد ،مادرهايي كه آرزوهاي برباد رفته
ي بچه هارو با عشق و فداكاري زنده نگه ميداشتند.
مادرهايي كه سرپناه مستحكمي ندارند و فرش زير پاشون زمين خداست اما با مهرباني تورو به آسمون دعوت مي كنند .ما براي اينكه
بتونيم بيشتر با مشكﻼت و نيازهاي مردم شريف بلوچستان آشنا بشيم به بازديد از منزل و نياز سنجي دست زديم تا همپاي مادرها براي
دنياي بچه ها تﻼش كنيم .با اتمام سفر ما ياد گرفتيم كه براي مهربان بودن نياز نيست كه دنياي بزرگي داشته باشي تنها كافيه دل بزرگي
داشته باشي!

اهـدای لـوازم تحـریر
هميشه با تموم شدن تابستون ،يه هيجان خاصي تو كوچه و خيابون هاي شهر به وجود مي اومد ،هيجان نزديك شدن ماه مهر و باز
شدن مدرسه ها .با اينكه كرونا مثل يه مهمون ناخونده همراه با گذر روزها و فصلها با ما مياد و لذت خيلي از اتفاقها رو كم كرده اما
هميشه اين اشتياق رو داريم كه با آغاز سال تحصيلي به مغازه ها سر بزنيم و كتاب ها و دفترهامونو بخريم ،كيف هاي خوشگل انتخاب
كنيم و جامداديهامونو از خودكار و مدادهاي رنگي پر كنيم.
ولي تو گوشه و كنارهاي شهر ،كم نيستن بچه هايي كه بايد سال تحصيلي جديد يا مدادهاي تراشيده ،كيف هاي كهنه و دفترهاي تموم
شده آغاز كنن ،بچه هايي كه مثل همه ي بچه هاي ديگه آرزو دارند ،دكتر ،مهندس ،خلبان بشن اما نميدونن كه براي رسيدن به هدفشون
بايد مشقهاي شب شونو با چي يا كجا بنويسن؟
ما هميشه به فكرشون بوديم ،به فكر بچه هايي كه حق دارند از شرايط تحصيلي يكسان برخوردار باشند ،به فكر بچه هايي كه شايد
تو شلوغي زندگي ديده نشن اما چشم هاي معصوم و دستهاي بي پناهشون دنبال روزهاي خوب ميگرده.

به اين علت با همت حاميان گران قدر و با همكاري مددكاران ،كيف و پك هاي تحصيلي كه شامل موارد ﻻزم براي تحصيله ،آماده
كرديم و به دست دختر و پسرهاي محصل رسونديم ،به اين اميد كه هيچ دانش آموزي به دليل مشكﻼت اقتصادي از تحصيل جا نمونه.

اهـدای تبلت
ازم پرسيد :آرزوت چيه؟
من هيچوقت بلد نبودم كه آرزو كنم ،اصﻼ نميدونستم براي چي بايد آرزو كنم ،چون فكر مي كردم برآورده شدن آرزو مثل اين مي مونه
كه كل دنيا تو دستهام جاشه و قدم از تموم درخت ها بزرگ تر باشه ،مثل اين مي مونه كه سقف خونمون به ابرها برسه و هر روز تو بهشت
بيدار شم ،مثل اين مي مونه كه هيچ بچه اي تو دنيا گريه نكنه.
فكر مي كردم اگه بخواد يه آرزو برآورده بشه ،بايد همه ي ستاره ها واسش دعا بخونن و خدا از آسمون به زمين مياد ...
واسه همين هيچوقت آرزو نكرده بودم اما فكر مي كنم آرزو مثل لبخند مامانه وقتي بودنه كه همه ي ما سير شديم ،لباس داريم ،و ديگه مريض
نمي شيم .آرزو مثل چشم هاي لعياست وقتي كه مثل بقيه ي دخترها عروسك داشته باشه ،آرزو مثل تعبير خوابهامه كه درس خوندم و دكتر
شدم و ديگه مي تونم همه ي اين دردها رو درمون كنم.
بهش گفتم :من نميدونم آرزو چيه ولي دوست دارم درس بخونم ،يه كاره اي بشم ،به خونوادم كمك كنم اما به خاطر كرونا
نمي تونم ،چون تبلت ندارم.
بهم گفت :چشم هاتو ببند و از ته دل آرزو كن.
چشم هامو بستم و از ته دل آرزو كردم...
وقتي چشم هامو باز كردم ،خدا از آسمون به زمين اومده بود ،آرزوم تو دستهام بود.

نفس محمدطاها
محمدطاها يكي از فرشته كوچولوهاي بنياده كه به بيماري آسم مبتﻼست و بايد تحت
درمان مداوم قرار بگيره .مادر طاها به عنوان سرپرست خانوار ،نميتونه به تنهايي از پس
هزينه هاي درمان بر بياد .به همين دليل ما با خدمت رساني هاي مستمر براي بهبود
حال فرشته ي كوچولومون قدم برداشتيم و تنهاش نذاشتيم.

ویلچـر بـرای ام البنیـن
نگاهش خسته بود و گوشه ي چشم هاش چين افتاده بود.
دقيق تر نگاه كردم ،تو چين چشمهاش يه دنيا حرف و درد
پنهون بود ،بغضي كه انگار از روز اول تو گلوش جا خوش
كرده بود و به سختي قورت داد:
 هميشه دوست داشتم با بچم برم خريد ،بازار ،مهموني و ...
با پر روسري ،اشكي كه با سماجت از گوشه ي چشمهاش
فرو ريخت ،پاك كرد:
 ولي نشد كه پا به پاي من خيابون ها رو ببينه و توشلوغي شهر نفس بكشه  !..وقتي كوچيك بود ،با
خودم مي بردمش ،اون موقع وزني نداشت ولي حاﻻ
كه بزرگ شده ديگه جوني واسم نمونده ...
چرا وقتي اين حرفو زد حس كردم قدرت دستهاش از
آسمون بيشتره؟ چرا حس كردم استوارتر از تموم كوه
هاست!
بيشتر نگاهش كردم ،كي مي دونست اين مادر چقدر از خودش گذشته بود ،چقدر از زندگي افتاده بود تا به به كودكش زندگي ببخشه.
كي مي دونست چه ساعت هاي طوﻻني براي پاهاي بچه اش دعا خونده بود تا بتونه راه بره!
 پول ويلچر خداد تومنه! به هر دري زدم تا بلكه بتونم يه پولي جمع كنم و واسش بخرم اما انگار دنيا با من قهره ...همون لحظه از حرف زدن ايستاد ،ديگه هيچي نگفت و به يه صدا گوش كرد! به صداي چرخ هاي ويلچري كه به سمتش مي اومد.

جراحی دست عارف و سمیه
تا حاﻻ به انگشتهاتون نگاه كرديد؟ به بلندي و فاصله ي بينشون؟ تا حاﻻ به اين فكر كرديد كه اگه انگشتهاتون بهم مي چسبيد چي
مي شد؟ به اين فكر كرديد كه با انگشتها چه كارهايي مي كنيم؟
انگشت ها عضو مهمي هستن .وقتي به دنيا ميايم ،وقتي كه هنوز به حال و هواي زمين عادت نكرديم ،با انگشتهامون ،انگشت پدر و
مادرمونو لمس مي كنيم تا به امنيت برسيم ،وقتي كه بزرگتر مي شيم ،ياد ميگيريم كه مدادو تو انگشتهامون بگيريم و بنويسيم.
عارف و سميه خواهر و برادري بودند كه به علت نقص مادرزادي انگشتهاي دستشون بهم چسبيده بود .خانوادشون به دليل مشكﻼت
مالي نمي تونست از عهده ي هزينه هاي درمان بربياد.
وقتي براي اولين بار سميه رو ديدم ،بهم گفت :مگه خدا دوستمون نداشت كه انگشتهامونو اينجوري كرد؟ آخه من با اين
انگشت ها نميتونم موهاي عروسكمو ببافم! تازه اگرم برم مدرسه ،مثل داداشم نمي تونم مشقهامو بنويسم ،چون خيلي
درد ميكنه!..
گفتم :اگه انگشتهات خوب بشن دوست داري چيكار كني؟
گفت :ي ه نقاشي واسه خدا بكشم كه توش عارف داره مشقهاشو مينويسه و مامانم ميخنده...
گفتم :خدا عاشق توئه ،چون قراره خيلي زود عمل بشي و نقاشي بكشي.

ویلـچر برای CP
وقتي بچه اي به دنيا مياد ،خانواده اش منتظر اولين حركاتشن ،اولين لبخند ،اولين دست گرفتن ،اولين دست گرفتن ،اولين حرف زدن،
اولين نشستن و ايستادن ،اولين قدم برداشتن ...
اما بعضي از بچه هاي  cpهيچ اوليني ندارند و تنها با چشمهاشون مي تونن لبخند بزنن ،گريه كنن ،حرف بزنن و تو يه دشت وسيع
بدوند ...
بيماري كه عضﻼت و هماهنگي بين اونها رو تحت تاثير قرار ميده و انواع مختلفي داره ،كودكاني كه با نقص حركتي ،مشكﻼت يادگيري،
شنوايي ،بينايي ،تكلم و تشنج تشخيص داده ميشه.
مادرهاي زيادي براي درخواست كمك به بنياد اومدند.
مادرهايي كه عصب هاي دستشون به خاطر بلند كردن بچه ها ،كشيده شده ،مادرهايي كه كمرشون به علت وزن زياد بچه ها خم شده،
مادرهايي كه چشمهاشون از شدت نا اميدي كم سو شده و قلبهاشون از شدت تنهايي زخمي ...
خانواده هايي كه بچه هاي مبتﻼ به  cpدارند ،بيشتر از اجتماع و جامعه فاصله مي گيرند چون عﻼوه بر نگاه ناآشنا بقيه ،گذران زندگي
با فرشته اي كه جز نگاه هيچ فعاليت ديگه اي نداره ،سخته ...
اين بچه ها نيازهاي زيادي دارند ،تغذيه مخصوص ،پوشك ،دارو ،توانبخشي و شايد بيشتر از همه ،يه ويلچر  ...يه ويلچر براي اينكه
دنيارو گوشه ي خونه نبينن و جهان وسيع پشت پنجره ي خونه رو تماشا كنن ...
يه ويلچر براي اينكه مادري از شدت ناتوانيي به بغض نرسه ...
يه ويلچر براي همه خيابون هايي كه تو اون قدم نزدن ...

اهـدای ویلچـر
مادربزرگ ها و پدربزرگ ها مثل يه تاريخ زنده مي مونن .ميشه ساعت ها
در كنارشون نشست و از رگ هاي دستشون و از چشم هاي كم فروغ اما
پر از استقامتشون صدها سال درس زندگي ياد گرفت.
اهداي ويلچر يكي از خدمات بنياد نيكوكاران شريف به اين عزيزان بود.

تـرخیص و بستـری
يكي از اقدامات مهمي كه بنياد نيكوكاران شريف انجام داد ،پرداخت هزينه
هاي ترخيص و بستري بيماراني بود كه از شرايط اقتصادي خوبي بهره مند
نبودند و نياز به خدمات رساني داشتند.

اهـدای تخت بیمـارستـانی
استان سيستان و بلوچستان يكي از
استان هاي غني كشور كه متاسفانه
به دليل شرايط جغرافيايي و
اقتصادي متحمل مشكﻼت فراوانيه
و ظهور ويروس كرونا باعث سخت تر
شدن شرايط زندگي براي مردم اين
منطقه شده.
نبودِ تخت كافي در بيمارستان هاي
ايرانشهر صدمات زيادي مانند
افزايش شمار مبتﻼيان و عدم
امدادرساني مناسب در پي داشته.
بنياد نيكوكاران شريف ،با اهداي  ٣٠تخت به بيمارستان هاي اين شهر قدم مهمي در كاهش رنج بيماران اين منطقه برداشت.

خدمـات درمـانی
بحران هاي اقتصادي ناشي از كرونا ،باعث مشكﻼت زيادي شده ،افزايش هزينه هاي مواد غذايي ،رفاهي ،مسكن و درمان باعث شده تا
مردم توانايي رفع نيازهاشونو نداشته باشند و از توجه به مهم ترين نياز يعني سﻼمت جسماني به دليل هزينه هاي باﻻي ويزيت پزشك،
دارو و آزمايش و  ...چشم پوشي كنند .در طرح خدمات درماني كه با همت بنياد نيكوكاران شريف و همكاري جامعه پزشكي صورت
گرفت ،بسياري از خانواده هاي نيازمند تحت درمان قرار گرفتند.

