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شـادی بـه تـوان تـو



3 گـزارش عملکـرد واحد حمـایتی و توانمندسازی 

بنیـاد نیکوکاری فرشتـه ها

حمایــت و دســت گیــری از نیازمنــدان همیشــه بــه عنــوان بخشــی از مــرام و مســلک زندگــی ایرانیــان از ســالهای دور تــا بدیــن روز 
بــوده اســت. در گســتره جغرافیایــی کشــور مــا بعلــت آنچــه کــه ناشــی از عــدم دسترســی طبقــات اجتماعــی بــه ثــروت هــا و منابــع 
ملــی بصــورت یکســان اســت، قشــر کــم برخــوردار همــواره در نبــود امکانــات اولیــه بــرای ســامان بخشــیدن بــه زندگــی شــان در چالش 
هســتند. وظیفــه مهــم ســازمان هــای مــردم نهــاد آنســت کــه در یــک تعامل ســازنده با ســایر همــکاران خــود در ایــن حــوزه و همچنین 

جمــع آوری اطالعــات متقــن از جامعــه کــم برخــوردار ، ضمــن تقســیم وظایــف بــه یــاری ایشــان بشــتابند.
ــوز رســمی از  ــا مج ــی و ب ــای مردم ــه کمــک ه ــر پای ــی ب ــاد غیرسیاســی و غیرانتفاع ــک نه ــا ؛ ی ــته ه ــوکاری فرش ــاد نیک بنی
ســازمان بهزیســتی کل کشــور بــه شــماره  900/95/168948  اســت کــه بــا محوریــت حمایــت و توانمنــد ســازی کــودکان کــم 
تــوان، خانــواده هــای بــی سرپرســت و بدسرپرســت بــا تمرکــز بــر کــودکان بیمــار، کــم تــوان و نــادر، ســعی دارد ضمــن پوشــش 
نیازهــای بهداشــتی و درمانــی آنهــا و هدایــت آنهــا در مســیر پیشــرفت علمــی و عملــی، آنــان را بســوی یــک زندگــی هدفمنــد 

و خودســاخته رهنمــون کنــد.
اینها فقط بخشی از خدماتی است که این مجموعه به جامعه هدف خود ارایه می دهد :

- ارایه خدمات درمانی، توانبخشی و جراحی فوری ویژه کودکان کم توان
- پرداخت مستمری ماهانه به خانواده های نیازمند دارای کودک کم توان

- تامین ارزاق و پوشش نیازهای اولیه خانواده های نیازمند دارای کودک کم توان
- حمایت از تحصیل قانونی کودکان نیازمند کم توان

- خدمات آموزشی در قالب برگزاری کارگاه با رویکرد کسب مهارت، مشاوره جمعی و فردی روانشناسی
- ارایه خدمات کارآفرینی و توانمندسازی در مسیر استقالل مالی مددجویان یا سرپرستان آنها

- برگزاری مراسم های شادی بخش و انگیزشی و اردوهای سیاحتی و زیارتی
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بنیـاد فـرشتـه ها در یک نگـاه

از نخســتین روزهــا، دغدغــه تیــم اجرایــی ایجــاد بســتری بــود کــه بتوانــد فقــر، بیمــاری و ناتوانــی را از جــان خانــواده هایــی 
کــه در ســخت تریــن شــرایط مشــغول زیســتن هســتند، جــدا کــرده و بــا ارایــه امدادهــای پزشــکی بــه موقــع و ســپس 
آمــوزش هــای مبتنــی بــر علــم آمــوزی و حرفــه آمــوزی و در کنــار آن احیــای تــوان روحــی از دســت رفتــه در قالــب 
کالس هــای روانشناســی و ســبک زندگــی، مددجویــان را بــه نقطــه ای قابــل قبــول بــرای ادامــه مســیر زندگــی شــان 

هدایــت کنــد. 
هــم اکنــون ایــن مجموعــه مــردم نهــاد در دو شــعبه در اســتان هــای تهــران، گیــالن و ســاری )مازنــدران( در حــال ارایــه 
خدمــت بــوده و پایــگاه جدیــدی را در شهرســتان ایرانشــهر )سیســتان و بلوچســتان( برقــرار نمــوده کــه تــا یکمــاه آینــده 

رونــد خدمــت رســانی بــه جامعــه هــدف را پــی خواهنــد گرفــت.
از نقطــه آغــاز کــه یــک مددجــوی کــم تــوان یا بیمــار بــا دنیایــی از نیازهای بســیار مهــم در جمــع خانــواده بنیاد نیکــوکاری 
فرشــته هــا پذیرفتــه مــی شــود، واحــد مشــارکت هــای مردمــی بــا حضــور در بســیاری  از رویدادهــا از ابتــدای صبــح تــا 

پایانــی تریــن دقایــق شــب، بــه نفــع ایــن خانــواده هــا اقــدام بــه جــذب حمایــت مــی کننــد. 
در عیــن حــال ایــن تیــم قدرتمنــد بــه عنــوان یــک بــازوی عملیاتــی در اکثــر برنامه هــای میدانــی نیز هماننــد امداد رســانی 
در حــوادث غیــر مترقبــه کرمانشــاه و لرســتان در کنــار حادثــه دیــدگان حضــور فعــال داشــته اند و نخســتین ســنگر ارتباطی 

میــان ســازمان و قاطبــه مــردم بــه شــمار مــی آیند.
واحــد حمایتــی و توانمندســازی در حســاس تریــن بخــش بنیــاد وظیفــه دارد تــا ضمــن ارایــه آمــوزش هــای اولیــه و 
بازســازی تــوان جســمی و روحــی نیازمنــدان در کنــار پایــش هــای ســالمت، آمــوزش هــای حرفــه آمــوزی، نســبت 
بــه رســیدگی مؤثــر بــه نیازهــای مددجویــان در قالــب ارایــه خدمــات درمانــی شــامل پرداخــت هزینــه هــای جراحــی 
اضطــراری، پرداخــت هزینــه هــای فرآینــد توانبخشــی، انــواع پروتزهــای پــا، دســت و چســم، اهــدای ســبد کاال، تامیــن 
پوشــاک و مســکن اضطــراری بــرای ایشــان اقــدام کنــد کــه در نهایــت و بعد از گذشــت پروســه اســتاندارد توانمندســازی 
بــا ارایــه کمــک هزینــه هــای کســب و کار و کارآفرینــی )ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار( زمینــه اســتقالل مالــی ایــن 

عزیــزان را فراهــم نماینــد. 
از جملــه دیگــر خدمــات ایــن بخــش مــی تــوان بــه پایــش تحصیــالت کــودکان، نوجوانــان یــا جوانــان مددجــو اشــاره 
کــرد کــه در قالــب کمــک هزینــه هــای تحصیلــی، حمایــت از نخبــگان، اعطــای وســایل کمــک آموزشــی و همچنیــن 

برگــزاری دوره هــا یــا اردوهــای تفریحــی بــرای باالبــردن ســطح اطالعاتــی آنهــا بــه اجــرا مــی رســد. 
ســایر تیــم هــای ســتادی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــه نوعــی در خدمــت تســهیل نیازهــا و فرآیندهــای ایــن دو 

بخــش مهــم و حیاتــی در حــال خدمــت رســانی هســتند.
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بیمـاران تحت حمـایت

ریـز خدمات درمـانی _ تـوانبخشی
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خدمـات رفـاهی

اهـدای سبد کاال برای سـال نو
وای از آن لحظه و آن روزی که دستان و جیبت خالی باشد و شرمسار خانواده و فرزندانت شوی.

مــا بــا داشــتن نیکوکارانــی چــون شــما و بــا تــالش مــددکاران بنیــاد فرشــته هــا امســال بــا اهــدای ســبد کاالی نــوروزی، توانســتیم 
مددجویــان تحــت پوشــش را هــم در شــادی آمــدن بهــار ســهیم کنیــم.

بــا توجــه بــه گرانــی هــای اخیــر و بــا وجــود مشــکالت معیشــتی خانــواده هــای نیازمنــدان در تأمیــن و تهیــه مایحتــاج نــوروز و 
کمــک و حمایــت خیریــن توانســتیم بــه تعــداد ۲۷00 خانــوار تحــت حمایــت تهــران، گیــالن و ورامیــن ســبد کاال متشــکل از مــواد 
غذایــی )گوشــت قرمــز، گوشــت مــرغ، برنــج، ماکارونــی، روغــن، رب، تــن ماهــی، عــدس، ادویه جــات، ســویا، لپــه، لوبیــا چیتی، رشــته 
پلویــی، رشــته آشــی، پــودر کتلــت، آجیــل، شــکالت و شــیرینی و ...(، لــوازم بهداشــتی )خمیر دنــدان، صابــون، مایــع ظرفشــویی، مایع 

دستشــویی، پــودر لباسشــویی(، پوشــاک، اســباب بازی، کیــف و کفــش و... را اهــدا کنیــم.
ــه  ــره جامع ــر را از چه ــدار فق ــای پای ــه ه ــداف و برنام ــا اه ــدر و ب ــان گرانق ــتان حامی ــد دســت در دس ــال جدی ــد اســت در س امی

پاک کنیــم.



9 گـزارش عملکـرد واحد حمـایتی و توانمندسازی 

اهـدای سبـد کاالی ماه مبـارک رمضـان
ــاد  ــواده تحــت پوشــش بنی ــژه ۲8۷0 خان ــی وی ــبد کاالی حمایت ــارک رمضــان، س ــاه مب ــاز م ــا آغ ــان ب ــاله و همزم ــه روال هرس ب

ــوار اهــدا شــد. ــان سرپرســت خان ــه زن ــا ب نیکــوکاری فرشــته ه
ــع،  ــات، روغــن مای ــج، حبوب ــز، گوشــت ســفید، برن ــن ســبد شــامل گوشــت قرم ــی و توانمندســازی، ای ــزارش واحــد حمایت ــه گ ب
ماکارونــی، خرمــا، رب، تــن ماهــی، عــدس، ادویه جــات، ســویا، لپــه، لوبیــا چیتــی، رشــته پلویــی، رشــته آشــی، پــودر کتلــت و اقــالم 
بهداشــتی شــامل خمیــر  دنــدان، صابــون، مایــع ظرفشــویی، مایــع دستشــویی، پــودر لباسشــویی بــوده کــه با حمایــت های ارزشــمند 
خیریــن بــه نفــع جمعیــت تحــت پوشــش ایــن نهــاد مردمــی تهیــه و پیــش از فرارســیدن مــاه میهمانــی خــدا در میــان خانوارهــای 

نیازمنــد ســاکن شــهرهای تهــران، ورامیــن و رشــت توزیــع گردیــد.
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اهـدای سبـد کـاالی پاییـزه به مددجویـان
بــا پیوســتن نیازمنــدان جدیــد بــه جمــع مددجویــان نیکــوکاری فرشــته هــا، ابعــاد مختلفــی از نیازهــای آنــان ارزیابــی و بــه ترتیــب 

اولویــت در واحــد حمایتــی و توانمندســازی در مســیر رفــع آنهــا برنامــه هــای متناســب بــه انجــام مــی رســد.
یکــی از مهمتریــن رویکردهــای ایــن نهــاد مردمــی، اهــدای مســتمری ماهانــه و همچنیــن ســبد کاالی خانــوار اســت کــه خود شــامل 
محصــوالت غذایــی و بهداشــتی اســت تــا بــا تامیــن ریزمغــذی هــای مــورد نیــاز بــدن شــاخصه هــای بهبــود جســمی بــه مرحلــه ی 

ــد. تثبیت برس
در ایــن مســیر و همزمــان بــا آغــاز فصــل پاییــز، بــا پویشــی تحــت عنــوان ســبدنیکی بــه جمــع آوری کمــک هــای مردمــی جهــت 
تهیــه و تامیــن ســبد کاالی خانــوار نیازمنــد پرداختیــم. بــه لطــف خــدا و حمایــت خیریــن همیشــه همــراه توانســتیم هماننــد 
دوره هــای پیشــین ماننــد ســبدکاالی مــاه رمضــان )فصــل تابســتان(، ســبد کاالی عیدانــه )فصــل بهــار( و ... در فصــل پاییــز نیــز 
بــه تامیــن ســبد کاالی مــورد نیــاز خانــوار نیازمنــد کــه اکثــر آنهــا شــامل زنــان سرپرســت خانــوار و کــودکان بــی سرپرســت 

مــی شــوند دســت یابیــم.
بــه لطــف خــدا در فصــل پاییــز نیــز بــه همــت خیریــن عزیــز ســبد کاالی غذایــی و پوشــاک بــه 10.000 نفــر مددجــوی نیازمند تحت 
حمایــت موسســه نیکــوکاری فرشــته هــا در تهــران، گیــالن و ورامیــن اهــدا گردیــد. از جملــه اقــالم ایــن ســبد مــی تــوان بــه برنــج، 
انــواع حبوبــات، روغــن مایــع، رب، ماکارونــی، گوشــت مــرغ، رشــته پلویــی، رشــته آشــی، ســویا، پودرکتلــت، عســل، حلواشــکری، تــن 

ماهــی، خرمــا و انــواع مــواد شــوینده شــامل خمیردنــدان، مایــع ســفیدکننده، صابــون، شــامپو و مایــع ظرفشــویی اشــاره کــرد.
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توزیع شیـر خشک در منـاطق محـروم
بــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان از هموطنانمــان دعــوت کردیــم تــا در پویــش تامیــن شیرخشــک از محــل فطریــه، نــوزادان محــروم از 

تغذیــه ســالم و شــیر مــادر را حمایــت کننــد.
بــا تجمیــع کمــک هــای واصلــه بــه واحــد مشــارکت هــای مردمــی و بــا همــکاری واحــد حمایتــی و توانمندســازی، خریــد محمولــه 
شــیر خشــک انجــام شــد و در نهایــت در آســتانه عیــد ســعید قربــان طــی شــش مرحلــه در مناطــق کــم برخــوردار شهرســتانهای 

