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پیام مدیرعامــل
به نام خداوند مهر گستر
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی
حمد خدای را که بر ما منت نهاده تا در مسیر خدمتگزاری به
بیپناهترین انسانهای روی زمین در کنار شما گام برداریم.
بسیار خرسندیم که با تکیه بر خرد جمعی و همت عالی همکاران
و نیکوکاران گرانقدر توانستیم درسال 1398گامی هرچند
کوچک در راستای حمایت ،توانمندسازی و ارتقاء سطح زندگی
برخی دختران سرزمینمان برداریم.
موسسه مهرطه در نزدیک به دو دهه فعالیت خود کوشیده است
تا خانواده و مأمن دخترانی باشد که نیازمند حمایت شبانهروزی
هستند.
با وجود تغییرات اجتماعی و بحرانهای اقتصادی از تالش
بازنایستادهایم و آنچه به عنوان گزارش عملکرد ارائه می شود،
بخش کوچکی از گذر لحظات زندگی اجتماعی ،تحصیلی ،عاطفی و
غیره این فرزندان است.
از شما که در همه این روزها یاورمان هستید ،سپاسگزارم.
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فعالیتهای روابط عمومی
برگزاری مراســـم
مراسم ماه رمضان

ضیافت افطار موسسهی نیکوکاری مــهــرطه با هدف گردهمایی نیکوکاران ارزشمند مجموعه 6 ،اردیبهشتماه
در «تاالر گل یاس» برگزار گردید .در این مراسم ضمن بیان گزارش عملکرد سال گذشته ،با اجرای برنامههای
معنوی و خاص ،نیکوکاران ساعتهایی را با یکدیگر گذرانند .در این مراسم به همت نیکوکاران مبلغ 47
میلیون و  400هزار تومان برای کودکان بدسرپرست و بیسرپرست مــهــرطه جمعآوری گردید.

اردوی بهاره

موسسهی نیکوکاری مــهــرطه با همراهی نیکوکاران13 ،اردیبهشتماه در راستای قدردانی از داوطلبانی که
بهصورت مداوم با موسسه در تعامل هستند ،یک روز بهاری را در دامان طبیعت با برنامههای مفرح و شاد در
کنار کودکان سپری کردند و خاطرهای شاد و ماندگار را رقم زدند.

بازارچهی تابستانه

بازارچهی تابستانه  8شهریورماه با هدف حمایت از دختران بیسرپرست و بدسرپرست مــهــرطه ،در محل
موسسه با غرفههای مختلف تابستانی و به همت داوطلبان برگزار گردید.
بازار تابستانه زمینهای برای مشارکت ،همدلی و همراهی در جهت حمایت از دختران مــهــرطهست و تمام
عواید حاصل از این بازار  26میلیون و 200هزار تومان بود.

کمپین مــهــربانی

کمپین شروع سال تحصیلی؛ مــهــر ما با مــهــر شما آغاز میشود .تحصیل کودکان مــهــرطه همواره در اولویت
است .از این رو ،از نیکوکاران برای مشارکت در تأمین
هزینههای تحصیلی در شبکههای اجتماعی دعوت
بهعمل آمد که مبلغ  29میلیون و  700هزار تومان
جمع گردید.

حضور مــهــرطه در هایپراستار

در آستانهی شروع سال تحصیلی ،با استقرار میز در
مجموعهی «هایپراستار باکری» با نیکوکاران دیدار
صورت گرفت و فعالیت های مهرطه معرفی شد.

بازارچهی غذا ملل
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بازارچهی غذای ملل همزمان با شروع سال جدید
میالدی 6 -دیماه  -درموسسهی نیکوکاری مــهــرطه
برگزار شد .در این جشنواره ،انواع غذاها و دسرهای

مختلف توسط داوطلبان آماده و به نفع دختران مــهــرطه
به فروش رسید.

مراسم شب یلدا

جشن ویژهی بانوان با حضور گروه هنرمندان و اجرای
برنامههای متنوع شاد 21،آذرماه برگزارگردید .در این
جشن سفرهی یلدا و بازارچهی مواد خوراکی ویژهی
یلدا نیز موجود بود و حضور بانوان نیکوکار معنای
زیبای همدلی و مادری را همراه داشت.