کـار درمانی و گفتـار درمانی
فلج مغزي يا  cpيه نوع اختﻼله كه روي مغز تاثير ميزاره و در بيشتر مواقع باعث نقص حركتي و تكلم ميشه.
كودكان  cpبراي افزايش مهارت هاي حركتي بايد تحت نظر كار درمان قرار بگيرند و جهت تسهيل و بهبود مهارتهاي ارتباطي نياز به
گفتار درمان دارند .اما اغلب خانواده ها توانايي پرداخت هزينه هاي كاردرماني و گفتار درماني بچه ها رو ندارند و از آن چشم پوشي مي
كنند كه باعث توقف درمان ميشه .بنياد نيكوكاران شريف از طريق همكاري با مراكز توان بخشي و بازيابي اندام هاي آسيب ديده به بچه
ها كمك مي كنه تا در مسير بهبودي قرار بگيرند.

دستـگاه نبـوﻻیزر برای یـاسین
به قفسه ي سينه اش نگاه كرد ،به باﻻ و پايين رفتن قفسه ي سينه اش چشم دوخت ،مي ترسيد از يك صعود ،مي ترسيد از يك
وقفه ،دست هاي لرزونشو ميون موج سياه موهاش كشيد تا نوك انگشت هاش براي هر دردي كه تو وجب به وجب تنه اش جا
خوش كرده ﻻﻻيي بخونه .با چشمهاش تن كوچيك و نحيفشو وجب كرد ،يه بغضي اندازه ي درياها توي گلوش گير كرد.
تمام دنيا از وقتي مادر شده بود با سرعت
رشد كرده بودن ،درخت سرو توي پارك با
ياسين به دنيا اومده بود اما حاﻻ بلند قدتر
شده بود .انگار ياسين دنيارو به انتظار
گذاشته بود ،به انتظار براي قد كشيدن،
بزرگ شدن ،قوي شدن و نفس كشيدن ...
دوست داشت كه چشمهاشو روي هم مي
گذاشت و تصور مي كرد كه كابوس ها از
بين رفته و با ياسين تو خونه اي كه دور از
آلودگي تهرانِ ،تو خونه اي كه سقف داره
و بوي نم از ديواره هاش بلند نمي شه،
زندگي ميكنه و ياسين اونقدر رشد كرده
كه ديگه ﻻزم نيست براي يه سانت قد
كشيدن و يه گرم وزن گرفتنش ،خدا رو
واسطه كنه و نفس هاش اونقدر برقراره كه
مي تونه بادكنك هاي تولدشو باد كنه و به
جاي دارو ،اسباب بازي هديه بگيره ...
اما هر بار دردي به شونه هاش ضربه مي زد و از رويا بيدارش مي كرد .درد هواي آلوده و اكسيژني كه پيدا نمي شد ،درد خونه و پناهي
كه هميشگي نبود ،درد داروها كه تحريم و فقر ناپديدترش مي كرد ،درد دستگاهي كه به قيمت آرزوهاش بود ،درد مادر بودن براي
فرزندي كه مبتﻼ به بيماري  cfبود ،بيماري كه از كمبود يه آنزيم آغاز و باعث مشكﻼت گوارشي و تنفسي ميشه ،بيماري كه براي
ثانيه به ثانيه زندگي ،غم و درد و هزينه مي سازه اما تو رده ي بيماري هاي خاص قرار نمي گيره !...

كودك مبتﻼ به  ، cfدقيقه هاي زندگيش به شمردن مي گذره ،شمردن تعداد داروهاش ،ساعت آمپولهاش ،روزهاي بيمارستان و
شمردن اشك هاي مادرش ...
تو روزهايي كه كرونا نفس بند مي آورد ،مادر ياسين درحالي كه فرزندشو توي گوشه ي چادرش قايم كرده بود تا از شر ويروس و
هواي آلوده در امان باشه ،پيش ما اومد و راوي قصه ي پر تﻼطم چشم هاش شد .قصه اي از عمق مادرانگي و تﻼش براي برقراري
نفس هاي ياسين كه به لطف خدا و با همياري حاميان به خوبي به پايان رسيد.

خدمـات دنـدان پـزشکی
يكي از اقدامات بنياد نيكوكاران شريف ،ارائه خدمات دندان پزشكي به افرادي است
كه به دليل مشكﻼت مالي و تعرفه هاي باﻻ ،از اين درمان محروم هستند.
در اين طرح كه با همكاري چندين مركز و دندان پزشك مجرب صورت گرفت،
محيطي فراهم شد تا خانواده هاي تحت حمايت بنياد براي رهايي از مشكﻼت دهان
و دندان به آنجا مراجعه كنند.

آزمـایش ژنتیک دنیـا
دنيا براي همه از يه نقطه آغاز ميشه ،براي بعضي ها از تولد ،براي بعضي ها از لحظه ي شروع موفقيت ها ،رسيدن به پول ،شهرت،
دست يابي به آرزوها...
يه روز كه در واحد حمايتي مشغول كار بوديم ،زني قد بلند با بچه اي تو بغل وارد شد ،توي چشمهاش ستاره ها برق مي زدند اما لبخند
غمگينش از پشت ماسك مشخص بود!
دختر كوچولوشو چنان تو بغلش محكم گرفته بود كه انگار مي ترسيد از دست بدش .دختر كوچولويي كه تنها مشخصه ي دختر
بودنش ،گوشواره ي گيﻼسي توي گوشش بود.
كنارش نشستم و به روال هر زماني كه مددجو به بنياد مي اومد ،ازش سوال كردم .با نگاهي كه به اندازه ي آسمون پر از مهر بود به
دخترش نگاه كرد و گفت:
 اسم دخترم دنياست ... دخترم مريضه ،نميدونيم مريضيش چيه ...هر جا مي برم ميگن بايد آزمايش ژنتيك بدي ،كليه اش هم درد ميكنه ولي...
قطره هاي اشك آروم گوشه ي چشمهاش جمع شدند ،دستهاش تنهاتر و خالي تر از هميشه به نظر مي رسيد.
 قبل از دنيا ،بچه هاي ديگمو از دست دادم ،نمي خوام كه دنيا ...بغضش تركيد و بي پناهي اش بزرگتر شد ،دنياشو محكم تو بغلش فشار داد و آروم اشك ريخت.
اين اولين برخورد ما با مادر دنيا بود ،دنيايي كه تب و تاب و تشنج هاي پي در پي ،زندگي مادرشو تيره و تار كرده بود.
به پزشك هاي زيادي سر زده بودن ،از سقف خونشون گذشته بودن تا بتونن راه عﻼجي براي درمان دنيا پيدا كنن اما هزينه هاي درمان
خيلي زياد بود.
اولين قدم براي سﻼمتي دنيا ،انجام آزمايش ژنتيك و كليه و انجام نوار مغزي بود كه با حمايت بنياد تمام فرايندهاي پزشكي انجام و
به كشور آلمان فرستاده شد .دومين قدم تهيه مسكن براي دنيا و خانوادش بود تا سقفي براي روزها و شب هاي زندگيشون داشته
باشن.

و جمله اي كه هميشه در ذهن ما باقي مي مونه:
 ممكن بود اولين نفسهاي دنيا ،مثل خواهر و برادراش آخرين نفسهاش باشه ولي شما كمك كرديد كه نفش هاش شروعدنياي ما باشه.

صـدای احسـان
روزي كه براي اولين بار احسان رو ديدم ،صداي خس خس نفسهاش
از همه صداهاي دنيا بلندتر بود و براي يك دم و بازدم كوتاه ،كوه
روي سينه هاش جا به جا مي شد! وقتي بغلش گرفتم ،اندازه ي يك
فرشته بود! فرشته ي كوچيكي كه براي نفس كشيدن به يك دستگاه
احتياج داشت ...دستگاهي كه اندازه ي جثه ي ظريفش نبود! صداش
كردم :احسان...
فقط تونست با چشمهاي درشت و درخشانش كه هزار درد و اميد
ميون سياهي هاش پنهون كرده بود ،نگاهم كنه ،بدون اينكه آوايي
از حنجره اش بيرون بياد!
مادرش با بي تابي به دستش چنگ انداخت :همه ي دنيا حرف
ميزنن .همه چي صدا داره ...باد ...بارون ...اما بچه ي من صدا
نداره! صداي بچه ي من بدون اين دستگاه در نمياد ...بچه ي من نمي تونه نفس بكشه...

نگاهش كردم و سعي كردم براي بي پناهي بزرگش درمون بشم :ما هستيم ...كنار تو و كنار همه ي اميدت تا آخرين لحظه كه
احسان صدات كنه!...
روزهاي عمل احسان با اوج كرونا همراه بودكه باعث استرس دو چندان ما و
خانواده اش شد .معاينه ي زير بيهوشي كه چند روز قبل انجام شده بود،
مشخص كرده بود كه ميتونه عمل باز شدن لوله تنفسيشو انجام بده .وقتي
باﻻي سرش رسيدم و دستهاشو گرفتم ،وقتي با همون چشمهاي درخشان
نگاهم كرد ،تمام دلشوره ها و نگراني ها از دلم رخت بست و قلبم از اميد پر
شد .اميد براي خنديدنش ،اميد براي نفس بدون دردش ،اميد براي دوباره و
هميشه حرف زدنش !...ياد روز اولي كه ديده بودمش افتادم.گوش دنيا به
شنيدن صداش محتاج بود !...وقتي به اتاق عمل رفت ،كنار مادرش به انتظار
نشستم .مادري كه لباس احسان و قرآنو به سينه اش چنگ انداخته بود،
مادري كه خدا رو به مادرانه هاش قسم مي داد تا معجزه اي نشون بده!...
زمان كندتر از هميشه مي گذشت اما صداي باروني كه مي اومد ميگفت:
وقت ...وقت اجابت دعاست!!!...
درمان احسان به مرحله ي آخر رسيد .به مرحله ي ليرز درماني تا اثر عمل جراحي از بين بره و تراگي كه از نوزادي همراهش بود ،باﻻخره جدا
بشه .تو تمام مدتي كه با احسان آشنا شدم و كنارشون بودم ،تو لحظاتي كه زندگي واسشون سخت گذشت ،تو ثانيه هاي سخت بيماري و
تنهايي و غم ،يك آرزو داشتم .تنها آرزوي اينو داشتم كه دنيا صداي گريه ها ،خنده ها و صداي حرف زدنهاشو بشنوه.
و حاﻻ به آرزوم رسيدم...

درمـان سـوختگی دست مهدی
توي يكي از روستاهاي اطراف تهران ،وقتي كه خوشبختي قطره قطره آب
مي رفت ،مادري بايد كار مي كرد و خوشمزه ترين و بهترين مواد غذايي رو
مي پخت تا از اين طريق بتونه تلخي زندگيشو كم كنه و يه منبع درآمد
داشته باشه.
يه روز كه مثل هميشه پاي اجاق ايستاده بود تا روغن تو ماهيتابه بريزه
و پيازها رو سرخ كنه ،هيچ وقت فكر نمي كرد كه همچين اتفاقي بيفته،
كسي چه ميدونه ،شايد تو اون لحظه فكرش دور هزار درد بي درمون و
شونه هاي بي پناهش مي چرخيد كه با برگشتن ماهيتابه و ريختن روغن
داغ روي تن پسرش ،دنيا پيش چشمهاش مي سوزه و آتيش مي گيره ..
متاسفانه مهدي دچار سوختگي شديد ميشه و بايد زير نظر پزشك متخصص معالجه مي شد و چون دست هاي تنهاي مادر توانايي
پرداخت هزينه هاي درمان نداشت ،بنياد نيكوكاران شريف مسئوليت بهبودي مهدي رو بر عهده گرفت.

آمـوزش مجـازی شنـاخت خود
همه ي ما براي داشتن روان آسوده ،نياز داريم تا به شناخت از خود برسيم .شناخت ويژگي هاي مثبت و منفي شخصيت ،عﻼيق ،باورها و
حقايق زندگي باعث ميشه تا فاصله ي ميان من واقعي و من آرزوها كمتر بشه و همين امر ميزان رضايتمندي از زندگي شخصي افزايش ميده.
در دوران كرونا ،با توجه به لزوم سﻼمت روان افراد ،كارگاه مجازي شناخت خود به همت مشاور واحد حمايتي براي زنان سرپرست خانواده
برگزار شد.