تهــران، ورامیــن و حومــه رشــت توزیــع گردیــد.
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زلـزله زدگان کـرمانشـاه
ــی از  ــه اقالم ــد ک ــی دان ــر م ــه ذک ــه کرمانشــاه الزم ب ــه زلزل ــی حادث ــه در پ ــای صــورت گرفت ــزان کمــک ه ــا می ــاط ب در ارتب
شــهرهای تهــران و رشــت شــامل ۲ کانکــس بهداشــتی درمانــی، اقــالم کمــک درمانــی شــامل ۲0 عــدد تشــک مــواج، ۲0 عــدد 
ــد آب  ــای اساســی همانن ــم از کااله ــا قل ــش از صده ــوی و بی ــوز و کی ــامل ســیب، م ــوه ش ــن می ــر، 6 ت ــدد واک ویلچــر، ۲0 ع
معدنــی، پتــو، برنــج، حبوبــات، انــواع کنســرو، شیرخشــک، پوشــک، روغــن مایــع و جامــد، پــودر لباسشــویی، شــامپو، صابــون، 
مایــع ظرفشــویی، انــواع لبــاس زنانــه و مردانــه، کفــش، کاالی خــواب، چــادر برزنتــی، نایلــون محافــظ چــادر، انــواع نــان، گوشــت 
منجمــد و چــرخ کــرده، چــای، چــراغ گرمایشــی والــور و المنتــی، بخــاری و نفــت ســفید بــوده بــه مقصــد کرمانشــاه ارســال شــده 
بــود. همچنیــن بــا نیــاز ســنجی صــورت گرفتــه وعــده هــای غذایــی گــرم از یــک هفتــه بعــد از ایــن حادثــه، در دو وعــده نهــار 

و شــام بــرای مناطــق مذکــور تهیــه و در قالــب ده هــزار پــرس بــه دســت زلزلــه دیــدگان شــریف رســید.  
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کمک های ارسـالی به منـاطق سیـل زده
حــال دلمــان خــوب نیســت از دیــدن ویرانــه هــای زندگــی هموطنانمــان، بــه همیــن بهانه دســتانمان را در دســتان شــما گــره کردیم 

و از شــما کمــک ُجســتیم و ایمــان داشــتیم کــه بازهــم مــا را در ایــن راه تنهــا نخواهید گذاشــت.
بــا کمــک هــای شــما خیریــن و نیکــوکاران همیشــه حاضــر و بــه همــت مــددکاران بنیــاد فرشــته هــا توانســتیم هدایــای غیــر نقــدی 
شــما عزیــزان کــه شــامل لــوازم بهداشــتی، مــواد غذایــی، پوشــاک زنانــه و بچگانــه، چــادر، گاز پیــک نیکــی و وســایل گرمایشــی در 

قالــب شــش خــودروی باربــری ســنگین و چهــار خــودروی باربــری ســبک بــه ســمت مناطــق فــوق الذکــر اعــزام گردیــد. 
از جملــه ســایر مــوارد ارســال شــده بــه مناطــق مذکــور مــی تــوان بــه بیــش از صدهــا قلــم از کاالهــای اساســی هماننــد انــواع میــوه، 
آب معدنــی، برنــج، حبوبــات، انــواع کنســرو ، شیرخشــک، پوشــک و نــوار بهداشــتی، روغــن مایــع و جامــد، پــودر لباسشــویی، شــامپو، 

صابــون، مایــع ظرفشــویی، انــواع لبــاس زنانــه و مردانــه، کفــش، کاالی خــواب )پتــو و بالــش( و چــای اشــاره نمــود. 
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بازسـازی روستـای چـم گـرداب لرستـان
بــا همــت خیریــن و همچنیــن مشــارکت مــردم در کمپیــن امــدادی یــاری بــه ســیل زدگان، فرآینــد ســاخت و تجهیــز ســرویس های 

بهداشتی و حمام تکمیل شد و جهت استفاده عمومی در روستای چم گرداب به اهالی شریف آن هدیه شد.  
بــا پایــان یافتــن فرآینــد توزیــع کاالهــای ضــروری نیــز در چندیــن نوبــت مســتمر، خیریــه نیکــوکاری فرشــته هــا در حــال انجــام 

برنامــه هــای مطالعاتــی بــرای آغــاز ســاخت مراکــز بهداشــت در برخــی از روســتاهای ســیل زده اســت.
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کمک های ارسـالی به استـان سیل زده گلستـان
حال همه ما خوب است؛ اما تو باور نکن!  

ــه  در روزهــای ســختی کــه حتــی زیســتن روی خــاک تفتیــده خوزســتان، ســرزمین کوهســتانی لرســتان و جلگــه گلســتان ب
انــدازه درنگــی ســخت تــر شــده و طاقــت هــر انســانی را کاســته، تنهــا دســت یاریگــر شــما بــود کــه چــون مرهمــی بــر ایــن 

زخم کارگر شد.  
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اسکـان مـادر و کـودک ورامینی
رســیدگی بــه نیازهــای اضطــراری زنــان سرپرســت خانــوار در مســیر پوشــش مؤلفــه هــای امنیــت و آرامــش بــرای مددجویــان خیریه 

نیکــوکاری فرشــته هــا از اولویــت باالیــی بــرای ایــن ســازمان مــردم نهــاد برخوردار اســت. 
خرســندیم کــه بــه اطــالع برســانیم؛ در ســایه ســار لطــف حضــرت حــق تعالــی و بــه همــت یکایــک خیریــن همیشــه همــراه، پویــش 
تهیــه ســرپناه بــرای مــادر و کــودک ورامینــی بــا موفقیــت بــه اتمــام رســید و در اولیــن فرصــت، منزلــی امــن بــرای مددجویــان 

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

شــرایط مناســب بــرای ادامــه زندگــی مــادر و کــودک مهیــا شــد.

ودیعـه مسکـن
داشــتن یــک ســرپناه بــرای خانــواده هــا یکــی از اولویــت هــای واحــد حمایتــی اســت. واحــد حمایتــی در راســتای ایــن هــدف بــرای 
خانــواده هایــی کــه بــرای ودیعــه مســکن خــود بــا مشــکل روبــرو هســتند مبلغــی را بــه آنهــا اهــدا مــی کنــد کــه بتواننــد در منزلــی 

مناســب اســکان یابنــد.
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اهـدای لـوازم منـزل
یکــی از اقدامــات واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا اهــدای لــوازم ضــروری زندگــی بــه خانــواده هــای تحــت پوشــش خود 

مــی باشــد تــا بتواننــد حداقــل امکانــات رفاهــی را بــرای گــذران زندگی داشــته باشــند.
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اهـدای پـوشـاک
یکــی از اقدامــات واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــرای نیازمنــدان تحــت پوشــش، اهــدای پوشــاک فصلــی و مطابــق بــا 
نیازهــای ضــروری کــودکان و مادرانشــان اســت کــه بــا فــرا رســیدن هــر فصــل، پوشــاک مناســب بــرای تمامــی خانــواده هــای تحــت 

حمایــت در اســتانهای تهــران، ورامیــن و گیــالن تهیــه و در اختیارشــان قــرار گرفــت.

تـوزیع غـذای نـذری
بــا آغــاز مــاه محــرم و گرامی داشــت یــاد و شــجاعت مــردان بــزرگ تاریــخ، تهیــه و توزیــع غذاهــای نــذری طعــم خاصــی دارد و انــگار 

در ایــن مــورد  خــدای مهربــان بیش تــر از مواقــع دیگــر روزی رســان می شــود!
ــی  ــوی مراســم مذهب ــاک نب ــه دادن ســیرۀ پ ــا زنده نگه داشــتن و ادام ــال ب ــف س ــام مختل ــه در ای ــا ک ــوکاری فرشــته ه ــاد نیک بنی

ــد. ــرار می ده ــود ق ــور خ ــز در رأس ام ــدان را در نی ــام و نیازمن ــن ایت ــذری در بی ــذای ن ــع غ ــد؛ توزی ــرا می کن ــوری را اج پُرش
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هـدایای کـودکـان
همــه مــا در کودکــی آرزوهایــی را در ســر مــی پروراندیــم کــه هرگــز نتوانســتیم بــه آن هــا برســیم. امــروز خیلــی از مــا قــدرت آن را 
داریــم کــه آن آرزوهــا را بارهــا بــرآورده کنیــم. کــودکان بــی سرپرســت نیــز آرزوهــای زیــادی در ســر دارنــد کــه مــا مــی توانیــم پلــی 
بــرای رســیدن آن هــا بــه آرزوهایشــان باشــیم. در بنیــاد نیکــوکارای فرشــته هــا تعــداد زیــادی از ایــن کــودکان بــی سرپرســت و یتیــم 
هســتند کــه آرزوهــای کوچکشــان بــرای آن هــا دســت نیافتنــی تریــن آرزوهاســت کــه تعــدادی از ایــن آرزوها توســط حامیــان مهربان 

بــرآورده شــده اســت.
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لـوازم التحـریر
اول مهــر بــرای همــه مــا بــا خاطــرات خــوب و بــد همراهــه، بعضــی از مــا فقــط اتفاق هــای خوبــش رو بــه یــاد می آریــم و بعضــی 

دیگــه فقــط یــاد تنبیــه، اســترس مشــق های ننوشــته و امتحــان می افتیــم.
امــا همــه مــا یــک خاطــره مشــترک داریــم؛ اواخــر شــهریور کــه می شــد از تصــور اینکــه قــراره بــازی و شــیطنت رو کنــار بذاریــم و از 
صبــح بشــینیم پشــت نیمکــت تــا بعــد ازظهــر! بغــض گلومــون رو فشــار مــی داد. از کارتــون و تفریــح هــم خبــری نبــود تــا بعدازظهــر 

تــازه اگــر مــادر اجــازه مــی داد و نمی گفــت: اول مشــق، بعــد کارتــون!
فکــر کــردن بــه ایــن چیــزا شــروع پاییــز و ســال تحصیلــی جدیــد رو برامــون ســخت می کــرد. امــا فقــط یــک چیــز می تونســت از 

تلخــی ایــن زهــر کــم کنــه و کام مــا رو شــیرین کنــه! خریــد کیــف و دفترهــای فانتــزی و ســیمی زیبــا !
ــای عروســکی!  ــا مداده ــی داد ی ــوی آدامــس م ــه ب ــی ک ــم. پاک کن های ــا لحظــه شــماری می کردی ــوی اون دفتره ــرای نوشــتن ت ب

ــا کاغــذ کادوهــای رنگــی. بعــدش تــازه نوبــت جلــد کــردن کتاب هــا و دفترهــا بــود، ب
آخرش هم کفش و روپوش های جدیدمون رو می پوشیدیم و می رفتیم مدرسه

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

بــا بغضــی کــه بــه زور قــورت داده اومــده مدرســه و نشســته پشــت نیمکــت درســت کنــار مــا.
داســتان اینجــوری شــد کــه مــا در موسســه خیریــه نیکــوکاری فرشــته هــا تصمیــم گرفتیــم کاری کنیــم کــه از تلخــی شــروع پاییــز 
و روز اول مهــر کــم کنیــم. بــرای عملــی کــردن ایــن تصمیــم بــه کمــک شــما نیــاز داشــتیم کــه مثــل همیشــه ایــن کمــک رو از مــا 

ــغ نکردید. دری
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اهـدای لوازم تحـریر به دانش آموزان کپـرنشین
از روســتای رودبالــو، از توابــع حنظــران در 60 کیلومتــری شهرســتان ایرانشــهر اســتان سیســتان و بلوچســتان براتــون مــی گیــم. بــا 
یــک عالمــه راه پرپیــچ و خــم و کوهســتانی کــه حتــی خــودروی مــا هــم بــه ســختی تونســت بــه اونجــا برســه، گزارشــی رو دریافــت 

کردیــم کــه ایــن بچــه هــا بــرای شــروع کالس هاشــون کیــف، دفتــر و لوازم التحریــر ندارنــد.
مــا هــم خودمــون رو بهشــون رســوندیم تــا زودتــر درس و مشــق رو شــروع کننــد، از طــرف همــه شــماها بــه تــک تــک شــون یــه 
کیــف عالــی هدیــه دادیــم پــر از مــداد و دفتــر و همــه اونچــه کــه یــه لــوازم التحریــر دانــش آمــوز بهــش نیــاز داره. ممنــون کــه مثــل 

همیشــه در کنارمــون هســتید و بــه فرزنــدان ایــران توجــه مــی کنیــد.
سیستان و بلوچستان به حمایت همه ما نیاز داره!
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تـوزیع نـان غنـی شده
بــا همیــاری “مرکــز خدمــات اجتماعــی امیــن” تعــداد زیــادی بســته هــای نــان غنــی شــده کــه حــاوی ریــز مغــذی هــای ضــروری 

رشــد مــی باشــد در مناطــق کــم برخــوردار حاشــیه شــهر ری در بیــن مــدارس محــروم ایــن بخــش از شــهر توزیــع گردیــد.

اهـدای کتـاب به مناطق محـروم
ــا  ــدار ب ــوای زانســت” و انجــام دی ــام “انجمــن هی ــا ن ــای شــهر ســقز اســتان کردســتان ب ــه ه ــرو درخواســت یکــی از خیری پی
ــه  ــش ب ــه و مخاطبان ــن مجموع ــاز شــدید ای ــه نی ــا توجــه ب ــه مذکــور در حاشــیه پویــش #اینجاکرمانشــاه، ب ــت مجموع مدیری
ــای  ــه ه ــاب در زمین ــد کت ــد جل ــش از ص ــازی بی ــی و توانمندس ــد حمایت ــتان، واح ــن شهرس ــتاهای ای ــه روس ــز کتابخان تجهی
علمــی، آموزشــی و داســتانی و همچنیــن تعــداد قابــل توجهــی عروســک و اســباب بــازی بــرای اســتفاده کــودکان نیازمنــد ایــن 

ــه انجمــن زانســت اهــدا نمــود. شهرســتان ب
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اهـدای اقـالم بهـداشتی
بــا توجــه بــه گــزارش تیــم بازیــد از خانــه هــای مددجویــان، نیازهــای ایــن خانــواده هــا در زمینــه اقــالم شــوینده و بهداشــتی بررســی 

شــد و بســته هایــی شــامل انــواع مایــع دستشــویی، شــوینده ظــرف، شــامپو و ... بــه مددجویــان تحــت پوشــش اهــدا گردیــد.