کمپین لباس گرم

به پاییز رنگارنــــگ ،رنگ نوعدوستــــی بیافزایید .با
مشارکت مردمی برای تهیهی لباس های گرم ویژهی
زمستان اقدام کردیم و وجودگرم شما در کنار موسسه
نیکوکاری گرمابخش روزهای زمستانی شد.

افتتاح کتابخانه در خانهی ارغوان

دختران مــهــرطه با همیاری داوطلبان ،کتابخانهی
(خانهی ارغوان) را بازسازی کردند« .کوچهی ما»
قراریست بین ما و صدها کتاب ،که هرکدام ما را با
دنیایی متفاوت و تجربهای جدید آشنا میکند .یادمون
باشد کتابخوان باشیم.

7

روز جهانی کودک با «کاغذ و تا»

دختران مــهــرطه در روز جهانی کودک با «زهره بحرالعلومی» ،هنرمند عزیز ،لحظات خاص و شادی را سپری
کردند .کاغذهایی که تا میشوند ،هویت مییابند و لحظات زیبایی را در روز کودک رقم زدند .از هنرمندان
عزیز که با هنر خود در کنار دختران مهرطه هستند ،سپاسگزاریم.

فعالیتهای هنری

ساخت کلیپ روز مادر ،توسط داوطلبان حرفهای به مناسبت این روز.
« سایهی مادری که خاطرهی شما و آرزوی آنهاست » که در صفحه های اجتماعی موسسه منتشر گردید.

تدوین شعار جدید

ما به دنبال کلماتی بودیم که وصف فعالیت نیکوکاران باشد .پس نوشـتیم «:بانی مــهــر این خانه باشیم».
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تولید کیسههای پارچهای

موسسهی نیکوکاری مــهــرطه ،آییـــن مــهــــــرورزی
خود را محدود به انســــانها نمی داند و هم زمان بـــــا
فعالیتهای نیکوکارانه خود ،شروع به تولید کیسههای
پارچهای کرده است تا بتواند مسئولیت اجتماعی و
زیستمحیطی خود را به انجام برساند .این کیسههای
دستی پارچهای مفید و کاربردی هستند و از مواد
شیمیایی ساخته نشده اند و برای حمل مواد غذایی
گرم مانند نان تازه نیز امن و قابل استفاده هستند.
از سوی دیگر ،قابل شستوشو و با دوام بودن این
کیسههای دستی پارچهای ،باعث میشود تا بتوانیـد
آن ها را بارها بشویید و مجدد استفاده کنید.
با استفاده از کیسههای پارچهای مــهــرطه ن ه تنها
سالمت خود و دیگران را حفظ میکنید بلکه رویکرد
حامیانه و مــهــرورزانه را نسبت به محیط زیست دنبال
میکنید .با خرید و سفارشدهی آنالین کیسههای
پارچهای مــهــرطه برای خود ،اطرافیان ،خانواده یا
محیط کار خود ،به تأمین هزینههای جاری دختران
تحت سرپرست خانوادهی مــهــرطه کمک کرده و بانی
مــهــر این خانه و حامی محیط زیست باشید .جهت تهیه
ِ
و سفارش کیسه های پارچه ای مــهــرطه به قسمت

بازارچهی سایت به آدرسhttps://mehretaha.com

مراجعه کنید.

تولید دفترچههای یادداشت ویژه مهرطه

در سنین نوجوانی ،دفتر خاطرات؛ دوران دانشجویی،
دفتر برنامهریزی؛ دوران عاشقی ،دفترعاشقانهها؛
دوران مادری ،دفتر روزمرگیها و بالندگی فرزند؛
دوران پدری ،دفتر مخارج و روزهای خاص؛ در هر
دورهای از زندگی هستید ،با قلم خود روزهای زندگی
را ثبت کنید تا تجربه و لبخند آینده شود.
شما می توانید با مراجعه حضوری به دفاتر مهرطه یا
آدرس سایت موسسه ،این دفترها را تهیه کنید.
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فعالیتهای در حوزه دیجیتال
بهروزرسانی سایت
سایت موسسهی نیکوکاری مــهــرطه با قابلیتهای جدید راه
اندازی شده است .اگر میخواهید داوطلب مهر شوید ،قلک مهرطه
را میهمان منزل خود کنید و یا عضو موسسه شوید؛ فقط با چند
کلیک میتوانید به جمع خانوادهی مـهرطه بپوندید.