جلسـات مشـاوره فـردی
فشارهاي رواني در زندگي انسان اجتناب ناپذير هستند .اين
فشارها با توجه به تعارضات ،نيازها و ويژگي هاي خلقي،
تاثيرگذاري متفاوتي دارند و هر فردي براي تحمل ،بازيابي و
افزايش مهارت و كاركرد خود نياز دارد تا تحت مشاوره مستمر
قرار بگيرد.
زنان سرپرست خانواده به دليل فرآيند سخت زندگي،متحمل
آسيب هاي روحي زيادي مي شوند و بنياد نيكوكاران شريف
به عنوان حامي اين زنان ،جلسات مشاوره فردي را در دوران
كرونا با رعايت تمامي پروتكلهاي بهداشتي برگزار كرد.

کارگاه مجازی مهـارت های زندگی
زندگي كردن مانند يك مهارته! اگر ما انتخاب مي كنيم كه يه زندگي
شاداب ،موثر ،هدفمند و اجتماعي داشته باشيم بايد مهارت هاي
متناسب با هر مرحله رو ياد بگيريم.
كارگاه مجازي مهارت هاي زندگي براي زنان سرپرست خانواده در
شرايطي برگزار شد كه جهان تحت تاثير ويروس كرونا قرار گرفته بود.
اين ويروس دنياي ما و روابط انسانها رو دچار مشكل كرده و افراد نياز
دارند تا براي مقابله و كنترل عوارض روحي ناشي از آن تحت آموزش
قرار بگيرند.
اين آموزش ها كه شامل يادگيري مهارت انتقادي ،ارتباط موثر ،خودآگاهي ،روابط بين فردي ،همدلي ،مهار استرس ،تصميم گيري،
حل مسئله ،كنترل هيجان و تفكر خﻼقانه است ،كمك شاياني به بازيابي و افزايش سﻼمت روان خانواده ها مي كند.

کارگاه کنترل اضطـراب و افسـردگی کرونا
بعد از شيوع ويروس كرونا و طرح قرنطينه و فاصله گذاري اجتماعي ،برگزاري ميهماني ها و مراسمات و جمع هاي خانوادگي با
محدوديت روبرو شد كه اين موضوع جدايي انسان ها از يكديگر ،تنهايي و در نهايت افسردگي در پي داشت .از طرفي ترس مبتﻼ شدن
به ويروس و انتقال آن به ديگران و همچنين كابوس از دست دادن عزيزان و ساير مشكﻼت اقتصادي و  ...باعث افزايش اضطراب در
جامعه شده است .به همين جهت ما در واحد حمايتي كارگاه مجازي كنترل اضطراب و افسردگي را براي خانواده هاي تحت حمايت
برگزار كرديم تا بتوانيم ياريگر آنها در اين روزهاي سخت باشيم.

کارگاه هـوش هیجـانی کودکان
هوش هيجاني مولفه هايي مانند كنترل و شناخت و بيان
احساس ،خود تنظيمي ،حل مسئله ،ارزش هاي اخﻼقي كه
هر كدام از اين مولفه ها سازگاري اجتماعي را افزايش مي
دهند.
توجه به هوش هيجاني افراد از سنين كودكي باعث مي
شود تا آنها بتوانند ارتباط موثر و موفقي با ديگران داشته
باشند.
به همت واحد حمايتي كارگاه مجازي هوش هيجاني براي
كودكان تحت حمايت برگزار شد.

مشـاوره حقـوقی
جلسات مشاوره حقوقي به همت واحد حمايتي براي مادران و زناني برگزار شد كه
به دليل آسيب هاي خانوادگي و اجتماعي ،اطﻼعات كافي در مورد چگونگي
فرآيندهاي حقوقي خود ندارند .اين مشاوره ها جهت افزايش آگاهي از حقوق زنان
و كمك به بهبود شرايط مدني خانواده ها برپا شد.

کـارگاه بـازی درمـانی
كودكان نيازهاي خود را از طريق بازي بيان مي كنند.
در بازي عﻼوه بر تخليه هيجاني و آزادسازي انرژي دروني ،نيازهاي حسي ،حركتي ،اجتماعي و شناختي خودشونو بيان مي كنند تا به
آرامش برسند .در واقع بازي به اندازه ي تغذيه براي كودكان موثره چون باعث افزايش سطح كاركرد ،مهارت و سازگاري كودكان ميشه.
از طريق بازي درماني مي توان آموزش هاي ﻻزم را به بچه ها ياد داد و در صورت بروز اختﻼﻻت در جهت رفع آن تﻼش كرد.
از طرفي چون در دوران كرونا بچه ها ساعت هاي طوﻻني را در خانه مي گذرانند ،و از همراهي با دوستان و همساﻻن خود محرومند ،دچار
اضطراب و انزوا شده اند.
روش درست بازي كردن با آنان در خانه باعث مي شود تا عﻼوه بر شكل گيري صحيح شخصيت و بهبود روابط خانوادگي ،از فشارهاي
روحي رها شوند.

كارگاه بازي درماني بنياد نيكوكاران شريف براي بچه هايي برگزار شد كه كودكيشان عﻼوه بر بحران كرونا تحت تاثير مشكﻼت خانوادگي
نيز قرار گرفته است .هدف اين كارگاه ،ارتقاي سﻼمت روان كودكان و بهبود روابط آنهاست.

مشـاوره کـودک
كودكان متفاوت از بزرگساﻻن به دنيا نگاه مي كنند با اين حال ممكن است
مشكﻼت روحي و عاطفي مشابه با آنان را تجربه كنند .مشكﻼتي مثل افسردگي،
اختﻼﻻت اضطرابي و استرسي كه ناشي از فقر ،تنهايي ،بيماري ،طﻼق و مسائل
خانوادگي و سوء استفاده ،مرگ عزيزان ،رويارويي با غم و اندوه مي باشد كه
باعث بيماري هاي روحي در بزرگسالي مي شود.
مشاوره كودك به صورت تخصصي بر درمان كودك تمركز مي كند تا روابط
عاطفي ،عزت نفس ،مهارت هاي ارتباطي كودك ارتقا ببخشد.

کارگاه خﻼقیت کـودکان
ذهن بچه ها پر از ايده هاي بكر و جديده ،ايده هايي كه براي ظهور به يه محرك نياز دارند .كارگاه خﻼقيت براي كودكاني برگزار شد كه
توانايي شركت در كﻼس هاي پر هزينه را نداشتند.
در اين كارگاه سعي كرديم با استفاده از تكنيك هاي مناسب ،ذهن بچه ها رو پرورش بديم و با افزايش اعتماد به نفس و عزت نفسشون
استعدادشونو به مرز نمايش بزاريم.

زنگ نقـاشی
بيشتر بچه ها وقتي هنوز نمي تونن رنگ هارو از هم تشخيص بدن دوست دارن نقاشي بكشن .نقاشي جزو جدا نشدني از زندگي بچه
هاست به همه ي خياﻻت ،آرزوها ،غم ها و شادي هاشونو نشون بده ،مهم نيست كه بلد نيستن خورشيد بكشن ،مهم نيست كه نمي تونن
ابرها رو درست رنگ بزنن ،فقط مهم اون حس و حاليه كه اونها رو با خودش گم ميكنه ،همراه مي كنه و به شهر قصه ها مي بره.
زنگ نقاشي يه رنگ پر از شور و نشاط و رويا پردازي براي بچه هايي بود كه دونيا رو با رنگ هاي مداد رنگيشون مي شناختن.

بـازار یـابی
يكي از فعاليت هاي موثر و سود بخش بنياد
نيكوكاران شريف در ايام كرونا ،برگزاري كارگاه
بازاريابي براي زنان سرپرست خانوار بود كه به علت
بحران اقتصادي ،شغل خود را از دست داده و براي
امرا معاش به مشكل خورده بودند .در اين كارگاه
استراتژي ها و تكنيك هاي موثر در جهت پيدا
كردن جايگاهي براي محصوﻻت و خدمات خود
در بازار و ترغيب مخاطب آموزش داده شد.

نقـاشی روی بـوم
آرزوي من نقاشي كشيدن بود .يه روز كه آسمون آبي بود و خدا نگاهم مي كرد ،تصميم گرفتم با بچه هايي كه روياشون شبيه آرزوي من بود،
نقاشي بكشم! پس دستهامو به دستهاشون گره زدم و بهشون ياد دادم كه چطور قلمو رو با انگشتهاشون بگيرن و روي بوم بكشن...
بهم محبت ياد دادن ،بهشون از زندگي گفتم ،واسم قصه ي غم و شادي و اميد خوندن ...ما با هم دنيامونو روي بوم خلق كرديم و تابلوهايي
كه پر از قصه اند كشيديم ،قصه ي تﻼش بچه هايي كه آدم بزرگها دنياشونو تيره و تار كردن اما اونها عاشق رنگ و نورن.
قصه ي بچه هايي كه نمي خوان تسليم بشن تا خدا تو چشم هاي قشنگشون لبخند بزنه!

نقـاشی سفـال
نقاشي روي سفال به خوبي تونسته روي سليقه ي مردم تاثير بزاره و جزو محصوﻻت پر فروش صنايع دستي باشه.
به اين بهانه با برپايي كﻼس هاي آموزشي به مادرها فرصت داديم تا با كسب مهارت هاي ﻻزم براي توليد چنين ظروفي به درآمدزايي
برسند..

کارگاه پتینـه کاری
پتينه كاري هنري است كه در آن با استفاده از رنگ هاي
مختلف و ابزارهاي متفاوت ،بافت هاي بصري زيبا و گوناگوني
روي سطوحي مثل :ديوار ،ستون ،سقف ،اشياء و اجسام مختلف
ايجاد مي كند.
امروزه با تغيير سليقه مردم و افزايش توجه آنان به دكوراسيون
و اكسسوري منزل ،هنر پتينه از بازار فروش خوبي برخوردار
است.واحد حمايتي براي مادران سرپرست خانواده كه در
فرآيند توانمندسازي قرار گرفته اند و آماده آموزش پذيري و
توليد محصول مي باشند ،كارگاه حرفه آموزي برپا كرد.
در اين كارگاه انواع پتينه كه شامل :كهنه كاري ،مجسمه ،ورق
طﻼ ،تابلوهاي دكورايتو و ...مي باشد ،طي ١٠جلسه با رعايت
تمامي پروتكل هاي بهداشتي به مادران آموزش داده شد كه با
استقبال بي نظير آنها روبرو شد.
ماحصل تﻼش و پشتكار مادران عﻼوه بر توليد محصوﻻت با
كيفيت ،كسب مهارت و توانايي ﻻزم براي ايجاد اشتغال و درآمدزايي در اين حرفه بود.

روز ادبیـات و شعـر فـارسی
صـد دانه يـاقوت

دستـه به دستـه

با نظـم و تـرتيب

يك جـا نشستـه

همه ي ما وقتي اين شعر مي شنويم ،دوست داريم چشمهامونو ببنديم و به سالهاي
قبل برگرديم ،سالهايي كه بوي پاكي و سادگي مي داد ،سالهايي كه از شوق
كودكانه لبريز بود.
تو روز ادبيات به مﻼقات بزرگي رفتيم كه خالق كتاب ها و شعرهاي فاخري هستند،
شعرها و كتابهايي كه برايمان خاطره هاي مشتركي رقم زده...
بدون شك آقاي رحماندوست يكي از تاثيرگذارترين چهره هاي ادبي قرن معاصر
ماست و تاثير بسزايي در آموزش و پرورش و ادبيات كودك و نوجوان داشته و با
ذوق و قريحه ي بي نظيرشون ،باعث اعتﻼي فرهنگ كتاب و كتابخواني شده اند.