خـریـد پمـپ آب
بــا کمــک و یــاری حامیــان عزیــز بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا موفــق بــه خریــد پمــپ آب بــرای تعــدادی از خانــواده هــای مددجوی 

تحــت حمایــت بنیــاد کــه از نعمــت آب لولــه کشــی بــی بهــره بودنــد، شــد. 
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خدمـات درمـانی

آغـاز ساخت خانه های بهـداشت در منـاطق زلزله زده کرمانشـاه
همزمــان بــا آغــاز مــاه مبــارک رمضــان، عملیــات ســاخت خانــه هــای بهداشــت در روســتاهای چقــاگل، تنگــه شــوهان و باقرآبــاد 
از توابــع اســالم آبــاد غــرب کــه در حادثــه زلزلــه کرمانشــاه دچــار تخریــب صــد در صــد شــده بودنــد بــه همــت بنیــاد فرشــته هــا 

آغــاز شــد .
شــیوا محمــدی نیــک مدیــر عامــل ایــن نهــاد مردمــی ضمــن اعــالم ایــن خبــر افــزود: پیــرو قــرارداد منعقــده بــا دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمانشــاه کــه در پــی تعامــالت بــا معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و نیــاز ســنجی دربــاره 
اهــم معضــالت منطقــه بــه بحــث و بررســی گذاشــته شــده بــود ، مقــرر گردیــد تــا بــا توجــه بــه بیــم بــروز یــک بحــران در زمینــه 
ــه هــای بهداشــت تخریــب  ــه همیــاری در ســاخت خان ــت هــای ناشــی از فاضــالب و کمبــود اقــالم بهداشــتی ، نســبت ب عفون

شــده ورود شــود .
ــه، از  ــم نام ــن تفاه ــدگان ای ــاء کنن ــی از امض ــوان یک ــه عن ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــی وزارت بهداش ــاون اجتماع مع
مســئولیت شناســی و مشــارکت جمعــی آحــاد مختلــف اجتماعــی در ســطح کشــور در ترمیــم خرابــی هــای ناشــی از زلزلــه ابــراز 

خرســندی نمــود.
دکترســید محمــد هــادی ایــازی ضمــن قدردانــی از تمامــی ســازمان هــا، نهادهــا و آحــاد خّیــر کشــور کــه بــا مســئولیت پذیــری 
جمعــی خــود ، در بازســازی مناطــق آســیب دیــده بــه ایفــای نقــش مــی پردازنــد گفــت: معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت در 
جهــت هدایــت و ســوق دادن مســاعدت هــای مردمــی بــه نواحــی آســیب دیــده، تــا بازســازی تمامــی خرابــی هــا، نهایــت تــالش 

را بــه عمــل خواهــد آورد.
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افتتـاح 3 مـرکـز درمـانی و خـانه بهـداشت در کـرمانشـاه
پــس از زلزلــه کرمانشــاه و اتفاقــات تلــخ پیرامــون آن، مــردم خیــر و نیکــوکار ایــران دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا بتواننــد بــر درد ایــن 
مــردم آســیب دیــده تســکین باشــند. بــا ایــن حــال چنــدی پــس از گذشــت مــدت نــه چنــدان زیــادی، کرمانشــاه کــم کــم به فراموشــی 

ســپرده شــده بــود امــا دردهــا و مشــکالت مــردم کرمانشــاه همچنان پابرجاســت.
بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــا همراهــی و حمایــت خیریــن عزیــز از همــان ابتــدا کنــار مــردم زلزلــه زده کرمانشــاه بــود. بــا توجــه بــه 
اهمیــت بهداشــت منطقــه و پــس از عقــد قــرارداد بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه شــروع بــه ســاخت ســه خانــه بهداشــت در ســه 

روســتای زلزلــه زده کرمانشــاه بــا پوشــش 30 روســتا نمــود.
انجــام ایــن پــروژه شــامل هزینــه هــای مختلفــی ماننــد مصالــح و کارکنــان و ... اســت کــه بــه لطــف خــدا و به همــت مــردم مهربــان ایران 

تاکنــون تامین شــده اســت. 
اوایــل دی مــاه 139۷ دکترمحمــدی نیــک مدیرعامــل بنیــاد فرشــته ها بــه همــراه وزیــر بهداشــت، اســتاندار کرمانشــاه و نماینــدگان خانه 
ملــت در ســفری کــه بــه منطقــه زلزلــه زده کرمانشــاه داشــتند از پــروژه هــای پایــان یافته دیــدن کــرده و 3 مجموعــه درمانی را هــم برای 

درمــان بیمــاران افتتــاح کردند.
 وزیــر بهداشــت ضمــن قدردانــی و تشــکر از بنیــاد فرشــته هــا نشــان عالــی نیکــوکاری و لــوح قدردانــی بــه دکتــر شــیوا محمــدی نیک به 

پــاس تالش هــا و حضــور مســتمر ایشــان در مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه و ســاخت خانه هــای بهداشــت اعطــا کــرد.
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پـروتـز پـا بـرای محمـدمهـدی
9 مــاه را روز بــه روز شــمرد تــا فرزنــدش را در آغــوش بگیــرد و هــر روز شــاهد بــزرگ شــدنش باشــد، چــه آرزوهایــی بــرای او در 
ســر داشــت و در دلــش قنــد آب مــی شــد بــرای دیــدن خنــده هــای فرزنــدش، بــرای راه رفتــن هایــش و قــد علــم کــردن هایــش.

روزها یکی یکی ورق خورد و محمد مهدی با پاهای نداشته اش قدم بر زندگی گذاشت.
بــا دنیــا آمدنــش دنیــا بــر ســر آرزوهــای مــادر و پــدرش هــوار شــد، امــا آنهــا کمــر بــه همــت بســتند و کفــش آهنــی بــه پــا 

کردنــد و در ایــن 3 ســال شــدند پاهــای نداشــته محمــد مهــدی تــا او را بــه رویاهایــش برســانند.
پســرک قصــه مــا رویاهــای بزرگــی در ســر و دل کوچکــش پرورانــده، او پــس از گرفتــن اولیــن مــدال طــال در رشــته شــنا حــاال 

آرزویــش شــده رفتــن بــه ایتالیــا و گرفتــن مــدال طــالی المپیــک.
محمــد مهــدی بــرای رســیدن بــه هرآنچــه در دل دارد دو پــا میخواهــد کــه حــاال بــه همــت مهربانــان بنیــاد فرشــته هــا پاهــای 

نداشــته اش ســاخته شــده اســت تــا او هــم بتوانــد همچــون همــه بــه ســوی رویاهایــش اســتوارتر قــدم بــردارد.
محمد مهدی، پسرک بزرگ همه ما کنارت هستیم و هرکدام آمینی می شویم برای به حقیقت پیوستن رویاهایت.

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

آغــاز کنــد.
محمدرضــا امــروز در آســتانه دوازدهمیــن ســال زندگــی، ســومین ســال از حضــورش را در دبســتان ســپری مــی کنــد و پلــه پلــه در 

حــال پیــش روی بــه ســوی یــک زندگــی بهتــر اســت.
یک زندگی خوب که حق اوست !

ــی از  ــه همــت یک ــه ب ــان بیمارســتانی، ویلچــری را ک ــای درم ــه ه ــن هزین ــا تامی ــن مســیر ســخت، همراهــش شــدیم و ب در ای
ــم. ــه کردی ــه او هدی ــود را ب ــداری شــده ب ــش خری حامیان
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بیمـارستـان رفیـده
بنیــــاد نیکــــوکاری فرشته ها طبــــق تفاهــــم نامــــه ای کــــه بــا بیمارســــتان توانبخشــــی رفیــــده دارد،  در بخـش اطفـال 
)بخـش4( پرونـده هـای نیازمنـد را شناسـایی و هزینـه هـای بیمارسـتان آن هـا را پرداخـت مـی کنـد. کـه ایـن هزینـه هـا شـامل 

کار درمانـــی، گفتـــار درمانـــی، تجهیزات پزشکی، جراحی، بستری و ترخیـــص و ... مـــی باشـــد.

اهـدای تخت های بیمـارستـانی
بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــا عنایــت بــه مســؤولیت هــای مشــخص خــود در راســتای تجهیــز امکانــات فرســوده یــا غیــر اســتاندارد 
مراکــز درمانــی و توانبخشــی و پیــرو تفاهمنامــه همــکاری ای کــه بــا بیمارســتان توانبخشــی رفیــده تهــران بــه امضــا رســانیده انــد، 

نســبت بــه تعویــض چندیــن تخــت بیمارســتانی در بخــش نگهــداری کــودکان ایــن مرکــز اقــدام کردنــد.
دکتــر شــیوا محمــدی نیــک بنیانگــذار ایــن نهــاد کمــک رســان ضمــن اعــالم خرســندی از تحقــق ایــن امــر، از برنامــه هــای آتــی 
جهــت ادامــه رونــد پوشــش نیازهــای درمانــی کــودکان بیمــار و نیازمنــد بیمارســتان رفیــده و همچنیــن تســهیل روند خدمت رســانی 
بموقــع بــه ایــن عزیــزان گفــت و ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا تعامــل ایــن مجموعــه بتوانیــم گامهــای مؤثــری را در جهــت کاســتن از 

دغدغــه هــای خانــواده هایشــان حیــن و بعــد فرآینــد درمانــی و توانبخشــی برداریــم.
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دستگـاه تست قنـد
ایلیــا کــودک 3ســاله فرشــته هــا از بــدو تولــد مبتــال بــه بیمــاری دیابــت اســت و مــادرش بــرای تهیــه داروهــای دیابــت و دســتگاه 
تســت قنــد بــا مشــکل روبــرو بــوده اســت. کــه واحــد حمایتــی نیکــوکاری فرشــته هــا بــا همــت حامیــان عزیــز توانســته در ایــن 

راه کمــک حــال ایلیــا و مــادرش باشــد.
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تجهیـزات پـزشکی
تهیــه لــوازم و ملزومــات پزشــکی یکــی از اهــداف خدمــت رســانی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا مــی باشــد. کــه ایــن خدمــات 

شــامل تهیــه تخــت بیمارســتانی، ویلچــر و واکــر، تشــک مــواج، کپســول اکســیژن، دارو و ... مــی باشــد.

جـراحی روده امیـد
امیــد نــوزادی اســت ۷ ماهــه کــه بــه همــراه پــدر ، مــادر و 5 خواهــر و بــرادر دیگــرش در محلــه نعمــت آبــاد تهــران زندگــی 

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

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

اش را بازیافتــه اســت.
این داستانی است که شما حامیان قهرمان آن هستید و خواهید ماند! 
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جـراحی دست امیـرحسین
شش ماهه بود که پای بر این کره خاکی نهاد 

حیــن زایمــان و بــه علــت نرســیدن اکســیژن بــه مغــزش، دچــار معلولیــت و ضعــف شــدید در دســت هــا و پاهــای کوچکــش شــد. 
ــرای  ــه عمــل جراحــی شــد و در نهایــت ب ــار مجبــور ب ــدام هــای حرکتــی اش آمــد دو ب ــه ان ــا فشــار شــدیدی کــه ب متاســفانه ب

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

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

در ایــن مســیر پــر فــراز و نشــیب و در کنــار شــما حامیــان عزیــز مــی توانیــم، شــوق او را بــرای پیشــرفت و رســیدن بــه بهتریــن هــا 
که شایسته اوست، فزونی بخشیم. 

در سخت ترین شرایط، همیشه راهی هست ... 
راهی که سیاهی شب را به روشنای روز می رساند ! 
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لیـزردرمـانی صبـا
صبــا از بــدو تولــد روی صورتــش مــاه گرفتگــی داشــته اســت کــه بــا انجــام 10 مرحلــه لیزردرمانــی از بیــن مــی رود. واحــد حمایتــی 
بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا تمامــی هزینــه هــای لیزردرمانــی صبــای عزیــز را قبــول کــرده اســت کــه تــا بــه امــروز 6 جلســه انجــام 

شــده اســت کــه رونــد رو بــه بهبــود صورتــش کامــال مشــهود اســت.
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جـراحی پـا
تانیــا کوچولــو بــا بیمــاری ســندروم الرســن متولــد شــده اســت. ایــن بیمــاری بــا تظاهــرات بالینــی پیچیــده به همــراه دررفتگــی های 
مــادرزادی مفاصــل مختلــف اســت. او در ناحیــه پــا احتیــاج بــه یــک عمــل فــوری داشــته کــه بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا هزینــه 

ایــن عمــل را پرداخــت کــرد.