ایجاد ریتم برای صفحهی اینستاگرام
صفحهی اینستاگرام مــهــرطه را به دوستانتان معرفی کنید .آدرس
اینستاگرامwww.instagram.com/mehr.e.taha :

بوفهی مدرسهی «زهره تهرانی»
گروه همیاران در مدت یک ماه ،مواد غذایی خانگی تولید کردند
و توسط یکی از بانوان سرپرست خانوار که جویای کار بود ،غذای
تولید شده ی خانگی را در مدرسهی «زهره تهرانی» ارائه کردند.
قلک
قلکهای مــهــرطه نماد مــهــرورزیست که مهمان خانه یا محل
کار نیکوکاران است .در سال گذشته125 ،قلک کوچک جمعآوری
گردید که مبلغ جمع آوری شده در آن یازده میلیون و هشتصد
هزار تومان بود.
همچنین از دیماه سال  ،۱۳۹۸قلک مخصوص شرکت ها و فروشگاه ها
توزیع شد.
استندهای مهرطه
استندهای مهرطه نماد همدلی و همراهی است .شما میتوانید با
سفارش این استندها به صورت «دیجیتال» و «فیزیکی» عالوه بر
ابراز محبت به دوستان و نزدیکان ،قدم مهم و موثری در زندگی
دختران تحت حمایت مهرطه بردارید.
استند دیجیتال یک فایل دیجیتال است که برای فرد معرفی شده
ارسال میشود.
2
استند فیزیکی ،استند رول آپ به اندازه  200*80 cmاست که
در محل موردنظر شما نصب میشود.
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مسئولیت اجتماعی شرکتها در مهرطه
بوکار مطرح است و به نقشی که
مسئولیت اجتماعی شرکتها در زمره مفاهیم اخالق کس 
شرکتها در حوزه اجتماعی برعهده دارند ،مربوط میشود.
بوکار عالوه بر فعالیت اقتصادی خود ،قدم مهم و موثری در پیشبرد اهداف
صاحبان کس 
انساندوستانه موسسات خیریه برمی دارند .در همین راستا ،شرکتهای بسیاری به منظور
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود با موسسه مهرطه همراهی و در فعالیتهای موسسه
مشارکت میکنند .تعدادی از این شرکتها ،رولکس ،جهان گسترش تجارت ،فرا طب جراح ،آرسین
سالمت ایرانیان ،روژینتاک ،میهن ،پروتئین آهو ،تخم مرغ مروارید هستند.
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فعالیت علمی
مهرطه همواره خود را مسئول سالمت و افزایش توانایی های دخترانش می داند و در زمینه هایی کـه
فرزندانش نیاز به تقویت مهارت های اجتماعی و رفتاری دارند ،پیشتــاز است.
یکی از روشهای درمانی که روانشناسان بعد از مشاوره و معاینه با فرزندان مهرطه پیشنهاد داده
اند ،استفاده دورهای از دستگاه نوروفیدبک بوده است .این درمان تا سال گذشته بدین صورت
انجام می گرفته که دختران مهرطه همراه مربی به مراکز درمانی و کلینیک ها مراجعه می کردند که
البته به دلیل جلسات طوالنی و زیاد و همینطور هزینه ی باالی برخی از مراکز در سال 1398رویه
دیگری پیش گرفته شد.
در زمستان این سال با همکاری نیکوکاران مهرطه که همواره قدردان آنان هستیم ،یک دستگاه
نوروفیدبک تهیه گردید تا در هزینه های موسسه صرفه جویی گردد و درمان فرزندانمان منظم تر
و سریع تر پیش برود .همچنین موسسه نیکوکاری مهرطه در نظر دارد به منظور همکاری با دیگر
موسسات مردم نهاد تمهیداتی فراهم کند که آنان نیز بتوانند با هزینه ی مناسب از دستگاه
نوروفیدبک و متخصص این موسسه بهره ببرند.
تعریف نوروفیدبک
نوروفیدبک که در زبان فارسی با عنوان «بازخورد عصبی» شناخته می شود ،بدین معناست که با
استفاده از ثبت امواج الکتریکی مغز فرد و دادن بازخورد به آن ،آموزه هایی را به فرد می دهند.
این آموزه ها معموال ً از جنس صدا و تصویر هستند.
روش کار نوروفیدبک
در نوروفیدبک ،حسگرهایی که الکترود نامیده میشوند ،برروی پوست سر بیمار قرار می گیرند .این
حسگرها ،فعالیت الکتریکی مغز فرد را ثبت و در قالب امواج مغزی (در اغلب موارد به شکل شبیه
سازی شده در قالب یک بازی کامپیوتری یا فیلم ویدئویی) بازخورد داده می شود .در این حالت،
پخش فیلم یا هدایت بازی کامپیوتری بدون استفاده از دست و تنها با امواج مغزی شخص انجام
می شود.
فواید دستگاه نوروفیدبک
با استفاده از این دستگاه فرد با دیدن پیشرفت یا توقف بازی و گرفتن پاداش یا از دست دادن
امتیاز یا تغییراتی که در صدا یا پخش فیلم به وجود می آید ،پی به شرایط مطلوب یا نامطلوب امواج
مغزی خود برده و سعی می کند تا با هدایت بازی یا فیلم وضعیت تولید امواج مغزی خود را اصالح
کند.
اینکه چه امواجی در مغز افزایش و چه امواجی کاهش یابند ،کامال ً بستگی به مشکل هر فرد دارد و
درمانگر آن را در طول جلسه تنظیم می نماید .از این روش می توان به منظور بهبود اختالالتی چون
بیش فعالی ،کمبود توجه ،ناتوانی های یادگیری ،صرع ،هراس و اختالالت اضطرابی ،افســـردگی و
بی خوابی استفاده کرد.
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گزارش مالــــی
موسسه نیکوکاری مهرطه در راستای گزارشدهی هر ساله ،قسمتی از هزینههای
جاری و ثابت فرزندان مهرطه را به اطالع شما نیکوکاران میرساند:

 -1قسمتی ازهزینههای پوشاک عید ،مدرسه ،منزل و غیره توسط اهدای نیکوکاران تأمین میشود.
 -2در زمینه موادغذایی نیز قسمتی از نیازها توسط اقالم اهدایی تأمین میشود.
 -3دختران مهرطه مثل فرزندان هر خانهای پول توجیبی دریافت میکنند.
 -4با توجه به شهریه مدرسه و کالسهای آموزشی
 -5منزل دختران مستقل شده
 -6شامل اوراق آموزشی کودکان نیز می شود.
 -7شامل مواد بهداشتی ،شویندهها و مواد ضدعفونی کننده و غیره
 -8از هنر و مهارت داوطلبان و نیکوکاران فعال در این زمینه استفاده میشود.

15

ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ

ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ﺍﻳﺎﺏ ﻭ ﺫﻫﺎﺏ

553,994,510

300,979,000

293,680,730
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ﺭﻳﺎﻝ

500,000,000
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گزارش منابــــع انسانی
موسسهی نیکوکاری مــهرطه در راستای ارائهی خدمات تخصصی به دختران بیسرپرست
و بدسرپرست 25 ،نفرنیروی انسانی متخصص در چارت سازمانی خود دارد که همراه
داوطلبان به ادارهی امور جاری در بخشهای مختلف میپردازند.
در سال 1398با توجه به رویکرد مهارتمحوری ،مجموعه برنامههای آموزشی در سطوح
مختلف اجرا گردید.
ارتقای مهارتهای فردی همکاران در راستای نیازهای سازمان
جذب نیروهای مورد نیاز
نگهداشت نیروهای موظف
ارزیابی عملکرد نیروها
با درنظر گرفتن اینکه ذینفعان اصلی سازمان ،کودکان هستند ،الزم است که برنامه
آموزشی ( بهویژه برای کارکنانی که بهطور مستقیم با کودکان در تماس و تعامل هستند) با
فواصل مشخص و کم برنامهریزی شود .در همین راستا ،در سال 1398کلیهی مربیان به
همراه اعضای تیم درمان و کادر اجرایی در دورههای آیین بالندگی شرکت کردند .همچنین
دورهی فرزندپروری برای مربیان برگزار و بهصورت نمونه اجرا شد.
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عملکرد گروه مددکاری اجتماعی موسسهی مهرطه در سال 1398