تـولـد طـاهـا
هر چشمي يه قصه اي داره و قصه ي چشمهاي طاها
وقتي شروع شد كه توي كوچه ي سرد به دنبال پدرش
مي گشت ،تو كوچه اي كه تاريك ترين خونه سهم طاها
و برادرهاش بود و سست ترين ديوارها سر پناه آرزوهاي
دور و درازشون شده بود.
كنار پنجره نشسته بود ،پنجره كه نه! يه حفره ي خيلي
بزرگ كه شيشه نداشت و شبهاي زمستون باد و بارونو
توي خونه مي آورد ،از ميون حفره به حياط نگاه نكرد،
حياط كه نه! يه فضاي كوچيك كه با چهار تا تخته به
آشپزخونه ،حموم ،دستشويي و حياط تبديل شده بود!
به آسمون نگاه كرد ،به ستاره هايي كه مي درخشيدند .دنبال يك ستاره مي گشت ...يه ستاره كه از همه پر نورتر بود ...يه ستاره كه
مثل چشمهاش رنگ چشمهاي بابا بود !...مامان صداش كرد ،به سمتش برگشت ،تو زير پله اي نشسته بود و داشت دار قالي شو درست
مي كرد ،دار كه نه! چندتا لوله ي آب كه بهم وصل شده بود تا گليم خوشبختي اونهارو ببافه ...مامان دستهاشو باز كرد و تو بغل گرفتش...
گوشهاشو به قلب مامان تكيه كرد ...مامان در حالي كه موهامو نوازش مي كرد گفت٧ :سال پيش همچين روزي به دنيا اومدي...
وقتي به دنيا اومدي خيلي خوشحال شدم...
به ضربان قلب تندش گوش كردم و گفتم :امسال ديگه مي تونم برم مدرسه ،قول ميدم اونقدر خوب درس بخونم كه دكتر بشم
و نزارم ديگه كار كني!

محكم تر بغلم كرد و گفت :دوست داشتم واست تولد بگيرم ولي...
بوسيدمش :مهم نيست مامان ...من براي سﻼمتي شما روزه گرفتم
همون لحظه صداي اذان از گلدسته هاي مسجد محل پخش شد .چشمهامو بستم و آرزو كردم :كاش امشب هم مامان مثل ٧سال
پيش خوشحال بشه..
وقتي چشمهامو باز كرد مامان داشت به نور شمع هاي كيك تولد و سفره ي افطار نگاه مي كرد.

جشنـواره شـادیانه
امسال مثل سال گذشته نبود و كرونا و قرنطينه باعث شد كه نتونيم از
اين ايام به خوبي استفاده كنيم و بيشترين تاثيرگذاري نبود اوقات فراغت
براي بچه هايي بود كه از مراكز هاي تفريحي و كﻼسهاي آموزشي دور
بودند ،جشنواره شاديانه يه بازگشت بود! بازگشت به لحظاتي كه قبل از
كرونا داشتيم .در اين جشنواره سعي كرديم با طراحي بازي هايي كه
مبتني بر تخليه هيجاني ،خﻼقيت و بازي هاي رشد و جسمي و حركتي
بود ،بچه هارو به هيجان دعوت كنيم تا عﻼوه بر شركت تو يه رقابت
پرشور ،بتونيم به تقويت روحيه و كاهش استرس و اضطرابشون كمك كنيم.

عیـد غـدیـرخـم
هر عيدي رسم و رسوم و قشنگي هاي خودشو داره ،معموﻻً تو روزهاي عيد بچه ها
از همه خوشحال ترند و هدف ما شاد بودن همه ي بچه هاست .تو روز عيد غديرخم
به ديدن سادات كوچولوهايي رفتيم كه اين عيد به نامشونه! تو شور و شوق بادكنكها،
كادوها و شيريني كيك ،لحظات خوبي واسشون رقم زديم.

تـولد علیـرضا
خنده ي عليرضا مثل آب ساده و روان بود ،وقتي مي خنديد ،تمام دلت از پاكي و مهربوني پر مي شد ،با هيجان داشت واسم خاطره
ي فوتبال ديروز تعريف مي كرد.
آره خانم ...ديروز ٢تا گل زدم ،يكي از گلهام مثل گل مسي بود ،همه رو دريبل زدم ،بعد شوت كردم ،اون يكي گلمپنالتي بود! آخه روم خطا كردن نامردا ،زدن رو پام ،كفشم واسم گشاد بود ،افتادم زمين ،پام زخم شد ،بعد گل دوم
ديگه نتونستم بزاي كنم رفتم بيرون...

به چشمهاش نگاه كردم ،خدا چقدر معصوميت ميون مژه هاش گذاشته بود! گفتم :آرزوت چيه عليرضا؟ دوباره لبخند زد ..يه لبخند از
عمق قشنگي و نجابت!
دوست دارم شبيه مسي شم!اين بار من لبخند زدم و دستهاشو گرفتم و با هم به سمت اتاقي كه همكارها براي تولدش آماده كرده بوديم ،رفتيم...
تا در و باز كرد ،صداي شادي و فرياد بلند شد ،تو گوشش گفتم :تولدت مبارك!

بـاغ كتـاب
اردوي باغ كتاب در جهت شناخت بچه ها با كتاب و فرهنگ كتابخواني و همچنين رقم زدن لحظات شاد و مفرح براي آنها به همت
واحد حمايتي بنياد نيكوكاران شريف برگزار شد.
در اين اردو بچه ها با كتاب ها و اثرات كتابخواني آشنا شدند و بازي هاي جذابي انجام دادند.

روز دختـر
يه روز خدا فكر مي كرد ،به زميني كه خلق كرده بود و به آدمهايي كه تو زمين بودند.
به اين فكر كرد كه بايد تو زمين كسي باشه ،كسي كه به فكر بي پناهي گنجشكها و به فكر شادي گلها باشه و عشق از قلب وسيع و
مهربونش آغاز ميشه...
بايد كسي باشه كه از ابتداي تولد مادرانگي كنه ،بايد كسي باشه كه آيينه ي تجلي خلقتش باشه ...پس دخترُ آفريد...
در بنياد نيكوكاران شريف دخترهايي هستند كه دنياي دخترونشون با فداكاري و صبوري زنده نگه مي دارند و غم هاشونو با شونه كردن موهاي
عروسكشون صاف مي كنند...
خيلي دوست داشتيم در روز دختر با برگزاري جشن ،بودنشونو قدر بدونيم اما به دليل لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي ،تصميم گرفتيم
با يه دورهمي شاد مجازي ،مهمون خونه هاشون بشيم.

اهدای چـرخ خیـاطی
مادرهاي بسياري وجود دارند كه با چرخ خياطي زندگيشونو سرپا نگه مي دارند.
مادرهايي كه خوشبختي رو با تار و پود پارچه ها مي دوزند.
در روزگاري كه ويروس كرونا ،استفاده از ماسك رو واجب كرده ،ما تصميم گرفتيم با
اهداي چرخ خياطي ،مادرهايي كه توانايي توليد ماسك دارند ،به اشتغال و درآمدزايي
برسونيم.

نیکـوشـو
مهم ترين هدف ما ،رساندن زنان به توانمندي و اشتغالزايي است.
در وهله ي اول ،طي جلسات روان درماني كه برگزار مي شود ،سﻼمت روحي مادران را به سطح پايدار مي رسانيم و با افزايش اعتماد به
نفس ،آنها را براي شركت در كﻼس هاي حرفه آموزي سوق مي دهيم.
در اين مرحله با آموزش انواع حرفه ها ،اين امكان را به آنها مي دهيم تا بار ديگر به توانايي هاي خود ايمان پيدا كرده و در مسير استقﻼل
قدم بردارند.
بعد از كسب مهارت و توليد محصول ،با حمايت هاي مادي و معنوي كه توسط تيم حمايتي صورت مي گيرد ،زنان وارد چرخه اشتغال
مي شوند تا به عنوان سرپرست با كسب درآمد خانواده ي خود را اداره كنند.
در گذشته از طريق بازارچه هايي كه تدارك مي ديديم محصوﻻت دست ساز
مادران را به فروش مي رسانديم ،اما امروزه با توجه به تغيير سبك خريد مردم و
همچنين شيوع ويروس كرونا ،صفحه ي فروشي در فضاي مجازي به نام
»نيكوشو« ايجاد كرديم تا از اين طريق بتوانيم محصوﻻت مادران را به نمايش
عموم بگذاريم و در شرايط نابسامان اقتصادي براي آنها درآمدزايي كنيم.
خوشبختانه با نگاه مهرباني كه حاميان و مردم هميشه نيكوكار نسبت به نيكوشو
داشتند ،توانستيم قدم بزرگي در جهت توانمند شدن و اشتغال زايي زنان
سرپرست خانواده برداريم.

ازجمله محصوﻻتي كه در فروشگاه نيكوشو به اشتراك گذاشته شده و مورد استقبال قرار گرفت:
 -١كيف و جامدادي و كوسن پارچه اي :در كارگاه خياطي ،مادرها با انواع پارچه و روش هاي دوخت آشنا شدند و توانستند محصوﻻت
متنوعي در طرح و رنگ و ابعاد گوناگون توليد كنند كه كيفيت باﻻيي دارند و از محصوﻻت پر فروش نيكوشو شناخته مي شوند.
 -٢شمع هاي دكوراتيو :اين شمع ها در نهايت ذوق و سليقه مادرهاي هنرمند ساخته و باعث روشنايي خانه ها شدند.
 -٣سفال :هنر و زيبايي شناسي مادرهاي سرپرست خانوار در رنگ آميزي بشقاب هاي ديواركوب سفالي به نمايش گذاشته شد.
 -٤تابلوهاي نقاشي :اين بوم ها اثر دست كودكانيست كه آرزوهاي شيرين و پاكشان را با مردم تقسيم كردند.
 -٥ويتراي :محصوﻻت ويتراي كه شامل انواع تابلو ،ظروف و جاشمعي بود ،توانست نظر مردم را جلب كند.
 -٦گليم :هنري كه با اصالت و فداكاري مادران بافته و زينت بخش خانه هاي نيكوكاران شد.
 -٧تابلوهاي دكوراتيو و ظروف پتينه :در كارگاه حرفه آموزي ،روش هاي كهنه كاري و پتينه آموزش و محصوﻻت زيبايي خلق شدند.
 -٨عروسك هاي بافتني :حاصل دست رنج مادراني است كه سعي كرده دنيايي از زيبايي و مهرباني براي كودكان بيافرينند.

سال ١٤٠٠

 خدمات رفاهي و سبدكاﻻ -١توزيع سبدكاﻻ شامل مواد غذايي ،شوينده و بهداشتي ،شيرخشك و غذاي گرم به  ٦٨٥٠خانوار
 -٢توزيع پوشاك و البسه گرم زنانه و بچه گانه ،توزيع شال و كﻼه زمستاني ،توزيع كفش و كتاني و اسباب بازي  ٤٩٦٣خانوار

 خدمات معيشتي و مسكن -١كمك هزينه وديعه مسكن ،اجاره منزل ،بازسازي و مرمت منزل به  ٢٢٢٠خانوار )كاشيكاري سرويس بهداشتي -لوله كشي
ساختمان-سيم كشي برق -ايزوگام سقف -نصب كابينت و (...
 -٢اهداي لوازم منزل ،كمك هزينه تعمير لوازم ضروري به  ٢٠٣١خانوار )شامل بخاري و وسايل گرمايشي -يخچال -اجاق گاز -ماشين
لباسشويي -فرش -كمد و (...