کفش بـریس
واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــرای یکــی از کــودکان تحــت حمایــت خــود کــه بــه دلیــل بیمــاری فلج مغزی مشــکل 
حرکتــی دارد و بــرای راه  رفتــن احتیــاج بــه یــک نــوع کفــش طبــی مخصــوص داشــت، بــا همراهــی حامیــان خــود توانســت ایــن 

کفــش را تهیــه کــرده و آرزوی کودکــی را بــرای راه رفتــن بــرآورده ســازد.
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پروتـز چشـم
ســه ســال پیــش وقتــی آرش 5 ســالش بــود بــه خاطــر یــه شــوخی اشــتباه، بینایــی چشــم چپــش را از دســت داد و باتوجــه بــه 
عمــق ضربــه وارد شــده، چشــم پزشــکان کرمانشــاه قــادر بــه درمــان ایــن کــودک نشــدند و مجبــور بــه تخلیــه سیســتم بینایــی 

سمت چپ او شدند. 
بعــد از گذشــت ســه ســال خانــواده آرش متوجــه شــدند راهــی هســت تــا حداقــل کمــی از رنــج هــای ایــن کــودک کاســته شــود و 
آن اســتفاده از پروتــز مصنوعــی چشــم بــرای بهبــود ظاهــری صــورت ایــن پســر عزیــز بــود ، امــا هزینــه آنقــدر زیــاد بــود کــه از توان 
پــدر کارگــرش خــارج بــود. او بــا کار مشــقت بــار شــبانه روز فقــط مــی توانســت هزینــه هــای ســه فرزنــد خردســالش را بپــردازد و 

در سوی دیگر داستان مادر توانی برای کار نداشت. 
بــا گشــوده شــدن ایــن پرونــده در واحــد حمایتــی و توانمندســازی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا و حمایــت مدیریت موسســه ســرکار 
خانــم دکتــر محمــدی نیــک، آرش توانســت ضمــن انجــام آزمایشــات اولیــه، عمــل پیــاده ســازی پروتــز شیشــه ای چشــم را انجــام 

داده و زیبایــی ظاهــری چشــمانش را دوبــاره بدســت بیــاورد.
مــادر لحظاتــی پــس از انجــام ایــن عمــل، اشــک شــوق میریخــت و از اینســو آرش مــی خندیــد و زیــر لــب مــی گفــت: دیگــر هیــچ 

کسی مرا به خاطر چشم هایم اذیت نمیکند. 
هنوز نگاه پسر، همان نگاه معصومانه قدیم است که کمی بیشتر می درخشد!
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اهـدای ویلچـر و واکـر
ــک  ــاق ی ــا از پشــت شیشــه ات ــای آنه ــازی ه ــه و ب ــای کودکان ــدن ه ــه دوی ــردن ب ــگاه ک ــود ن ــد ب ــاری خواه ــم ب ــی غ چــه زندگ

ــال ... ــن و س ــان س ــی در هم ــرای کودک ــم ب ــتان آن ه بیمارس
چــه تلــخ خواهــد بــود نــگاه کــردن بــه پاهایــی کــه هســت امــا توانــی بــرای راه رفتــن نــدارد درســت زمانــی کــه در وجــودت پراســت 
از هیاهــو و شــور کودکــی همــان روزهایــی کــه دلــت میخواهــد هرآنچــه انــرژی و تــوان داری را یکجــا جمــع کنــی و بــا تمــام وجودت 
بــدوی بــه ســمت بــی نهایــت هــای دنیــا امــا ایــن زندگــی بــرای اعظــم تاریکتــر از ســیاهی بــود او محکــوم شــده بــود بــه نشســتن و 

نــگاه کــردن بــه دویــدن هــای کودکانــه تنهــا یــک آرزو در ســر داشــت آن هــم راه رفتــن بــود ...
تمام رویایش شده بود داشتن یک ویلچر که یاری بشود برای رفتن و پایی بشود برای بیرون آمدن از قفس تنهایی هایش ...

ایــن هــا همــه رویــا بــود تــا آن روز کــه مــادرش دســت یــاری بــه ســوی نیــک کاران بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا دراز کــرد و حــاال 
بــه همــت شــما حامیــان امــروز اعظــم ویلچــری دارد بــرای فــارغ شــدن از تنهایــی ...

کــم نیســتند اعظــم هــا و صدیقــه هایــی کــه بــه یــاری و لطــف شــما عزیــزان رویاهایشــان بــه حقیقــت پیوســت و حــاال خرســندیم 
کــه چندمیــن پایــار  و واکــر را بــرای ایــن کــودکان تهیــه و بــه دستشــان رســاندیم.

باشد که شاهد روزی باشیم که هیچ کودکی محکوم به نظاره زندگی از پشت پنجره اتاق نباشد.
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دومیـن جـراحی چشـم ابـوالفضـل 
ابوالفضــل، یکــی از مددجویــان بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــود کــه معــرف شــما خیریــن و نیک اندیشــان گرامــی اســت. ابوالفضــل 
کــه چشــمش از ضعیفــی بیــش از حــد رنــج می بــرد، عمــل اولــش را انجــام داده اســت و خــدا را هــزاران بــار شــاکریم کــه عمــل دوم 

چشم ابوالفضل جان هم با یاری و کمک شما عزیزان و حامیان بزرگوار ابولفضل به انجام رسید... 

کمک هـزینـه دارو
یکــی از اقدامــات واحــد حمایتــی در حــوزه درمــان، کمــک بــه خانــواده هــای تحــت حمایــت بــرای هزینــه هــای درمانــی ماننــد 

هزینــه ویزیــت و دارو و آزمایشــات و .... مــی باشــد.
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گفتـار درمـانی
در صورت داشتن یکی از موارد زیر مراجعه به یک گفتار درمانگر الزامی است.

1 - کم شنوایی یا ناشنوایی
۲ - اشکال در تلفظ اصوات گفتاری

3 - اختالل در بلع
4 - تاخیر در شروع گفتار در کودکان

5 - در صورت تشخیص بروز هر یک از اختالالت فلج مغزی، اوتیسم، اختالل یادگیری
6 - عدم برقراری ارتباط کالمی یا غیر کالمی از سوی کودک

۷ - اشکال در درک کالم 
بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــرای کــودکان بیمــاری کــه خانــواده بــی بضاعتــی دارنــد و احتیــاج بــه گفتــار درمانــی دارنــد، تمامــی 

هزینــه هــای آن را پرداخــت مــی کنــد.
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کـار درمـانی
کار درمانــی بــرای نــوزادان و کودکانــی کــه بــه علــت مشــکالت مــادرزادی و یــا هــر علــت دیگــری توانایــی هــای طبیعــی هماننــد 

گــردن گرفتــن، نشســتن، ایســتادن، راه رفتــن و ... را ندارنــد کاربــرد دارد. 
خانــواده هایــی فرزنــد بیمــار دارنــد و از لحــاظ مالــی توانایــی پرداخــت هزینــه هــای درمانــی بــرای کــودک خــود را ندارنــد، بنیــاد 
نیکــوکاری فرشــته هــا تحــت حمایــت قــرار دادن ایــن خانــواده هــا، تمامــی هزینــه هــای کار درمانــی کــودکان را پرداخــت مــی کنــد.
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ویـزیت پـزشک متخصص
یکــی از برنامــه هــای واحــد حمایتــی در حــوزه درمــان پیگیــری مــداوم وضــع ســالمتی خانــواده هــای تحــت حمایــت مــی باشــد. از 

اینــرو ماهانــه  وضعیــت ســالمتی آنهــا توســط پزشــک متخصــص بررســی مــی شــود.
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ویـزیت دندانپـزشک
بهداشــت دهــان و دنــدان خانــواده هــای تحــت حمایــت از جملــه مقولــه هــای مهــم بــرای واحــد حمایتــی اســت کــه در ایــن راســتا 

اقدامــات الزم را بــرای ایــن خانــواده هــا انجــام مــی دهــد.
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جـراحی، بستـری و تـرخیص
پرداخــت هزینــه هــای درمانــی ماننــد هزینــه جراحــی، بســتری، ترخیــص و ... بــرای کــودکان بیمــاری کــه خانــواده اشــان تــوان 

پرداخــت ندارنــد، از اقدامــات واحــد حمایتــی مــی باشــد.
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دستگـاه اکسیـژن
یکــی از اقدامــات بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا کمــک هــای درمانــی اســت. مــا بــرای عبــاس کوچولــوی 9 ســاله کــه دچــار بیمــاری 

آسم و تنگی نفس می باشد، یک دستگاه اکسیژن خریداری کردیم تا بتواند بهتر نفس بکشد. 

اهـدای ویلچـر برقـی
بــرای آنانکــه پایــی بــرای رفتــن دارنــد ، ایــن ودیعــه الهــی همــواره هماننــد تــاج نامریــی ســالمت بــه حســاب نمــی آیــد ؛ امــا آن زمان 

کــه بهــر دلیلــی برداشــتن هــرگام بــه شــماره مــی افتــد ، قــدر ایــن نعمــت بــه جــا آورده مــی شــود .
بنیــاد فرشــته هــا بــه عنــوان نهادهــای مردمــی حامــی نیازمنــدان بــی سرپرســت یــا بــد سرپرســت توانیــاب )معلــول( کــه در تامیــن 

نیازهــای اولیــه خــود دچــار معضــالت جــدی هســتند را تحــت پوشــش حمایتهــای اولیــه خــود قــرار داده اســت.
در ایــن راســتا و بــا کســب اولیــه اطالعــات از نیــاز جــدی دو مددجــو در یکــی از روســتاهای توابــع قائــم شــهر اســتان مازنــدران و انجام 
بررســی هــای میدانــی توســط تیــم مــددکاری ،  دو دســتگاه  ویلچربرقــی بــه ایــن عزیــزان اهــدا شــد تــا راحــت تــر بــه انجــام کارهــای 
روزمــره شــان بپردازنــد و از ســوی دیگــر ، مــادر خانــواده بــه عنــوان سرپرســت خانــوار بتــوان بــا فــراغ بالــی بیشــتر بــه کســب رزق 

حــالل بــرای فرزندانــش بپــردازد .

دستگاه اکسیژن ساز 
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روشـن دالن قهـرمـان
چشمانت تاریک است اما دلت روشن

قهرمانــان گلبــال، محمــد و مهــدی عزیــز، ســوگند بــه عصــای ســفیدتان، دل روشــن بهتریــن هدیــه خداونــد اســت. نــور 
هســتی در وجودتــان تــا ابــد زنــده بــاد. خوشــحالیم کــه در کنــار شــما هســتیم.
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کارگاه های آمـوزشی

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

مبــارزه بــا ایــن دســت از ناهنجــاری هــای اجتماعــی بــر مــی دارنــد.
بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا در تعامــل بــا مؤسســه خیریــه تولــد دوبــاره »کارگاه آموزشــی پیشــگیری از اعتیــاد« را در مردادماه ســال 

1398 بــه اجرا گذاشــتند.
در ایــن رویــداد کــه بــا محوریــت نوجوانــان و جوانــان 10 الــی 1۷ ســاله پســر برگــزار شــد، مؤلفــه هــای رشــدی کــه منجــر بــه تکامل 
ذهنــی و جســمی مــی شــود بــرای حاضــران کالس تشــریح شــد و در نهایــت ایــن نتیجــه حاصــل گردیــد کــه بــا تمــام آنچــه کــه آن 
را بــزرگ شــدن جســمی مــی پندارنــد امــا زوایــای پنهانــی از زندگــی وجــود دارد کــه الزامــاً بــا تجربــه شــکل نمــی گیــرد و بایــد از 

نزدیــک شــدن بــه آن احتــراز نمــود.
در ایــن برنامــه آموزشــی کــه توســط دکتــر حســام عربگــری ارایــه شــد نکاتــی مهــم در بــاب بــالی خانمــان ســوز اعتیــاد و نحــوه 

رویارویــی بــا آن بــه هنــگام زیســت در اجتمــاع و در نهایــت پــس زدن دعــوت هــای ســایرین آمــوزش داده شــد.
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کارگاه »آگاهی از اعتیـاد و مـوادمخـدر«
ــال  ــا 1۷س ــران 10 ت ــرای دخت ــدر« ب ــاد و موادمخ ــی از اعتی ــدر، کارگاه »آگاه ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــا روز جهان ــان ب همزم

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــی و توانمندس ــد حمایت ــا درواح ــته ه ــوکاری فرش ــاد نیک ــش بنی ــت پوش ــوی تح مددج
در ایــن رویــداد یــک روزه کــه بــا رویکــرد ارایــه اطالعــات دربــاره انــواع مخــدر و عــوارض دهشــتناک آن بــه اجــرا رســید، ســعی 
شــد تــا ضمــن اطــالع رســانی از کارکــرد زیــان بــار اینگونــه مــواد، راه هــای رویارویــی و مقابلــه بــا گســترش مصــرف آن بــه بحــث 
و بررســی گذاشــته شــود و در نهایــت بــا بهــره گیــری از نــکات اشــاره شــده توســط کارشــناس آموزشــی و همچنیــن حاضــران 

ایــن دوره بــه مدلــی کارآمــد بــرای احتــراز حداکثــری از بــروز آســیب هــای ناشــی از مــواد مخــدر برســند.