تعریف مددکاری اجتماعی
مددکاری اجتماعی یک حرفهی کاربردی و رشتهی تحصیلی دانشگاهیست که توسعه و تغییر اجتماعی ،انسجام
اجتماعی و توانمندسازی و آزادسازی افراد را تسهیل میکند .اصول عدالت اجتماعی ،حقوق بشر ،مسئولیت
جمعی و احترام به تفاوتها ( )diversitiesدر مددکاری اجتماعی اساسیاند .مددکاری اجتماعی ،با تکیه بر
علوم اجتماعی ،علوم انسانی و دانش بومی ،افراد و ساختارها را در مقابله با چالشهای زندگی و ارتقای رفاه
و بهزیستی درگیر میکند( .تعریف جهانی مددکاری اجتماعی)2014 ،
مددکاراجتماعی در خانهی کودکان فردیست دارای تحصیالت مددکاری اجتماعی یا خدمات اجتماعی که با تکیه
بر دانش و مهارتهای تخصص خود به کودکان کمک میکند تا با شناخت تواناییهای فردی و بهرهگیری از
امکانات موجود ،در جهت حل مشکل اقدام تا به استقالل نسبی و رضایت خاطر اجتماعی دست پیدا کنند.

شرح وظایف مددکار اجتماعی در مــهــرطه
وظایف مددکار اجتماعی شاغل مراکز شبانهروزی در حوزهی فعالیت کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و
آسیبدیدهی اجتماعی ،در ۴بخش و تحت عناوین فعالیتهای اجتماعی ،بهداشتی ،آموزشی و روانشناسی
تعریف شده است که هر بخش از فعالیتها پروندهی خاص به خود را دارد و مددکار وظیفهی پیگیری موارد
مربوط به آن را عهدهدار است .مددکار شاغل در مراکز شبانهروزی ،با «ادارهی بهزیستی» و «دفتر شبهخانواده»
ارتباط مستمر دارد .فرزندان در دو گروه سنی  ۷-۱۲سال و ۱۲سال به باال ،مورد پذیرش قرار میگیرند .بر اساس
قوانین موجود کشور کلیهی فرزندان از «سازمان بهزیستی» به «مــهــرطه» سپرده میشوند.
برای هر فرزند چهار پروندهی جداگانه تدوین میگردد ،تحت عنوان پروندهی اجتماعی ،پروندهی تحصیلی،
پروندهی روانشناسی و پروندهی درمانی.