 خدمات تحصيلي و دانشجويي -١كمك هزينه شهريه دانشگاه ،خوابگاه ،تهيه كتاب و وسايل كمك آموزشي به  ٤٤١دانشجوي تحت حمايت
 -٢كمك هزينه تحصيلي ثبت نام مدرسه ،شهريه مدرسه ،تهيه لوازم تحرير ،و تهيه كتاب تحصيلي و بسته هاي اينترنت به ١٩٩٣
دانش آموز تحت حمايت
 -٣كمك هزينه آموزشي شامل كﻼسهاي كنكور -زبان  -رياضي  -عربي  -كامپيوتر  -كﻼس طراحي  -كﻼس نقاشي و ...به ٢١٥٢
دانش آموز تحت حمايت

 خدمات جهيزيه و سيسموني -١اهدا اقﻼم ضروري جهيزيه به  ٤٢٠نوعروس تحت حمايت
 -٢اهدا اقﻼم ضروري سيسموني نوزاد به  ٣٤٦خانوار

 خدمات توانمندسازي و اشتغالزايي -١برگزاري كارگاه هاي حضوري و مجازي توانمندسازي به  ٢٦٨٢خانوار )كارگاه ها شامل :تربيت كودكان -مقابله با لجبازي كودك-
طرحواره هاي درماني -مقابله با استرس -مشاوره فردي(
 -٢برگزاري كارگاه هاي حرفه آموزي ،اشتغالزايي مادران و كودكان به  ١٣٧٥خانوار
مـادران  :كارگاه ها شامل) :مكرومه بافي -چرم دوزي-گليم بافي -شمع سازي(
مادران  :كمك هزينه تهيه لوازم و مواد اوليه درجهت اشتغال )شامل :چرخ خياطي -پارچه و نخ -دستگاه سبزي خرد كن -لوازم چرم
دوزي -مواد اوليه توليد ترشي خانگي و (...
كودكان  :برگزاري كارگاه هاي حرفه آموزي كودكان )كارگاه ها شامل :نقاشي -استعداديابي و پرورش خﻼقيت -موسيقي -كار با سفال
كودكان -بازي درماني(

 خدمات درماني ،بيمارستاني و توانبخشي -١كمك هزينه درماني به  ٣٥٨٥خانوار )شامل :ويزيت پزشك -تهيه دارو و انسولين -دندانپزشكي -ام ار اي -سي تي اسكن -تست
كرونا -سونوگرافي -ماموگرافي -راديولوژي-آندوسكوپي -اكو و نوار قلب -نوار مغز -آزمايش ژنتيك --غربالگري و( ...
 -٢كمك هزينه بيمارستاني شامل جراحي ،بستري و ترخيص به  ١٥٩٠بيمار و تهيه تجهيزات پزشكي )شامل :دستگاه نبوﻻيزر -دستگاه
بخور -تخت هاي بيمارستاني -دستگاه قند خون -دستگاه اكسيژن ساز -دستگاه پالس اكسي متر -دستگاه ساكشن  -فشارسنج(
 -٣كمك هزينه هاي توانبخشي به  ٢٢٢١بيمار )شامل :كاردرماني -گفتار درماني -فيزيوتراپي -تهيه عينك و سمعك -تهيه ويلچر و واكر
 -تزريق بوتاكس -كفش بريس و اسپيلنت -ارتز و پروتز -استند توانبخشي (

بـازدید منـزل مـددجویان
يكي از راههاي شناخت نيازهاي مددجو و ارتباط گيري با آنها ،بازديد از منزل است كه به وسيله ي مددكاران واحد حمايتي انجام مي شه.
بعد از جمع آوري اطﻼعات و تشخيص نياز و مشكل ،برنامه هاي كمكي و نوع خدمات در جهت رفاه و آسايش بيشتر مددجو ،آسيب زدايي
و مشكل گشايي با افزايش مسئوليت پذيري اعضاي خانواده به آنان ارائه مي شه.
در كنار مددكاران تهران ،مددكاران شعبه ي مشهد و ايرانشهر و ساري و رشت نيز به بازديد از منزل مددجويان پذيرش شده ميروند تا در
جريان مشكﻼت و نيازهايشان قرار بگيرند.

اهـدای سبـدکاﻻ
امسال  ،سال غريبي بود .بيش از يك سال از ورود كرونا به كشور گذشته و زندگيمون به اين درد مسري و عجيب عادت كرده بود .خيلي
ها رو از دست داده بوديم ،سﻼمتي خيلي ها به خطر افتاده بود و از همه بيشتر ،كساني كه احتياج به كمك داشتند ،تنهاتر شده بودند.
چون كرونا و شرايط اقتصادي سفره ي بسياري از اين افراد خالي تر كرده بود .در اواخر آذر ماه با تهيه سبدكاﻻ براي مددجويان تﻼش
كرديم تا تو سردي و تنهايي روزگار ،دلخوشي كوچيكي داشته باشند.

اهـدای مـواد غـذایی
جامعه ي ما دچار بحران بزرگي شده ،از يك طرف بحران كرونا و از طرف ديگه مشكﻼت اقتصادي باعث شده تا قشر ضعيف و كم برخوردار،
بيشتر در معرض آسيب قرار بگيرند .قشري كه قرنطينه ،بيكاري و عدم اشتغال ،شرايط سختي براشون رقم زده  .افرادي كه سهمشون از رفاه و
آسايش به انتظار ميرسه ،به انتظار براي كمك ،به انتظار براي مهرباني .انسانهايي كه هيچ تفاوتي با ما ندارند و فقط چرخ روزگار تنهاشون كرده.
اما بنياد نيكوكاران شريف در همه ي زمانها حتي زماني كه قيمت گوشت و مرغ سر به فلك كشيد و چه زماني كه مواد غذايي مثل تخم مرغ
و رب و روغن و برنج ،گرون و ناياب شدند ،چه حتي تو شب طوﻻني و سرد يلدا كه خيلي از بچه ها انار و كيكي نداشتند تا به استقبال ننه
سرما برند ،ما همراهشون بود.

اهـدای غـذای گـرم
گاهي نيازهاي ساده محال و غيرقابل دسترس ميشن .نيازهايي كه شايد هيچ وقت نبودنشون به ذهنمون خطور نكنه ،اما تو گوشه
گوشه هاي اين شهر ،تو خلوتي و شلوغي شهر ،تو خونه هاي بدون آبادي ،آدمهايي زندگي مي كنند كه در حسرت اين نيازها به سر
مي برند ،در حسرت يك غذاي گرم ...پنج شنبه هاي مهرباني بنياد مختص به اين خانوادها بود .ما هر هفته ميزبانشون شديم تا به يك
وعده مهرباني دعوتشون كنيم ،تا به پاي صحبت ها و درد و دﻻشون بشينيم ،تا دقايقي دلشون گرم بشه و اميدوار بشن به روزهايي كه
بهتر خواهد بود ،به روزهايي كه تنها نخواهند بود.

اهـدای بخـاری و لـوازم گـرمایشی
نمي دونست براي چندمين بار بود كه از خواب بيدار مي شد و يا شايد اصﻼ نخوابيده بود .از گوشه و كناره هاي خونه هر چي پتو و لحاف
بود جمع كرد و براي هزارمين بار روي بچه ها كشيد .انگار كه ميون يه بهمن بزرگ گير افتاده بودند .كنار ديوار نشست و پاهاشو دراز كرد،
استخونهاش صدا مي دادند ،يخ زده بودند .دستهاشو به آرومي باﻻ برد و ها كرد ،اما هيچ بخاري بلند نشد! سرما تو بند بند وجودش رخنه
كرده بود! به رو به رو خيره شد .به حفره اي كه ميون ديوار بود و صداي كو كو كبوترها ازش به گوش مي رسيد!  .از اينكه حداقل يك
موجود زنده تو اين خونه گرمش بود ،لبخند كمرنگي روي لبهاش نشست .نمي دونست چقدر به صداي ﻻﻻيي كبوتر مادر گوش كرد تا
پلكهاش سنگين شدند و در حالي كه آرزو مي كرد كاش همين فردا بهار و گرما از راه برسه به خواب رفت...
با تابش نور آفتاب به چشمهاش بيدار شد.
صدا مي اومد ...صداي خنده و گريه ي بچه ها ...صدايي از عمق شادي هاي معصومانه...
كبوترهاي مهربون ...بياد اسباب كشي كنيد! ميخوايم خونه تونو عوض كنيم! آخه ديگه بخاري داريم!قصه ي سرما و آدمها يك قصه طوﻻنيه ،و قصه ي سرما و آدمهاي فقير يه قصه ي طوﻻني تر و غمناك تر .شايد تو نگاه اول براي هر كدوم از
ما سرما يادآور زمستون و برف و لحظاتيه كه پر از هيجان و قشنگيه .اما يكم بعدتر ،درست وقتي كه از شدت سرما دستهامون يخ ميزنه و
جلوي بخاري مي ايستيم تا گرم بشيم اين قصه ي دردناك آغاز ميشه ،قصه ي آدمهايي كه تو همين شهر و تو همين كشور براي در امون
موندن از سرما به پتوهاي نداشته ،به آتيش هاي وسط خونه ،به خونه هاي بدون گاز و بخاري ،پناه مي برند ،قصه ي آدمهايي كه دلتنگ
خورشيد ،روزهاي زندگيشون يخ ميزنه .اما بنياد با اهداي لوازم گرمايشي به اين افراد ،بهارو به خونه هاشون فرستاد.

اهـدای لـوازم منـزل
يه خونه براي خونه شدن احتياج به سقف و آدم و لوازم داره ،به آدمهايي كه عاشق خانواده اند ،به سقفي كه مهم نيست بلند يا كوتاهه
اما امنيت و آرامش ميده و لوازمي كه كمك ميكنه تا زندگي راحت تري داشته باشي.
بعضي از خونه ها هستن كه سقفشون كوتاهه ،بلنده ،خرابه اما پر از احساس امنيته .آدمهايي كه زير اين سقف زندگي ميكنند با محبت،
فداكار و صبورند ،اما زندگي راحتي ندارند چون از امكانات و رفاه دورند .زناني ،نان آور اين خونه ها هستند كه سالهاي قبل با هزار شوق
و آرزو جهيزيه خريدند تا به خوشبختي برسن اما دست سرنوشت ،تنهاشون كرد .زناني كه تمام هست و نيستشونو براي آرامش بچه ها به
حراج گذاشتن و حاﻻ براي گذران زندگي از حداقل ترين نيازها محرومند .زناني كه به دليل نداشتن تلويزيون ،فرش و مبل ،جارو برقي و...
راوي قصه هاي تلخي از بغض و سختي هستن.
واحد حمايتي در تمام مدتي كه با مددجو ها ارتباط داره و طي بازديد منزل هايي كه انجام مي ده به مرور با كم و كاستي زندگي ها آشنا
ميشه .اهداي لوازم منزل به مددجوها تنها گوشه اي از خدمات بنياد به اين خانواده هاست.

اهـدای لبـاس
با چشمهاي درشت و شفافش نگاهم مي كرد .لپهاش گل انداخته بود و حس لذت عجيبي داشت .دور خودش چرخيد و براي بار هزارم
دستهاشو لمس كرد:
ميدونستيد من قبﻼ از زمستون بدم مي اومد؟زيپ كاپشنو سفت كردم و گفتم:

اما برفها به خاطر ديدن تو از آسمون پايين ميان.با خوشحالي به بغلم پريد:
خدا كنه برف بياد ...ديگه ميتونم برف بازي كنم ...ديگه سردم نميشه!اين فقط واكنش يكي از بچه ها بود .بچه هايي كه پر از بوي بهارند اما مشكﻼت اقتصادي خانواده هاشون باعث شده بود كه نتونند لباس
هاي مناسب فصل بخرند و زمستون تو بند بند استخونهاشون ريشه انداخته بود .با اهداي كاپشن ،كﻼه ،لباس و شلوار گرم سعي كرديم به
شادي دعوتشون كنيم!

اهـدای بستـه های بهـداشتی
سﻼمت جسماني نقش مهمي در سﻼمت روان داره .متاسفانه به علت عدم اطﻼع رساني و آگاهي سازي در اين زمينه و همينطور نبود
امكانات بسياري از مردم نسبت به بهداشت فردي و در نهايت بهداشت جامعه بي توجهي ميكنند كه عامل بروز خيلي از مشكﻼته! و اين
موضوع در مناطق حاشيه نشين و محروم با شدت بيشتري ديده ميشه! در پويشي كه توسط بنياد ايجاد شد به توزيع مسواك و پكهاي
بهداشتي در تهران ،شهرستان هاي اطراف و همينطور ايرانشهر دست زديم تا نقش موثري در فرهنگ سازي و رعايت بهداشت فردي
داشته باشيم.

اهـدای جهیـزیه
براي بار هزارم چونه زد:
آقا خواهش ميكنم ،يكم تخفبف بديد ،به خدا ندارم...خانم من تا جايي كه ميتونستم تخفيف دادم.براي جهيزيه دخترم ميخوام!قلبش تير مي كشيد اما بايد ميگفت:
بچم پدر نداره...و انگار با گفتن اين حرف تموم توانش نابود شد .زانوهاش خم شدن ،بغضش تركيد .فروشنده با شرمندگي و ناراحتي نگاهش كرد.
خسته شدم ديگه ،هي به اين در به اون در ميزنم ولي فايدهنداره ،جلوي بچه ام دارم سرافكنده ميشم.
فروشنده يه صندلي كنارش گذاشت:
مادر جان بفرما بشين ،من اﻻن ميام.زن به رفتنش نگاه كرد و تو دلش دعا كرد:
خدايا منو شرمنده بچم نكن ،خدايا كمكم كن...فروشنده برگشت .كنارش نشست و يك كارت به سمتش گرفت:
بفرما مادر جان ،من تا جايي كه ميتونستم بهتون تخفيفدادم و بيشتر از اين ضرر ميكنم ،اين كارته خيريه نيكوكاران
شريفه ،به دخترهاي دم بخت كه بي سرپرست هستن كمك
هزينه جهيزيه ميده ،آدرس و شمارشون رو كارته ،حتما بريد
اونجا ،ايشاﻻ دختر خانمتون خوشبخت شه!