بـرگزاری کارگاه مدیـریت ذهـن
بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا برنامــه هایــی را در قالــب کارگاه هــای آموزشــی بصــورت منظــم بــرای زنــان سرپرســت خانــوار نیازمنــد 
برگــزار مــی کنــد. رویکــرد ایــن دســت از کارگاه هــا، بازســازی تــوان روحــی و در عیــن حــال ارایــه آمــوزش هــای حرفــه ای بــرای 

توانمنــد ســازی ایــن قشــر شــریف از مددجویــان اســت.
در ایــن راســتا و در حــوزه روانشناســی کارگاه »مدیریــت ذهــن« توســط خانــم دکتــر ســحر ارمیــان در مرکــز آمــوزش ایــن مجموعــه 

بــه اجــرا رســید.
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تست هـای سالمتـی
بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا یکــی از وظایــف خــود را کمــک بــه ســالمت جامعــه و باالخــص ســالمت افــرادی کــه از نظــر مالــی 
کــم تــوان هســتند و بــه دلیــل مشــکالت مالــی توجــه چندانــی بــه ســالمت خــود ندارنــد مــی دانــد. از ایــن رو تصمیــم گرفتیــم 
ــا انجــام تســت هــای فشــار خــون، قنــد خــون و HIV بــه صــورت  در هفتــه ســالمت ســری بزنیــم بــه مناطقــی از تهــران و ب

رایــگان گامــی در جهــت ســالمت جامعــه برداشــته باشــیم.
در ایــن راســتا ابتــدا بــه مرکــز نگهــداری و آمــوزش کــودکان کار رفتــه و بــا برگــزاری یــک کالس آموزشــی، آمــوزش هایــی در ارتباط 

بــا ســالمت را در اختیــار ایــن عزیــزان قــرار دادیــم.
پــس از برگــزاری ایــن کالس بــا انجــام تســت هــای ســالمتی از ایــن کــودکان دوســت داشــتنی خداحافظــی کــرده و بــه ســمت 

مناطــق فقیــر نشــین تهــران حرکــت کــرده و تســت هــای ســالمت مذکــور بــرای ســاکنین آن محلــه هــا انجــام داده شــد.
در مرحله آخر انجام این تست های سالمتی را در یکی از پارک های تهران به پایان رساندیم. 
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کارگاه های آمـوزشی در هفتـه سالمت
داشــتن ســالمت روحــی و جســمی یکــی از نشــانه هــای ســالمت جامعــه اســت کــه آمــوزش مبانــی آن از ابتدایــی تریــن روزهــای 

تولد کودک و گاه قبل از تولد آغاز شود. 
در ایــن مســیر، آســیب شناســی اجتماعــی، مطالعــه و ریشــه یابــی بــی نظمــی هــا و ناهنجــاری هایی اســت که مــی توانــد از معضالتی 

چون بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طالق جلوگیری کند. 
بــی شــک ایــن دســت مطالعــات و آمــوزش هــا مــی بایســت در میــان قشــر آســیب پذیــر جامعــه کــه بــا مشــکالت بیشــتری دســت 

و پنجه نرم می کنند، جامع تر و بنیادی تر به انجام برسد. 
بــر همیــن اســاس و بــه مناســبت هفتــه ســالمت، »کارگاه روانشناســی ریشــه یابــی مشــکالت تربیتــی« و »کارگاه بیمــاری هــای 
مقاربتــی« بــه منظــور حفــظ ســالمت جنســی و جســمی خانــواده هــای تحــت پوشــش، توســط واحــد حمایتــی و توانمندســازی 

بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا برگــزار شــد.
در ایــن رویدادهــای آموزشــی کــه بــا حضــور اســاتید و روانشناســان مجــرب ایــن حــوزه برگــزار شــده بــود بــه بررســی مشــکالت 

مطــرح شــده توســط مددجویــان و ارایــه روش هــا و راهکارهــای صحیــح حــل آنهــا اشــاره گردیــد.

کارگاه پیشگیـری و تشخیص سـرطان پستـان
توجــه بــه ســالمت زنــان سرپرســت خانــوار بــه عنــوان رکــن اصلی خانــواده هــای بــی سرپرســت یــا بدسرپرســت و برگــزاری دوره های 
آموزشــی خودمراقبتــی و همچنیــن انجــام تســت هــای پزشــکی، از مهمتریــن ســرفصل هــای حمایتــی در »بنیــاد نیکــوکاری فرشــته 

ها« و »خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان نور« است. 
در ایــن راســتا بــا هــم افزایــی پتانســیل هــای در اختیــار دو مجموعــه و بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات ســرطان پســتان پژوهشــکده 
معتمــد جهــاد دانشــگاهی، »کارگاه آموزشــی پیشــگیری، خــود آزمایــی و تشــخیص ســرطان پســتان« در روز هفدهــم تیرمــاه 98 بــه 

میزبانــی ســالن اجتماعــات بنیــاد و بــا حضــور فعــال زنــان مددجــوی سرپرســت خانــوار برگــزار شــد.
مــدرس ایــن دوره ســرکار خانــم لیــال حیــدری دربــاره روش هــای خودمراقبتــی در ایــن حــوزه و همچنیــن راه هــای خودآزمایــی 
شــخصی زنــان بــرای کنتــرل احتمالــی ســالمت آمــوزش هایــی را ارایــه کــرد و نکاتــی را در ایــن بــاب بــه بحــث و بررســی گذاشــت.



55 گـزارش عملکـرد واحد حمـایتی و توانمندسازی 



بنیـاد نیکوکاری فرشتـه ها 56

مهـارت نـه گفتـن
کارگاه آموزشی »مهارت نه گفتن« با تدریس خانم دکتر میترا معادی در شعبه گیالن برگزار شد. 

خرسندیم که استقبال از این گونه فعالیت ها بیش از پیش مورد پسند و استقبال شما عزیزان قرار گرفته است. 

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

واحــد حمایتــی ایــن امــکان را بــرای خانــواده هــای تحــت حمایــت خــود فراهــم کــرده اســت.



57 گـزارش عملکـرد واحد حمـایتی و توانمندسازی 

مشـاوره خانـواده
یکــی از مهــم تریــن مســائلی کــه افــراد نیازمنــد بــا آن مواجــه هســتند هزینــه هــای بــاالی مراکــز مشــاوره مــی باشــد کــه منجــر بــه 
ایــن مــی شــود کــه افــراد در صــورت برخــورد بــا هــر گونــه مشــکل کــه بــه نوعــی بــه روحیــه اشــخاص مربــوط مــی شــود مواجــه 
شــوند، از مراجعــه بــه مراکــز مشــاوره خــودداری کننــد. همیــن موضــوع مــی توانــد منجــر بــه ایــن شــود کــه مشــکالت روحــی افــراد 
بــه دلیــل عــدم رســیدگی بــه مشــکالت روانــی منجــر گــردد. یکــی از مســئولیت هــای اجتماعــی مــا در مقابــل افــراد نیازمنــد فراهــم 
آوردن شــرایطی اســت کــه افــراد بتواننــد خدمــات مشــاوره ای را بــه راحتــی و بــه صــورت رایــگان دریافــت کننــد چــرا کــه مشــکالت 
مالــی بــه نوبــه خــود تاثیــر بســزایی در آشــفتگی خاطــر افــراد دارد و بــا ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه صــورت رایــگان مــی تــوان گامی 

در جهــت بهبــود شــرایط روحــی ایــن افــراد برداشــت.
در ایــن راســتا بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــه برگــزاری جلســات مشــاوره ای در شــعبه هــای تهــران، ورامیــن و رشــت، بــرای حــل 
کــردن مشــکالت و اختــالالت رفتــاری کــودکان در جهــت کمــک بــه کــودکان یتیــم و حمایــت از زنــان سرپرســت خانــوار در تربیــت 
فرزنــدان نمــوده اســت. همچنیــن بــرای پیشــگیری از بــاال رفتــن آمــار طــالق کــه منجــر بــه بیشــتر شــدن تعــداد زنــان سرپرســت 

خانــوار و مشــکالت مربــوط بــه آن مــی گــردد جلســاتی در قالــب مشــاوره هــای پیــش از ازدواج برگــزار گردیــد.
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مشـاوره کـودک
روانشناســان بــرای ارتبــاط بــا دنیــای کــودکان جلســات مشــاوره را در فضــای بــازی و بــه کمــک نقاشــی و ســرگرمی هایــی کــه 
کــودک بــه آن مشــغول اســت برگــزار مــی کننــد و ارزیابــی و تســت هــای خــود را در ایــن فضــا انجــام مــی دهنــد تــا از ســالمت 

روان کــودک مطمئــن شــوند.

کنتـرل خشـم
ــوزش و  ــد آم ــی واح ــای اصل ــه ه ــی از برنام ــت یک ــای تحــت حمای ــواده ه ــرای خان ــی ب ــای زندگ ــارت ه ــای مه ــزاری دوره ه برگ

ــد. ــی باش ــا م ــته ه ــوکاری فرش ــاد نیک ــازی بنی توانمندس
کنترل خشم یکی از مباحثی است که در این کارگاه ها به آن پرداخته می شود و راه های کنترل آن آموزش داده می شود.
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پیشگیـری از آسیب جنسـی
یکــی از معضــالت جامعــه بــرای کــودکان قــرار گرفتــن در شــرایطی اســت کــه بــه دلیــل بــی اطالعــی مــورد ســوء اســتفاده قــرار 
مــی گیرنــد. از ایــن رو طبــق هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه از جانــب واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا تصمیــم 
بــر ایــن شــد یــک کارگاه آموزشــی بــرای کــودکان بــی سرپرســت دختــر در گــروه ســنی 5 تــا ۷ ســال برگــزار گــردد تــا ایــن 
کــودکان بــا دیــدن آمــوزش هــای الزم بتواننــد بهتــر از خــود دفــاع کننــد و در صــورت قــرار گرفتــن در شــرایط نــا مســاعد در 

اثــر بــی اطالعــی مــورد آزار جنســی قــرار نگیرنــد.

ام اس
همزمــان بــا روز جهانــی مبــارزه بــا بیمــاری ام اس و برنامــه هــای بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا در خصــوص ارتقــای ســالمتی 
روحــی- روانــی و جســمی خانــواده هــای تحــت پوشــش، دوره آمــوزش و پیشــگیری از ایــن بیمــاری بــا همــکاری مرکــز ام اس 
ایــران، بــا حضــور کارشناســانی از ایــن مرکــز بــرای زنــان سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا در ســالن 

همایــش موسســه برگــزار گردیــد.
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خود مـراقبتی کودکـان
واحــد توانمندســازی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا در ادامــه برگــزاری کارگاه هــای پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی، ایــن 
بــار کارگاه خــود مراقبتــی را بــرای کــودکان 4 الــی 8 ســال ســاکن اسالمشــهر، بــاغ فیــض، نســیم شــهر و روســتاهای اطــراف بــه 

میزبانی کانون فرهنگی تربیتی الغدیر و همکاری تنگاتنگ متخصصین روانشناسی انجمن راه برگزار کرد. 
در ایــن رویــداد آموزشــی کــه بــه علــت قرابــت مکانــی بــا محــل ســکونت مددجویــان بــا اســتقبال عالــی رو بــه رو شــد، ســرفصل 
هــای آموزشــی همچــون آمــوزش مفهــوم خصوصــی و غیــر خصوصــی، آمــوزش قوانیــن مربــوط بــه حریــم خصوصــی، آمــوزش 
تفــاوت بیــن حــس خــوب و بــد، آمــوزش تفــاوت بیــن راز خــوب و راز بــد و آمــوزش تفــاوت بیــن هدیــه و رشــوه مــورد بحــث و 

آمــوزش قــرار گرفــت.

مـراقبت از فـرزندان
ارائــه راهکارهــای مناســب جهــت افزایــش ســطح آگاهــی و دانــش خانــواده هــای آســیب دیــده و کــم بضاعــت یکــی از مهمتریــن 
برنامــه هایــی اســت کــه واحــد توانمندســازی در ایــن ســالها بــه صــورت جــدی بــه آن پرداختــه و در راســتای تحقــق آن اقــدام بــه 

برگزاری کارگاه های آموزشی در مناطق مختلف تهران و حومه نموده است. 
در ادامــه سلســله مباحــث آموزشــی و بــرای چندمیــن بــار پیاپــی، کارگاه آموزشــی »چگونــه از فرزنــدان خــود مراقبــت کنیــم« برای 

مــادران تحــت پوشــش بنیــاد، ایــن بــار در شهرســتان پیشــوای ورامیــن برگــزار گردید.
ســرفصل هــای آموزشــی ایــن کارگاه شــامل “تعریــف کــودک آزاری” ، “انــواع کــودک آزاری” ، “توجــه ویــژه بــه کــودک آزاری از نوع 

غفلــت” ،”تشــخیص کــودک آزار دیــده ” بــود کــه بــه صــورت مفصــل بــرای ایــن مــادران عزیــز توضیــح داده شــد.
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پیشگیـری از بیمـاری های مقـاربتی
در راســتای حفــظ ســالمت جســمی خانــواده هــای آســیب دیــده تحــت پوشــش، کارگاه آموزشــی شــناخت و آشــنایی با بیمــاری های 
مقاربتــی را بــرای زنــان سرپرســت خانــوار و دختــران متأهــل جــوان تحــت پوشــش برگــزار نمــود. در ایــن کارگاه کــه بــا همــکاری 
تیــم متخصصیــن انجمــن پایــش ســالمت و بهداشــت زنــان برگــزار گردیــد مــواردی همچــون چگونگــی پدیــد آمــدن بیمــاری هــای 
آمیزشــی، وفــاداری و رعایــت اصــول اخالقــی، شــناخت فیزیولــوژی بیمــاری هــا، راه هــای کنتــرل و درمــان، راه هــای پیشــگیری و 

عالئــم و هشــدارهای مرتبــط بــا ایــن دســت از بیمــاری هــا بــه حاضریــن در ایــن دوره آمــوزش داده شــد.

خـودآگـاهی
بنیــاد فرشــته هــا بــه عنــوان یــک مؤسســه خیریــه مســؤولیت پذیــر در حــوزه افزایــش آگاهــی و معلومــات مددجویــان خــود در تعامل 
بــا معضــالت و آســیب هــای اجتماعــی ، همــواره رویکــردی فعــال داشــته اســت و از ایــن رو در تعامــل بــا نهادهــای مؤثــر داخلــی و بین 

المللــی ســعی کــرده تــا از امکانــات ایشــان در جهــت بهبــود خدمــات خــود بــه نفــع مددجویــان عزیــز اســتفاده نماید .
در ادامــه ایــن رونــد، واحــد حمایتــی و توانمندســازی ، “کارگاه آموزشــی خــود آگاهــی” را بــرای دختــران مددجــوی 15 تــا 18 
ســال در ادامــه برنامــه هــای آموزشــی خــود هفتــه ســوم تیــر مــاه بــه میزبانــی دفتــر آموزشــی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا 
برگــزار نمــود. از ســرفصل هــای مهــم ایــن کارگاه مــی تــوان بــه مهارتهــای شــناخت درون ، شــناخت واکنــش هــای خــود در 

مواقــع اســترس، اضطــراب ، خشــم و عوامــل پیــش زمینــه تغییــر رفتــار اشــاره کــرد.
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بلـوغ
در ایــن کارگاه آموزشــی مســائل مربــوط بــه دوران بلــوغ، شــناخت و نحــوه مواجهــه بــا تغییــرات فیزیولوژیکــی بــرای دخترانمــان 
شــرح داده شــد. ایــن کارگاه هــا بــه منظــور افزایــش ســطح دانــش عمومــی بــرای تمامــی اعضــای خانــواده هــای تحــت پوشــش 
برگــزار مــی گــردد تــا در آینــده نزدیــک بتواننــد نســبت بــه حــل مســائل پیــش آمــده در تعامــل بــا کنــش هــای موجــود در جامعــه 

در قالــب ارایــه یــک سیســتم صحیــح خــود مراقبتــی بهتریــن تصمیــم را بگیرنــد.