گـروه هـدف
ما اعتقاد داریم که خانواده امنترین و بهترین محل برای حضور و رشد هر فرد است .اما در شرایطی که
والدین صالحیت نگهداری از فرزندان را ندارند ،حضور فرزند بدسرپرست در مراکز شبهخانواده نسبت به
ن ایشان به کودک آسیب میرساند.
خانواده ارجحیت دارد .در این صورت ،نبودن والدین کمتر از بود 
کودکانی که بنا به هر علت بهطور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست دادهاند و با معرفی مقام قضایی به
سازمان بهزیستی سپرده شده باشند (ما ایشان را فرزند میخوانیم) گروه هدف هستند.
«مــهــرطه» نسبت به توانمندسازی و ایمن شدن خانوادههایی که امکان بهبود دارند ،تالش میکند و درصورت
احراز شرایط الزم ،فرزند به دامان خانواده برخواهد گشت و تا سالها تحت حمایت و نظارت قرار خواهند
گرفت.
پیشگیری سطح اول :صرفا ً آموزش با هدف ارتقای سطح آگاهی جامعهی هدف.
پیشگیری سطح دوم :ارائهی خدمات مورد نیاز اعم از آموزشی ،حمایتی ،درمانی و… با هدف جلوگیری از ورود
به حیطهی آسیبها یا اختالالت.
پیشگیری سطح سوم :پیگیری و توانمندسازی و ارائهی خدمات با هدف کنترل از شدت گرفتن آسیبها و
بازگشت به سمت زندگی هنجارمند.
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دستاوردهای مددکاری اجتماعی
تالش بر این است که فعالیتهای مددکاری اجتماعی منجر به کامیابی فرزندان شود« .کامیابی» قلهای است
که همه انسانها باید در طول زندگی به آن سو حرکت کنند و این همان دیگر سوی ماست! آمال همه مددکاران
اجتماعی ،هدایت جامعه هدف خود به کامیابیست .کامیابی و آرامش غایت کائنات و طبیعت است و باید مددکاران
اجتماعی به این سو حرکت کنند« .شان و حقوق» یعنی اینکه انسان بهصرف انسان بودن از حق برخوردار است.
انسانها به درجه یک و درجه دو تقسیم نمیشوند .انسانها خودی و غیر خودی ندارند .انسانها حق مشترک
دارند و این حق برمبنای ظرفیت و تالش هر فردی تعیین میشود و از طرف حاکمان باید زمینه برای اعتالی
رشد انسان در رسیدن به حقوق خود ،بهطور یکسان فراهم شود .این حقوق تمامی جنبههای اقتصادی،
آموزشی ،سیاسی ،فرهنگی ،دینی و آزادیهای مدنی را شامل میشود.
در ترکیبی کلی از این واژههای شیرین و غایتمند به این میرسیم که همه مددکاران اجتماعی در سراسر
جهان میبایست در اعتالی جامعه جهانی و انسانها ،با اعتقاد و احترام به کرامت و شأن انسانی قدم بردارند
و کامیابی و خوشبختی را نهایت راه آدمیان قرار بدهند.
یکی دیگر از اهداف مددکاری ،تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی به فرزندان تحت پوشش است .همچنین
باید شرایطی برای فرزندان فراهم شود که ضمن کسب مهارتهای اجتماعی ،شرایط ورود به جامعه را ب ه دست
آورند .رسیدن به سن  18سالگی ،قطعا ً به معنای کسب آمادگی ورود به جامعه نیست و این فرزندان تا زمان
کسب این مهارت تحت پوشش قرار میگیرند.

حوزه های فعالیت مددکاری اجتماعی
واحد تخصصی مددکاری اجتماعی
در حوزهی مددکاری اجتماعی ،عالوه بر تدوین و برنامهریزی برای فرزندان ،با خانوادهی فرزندان و سایر
سازمانها مانند« :سازمان بهزیستی»« ،دادسرای ادارهی سرپرستی» و «دادسرای ناحیهی  1و « ،»29سازمان
تامین اجتماعی و خدمات درمانی»« ،سازمان ثبت احوال» ،بیمارستانها« ،سازمان زندانها» و ...نیز در ارتباط
است.
از پروژههای موفق امسال این واحد ،اخذ  3شناسنامه برای فرزندان فاقد شناسنامه بود که این امر با
پیگیری و ارتباط مستمر در طول یک سال با دادسرا و ثبت احوال و بیمارستانها انجام شد.
اقدام مؤثر دیگر امسال ،تالش جهت ممانعت از بازگشت یک فرزند 8ساله به خانوادهاش که شرایط مناسب
اجتماعی و اقتصادی جهت نگهداری فرزندان را نداشتند ،بود و همچنین برنامهی پیشنهادی برای توانمندسازی
و خودکفایی مادر فرزند نیز ارائه شد.
در خصوص ارتباط با فرزندان ،مددکاری بهصورت فردی و گروهی جلسات مستمر با فرزندان دارند و برای
انتخاب رفتار بهتر و برنامهریزی مؤثرتر در خالل این جلسات ،به فرزندان مشاوره داده میشود.
از آنجا که حفظ کیان خانواده برای «موسسهی مــهــرطه» همیشه ارزش محسوب شده است ،بعد از بررسی
شرایط خانوادهها و انجام بازدید از منزل و مصاحبهی تخصصی ،درصورت تأیید موقعیت آنها ،شرایط ایجاد
رابطهی تلفنی و حضوری برای فرزندان فراهم میشود و اگر خانواده ،شرایط بازتوانی و ترخیص فرزند را
داشته باشد ،برای بازتوانی خانواده تالش میشود.
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ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ

10
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3

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
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ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ

11

ﺍﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

3

ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ

5

ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ

2

ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ

2
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1

ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﻲ

3

ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1%

ﺑﺎﺯﺩﻳﺩ ﺍﺯ ﻣﻧﺯﻝ
ﺗﻬﻳﻪ ﻣﻧﺯﻝ ﺑﺭﺍی ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺗﺭﺧﻳﺹ
ﺷﺩﻩ

11%
3%

2%
2%
6%

3%

5%

ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻓﺭﺁﻳﻧﺩ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ

12%

ﺗﻬﻳﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺑﺭﺍی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑﻬﺯﻳﺳﺗﯽ
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ
ﺍﺧﺫ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ

55%

حوزه آموزشی-ورزشی
			
امسال هر فرزند با توجه به استعداد و عالقهمندیاش در یک کالس ورزشی ثبتنام شد.
 7فرزند ما در کالس شنای آموزشی ثبتنام شدند و دو تن از آنها توانایی رسیدن به درجهی مربیگری را
دارند .یکی از دختران ما در مسابقات شنای دانشآموزان نوجوان تهران شرکت کرد و توانست در بین سی
نفر شرکتکننده رتبهی  12را کسب کند.
یکی از دختران 13سالهی ما ،به عضویت تیم هندبال «آموزشوپرورش منطقهی  »6درآمد که در مسابقات
منطقهای و استان تهران چند دوره شرکت کردند و موفق به کسب مقام شدند .این موفقیت نتیجهی یک سال
تمرین مستمر فرزندمان بود.
یکی دیگر از فرزندانمان بعد از گذراندن سه ترم آموزشی اسکیت ،با کسب باالترین نمره از طرف «مدرسهی
اسکیت» برای دورهی مربیگری معرفی شد.
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ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻔﺮﺍﺕ
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1%

2%
10%

1%

19%
1%

ﻭﺍﻟﻳﺑﺎﻝ
ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺯﻣﯽ
ﻳﻭﮔﺎ

29%

28%

ﺷﻁﺭﻧﺞ
ﺣﺭﮐﺎﺕ ﻣﻭﺯﻭﻥ

7%

ﻫﻧﺩﺑﺎﻝ

حوزه سالمت جسم

24

در خصوص بهداشت فرزندان ،فرمی وجود دارد که در آن کارشناس بهداشت موسسه با حضور مددکار
اجتماعی کلیهی وضعیت ظاهری فرزند از جمله :وضعیت سالمت ،لباس و بهداشت مو و ناخن چک میشود .این
فرم باید هر دو هفته یک بار تکمیل گردد.
در خصوص وضعیت بهداشت دهان و دندان فرزندان نیز باید با مراجعه به دندانپزشک و تکمیل فرم مربوطه
و درج آن در پرونده اقدام گردد.
ابتدای سال 98برای همهی فرزندان چکاپ و آزمایشات مختلف انجام شد که در نتیجه مشخص شد دو تن
از فرزندان دچار کمکاری تیروئید هستند و تحت درمان قرار گرفتند .همچنین فرزندانی که آنزیمها و
ویتامینهای خونشان پایینتر از حد نرمال بود ،به تجویز پزشک تحت درمان دارویی قرار گرفتند .یکی از
دختران موسسه به دلیل سانحهی آتشسوزی ،در کودکی دچار سوختگی 70درصد شده بود که در «بیمارستان رازی»
تحت مداوا و لیزرتراپی به مدت ده ماه (هر ماه یک جلسه) قرار گرفت و پوست ناحیهی صورت و دستها تا
			
حدود زیادی ترمیم شد.