اهـدای سیسمـونی
وقتي براي بار اول به بنياد مراجعه كرده بود چادر مشكيشو محكم گرفته بود .كنارش نشستم .با شرم خاصي نگاهم ميكرد ،تو چشمهاي
سياهش اميد عجيبي برق ميزد ،اميدي كه خيلي كمتر تو چشمهاي مددجوها ديده مي شد ،خوب نگاهش كردم و لبخند زدم:
بارداري؟با لبخند شرمگيني كه زد اونقدر زيبا به نظر رسيد كه لباس هاي كهنه اش به چشم نميومد
پسره يا دختر؟نفس عميقي كشيد:
-پسر!

چقدر خوب؟ اسمشو چي ميخواي بزاري؟مثل هواي بهاري كه در لحظه ابري و طوفاني ميشه ،در يك لحظه تموم اميد و نشاطش از نگاهش پر كشيدن و چشمهاش از اشك پر
شدن.
محمد ...آخه اسم بابام محمد بود!با فعل گذشته اي كه استفاده كرد بي پناهيش بزرگتر شد .فهميدم كه چه درد بزرگيو تو دلي كه يه موجود ديگه نفس ميكشه تحمل
ميكنه .نزديك تر نشستم و دستهاشو گرفتم:
-ما كنارتيم ،كنار تو و همه ي مادرهايي كه به دليل مشكﻼت نمي تونن سيسموني تهيه كنند ،نگران نباش عزيزدلم...

هـدایای کـودکان
تاب تاب عباسي خدا منو نندازي...*
با سه چرخم ميتونم تا دور دورا برم...*
عروسك قشنگ من قرمز پوشيده...*
ديگه منم يه ميز تحرير خوشگل دارم ،ديگه روزمين نمي شينم ...كمرم درد نميكنه...
*
اين دوچرخه منه؟ ميتونم باهاش تا آسمونها برم؟*
شما اين تبلتو داديد به من؟ يعني گريه هام تمومشد؟ يعني ميتونم درس بخونم؟
*
آرزوها همينجا بودند ،تو زمين ،رو به روي چشمهاشون ،شايد سالها سال براي تحقق همچين لحظه اي دعا كرده بودند ،شايد ساعتها
براي نداشتنشون بغض كرده بودند ،تنهايي كشيده بودند ،اما حاﻻ و تو همين زمان خوشبخت ترين آدمهاي رو دنيا بودند ،چون هيچ
فقر و غمي باعث نشد كه آرزو نكنند ،اميد نداشته باشند ،و ما هيچ بهانه اي جز خنديدن چشمهاي زيباشون براي برآورده كردن
نداشتيم.

بـازسـازی منـزل
صداي چيك چيك آبي كه از سقف مي چكيد ،زمستونو به خونه آورده بود.
به بچه هاش نگاه كرد ،از شدت سرما بدنشونو جمع كرده بودند .سطل آبي كه پر شده بود و برداشت و يك سطل ديگه گذاشت .اگه
همينجور بارون ادامه پيدا مي كرد زندگيشو آب مي برد مثل آرزوهاش كه نقش بر آب شده بودند...
*
پشت ويلچر بچه ها ايستاد ،به راهي كه انگار خيلي دور و دراز مي رسيد نگاه كرد .با يك اشتباه ممكن بود كه جون بچه ها رو به خطر
بندازه .مسير ناهموار و جاده اي كه وجود نداشت باعث مي شد تا با هر بار بيرون رفتن خطر سقوط به رودخونه رو با تمام وجودش
حس كنه .مردد بود .مي خواست برگرده اما هر بار كه نگاهش به چشمهاي مشتاق بچه ها مي افتاد پشيمون مي شد .مادرانه هاش

اجازه نميداد كه بيشتر از اين زندگي محرومشون كنه .بچه هاش فقط با چشمهاشون مي تونستن نگاه كنن ،بخندن ،دنيا رو تماشا كنن
و تو روياهاشون راه برند...
*
اين قصه ها در كنار دهها قصه ي ديگه روايت گر خونه هايي بود كه نياز به بازسازي داشتند و با حمايت بنياد تونستن امكانات بهتري
براي خودشون رقم بزنن.

اهـدای کفش کـودکانه
كفش ها عالم عجيبي دارند...
همه ي ما تو دوران بچگي عاشق كفش بوديم .انگار كه با هر كفش جون تازه ميگرفتيم .كفش هاي تق تقي ،كفش هاي عروسكي،
كفش هاي دومادي ،كتوني ها ،هر كدومشون مي تونسنن ما رو به لذت بي نهايتي دعوت كنند ،لذتي كه شايد هنوز كه هنوزه بعد از
گذشتن سالها واسمون دلنشين و قشنگه...
به همين دليل به بچه هايي كه به دﻻيل مختلف از داشتن كفش هاي سالم و نو محرومند،كفش اهدا كرديم!

اهـدای شیـرخشک
به چهره ي معصومش نگاه كرد ،امشب با خيال راحت خوابيده بود .هنوز رد اشك از شبهاي قبل رو گونه هاي لطيفش مونده بود.
بغضشو قورت داد تا مبادا صداي گريه اش از خواب بيدارش كنه ،انگشتهاي كوچولوشو تو دستهاش گرفت ،حاضر بود براي جون گرفتن
دستهاش غم همه دنيا رو به دوش بكشه ،حاضر بود كوهو جا به جا كنه تا ديگه بچه اش گرسنه نخوابه .نگاهش به بسته هاي رو به
روش افتاد .ديگه گرسنه نمي خوابيد .بنياد مثل كوه پشتش بودند.

اهـدای سبـدکاﻻ
با اينكه امسال اومدن بهار رنگ و بوي هميشگي رو نداشت و كمتر كسي مي تونست به عيد فكر كنه و بيشتر مردم درگير مشكﻼت
كرونا و فشارهاي اقتصادي بودند ،بنياد با تهيه سبدكاﻻ از اول سال تا به امروز و توزيع در ابعاد گسترده در ميان مددجويان در تهران
گيﻼن و خراسان رضوي ،سعي كرد بهار خوبي براشون رقم بزنه.

اهـدای واکـر
تو مركز وجنوب كشور ،دختروپسري هستند كه به
علت بيماري نمي تونن راه برن ،نمي تونن مثل
درختها بايستن ،فقط ميتونن با دستهاشون بال بزنن
و تو روياهاي قشنگشون پروازكن!...
پروانه و آرال تحت توانبخشي و دارو درماني قرار دارند
تا از پيشرفت بيماريشون جلوگيري بشه .اهداي واكر
به اين فرشته كوچولوها براي تحقق اين آرزو بود! براي
اينكه بتونن بايستن و دنياي بيرونو تماشا كن ،براي
اينكه اميدوار به روزي باشن كه ميتونن راه برن!

استنـد مخﺼوص
وقتي مبين به دنيا اومد ،همه جا از عطر بهار پر بود و گيﻼس ها به بار نشسته
بودند! گونه هاي مبين مثل گيﻼس قرمز ،مخملي و شيرين بود! مادرش يه نهال
كوچيك گيﻼس كاشت تا همپاي مبين رشد كنه ...اما آرزوش به بار ننشست و
وقتي هنوز چشمهاي مبين به دنيا عادت نكرده بود ،متوجه شد كه فرزندش به
ميكرو سفالي مبتﻼ شده! بيماري كه باعث ميشه تا قدرت تكلم و تحركشو از
دست بده و تمام شادي ها ازش دور شه .اما قلب مادرها اميدوارترين قلب جهانه!
پس مادر مبين بيشتر تﻼش كرد ،بيشتر بار زندگيو به دوش كشيد و بيشتر از
رفاه و آسايشش زد تا يه روزي مبين ،كنار درخت گيﻼس بايسته و اين آرزو در
روزي كه براي مبين استند تهيه كرديم به حقيقت پيوست.

اهـدای عینـک
انگاري دنيا رو از پشت يه شيشه بخار گرفته مي ديد! همه
چيز تار بود .مي ديد كه آسمون آبيه ،مي ديد كه درختها
سبزاند ،اما نمي تونست به روشني تماشاشون كنه.
مامان هر روز واسش ميگفت كه آسمون اونقدر آبي و شفافه
كه ميتوني هر لحظه خدا رو ميون نورهاي پنهونش ببيني،
ميگفت درختها اونقدر سبزن كه ميتوني تمام آرزوهاتو به
برگهاشون گره بزني.وقتي مامان حرف ميزد دلش از هيجان
خاصي لبريز مي شد.
بهش ميگفت :يه روزي ميشه كه شيشه ي چشمهاي منم
تميز بشه؟
مامان لبخند مي زد ،لبخندي كه به اندازه ي تمام شب بيداري
هاش ،كار كردنهاش و تنهايي هاش درد داشت.
يه روز كه خدا از هميشه مهربون تر بود ،مامان از بنياد
برگشت ..با عينكي كه ميون دستهاش جا خوش كرده بودند.

تـزریق بوتاکس
از وقتي به دنيا اومده بود ،به سختي مي تونست راه بره .جاي خالي همه ي دويدن ها و همه ي باﻻ و پايين پريدن هاي كودكانه رو
سينه اش سنگيني ميكرد! هر چند كه تو بغل مامان آسمونها
و خيابونها رو ديده بود ،اما دلش مي خواست كه يه روزي
بدون اينكه پاهاش درد بگيره ،روي زمين خدا راه بره .دكتر
گفته بود كه بعد از عمل بايد تزريق بوتاكس كنه تا كفشهاشو
بپوشه و بتونه تا بهشت خدا بدون اينكه پاهاش درد بگيره،
راه بره! با اين حرف دكتر مادرش خيلي خوشحال شد ،چون
ديگه دستاش از بغل گرفتن ،اذيت نمي شدند.
به چشمهاي مادرش نگاه كرد ..مي خنديد اما مي تونست
توي چشمهاش ببينه كه نگران پول درمانه!
مادرش دستشو گرفت و گفت:
نگران نباش عزيز دلم خدا بزرگه !
راست ميگفت ..وقتي بوتاكس به پاهاش تزريق كردند و بنياد
همه ي هزنيه هاشو پرداخت كرد ..فهميد كه خدا خيلي
بزرگه!

اهـدای کفش طبـی
پاهاي كودكان مبتﻼ به بيماري هاي جسمي حركتي بر اثر
بيماري تغيير شكل ميده كه اين كوتاهي يا بدفرمي ،باعث
اختﻼل در تحركشون ميشه و براي اينكه بتونند با وضعيت
موجود سازش پيدا كنند و عملكرد بهتري درحركت داشته
باشند ،نيازمند كفش طبي يا كفش بريس هستند كه تهيه
كردنش از عهده ي خانواده هاي بي بضاعت خارجه.
بنياد نيكوكاران شريف براي حمايت از كودكان بيمار و تحقق
روياي بهبوديشون تعدادي كفش طبي و بريس اهدا كرد!

ارزیـابی پـزشکی
در مؤسسه خيريه نيكوكاران شريف براي حمايت از خانواده هايي كه
قادر نيستند به مراكز درماني مراجعه كنند ،در بعضي از ايام با همكاري
گروهي از پزشكان متخصص و همينطور روانشناسان دوره هاي ارزيابي
برگزار مي شود تا عﻼوه بر شناسايي و درمان ،از پيشگيري بيماري ها
و صدمات ناشي از آنان جلوگيري كند.