فـرزند پـروری
هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن دوره هــا بــرای زنــان سرپرســت خانــوار ایــن اســت کــه بتــوان بــه آن هــا در نحــوه صحیــح تربیــت کردن 
کودکانشــان کمــک کــرد و مانــع از تأثیــر گــذاری مســائل و مشــکالت مالــی بــر تربیــت فرزندانشــان شــد. تربیــت صحیح این کــودکان 

مــی توانــد در موفقیــت آن هــا در آینــده تأثیــر بســزایی داشــته باشــد و مانــع از فقــر آنــان در زندگــی آینــده شــان گردد.
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ایـدز
بــه همــت واحــد حمایتــی و توانمندســازی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا و در راســتای افزایــش و ارتقــای ســطح دانــش و آگاهــی 
مددجویــان تحــت پوشــش، در ادامــه جلســات کارگاهــی بــا موضــوع اچ آی وی و پیشــگیری از آن تحــت عنــوان ” اچ آی وی، ایــدز 

نیســت ” برگــزار کــرد.
در ایــن کارگاه آموزشــی مباحثــی چــون اچ آی وی چیســت؟ راه هــای انتقــال و عــدم انتقــال ایــن بیمــاری، آشــنایی بــا راه هــای 

پیشگیری از ابتال به این ویروس مطرح گردید و در پایان هم به سواالت این عزیزان پاسخ داده شد. 
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کـودک آزاری
بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــا توجــه بــه لــزوم ارائــه آمــوزش هــا در حــوزه خودمراقبتــی مددجویان تحــت پوشــش، آمــوزش مادرانی 

را که فرزندان خردسال دارند را در دستور کار خویش قرار داده است. 
در ایــن کارگاه کــه بــا همــکاری متخصصــان روانشناســی کــودک برگــزار شــد مباحثــی از جملــه : شــناخت پدیــده کــودک آزاری، انواع 
کــودک آزاری )جســمی، روانــی، غفلــت، جنســی(، کــودک آزار کیســت، بالیــی بــه نــام راز، عالئــم کــودک آســیب دیــده )قبــل از بلوغ، 
بلــوغ، بعــد از بلــوغ( و واکنــش بــه کــودک آســیب دیــده بــه طــرح و گفتگــو گذاشــته شــد کــه در نهایــت کارگاه بــا پرســش و پاســخ 

بــاز مددجویــان حاضــر و ارایــه مشــورت هــای الزم بــه ایشــان پایــان یافــت.
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بهبـود زندگـی فـردی
بیســت و دوم مردادمــاه، ســالن اجتماعــات ســتاد بنیــاد فرشــته هــا میزبــان زنــان سرپرســت خانــوار بــود کــه در کارگاه نیــم روزه ای 
بــا موضــوع بهبــود کیفیــت زندگــی گــرد هــم آمــده و دربــاره بخشــی از دغدغــه هــای روزمــره شــان در برابــر رخدادهــای زندگــی 

با تیم مددکاری به بحث و گفتگو و چاره جویی نشستند. 
ایــن دوره بــه منظــور آغــاز درمــان مســائل روحــی و روانــی خانــواده هــای تحــت پوشــش برنامــه ریــزی شــده و قــرار اســت در 
چندیــن جلســه بــه صــورت مشــاوره هــای فــردی و گروهــی اجــرا گــردد تــا در مســیر حــل مســائل میــان فــردی ایــن عزیــزان 

گامی مؤثر برداشته شود. 
مــدرس ایــن کارگاه خانــم دکتــر آرزو حیدریــان از متخصصــان خبــره در حــوزه روانشناســی و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه بودنــد، که 
در مــدت زمــان دوســاعته برگــزاری، مباحثــی چــون نحــوه حــل مســاله، کنتــرل خشــم و نحــوه رویارویــی بــا چالــش هــای زندگــی 

مطــرح و بــه تمریــن عملــی مددجویــان عزیــز گذاشــته شــد.

مهـارت حـل مسئـله
»حــل مســئله « عبــارت اســت از فراینــد شــناختي- رفتــاري ای کــه توســط خــود فــرد هدایــت مي شــود و فــرد ســعي مي کنــد بــا 
کمــک آن راه حل هــاي مؤثــر یــا ســازگارانه اي بــراي مســایل زندگــي روزمــره خویــش پیــدا کنــد. بــه ایــن ترتیــب حــل مســئله یــک 

فراینــد آگاهانــه، منطقــي، تــال ش  بــر و هدفمنــد اســت. 
این کارگاه برای زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بنیاد نیکوکاری فرشته ها برگزار شد.
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کنتـرل هیجـان
یکــی از مهــارت هــای زندگــی، مقابلــه و برخــورد موثــر بــا هیجــان هــا مــی باشــد. همــه مــا در طــول روزهــا و هفتــه هــا احساســات 
مختلفــی رو تجربــه مــی کنیــم. گاهــی خوشــحالیم، گاهــی ناراحــت، مواقعــی عصبانــی هســتیم، گاهــی مــی ترســیم و گاه متعجــب 
مــی شــویم. وقتــی از مقابلــه و برخــورد موثــر بــا هیجــان صحبــت مــی کنیــم، شــاید خیلــی هــا تصــور کننــد کــه مقابلــه بــا هیجــان 
یعنــی ســرکوب کــردن آن. یــا اینکــه هیــچ وقــت عصبانــی نشــویم و یــا هیــچ وقــت مضطــرب نباشــیم. امــا ایــن تصــور کمــی دور از 

واقعیــت اســت.
هیجــان بــه خــودی خــود پدیــده مضــری نیســت. هیجــان هــا ارزش انطباقــی دارنــد و در طــول ســالیان ســال بــه بقــای انســان کمک 
کــرده انــد. بــه عنــوان مثــال اگــر مــا عصبانــی نشــویم هیــچ وقــت نمــی توانیــم از حقــوق خــود دفــاع کنیــم. اگــر در مواقــع خطــر 
تــرس و اضطــراب رو تجربــه نکنیــم در موقعیــت هــای خطرنــاک نمــی توانیــم عکــس العمــل مناســب نشــان بدهیــم. بنابرایــن مــا 

نیــاز داریــم کــه خشــم ســالم، غــم ســالم و بــه طــور کلــی هیجــان را بــه طــور ســالم تجربــه کنیــم.
بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــا برگــزاری ایــن کالس بــرای مــادران سرپرســت خانــوار ســعی دارد ســطح ســالمت روان خانــواده هــا 

را ارتقــا دهــد و  بــه کســب مهــارت هــای زندگــی آنهــا کمــک کنــد.
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کـارگاه خالقیت کـودکان
همــه ی مــا اصــوال خالقیــت شــگفت انگیزی را در نقاشــی ها، بازی هــا و ابتــکارات کــودکان می بینیــم. تفکــر خــالق در کــودکان در 
رنگ آمیــزی خالقانه شــان، انشــاها و زبان هــای رمــزی و عجیب و غریبــی کــه طراحــی می کننــد، دیــده می شــود. در ایــن کارگاه هــا 
مربیــان مــی خواهنــد در جهــت بهبــود قــدرت بیــان کــودکان بکوشــند، شــیوه ی حــل مشــکالت را بــه آنهــا بیاموزنــد و توانایی هــای 

هنری شــان را پــرورش بدهنــد.
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زنگ بازی و سرگرمی
واحــد حمایتــی کارگاهــی را بــرای بــازی و ســرگرمی و افزایــش همدلــی کــودکان برگــزار مــی کنــد کــه عــالوه بــر داشــتن ســاعاتی 
خــوش، مهــارت هــای ارتباطــی آنهــا را بــا کــودکان دیگــر افزایــش مــی دهــد و زمینــه هــای اســتعداد کــودکان در ایــن کارگاه هــا 

بررســی مــی شــود.
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کارگاه های هنـری 

حصیـر بـافـی
ــر  ــالوه ب ــوار ع ــت خان ــان سرپرس ــا زن ــم آورد ت ــی را فراه ــته محیط ــه توانس ــت ک ــر اس ــا مفتخ ــته ه ــوکاری فرش ــاد نیک بنی
ــه نتیجــه  ــاد ب ــه شــده توســط بنی ــزار تهی ــا اب ــا را در میحطــی مناســب و ب ــن مهارت ه ــد ای آمــوزش مهــارت هــای الزم بتوانن

برسانند. 
در تصویــر یکــی از زنــان سرپرســت خانــوار را مشــاهده میکنیــد کــه در بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا مشــغول بافــت حصیــر اســت 

که به تازگی در کالس های آموزشی فرا گرفته است. 
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ویتـرای
»آمــوزش ویتــرای یــا نقاشــی روی شیشــه« یکــی از هنرهایــی اســت کــه توســط کارشــناس مجــرب در مرکــز آمــوزش ایــن مجموعه 

بــه اجــرا رســید و مــادران  از آن اســتقبال کردنــد.
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نقـاشی روی سفـال
یکــی از هنرهایــی کــه امــروزه بســیار پــر طرفــدار اســت، نقاشــی روی ظــروف ســفالی مــی باشــد. بشــقاب هــای ســفالی رنــگ شــده 
را بــه عنــوان دیــوار کــوب یــا تزییــن ویتریــن و... اســتفاده مــی کننــد. ایــن هنــر در کارگاه هــای واحــد توانمندســازی بــه مــادران 

تحــت حمایــت آمــوزش داده مــی شــود.
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نقـاشی روی چـوب
یکــی از کارگاه هایــی کــه در واحــد توانمندســازی آمــوزش داده مــی شــود، هنــر نقاشــی روی چــوب اســت کــه بســیار کاربــرد دارد. 

رنــگ آمیــزی بــر روی میزهــا و ظــروف چوبــی مثــل زیــر لیوانــی و جــا کلیــدی و ... نمونــه هــای کاربــردی ایــن هنــر مــی باشــد.
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خیـاطی
بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا کارگاه خیاطــی را بــرای آمــوزش مــادران تحــت حمایــت راه انــدازی کــرد تــا فرصــت هــای شــغلی 
مناســبی را  بــرای آنهــا فراهــم آورد. تعــدادی بســیاری از مددجویــان در حــال یادگیــری خیاطــی بــه شــیوه اصولــی و پایــه ای 

مــی باشــند و از ایــن کارگاه هــا اســتقبال زیــادی کــرده انــد.
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چـرم دوزی
دوره هــای چــرم دوزی در کارگاه واحــد توانمندســازی بــا حضــور مــادران عالقــه منــد بــر گــزار شــد و نمونــه هــای بســیار زیبایــی 

از محصــوالت چرمــی تولیــد شــد. هــدف از برگــزاری ایــن  کارگاه هــا ایجــاد منبــع درآمــدی بــرای ایــن خانــواده هــا مــی باشــد.
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رزیـن اپـوکسی
یکــی از ایــن کالس هــای آموزشــی کــه هفتــه پیــش در موسســه نیکــوکاری فرشــته هــا برگــزار شــد، آمــوزش اســتفاده از رزیــن در 
ســاخت زیــورآالت زنانــه و وســایل تزیینــی بــود. اســتفاده از رزیــن در ســاخت زیــورآالت، ایــن روزهــا بیــن مــردم خیلــی طرفــدار 

پیــدا کــرده و از کارهــای پــر درآمــد اســت کــه بــه راحتــی مــی شــه از طریقــش درآمــد زایــی کــرد.
ایــن کارگاه آموزشــی در دو جلســه برگــزار شــد و مباحــث تئــوری و نحــوه درســت کــردن رزیــن و ســاخت زیــورآالت بــا رزیــن بــه 

هنرجویــان آمــوزش داده شــد.



77 گـزارش عملکـرد واحد حمـایتی و توانمندسازی 

نقطـه کـوبی
هنــر نقطــه کوبــی ، نقاشــی روی اجســام مختلــف جــزء کارهــای هنــری بســیار زیبایــی اســت کــه بســیاری از افــراد را بــه خــود 

عالقمنــد کــرده اســت.
ــان  ــران و زن ــاه 139۷ دخت ــوم تیرم ــه س ــر در هفت ــار دیگ ــا ب ــته ه ــوکاری فرش ــه نیک ــازی موسس ــم توانمندس ــت تی ــه هم ب
سرپرســت خانــوار دور هــم جمــع شــدند و بــا آمــوزش هــای بســیار مؤثــر مربــی نقطــه کوبــی کــه خــود پیــش از ایــن یکــی از 
مددجویــان تحــت پوشــش بنیــاد فرشــته هــا بــوده و بــا هدایــت هــا و حمایــت هــای تیــم مــددکاری بــه درجــه توانمنــدی و 

ــد. ــار هنــری روی شیشــه کردن ــه خلــق آث اســتقالل مالــی رســیده، شــروع ب
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عـروسک بـافی
تــالش در جهــت حمایــت و توانمندســازی خانــواده هــای تحــت پوشــش بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا از مرزهــای تهــران گذشــت 
و دوره آموزشــی کارگاه عروســک بافــی در چندیــن جلســه اموزشــی بــرای ایــن مددجویــان در شهرســتان ورامیــن نیــز برگــزار 

گردید.
بــه گــزارش واحــد حمایتــی و توانمنــد ســازی ، بــه لطــف خــدای مهربــان و حمایــت هــای ارزشــمند مدیریــت موسســه ، گامــی 
موثــر در تحقــق رســالت بنیــاد کــه یکــی از مهمتریــن اهــداف آن آمــوزش و توانمندســازی در جهــت پیشــگیری از آســیب هــای 
اجتماعــی بــوده برداشــته شــد و بــا برنامــه ریــزی هــای مــدون ایــن نهــاد مردمــی و تــالش مدرســان خّیــر ، جمعــی دیگــر از 

مددجویــان ضمــن کســب مهــارت بــه اســتقالل مالــی رســیده انــد.