آزمـایش آوا
صداي آوا مثل اسمش قشنگ بود!
وقتي به بنياد مي اومد همه منتظر بوديم تا واسمون بخونه! فرقي نداشت كه از كجا ،از كدوم روزهاي خوب ،تنها طنين قشنگ صداش
بود كه به دﻻمون مي نشست.
روزي كه مادرش بهمون گفت بيمار شده ،شايد يكي از سخت ترين روزهامون بود! مادرش ميگفت علت بيماري مشخص نيست اما
ديگه ساز صداش كوك نيست ،ضعيف و ناتوان شده و نمي تونه از آرزوهاي قشنگش بخونه! ميگفت كه بايد تحت درمان و پيگيري
مداوم باشه تا علت بيماريش مشخص بشه و نمي دونه براي پرداخت هزينه ها چيكار كنه؟
اين حال و درماندگي براي ما آشنا و تلخ بود .قصه ي آوا مثل قصه خيلي از بچه هاي ديگه بود كه هزينه هاي سنگين درمان ،حال خوبو
ازشون دور ميكرد .به مادر آوا قول داديم كنارش باشيم ،كنار آوا و همه ي بچه هايي كه براي درمان نياز دارند و پاي قولمون تا لحظه ي
سﻼمتيشون مونديم.

بستـری و جـراحی
نمي دونست پير شدن يعني چي؟ ولي ميدونست از وقتي به دنيا اومده
بود فقط  ٥بهار گذشته بود!  ٥بهاري كه به قول خانم همسايه اندازه
ي هزار قرن چين و چروك به صورتش اضافه كرده بود! گفته بود مثل
بيد مجنونه! با اينكه سرسبزه اما افتاده ست!
مامان از حرفش ناراحت شده بود ..بهش گفته بود :دخترش بيماره
اما مثل گل هميشه بهاره!...
ولي خودشم ميدونست هميشه بهار نبود! ميدونست بيشتر شبيه
همون بيد مجنونه كه به پاييز رسيده!...
دستش تير كشيد ..دستي كه مثل يه شاخه ي نازك و بي جون
بود ،حاﻻ شكسته بود و بايد عمل مي شد...
*
چشمهاش آبي بود! اونقدر آبي كه انگار هزار ماهي خوشحال تو
چشمهاش زندگي مي كردند ،اما وقتي نمي تونست نفس بكشه و يا از
شدت درد به خودش مي پيچيد و لبهاش ترك ترك ميشدن ،ماهي ها غمگين و افسرده مي شدند و غم از چشمهاش بيرون مي رخت.
لوزه سوم داشت و بايد هر چه سريع تر عمل ميكرد...
*
قصه ي باران و يمنا مثل خيلي از فرشته هاي ديگه اي بود كه خانواده هاشون در تامين هزينه هاي جراحي و درمان ناتوان بودند و ما براي
ديدن دوباره سﻼمتي و خنده هاي اين فرشته ها حمايتشون كرديم.

اهـدای سمعـک
آسمونو نگاه مي كرد .به چشمهاي آدمها خيره مي شد .اما دنيا پيش چشمهاش اونقدر بدون صدا و بي هياهو شده بود كه انگار فقط
اون بود كه تو اين دنيا زندگي ميكرد!
مادرش ديشب از شدت پا درد نخوابيده بود ،صداي ناله هاشو نمي شنيد اما نگاهش اونقدر غم داشت كه انگاري هزار تا ابر گرفته تو
چشمهاش بودند ،هر وقت كه مادرش درد مي كشيد ،انگاري همه چيز سخت تر و غير قابل تحمل تر مي شد .ميفهميد كه صاحبخونه
كرايه رو زياد كرده ،ميفهميد اگه مادرش همه پله هاي دنيا رو هم تميز كنه باز هم نمي تونه پولشو برسونه.
از اينكه نمي تونست كاري كنه ،از اينكه قدرت نداشت ،ناراحت بود ،واسه همين تنها چيزي كه به ذهنش رسيد اين بود كه مامان
نفهمه سمعكش خراب شده ،نفهمه كه دنيا خالي تر از هميشه شده! ولي دلش تنگ شده بود ،دلش براي صداي آروم و دور مامان كه
شبها واسش قصه مي خوند تنگ شده بود! دلش براي تنها و قشنگنرين دلخوشي كه داشت تنگ شده بود.
پشت پنجره نشست .بچه ها فوتبال بازي ميكردند،گل مي زدند و صداي جيغ و فريادهاشون تو گوشش خالي بود! نفهميد چقدر تو
دنياي ساكتش غرق شده بود كه خوابش گرفت.

فكر ميكرد روياست اما يه صدا مي اومد ،يه صداي آروم و قشنگ .بدون اينكه
چشمهاشو باز كنه دست به گوشاش كشيد .سمعك توي گوشهاش بود.
چشمهاشو باز كرد ،مامان با همون چشمهاي قشنگش با همون صداي آرومش
مي گفت:
يكي بود يكي نبود زير گنبد كبود يه آدمهايي بودند كه به بقيه آدمها
كمك ميكردند.

***

انجـام آزمایشـات و تﺼـویربرداری
انجام عكسبرداري و آزمايشها به توان مالي باﻻيي احتياج داره! اغلب خانواده هايي كه به بنياد مراجعه مي كنند به دليل عدم داشتن
شغل مناسب و بيمه ،در تامين هزينه ها عاجز هستند كه باعث پيشرفت بيماري و عدم بهبود بچه ها ميشه ،به همين دليل در بررسي
هايي كه توسط بنياد انجام ميگيره و همينطور با توجه به نياز خانواده ها ،خدمات درماني در بهترين شكل به مددجويان ارايه ميشه!

تهیـه دارو
يكي از خدمات مستمر بنياد ،تهيه ي دارو براي كودكان بيمار و كم توان
هست .اين خدمات رساني به صورت گسترده ،متناسب با شرايط
اقتصادي خانواده و همچنين نوع بيماري به صورت كمك هزينه به
مددجويان اهدا ميشه و بصورت مستمر در كنارشون خواهد بود .

کـار درمانی و گفتـار درمانی
در كاردرماني و گفتار درماني با ارايه ي تكنيكهاي مناسب به درمان
اختﻼﻻت در حوزه هاي جسماني و رواني و گفتاري و زباني پرداخته
ميشه! تعرفه هاي گرون و مشكﻼت اقتصادي باعث شده تا بسياري از
خانواده ها توانايي پرداخت هزينه هاي سنگين اين جلسات را نداشته
باشند ،كه باعث متوقف شدن روند توانبخشي و بهبودي كودكان ميشه.
مؤسسه خيريه نيكوكاران شريف با ارائه ي خدمات همواره سعي كرده
تا از اين خانواده ها حمايت كنه!

اهـدای ویلچـر
 دكترا ميگن كه نبايد خيلي بلندش كنم ولي نمي تونم! من بلندش نكنم كي بلندش كنه؟ بعضي شبها از شدت درد خوابمنميبره! هي اين دنده اون دنده ميشم تا بلكه بتونم بخوابم ..اما به محض اينكه خواب تا پشت چشمهام مياد ناله هاي بچمو
مي شنوم و نمي تونم...
*
 بعضي وقتها به بچه هايي كه تو كوچه و خيابون بازي ميكنند نگاه ميكنم و با خودم ميگم :چرا بچه ي من اينجوري شد؟مگه بچه من چه گناهي كرده بود؟ كدوم دلو شكونده بود كه سهمش از زندگي شد اين رنج و بيماري؟
*

 ميدونيد ...ما اينجا از خيلي امكانات محروميم! غصه ي آبداريم ،براي خشسكسالي عزاداري ميكنيم ،واسه نبودن رفاه و
آسايش اذيت ميشيم ولي هيچي به اندازه ي مريضي بچه هامون
اذيتمون نميكنه! هيچي به اندازه ي راه نرفتن ،آرزوهاي پر پر
شده و دردشون من مادرو درمونده نميكنه .گاهي ميگم كاش
همه ي اين كم آبي ها بارون نباريدن ها محروم بودنها رو با شدت
بيشتري داشتم اما بچم سالم بود! بچم مي خنديد...
*
 اواسط مرداد اينجا خرما پزون ميشه! ميدونيد يعني چي؟ يعني خرماها ميرسن ،مغز پخت ميشن .اينجا هر درخت نخلنماد يه بچه ست! وقتي بچم به دنيا اومد من نخل حياطمونو واسش
نشونه گرفتم .هي منتظر بودم خرماهاش برسن تا دلم به فال نيك
بگيرش ،اما ميدونيد چي شد؟ همون وسط تابستون ،وسط نور خدا
دكترا بهم گفتن كه بچم مريضه و هيچ وقت نمي تونه راه بره .همون
سال اون درخت نخل خشكيد!
رنج مادرهاي فرشته هاي بلوچستان رنج عجبيه ...رنجي بزرگ از عشق كه به
تنهايي روي دوشهاي خسته اشون حملش ميكنند ..اهداي ويلچر به اين
خانواده ها براي رقم زدن آرامش بيشتر بود!

بـازی درمـانی
بازي درماني روشي است كه به كمك كودكان مي آيد تا از اين طريق بتواند احساسات و مسائل خودشان را بازگو و حل كنند.
اين نوع درمان به خصوص براي كودكان آسيب ديده كه شرايط زندگي متفاوتي را نسبت به هم سن و ساﻻن خود تجربه مي كنند و
آموزشهاي ﻻزم جهت شناخت خود و رفتار با ديگران دريافت نكرده اند ،بسيار مفيد مي باشد .در همين راستا بنياد جلسات بازي درماني
براي فرزندان مددجو برگزار مي كند.

گزارش تﺼویری بـازی درمـانی

مشـاوره کـودک
بسياري از كودكان تحت حمايت بنياد به دليل مشكﻼت خانوادگي و
اقتصادي در معرض آسيبهاي گوناگوني از جمله اضطراب ،پرخاشگري،
افسردگي و ...قرارمي گيرند كه اين آسيبها در رفتار فردي و گروهي آنها
تاثير گذار است.
عدم آگاهي خانواده و فرهنگ جامعه باعث مي شود كه مسائل روح و
روان اين كودكان ناديده گرفته شود در حالي كه روان آنها مانند
بزرگساﻻن نياز به شنيده شدن و درمان دارد .واحد حمايتي بنياد با بررسي و شناخت هايي كه در طول فرآيند سازمان به دست مي آورد،
براي فرزندان تحت حمايت جلسات مشاوره كودك برگزار مي كند تا از اين طريق بتوانند به سﻼمت روان آنها كمك كند.

مشـاوره فـردی مـادران
بسياري از مددجويان ما زنان آسيب ديده اي هستند كه تحت تاثير آسيب و خشونت خانگي
به اختﻼﻻتي از جمله افسردگي ،وسواس و ...دچار شده اند و نياز دارند تا تحت نظر يك روان
درمانگر به درمان خود بپردازند .بنياد نيكوكاران شريف با همكاري روانشناسان متخصص اين
بستر را براي آنها فراهم كرد.

***
کارگاه مقـابله با لجبـازی کودکان
يكي از مسائلي كه والدين در تربيت فرزندان با آن مواجه هستند،
لجبازي آنان مي باشد كه معموﻻ از  ٢سالگي آغاز مي شود و در صورت
عدم برخورد صحيح ممكن است باعث پرخاشگري ،وابستگي و بروز
آسيبهاي ديگر در كودكان مي شود .اين كارگاه كه به دليل حفظ
پروتكلهاي بهداشتي به صورت مجازي برگزار شد ،روش هاي مقابله و
كنترل به مادران آموزش داده شد.

کارگاه تـربیت کـودک
تربيت فرزندان در خانواده بهتر است با آگاهي كامل صورت بگيرد تا بتواند شخصيت كودك را به بهترين شيوه ممكن پرورش دهد .اما با
توجه به تغيير نسلها ،ﻻزم است تا آموزش ها ،روش هاي تربيتي و ذهنيات ما نيز تغيير كند .در اين كارگاه مهارتهايي كه والدين براي
تربيت فرزندانشان نياز دارند،آموزش داده مي شود.

طـرحواره درمـانی
در اين كارگاه الگوهاي فكري كه در ذهن كودكان شكل گرفته اند و منجر به
رفتارهايي خاصي مثل لجبازي ،ترس ،عصبانيت ،اضطراب و استرس مي شوند،
بررسي و با تكيه بر رويكردهاي شناختي  -رفتاري و بر پايه ي احساسات و
هيجانات به حل اين موضوعات پرداخته مي شود.