دکـوپاژ
دکوپاژ در واقع همان هنر چسپاندن پوستر بر روی ظروف و طراحی آنهاست.

در مرحله اول ظروف به صورت کامل  رنگ می شود و سپس طرح مورد نظر بر روی آن چاپ می شود.
اکنون زنان هنرمند تحت حمایت بنیاد نیکوکاری فرشته ها به این هنر پرداخته اند.
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گیاهـان دارویـی
 تغییــرات دمــای آب و هــوا تاثیــرات مســتقیمی را بــر نحــوه زندگــی انســانها در حــوزه تامیــن خــوراک و تغییــر عــادات غذایــی برجای 
مــی گــذارد و بــا آغــاز فصــل گرمــا ، یکــی از پرچالــش تریــن دوره هــای ســال شمســی نیــز در ایــن بــازه زمانــی خودنمایــی مــی کند.

در ایــن میــان اســتفاده از گیاهــان دارویــی ای کــه دارای خاصیــت عطــش زدایــی یــا ضدباکتریایــی دارد بــه عنــوان پرکاربــرد تریــن 
اقــالم مــورد اســتفاده همــواره مــورد توجــه می باشــد.

پـرورش قـارچ
برگــزاری کارگاه هــای مهــارت آمــوزی در واحــد حمایتــی و توانمنــد ســازی بــه عنــوان ســرفصل مهمــی از برنامــه هــای ایــن نهــاد 
مردمــی در مســیر تربیــت نیــروی کار ماهــر بــرای ورود بــه بــازار رقابتــی کار و کســب درآمــد حــالل و بــه تبــع آن رســیدن بــه 

نقطــه اســتقالل مالــی بــه شــمار مــی آیــد .
در ایــن راســتا “کارگاه پــرورش قــارچ” بــرای زنــان سرپرســت خانــوار برگــزار گردیــد کــه در ایــن رویــداد نحــوه عمــل آوری قــارچ 

خوراکــی در منــزل تعلیــم داده شــد.



بنیـاد نیکوکاری فرشتـه ها 80

سفـر و اردو

سفـر به آستـان حـرم دوست
روایت مشهد، داستان دلدادگی و دلبستگی است. 

روایت حرم امنی است که چونان پدری بخشنده، پناه بی پناهان و دردمندان است. 
فرآینــد اعــزام تیــم هــای مددجویــان بــه اماکــن مذهبــی، بــا هــدف ارتقــای روحیــه و کســب معلومــات معنــوی بیشــتر بــرای آمــاده 

سازی این عزیزان در پروسه توانمندسازی این سازمان مردم نهاد انجام می گیرد.  
ســفر زیارتــی مشــهد مقــدس در قالــب قرعــه کشــی دوره ای انجــام مــی پذیــرد کــه منتخبیــن برابــر برنامــه زمانــی ای کــه از 

ســوی واحــد حمایتــی و توانمندســازی انتشــار مــی یابــد، بــه محضــر بــارگاه منــور امــام رضــا )ع( مشــرف مــی شــوند.
بــه قــرار نوبــت اخیــر میزبــان مــادران و کودکانــی شــدیم کــه از مــاه هــا قبــل بــی تــاب زیــارت حــرم نورانــی رضــوی بــوده و در ایــن 

مجــال بــه دیــدار روی دوســت شــتافتند.
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گـردش علمی در بـاغ مّلی گیـاهشنـاسی ایـران
بازدیدهــای علمــی تفریحــی کــه از دیربــاز بــه نــام »گــردش علمــی« شــناخته مــی شــد نقــش بســزایی در شــناخت صحیح کــودکان 

از زندگــی و دریافــت اطالعــات ارزشــمند بــرای ایجــاد تعامــل درســت بــا جهــان پیرامــون شــناخته می شــود.
در هفتــه پایانــی خردادمــاه و همزمــان بــا روز گل و گیــاه، کــودکان تحــت پوشــش بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــه بازدیــد از مــوزه 

ملــی گیــاه شناســی رفتنــد.
ــت  ــا کش ــاز و در گلخانه ه ــای ب ــی در فض ــر بوم ــی و غی ــان بوم ــه ای از گیاه ــه در آن مجموع ــت ک ــی اس ــی مکان ــاغ گیاه شناس ب
می شــوند و نقــش مهمــی در زمینه هــای مختلــف تحقیقاتــی از جملــه علــوم گیاهــی و باغبانــی، آمــوزش عمومــی و آشــنا ســاختن 

مــردم بــه اهمیــت گیاهــان و لــزوم حفاظــت از آنهــا بــر عهــده دارنــد.
در ایــن بازدیــد علمــی، کــودکان بــا انــواع پوشــش هــای گیاهــی نقــاط مختلــف جهــان آشــنا شــدند و همچنیــن تجربیاتــی را در 

زمینــه حفاظــت و نگهــداری از ایــن پوشــش هــا کــه بــه نوعــی مجــرای تنفســی زمیــن شــناخته مــی شــود اندوختنــد.
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بـازدیـد از مـوزه حیـات وحش
همزمــان بــا روز مــوزه و بــه همــت واحــد حمایتــی و مــددکاری بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا، جمعــی از خردســاالن تحــت پوشــش 

ایــن نهــاد مردمــی بــه اردوی علمــی بازدیــد مــوزه آثــار طبیعــی و حیــات وحــش هفــت چنــار رفتنــد.
ــات آشــنا شــده و اطالعــات  ــه هــای مختلــف حیوان ــا گون ــا مراحــل تکامــل حیــات در زمیــن ب ــد ضمــن آشــنایی ب ــن بازدی در ای

ــد. ــان هســتی آموختن ــش جه ــه چیســتی و چگونگــی پیدای بیشــتری را در زمین

کـاخ سعـد آبـاد
در هفتــه ای کــه گذشــت و روز عیــد ســعید غدیرخــم همــراه بــا کــودکان مــان در بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا بــه بازدیــدی از 

مجموعه تاریخی کاخ موزه سعدآباد رفتیم.  
بــدون شــک بخــش مهمــی از فرآیندهــای حمایتــی در ایــن مجموعــه مــردم نهــاد، مباحــث مرتبــط با مرتفــع ســاختن اوقــات فراغت و 

آموزش کودکان تحت پوشش و آماده سازی روحی   و روانی آنها برای رویارویی با اجتماع پیرامون خویش است. 
در ایــن بازدیــد تفریحــی آموزشــی بخــش هــای از زندگــی پیشــینیان و همچنیــن اقــوام ایرانــی و ســایر ملــل در برابــر دیــدگان 

عزیزانمان قرار گرفت. 
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بـرج میـالد
بازدیــد کــودکان از بــرج میــالد تهران:همزمــان بــا فرارســیدن عیــد ســعید قربــان، جمعــی از خانــواده هــای تحــت سرپرســتی بنیــاد 
نیکــوکاری فرشــته هــا میهمــان مــان در بازدیــدی تفریحــی از بــرج میــالد تهــران شــدند و شــب را در کنــار یکدیگــر بــه صــرف خنده 

و مهر و یک شام دلپذیر به سر کردند. 
در ایــن اردوی صمیمانــه، کــودکان مــان ایســتادن بــر باالتریــن نقطــه تهــران را تجربــه کردنــد و بــا مشــاهیر علــم و ادب ایــران زمیــن 

نیز آشنا شدند.  
بخش پایانی این برنامه بازدید نمایش دلفیناریوم بود که در میان شادی و قهقهه های معصوم فرزندانمان به اتمام رسید.

امید که این شادی به توان شما و به نفع خانواده های نیازمند همچنان مستدام و مانا باشد.
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جشـن و مـراسـم

روز دختـر
همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت فاطمــه معصومــه ســالم اهلل علیهــا و روز دختــر، جشــنی بــا حضــور نــوگالن تحــت حمایــت 

خیرین بنیاد نیکوکاری فرشته ها در تهران و ورامین برگزار شد.  
در ایــن برنامــه کــه در دوســاعت شــامل آیتــم هــای مختلــف نمایشــی و موســیقی بــود، بــه معرفــی و تکریــم مقــام دختــر پرداختــه 

شــد و بــه مــادران سرپرســت خانــوار در قالــب برنامــه هــای آموزشــی، وظایفــی کــه در قبــال آنهــا دارنــد یــادآوری شــد.

روزه اولی های شـریف در جشـن میهمـانی خـدا
همزمــان بــا هفتــه پایانــی مــاه مبــارک رمضــان و بــه همــت واحــد حمایتــی و توانمندســازی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا، دو آییــن 

افطــاری بــا حضــور کــودکان مددجــوی روزه اولــی در شــهرهای تهــران و ورامیــن بــه انجــام رســید.
در ایــن دو برنامــه، ضمــن برگــزاری آیتــم هــای نمایشــی شــاد بــرای کــودکان ســعی کردیــم تــا بــا ایجــاد فضایــی شــاد و انگیزشــی، 
عــزم آنــان را بــه امــر روزه داری ســتایش و نکاتــی چنــد را پیرامــون زندگــی هدفمنــد بــه آنهــا آمــوزش دهیــم. بــا رســیدن لحظــات 
ملکوتــی اذان مغــرب، بــا خوانــدن دعــا بــرای ســالمتی مــادران فداکارشــان و جمــع گــرم خانوادگــی خــود، افطــار کردنــد تــا بیاموزنــد 

قــدر بزرگتــر را بداننــد و احترامــش را بــه جــای آورنــد.
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نمـایش عـروسکی
عکــس یــادگاری کــودکان دل بندمــان بــا هنزمنــدان عزیزشــان کــه توانســتن بــا اجــرای نمایــش عروســکی لحظــات خوشــی را بــرای 

این فرشته های آسمانی رقم بزنند. 
سپاس از تمامی عزیزانی که با حمایت هایشان کودکان دلبندمان را میهمان این نمایش جذاب کردند. 
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دیـدار حامیـان با کـودکان
مراســم دیــدار حامیــان بــا کــودکان بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا از ســنت هــای هــر ماهــه ایــن بنیــاد مــی باشــد کــه در ایــن روز 
حامیــان مــی تواننــد کودکانــی را کــه تحــت حمایــت خــود دارنــد را از نزدیــک دیــده و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کننــد و بــا حضــور 

خــود و همدلــی بــا ایــن کــودکان ســاعاتی شــاد را بــرای انهــا رقــم زننــد. 
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روز ملـی کـودک
گرامیداشــت مناســبت هــای ویــژه ملــی و مذهبــی از جملــه دغدغــه هــای واحــد فرهنگــی هنــری بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا 

در برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا عمــوم مــردم و همچنیــن انتقــال صحیــح مفاهیــم بــه کــودکان تحــت حمایــت اســت.
ــاوال شــادمانه ایــن نهــاد مردمــی پــا بــه بیمارســتان توانبخشــی  ــا روز ملــی کــودک در ایــران، کارن روز 16 مهرمــاه همزمــان ب
رفیــده گذاشــت تــا در ســاعات حضــورش بتوانــد لبخندهــای شــیرینی را بــه کــودکان بیمــار و بســتری در ایــن مرکــز پزشــکی 

درمانــی هدیــه کنــد.
تیــم مــددکاری در ایــن رویــداد کــه در قالــب یــک برنامــه 4 بخشــی بــه ایــن عزیــزان و در بخــش هــای کــودکان و کار درمانــی 
برگــزار شــد، بــا حضــور والدیــن بســتری، ســرپایی و همچنیــن پرســنل ایــن مرکــز و رعایــت اســتانداردهای بیمارســتانی بــه اتــاق 

تــک تــک کــودکان مراجعــه و لحظاتــی شــاد و مفــرح را برایشــان بــه یــادگار گذاشــتند.
در پایــان ایــن رویــداد در تابلــوی نقاشــی ای کــه بــا هنرمنــدی ایــن نــوگالن آراســته شــد طرحــی بــه یــادگار بــا شــعار »شــادی 

بــه تــوان تو«کشــیده شــد.
در اختتامیه این برنامه هدایایی اعم از عروسک و بسته لوازم التحریر به کودکان بیمار در این بیمارستان اهدا گردید.
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اردوی تفـریحی دلفینـاریوم بـرج میالد
چه زیباست کودکانه های راه مدرسه و چه تلخ نگاهی در کودک بازمانده از این راه

آغازی برای آینده درخشان
آینــده مــن و تــو در دســتان کــودکان امــروز اســت فرداهــای شــکوفا، بالنــده وگرمــای دســت هــا، نــگاه روشــن در ایمــان زالل دانــش 

آمــوزان امــروز ممکــن و دســت یافتنــی مــی شــود.
همــه کــودکان حــق خــود ســازی و آینــده ایــی روشــن دارنــد و خــدارا شــاکریم کــه به لطــف مهربانــی او و نگاه شــما شــریفان مــی توانیم 

بســیاری از کــودکان نیازمنــد را در مســیر آینــده ایــی روشــن همراهــی کنیــم و تحــت حمایت بنیــاد نیکوکاری فرشــته ها قــرار دهیم.
اردوی تفریحــی در دلفیناریــوم بــرج میــالد را بنیــاد فرشــته هــا بــرای دانــش آمــوزان ممتــاز تحــت حمایــت خود تــدارک دید تا مشــوقی 

باشــد بــرای تــالش هرچــه بیشــتر این کــودکان.
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سـاحل دریـای خـزر 
بــه گــزارش روابــط عمومــی، صبــح روز ۲6تیــر مــاه ســال جــاری ، شــعبه رشــت بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا میزبــان کــودکان و 
مادرانــی بــود ، کــه ســطح زندگیشــان پاییــن تــر از عامــه مــردم کشــور اســت .کــودکان و مادرانــی کــه هــر یــک بــا تحمــل ســختی 

هــا امیدوارنــد شــاهد توانمنــد شــدن خانــواده هــای خــود باشــند .
تعــدادی کــودک و مــادر گیالنــی دریــا را از نزدیــک میدیدنــدو ایــن همــان شــعاری اســت کــه بــه همــت مدیــر عامــل ،هیئــت 
مدیــره و حامیــان عزیــز، بنیــاد فرشــته هــا مــی کوشــد آن را تحقــق ببخشــد یعنــی ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی مددجویــان در 
تمامــی ابعاد.شــنا ، نقاشــی روی ماســه ، پــرواز بادبــادک هــا ، قایــق ســواری از جملــه برنامــه هــای اجــرا شــده در ایــن روز بــود.
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سیـرک
تنظیــم و تــدارک برنامــه هــای تفریحــی و فرهنگــی از جملــه رئــوس برنامــه هــای بنیــاد فرشــته هــا بــرای تقویــت قــوای روحــی 

مددجویان به شمار می رود. 
واحــد حمایتــی و توانمنــد ســازی در تعامــل بــا مدیرعامــل ســایت تخفیفــان کــه بــه عنــوان یکــی از برتریــن تارنماهــای فــروش 
ــن نهــاد  ــت ای ــاه، کــودکان تحــت حمای ــه شــمار مــی رود، شــامگاه روز ســه شــنبه شــانزدهم مردادم خدمــات و محصــوالت ب

مردمی را به بازدید از سیرک ایران و پرتغال میهمان کردند. 
در ایــن رویــداد کــه چنــدی اســت در بــرج میــالد تهــران برپــا شــده اســت نمایــش هــای هیجــان انگیــز موتــور ســواری، حــرکات 
اکروباتیــک و نمایــش دلقــک  هــا لبخنــد را بــه لبــان مددجویــان و خانــواده محترمشــان نشــاند و شــبی بــه یادماندنــی را بــرای 

ایــن عزیــزان رقــم زد. 

تئـاتـر »دهکـده هـاپـوخـان«
یکــی از اقدامــات واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا برگــزاری اردوهــا و برنامــه هــای تفریحــی بــرای کــودکان تحــت 

حمایــت مــی باشــد تــا بتوانــد ســاعاتی شــاد را بــرای کــودکان رقــم بزنــد.
»دهکــده هاپوخــان« یــک تئاتــر عروســکی موزیــکال بــود کــه در تماشــاخانه ســرو نمایــش داده شــد و کــودکان از تماشــای آن 

بســیار لــذت بردنــد.
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میهمـانی عصـای سفید در گلستـان نـرجس
ــان، تیــم حمایتــی و مشــارکت هــای اجتماعــی بنیــاد نیکــوکاری  ــم نابینای ــا ۲3 مهرمــاه روز عصــای ســفید و تکری همزمــان ب

ــد. ــد کردن ــان نرجــس بازدی ــه نابینای ــا از مدرســه دختران فرشــته ه
بــه گــزارش خبرنــگار نیــک نامــه در ایــن دیــدار صمیمانــه، ضمــن گفــت و گــو بــا دانــش آمــوزان ایــن مدرســه و دریافــت نقطــه 
نظــرات و نیازهــای آنهــا، پژوهــش هــای الزم در جهــت مــدل ســازی تعامــل واحــد مــددکاری بــا مددجویــان نابینــا صــورت پذیرفت. 
همچنیــن عبدالهــی مدیــر ایــن مرکــز آموزشــی نیــز اظهــار داشــت : 110 نفــر از مقطــع ابتدایــی تــا دبیرســتان مشــغول بــه تحصیل 
هســتند کــه بیشــتر ایــن دختــران از توانایــی هــای باالیــی در زمینــه فعالیــت هــای جانبــی فــوق برنامــه برخــوردار هســتند کــه بــه 

تناســب عالقمنــدی هایشــان بــه ســمت رشــته هــا و مشــاغلی کــه در آینــده مــی تواننــد بــه انجــام برســانند، هدایــت مــی شــوند.
در پایان این دیدار از دختران توانمند این مجموعه با اهدای گل و شیرینی تقدیر به عمل آمد.

بســیار خوشــحالیم کــه بــا کمــک شــما خیریــن عزیــز توانســتیم ایــن میهمانــی را در جهــت کرامــت ایــن عزیــزان نابینــا برگــزار 
کنیــم. از همراهیتــان بــی نهایــت متشــکریم.
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روز کتـاب و کتـابخـوانی
بــه مناســبت روز کتابخوانــی واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا ترالــي کتــاب و کتــاب خوانــي را افتتــاح کــرد کــه در 

ایــن طــرح ســیصد جلــد کتــاب بــرای مطالعــه بیمــاران بــه بیمارســتان رفیــده اهــدا شــد.
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جشـن شب یلـدا
ــواده هایشــان توســط  ــه همــراه خان ــان تحــت حمایــت بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا ب ــا حضــور مددجوی ــدا ب آییــن شــب یل
حامیــان خیــر اندیشــی کــه نــام آنــان همیشــه جــاودان اســت در تــاالر پذیرایــی ســازمان نقشــه بــرداری کشــور برگــزار شــد.

ــده  ــش زن ــود، نمای ــراه ب ــعرخوانی هم ــی و ش ــرود، قصه گوی ــابقه، ســـ ــر، مس ــون تئات ــی چ ــا برنامه های ــه ب ــن ک ــن آیی ای
ــد. ــرا ش ــم اج ــن مراس ــدان ای ــط هنرمن ــرخاله توس ــزی و پس ــکی کاله قرم عروس

ــگار  ــد ان ــدا شــده بودن ــی برنامــه شــب یل ــد حــاال مجــری اصل ــی کــه حتــی تصــور چنیــن شــب شــادی را نمی کردن کودکان
یلــدا کامــال در دســتان پرقــدرت کــودکان مددجویــی بــود کــه بــه بهانــه چنیــن شــب عزیــزی دل ســایر کــودکان مددجــو را 

شــاد کننــد.
ــواده هایشــان تقســیم  ــا کــودکان قــد و نیــم قــد بــه همــراه خان حامیانــی کــه شــادی خانواده هــای خــود را در شــب یلــدا ب

کــرده بودنــد نشــان دادنــد بــا اختصــاص بخشــی از درآمدهایشــان مــی تواننــد مــزه جشــن را بــه آنــان هــم بچشــانند.
به راســتی که چه زیباســت این صحنه ماندگار صحنه ای که می تواند اشــک شادی هر بیننده ای را سرازیر کند.

مددجویانی که بنا بر هرعلتی نتوانســته بودند در جشــن یلدا حضور داشــته باشــند »پک یلدا« برایشان ارسال شد.
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روز مشـاور
در یکــی از کارگاه هــای مهــارت هــای زندگــی واحــد توانمندســازی کــه مصــادف بــا روز جهانــی روانشــناس و مشــاوره بــود بــا اهــدای 

لــوح تقدیــر از خانــم دکتــر فتاحــی بــه پــاس زحمــات بــی دریغشــان بــرای ایــن موسســه قدردانــی شــد.

ورزش فـوتبـال
بــا توجــه بــه عالقــه بســیار زیــاد پســران تحــت حمایــت بنیــاد بــه ورزش فوتبــال، واحــد حمایتــی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا، 
جلســات  فوتبالــی را در فصــل تابســتان برگــزار کردنــد. در ایــن جلســات بچــه هــا ارزیابی شــدند و تمرینــات حرفــه ای به آنهــا آموزش 
داده شــد. بــا توجــه بــه تمرینــات مســتمر بچــه هــا، بــرای آنهــا مســابقاتی بــا تیــم هــای مطــرح  فوتبــال برنامــه ریــزی شــد کــه اولین 

مســابقه بــا تیــم پیشکســوتان اســتقالل تهــران بــود، بچــه هــا بــا دل و جــون بــازی کردنــد و بــا نتیجــه 5 بــر ۲بــازی را بردنــد. 
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اشتغـال و تـوانمندسـازی

کارگاه های تـوانمندسـازی زنـان سـرپرست خـانوار
از نقطــه ای کــه یــک مددجــو بــا کوهــی از مشــکالت بــه جمــع بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا مــی پیونــدد، تمــام هــم و غم مــددکاران 
بعــد از رفــع و رجــوع مشــکالت ناشــی از تالمــات روحــی و روانــی، آمــاده ســازی زنان سرپرســت خانــوار بــرای آموختن حرفــه ای درآمد 

زا و در نهایت ارایه وام کارآفرینی به منظور استقالل مالی از جمع نیازمندان تحت پوشش این خیریه است.  
واحــد حمایتــی و توانمندســازی دوره هــای حرفــه آمــوزی را بــه صــورت منظــم بــرای مددجویــان خــود برگــزار مــی کنــد کــه حضور 
آنهــا در تمامــی جلســات الزامــی اســت. در نهایــت و پــس از اتمــام برنامــه آموزشــی، محصــوالت تولیــد شــده توســط زنــان سرپرســت 
خانــوار جهــت بازاریابــی و مارکتینــگ در اختیــار واحــد مربوطــه قــرار مــی گیــرد و بــا تاییــد تقاضــا از طــرف بــازار مــی تــوان گفــت 

کــه توانســته ایــم یــک نیازمنــد را بــه درآمدزایــی مســتقل نزدیــک کنیــم.
دو حالــت پیــش روی او خواهــد بــود، یــا بصــورت یــک نیــروی ماهــر کار بــه کارگاه مربــوط بــه حــوزه تخصصــش مــی پیوندنــد یــا 
در صــورت اینکــه تشــخیص داده شــود کــه توانایــی گردانــدن کســب و کار خــود را دارد، یــک وام کارآفرینــی بــه او تعلــق مــی گیــرد 

تــا طــرح خــود را بــه اجــرا برســاند.
در تمامــی ایــن مســیر، تیــم مــددکاری بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا، شــانه بــه شــانه مددجویــان خــود را همراهــی مــی کننــد 

تــا بهتریــن خروجــی را بــه نفــع ایــن جامعــه شــریف و آبرومنــد حاصــل نماینــد.
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غـرفه ی دست سـازه های زنـان سـرپرست خـانوار
در مراســم هــای دیــدار حامیــان بــا کــودکان، غرفــه هایــی از محصــوالت مددجویــان برپــا مــی شــود. ایــن محصــوالت بــه نفــع ایــن 

خانــواده هــا بــه فــروش مــی رســد و منبــع درآمــدی بــرای آنهــا بــه حســاب مــی آیــد.
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چـاپ کتـاب مددجـوی روشنـدل
در یکــی از پرونــده هــای واحــد حمایتــی، زن و مــردی کرمانشــاهی کــه سرپرســت خانــواده بــه علــت نابینایــی ناشــی از یــک 
تصــادف از کار افتــاده شــده بــود و یکــی از فرزنــدان هــم بعلــت کیســت مغــزی شــرایط خوبــی را ســپری نمــی کردنــد بــه چرخــه 

حمایــت ایــن نهــاد مردمــی در آمدنــد.
بــا گــذر از بحــران هــای اولیــه ای کــه ناشــی از زندگــی آنهــا در پــارک هــای شــهر تهــران بــود، مســکنی اســتیجاری برایشــان 
تهیــه شــد و هزینــه هــای درمانــی فرزندشــان نیــز توســط واحــد مــددکاری بصــورت مســتقیم رصــد و پرداخــت شــد. در نهایــت 
ــرم،  ــان محت ــت یکــی از حامی ــا حمای ــه شــاعری و ب ــواده و اســتعداد ایشــان ب ــاده خان حســب عالقمنــدی سرپرســت از کار افت

امــکان نشــر کتــاب شــعری بــا عنــوان “گلــزار عشــق” میســر شــد.

کمک هـزینه خرید دستگـاه جی پی پـرس 
برابــر گــزارش دریافتــی از وضعیــت مــادری کــه به علت فوت همســر و سرپرســتی از یک کــودک خردســال توانایــی کار در خارج از 
منــزل را نداشــته و از همیــن رو بدلیــل نبــود درآمد روزهای بســیار ســختی را مــی گذراندند، واحــد حمایتی ضمن بازدیــد از منزل 
ایــن عزیــز و بررســی شــرایط موجــود، نســبت بــه ارائــه آمــوزش جهــت کار با دســتگاه در منــزل به ایــن مادر جــوان اقــدام و با نظر 
مســاعد تیم توانمندســازی و پس از طی کردن دوره مهارت آموزی، یک دســتگاه پی جی پرس برای ایشــان خریداری شــد و نســبت 

به ارایه سفارش جهت تولید محصوالت برای عرضه به بازار کار نیز هماهنگی های الزم صورت گرفت. 
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افتتـاح کـارگـاه خیـاطی 
کارگاه خیاطــی بنیــاد نیکــوکاری فرشــته هــا در کنــار آمــوزش مــادران سرپرســت خانــوار بــرای توانمندســازی و اشــتغال زایــی 
آنهــا هــم برنامــه ریــزی کــرده اســت.  تعــدادی از مــادران در حــال حاضــر محصوالتــی را بــرای فــروش آمــاده مــی کننــد. ایــن 

محصــوالت شــامل بالــش، روتختــی، کوســن، ســرویس آشــپزخانه و... مــی باشــد.
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برای کسب اطالعات بیشتر می توانید از طریق زیر اقدام نمایید.
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