کـارگاه مکـرومه بـافی
كارگاه مكرومه بافي بنياد نيكوكاران شريف با همكاري مربي مجرب براي زنان پر تﻼشي برگزار شد كه با توجه به شرايط فرهنگي و
اجتماعي و اقتصادي قادر به حرفه آموزي در محيط بيرون نيستند .در اين كاراگاه انواع بافت مكرومه از سطح مقدماتي تا پيشرفته به زنان
سرپرست خانواده آموزش داده شد تا مهارت هاي ﻻزم براي فعاليت در اين حوزه را كسب كنند.

کـارگاه سفـال
گِل بازي هميشه از تفريحات محبوب كودكان بوده...
به همين جهت تﻼش كرديم تا با برگزاري كارگاهي
هدفمند ،عﻼوه بر آموزش مهارت ،به تخليه هيجاني،
بهبود مهارتهاي حركتي ،افزايش عزت نفس ،افزايش
يادگيري و آنان نيز كمك كنيم.

***

کـارگاه مـوسیـقی
كارگاه موسيقي با همكاري يكي از خواننده هاي
حوزه پاپ شروع به فعاليت كرد و با استقبال
كودكاني مواجه شد كه در دنياي كودكانه خود،
آرزوهاي بزرگي در سر داشتند .در اين كارگاه،
نت خواني و تكنيكهاي آواز به آنان آموزش داده
شد .هر چند در ميان راه با اوج گرفتن ويروس
كرونا ،ادامه ي كﻼسها به صورت مجازي صورت
گرفت ،اما بچه ها دست از تﻼش برنداشتند و با
فعاليت مستمر و ارسال فيلم به روياهاي خود
نزديك تر شدند .در آخر با حضور در استوديو
موسيقي ،ترانه ي گروهي ايران را منتشر كردند.

کـارگاه نقـاشی
نقاشي كردن باعث افزايش عزت نفس و يادگيري ،رهايي از اضطراب ،رشد مغزي و
درك هنري در كودكان مي شود ،از طرفي با بررسي نقاشي ها مي توان به احساسات
و هيجاناتشان پي برد.
واحد حمايتي و توانمندسازي در جهت بهبود روابط والد -فرزند و همچنين ايجاد
فرصت فراغت و خﻼقيت ،كارگاه نقاشي برگزار كرد.

***

چـرم دوزی
يكي از كارگاه هاي مهارت آموزي كه براي زنان سرپرست خانواده در بنياد برگزار شد،
كارگاه چرم دوزي بود .آشنايي با انواع چرم ،آموزش دوخت به مادران و توليد لوازم
چرمي از اهداف اين كارگاه بود كه در طي فرآيندي چندماهه حاصل شد.

***

شمـع سـازی
هنر شمع سازي به دليل كاربردي بودن در تزئينات و دكوراسيون ،از بازار فروش
خوبي برخوردار است.
در همين جهت بنياد نيكوكاران شريف براي فراهم كردن زمينه اشتغال زنان
سرپرست خانواده كارگاه شمع سازي برگزار كرد.

اردوی مشهـد مقـدس
مامان آرزو داشت مشهد بره! بهمون نميگفت ،اما مي شنيدم كه هميشه تو آخر نمازاش وقتي به اسم امام رضا مي رسيد چشمهاش پر
از اشك مي شدن.
مامان ميگفت :امام رضا پناه غريبانه! وقتي ازش مي پرسيدم :غريب يعني چي؟ گفت :يعني كسي كه تنهاست .شايد واسه همين بود
كه وقتي ساعت هشت مي شد رو به مشهد مي ايستاد و سﻼم مي داد ،سﻼمي كه پر از بغض و دلتنگي بود.
دوست داشتم براي مامان كاري كنم .دوست داشتم اونقدر قوي و بزرگ مي بودم كه مي تونستم مثل بچه هاي همسايه واسه مامان بليط
مشهد بخرم ،اما نمي تونستم و هرچي پولهاي قلكو جمع مي كردم بازم كم بود!
يه شب كه ساعت هشت شد و مامان دستهاشو روي سينه اش گذاشت تا سﻼم بده و بعدش دعا كنه ،دستمو رو سينه ام گذاشتم و
چشمهاشو بستم .حرفي نزدم چون مامان هميشه ميگفت امام رضا ضامن آهوئه! خودش حاجت دلو ميشنوه!
فردا صبح كه بيدار شدم ،مامان داشت با بنياد حرف مي زد .صداش از شوق مي لرزيد .قرار بود با يه كاروان زيارتي به مشهد بره!

دیـدارهای مجـازی
در طي يك سال اخير ،همه گيري ويروس كرونا باعث شده بود
تا حاميان بنياد از ديدن بچه ها محروم باشند و نتونند از نزديك
در جريان احواﻻتشون قرار بگيرند .افرادي كه در تمامي لحظه
ها ياور و پناه بچه ها هستند و با تامين نيازها و برآورده كردن
آرزوهاشون به زندگيشون رنگ محبت و مهرباني مي بخشند.
به همين علت تصميم گرفتيم با برگزاري ديدارهاي مجازي كمي
از دلتنگي حاميان عزيز كمتر كنيم.
***

اهـدای دستـگاه سبـزی خردکن
به چروك چشمهاش نگاه كردم ،مثل نقشه ي يه زندگي بود .يه زندگي پر از فراز و نشيب كه خسته و تنهاش كرده بود!
به دستهاش نگاه كردم ،به رگ هاي آبي و سبز دستهاش كه تونسته بود به زندگيش جون بده!
به لبخندش نگاه كردم كه انگار بعد از سالهاي زيادي تو صورتش نقش بسته بود!
همونطور كه چشمهاش به جعبه ي كنارش بود ،گفت:
 هميشه فكر مي كردم اگه بخوام كاري كنم بايد درس خونده باشم! بايد بلدم باشم بخونم و بنويسم .بعد از همه ياتفاقاتي كه واسم افتاد ،فكر نمي كردم دوباره بتونم لبخند بچه هامو ببينم ،فكر نميكردم كه بتونم كار كنم و دستم تو
جيب خودم باشه و محتاج كسي نباشم ،اما شما باعث شديد كه من دوباره به خودم بيام ،بهم كمك كرديد حالم خوب
شه ،بچه هام بخندن ،و با دستگاهي كه بهم ميديد كمك مي كنيد كه بتونم كار داشته باشم.

تهیـه لـوازم تـرشیجـات
عطر ترشي تو فضاي خونه پيچيده بود! بچه ها همونطور كه تو پوست كندن هويج ها بهش كمك ميكردن گفتن:
مامان واسمون قصه نميگي؟
نگاهشون كرد .چشمهاي قشنگشون بعد از مدتها مي خنديد.
 يكي بود يكي نبود ..يه مادري بود كه تنها و خسته بود .به هر دري ميزد تا بتونه به خونه ي بدون نورش اميد ببخشه .ازخيلي ها كمك خواسته بود ،اما هيچ كس نبود كه بتونه دستشو بگيره!
تا يه روز كه خيلي نا اميد بود به بنياد رفت .فكر كرد مثل بقيه دست رد به سينش ميزنن اما اونا با مهربوني باهاش
رفتار كردن ،بي پناهيشو سر و سامون دادن ،همراهيش كردن ،زخمهاشو مرهم بخشيدن ،بعد بهش گفتن اونقدر قويه
كه ميتونه رو پاي خودش بايسته!
اون مادر اولش نمي تونست قبول كنه .آخه خيلي غم داشت ،خيلي شكست خورده بود و مي ترسيد ،اما با حمايت هايي
كه ازش شد ،تونست دوباره به زندگي برگرده! تونست
دوباره سر پا بشه!
دنبال اين نبود كه يه كار متفاوت بكنه .ياد گرفته بود كه با
ساده ترين چيزها هم ميتونه زندگي كنه و اميدوار باشه.
پس به دنبال خودش گشت و اينكه تو چه كاري بهتره!
يادش اومد كه تو بچگي هاش وقتي به مامانش تو ترشي
درست كردن كمك ميكرد بهش ميگفتن :كه دست خيلي
خوبي داره!
باز همون آدمهاي مهربون كمكش كردن ،وسايﻼشو
خريدن .اولش با فروختن دبه هاي كوچيك ترشي شروع
كرد اما حاﻻ ميتونه كه خودش چرخ زندگيشو بچرخونه! و
حاﻻ اون مادر رو به روي شما نشسته!

اهـدای چـرخ خیـاطی
براي بار هزارم از پله هاي خونه باﻻ رفت ،احساس خستگي نميكرد ،به ياد روزي افتاد كه براي اولين بار از پله هاي بنياد باﻻ ميرفت و
اونقدر خسته بود كه هر چند دقيقه يكبار نفس ميگرفت .نفسي از سر بي پناهي و درماندگي!
به تفاوت قدمهاش فكر كرد! به روزهايي كه فقط احتياح به حمايت و كمك داشت تا بتونه دردهاشو التيام ببخشه .به روزهايي كه تنها
خواسته اش از زندگي تامين نيازهاي بچه هاش بود بدون اينكه به خودش فكر كنه ،به آرزوها و توانايي هاش و به زندگي كه ميتونست با
دستهاي خودش اداره بشه!

به ياد آورد كه هر بار ازش مي پرسيدن چه توانايي داري؟ جز يك نگاه محو چيزي نداشت ،چون
به خودش اعتماد نداشت .اما باﻻخره بعد از اينكه با حمايتهاي بنياد تونست نيازهاي بچه هاشو
رفع كنه و دردهاي روحشو تسكين بده و با مشكﻼتش كنار بياد ،از آرزوهاش بگه! از روياي دور
افتادش كه ميخواست بهترين خياط دنيا بشه! پس در كﻼسهاي خياطي با انگيزه ي زيادي شركت
كرد.
به باﻻي پله ها رسيد و وارد اتاق شد .به اتاقي كه با چرخ خياطي اهدايي بنياد تبديل به يك
كارگاه كوچيك شده بود ،لبخند زد! حاﻻ ديگه به توانايي هاش اعتماد داشت ،به دستهاش كه
ميتونست زندگي بهتري واسه خودش و بچه هاش رقم بزنه ،به اينكه مي تونست بهترين خياط
دنيا بشه!

اهـدای لـوازم آرایشگـری
در كنار زناني كه در كارگاه هاي مهارت آموزي شركت مي
كنند ،افرادي هستند كه مهارت ﻻزم براي شروع يك حرفه را
دارند ،اما به دليل مشكﻼت اقتصادي نتوانستند به موفقيتي
دست پيدا كنند .مانند زنان و دختران آرايشگري كه به دليل
بازار كار مناسب وارد اين حوزه شدند اما ز تامين لوازم اوليه آن
ناتوانند.
در همين راستا بنياد نيكوكاران شريف ،با پذيرش و حمايت اين
زنان و اهداي لوازم آرايشي ،فرصت مناسب جهت رشد و
اشتعالزايي آنان را فراهم كرد.

نیکوشو
نيكوشو صفحه ي فروش محصوﻻت دست ساز زناني هست كه تحت پوشش بنياد قرار
دارند و با شركت در كﻼسهاي مشاوره فردي و روان درماني و همچنين كارگاه هاي مهارت
آموزي به مرحله ي توانمند سازي و اشتغال زايي رسيدند و توانسته اند قدم بزرگي در
مسير استقﻼل خود بردارند.

زناني كه سرپرست خانواده هستند و از طريق فروش دست سازه ها چرخه زندگي خود را اداره مي كنند .به دليل اينكه محدوديتهاي كرونا
و طرح فاصله گذاري اجتماعي باعث برچيده شدن بازارچه هاي خيريه شد ،تيم حمايتي بنياد نيكوكاران شريف تصميم به ايحاد
صفحه اي مجازي براي فروش محصوﻻت گرفت.
در سال تاسيس نيكوشو با حمايتهايي كه از طريق حاميان و همراهان هميشه مهربان صورت گرفت توانستيم محصوﻻت بيشتري را به
فروش برسانيم و از اين طريق براي مادرها درآمد زايي كنيم.
اين زنان با استفاده از مواد و متريال هاي مختلف مثل پارچه ،نخ ،كاموا ،شيشه و  ...موفق به توليد محصوﻻت متنوع ،زيبا و كاربردي شده
اند كه در فروشگاه مجاري نيكوشو در جهت حمايت از آنها به فروش مي رسد از جمله اين محصوﻻت :

 ...و این راه ادامه دارد!
ﻻ حول و ﻻ قوه اﻻ بال ّله