همهی فرزندان ،ابتدای سال  98توسط چشمپزشک ویزیت شدهاند و فرزندانی که دارای مشکالت بینایی
(انحراف چشم ،ضعف بینایی و )...بودند ،ویزیتشان بهصورت ماهیانه پیگیری شد .یک فرزند به دلیل
انحراف و تنبلی چشم تحت درمان قرار گرفت و برای  4فرزند دیگر عینک تهیه شد .همچنین سه فرزندی که
					
نقص و مشکل فک و لثه داشتند ،ارتودنسی شدند.
ﻧﺎﻡ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮﻥ

 42ﻣﺮﺗﺒﻪ

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﺪ ﻭ ﻭﺯﻥ

 130ﻣﺮﺗﺒﻪ

ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ

 64ﺟﻠﺴﻪ

ﺍﺭﺗﻮﺩﻧﺴﻲ

 20ﺟﻠﺴﻪ

ﺩﻛﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻣﻮ

26

ﺗﻬﻴﻪﻱ ﻋﻴﻨﻚ

4

ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﻜﻲ

41

ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻃﻔﺎﻝ

80

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻣﻮ

43

ﺩﻛﺘﺮ ﺣﻠﻖ ﻭ ﺑﻴﻨﻲ

9

ﺯﻧﺎﻥ

7

ﻣﻐﺰ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ

7

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺭﻳﻮﻱ

4

ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ

5

ﻟﻴﺰﺭ ﭘﻮﺳﺖ

10

ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ

5

ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ

2

ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ
1%

ﺩﮐﺗﺭﭘﻭﺳﺕ ﻭ ﻣﻭ
ﺗﻬﻳﻪ ﻋﻳﻧﮏ

1%

11%

2%
4%

2%
1%
3%

ﭼﺷﻡ ﭘﺯﺷﮑﯽ
ﺩﮐﺗﺭ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﻭ ﺍﻁﻔﺎﻝ
ﮐﻧﺗﺭﻝ ﺳﻼﻣﺕ ﭘﻭﺳﺕ ﻭ ﻣﻭ

3%
4%

17%
18%

ﺩﮐﺗﺭ ﺣﻠﻕ ﻭ ﺑﻳﻧﯽ
ﺯﻧﺎﻥ
ﻣﻐﺯ ﻭ ﺍﻋﺻﺎﺏ

33%

ﻣﺗﺧﺻﺹ ﺭﻳﻭی

25

حوزه سالمت روان
برخی از فرزندان به سبب مشکالت خانوادگی ،روحی ،روانی به مراجعه به روانپزشک نیازمند هستند که باید
تحت نظر پزشک معالج قرار گیرند .برخی از فرزندان نیز دچار بیشفعالیاند ،که با نظر پزشک معالج برای
آنها ریتالین تجویز میگردد.
ﻧﺎﻡ
ﺭﺩﻳﻒ
ﻣﺮﺍﺟﻊ

ﺟﻠﺴﺎﺕ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ

ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻚ

75

3

12

ﺍﻧﺠﺎﻡ

ﺗﻬﻴﻪﻱ

ﺗﺴﺖ

ﻧﻮﺍﺭ

ﻫﻮﺵ

ﻣﻐﺰﻱ

2

6

ﻧﻮﺭﻭﻓﻴﺪﺑﻚ
40

ﺑﺎﺯﻱﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
17

ﺗﻬﻴﻪﻱ
ﺩﺍﺭﻭ
11

 6فرزند نوجوان ما در سال ۱۳۹۸برای گذر از بحران بلوغ و پشت سر گذاشتن هرچه موفقتر دورهی
نوجوانی ،تعداد  75جلسه رواندرمانی و مشاوره داشتند.
سه فرزند 10-7سال ما در سال  1398جهت رفع نقص توجه و تمرکز و کاهش عالئم اختالل افــــسردگی
								
 40جلسه نوروفیدبک داشتند.
یکی از دختران ما جهت رفع اختالل نوشتن و نقض توجه و تمرکز17 ،جلسه بازیدرمانی به تجویز روانپزشک
و رواندرمانگر داشت.
			
 3تن از دختران جوان و دانشجوی ما در کارگاه عزت نفس و خودشناسی شرکت کردند.
			

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ

ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ

7%

ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ

10%

ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻧﭘﺯﺷﮏ
ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺗﺳﺕ ﻫﻭﺵ

45%

ﺗﻬﻳﻪ ﻧﻭﺍﺭ ﻣﻐﺯی

24%

ﻧﻭﺭﻭﻓﻳﺩﺑﮏ
ﺑﺎﺯی ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ
7%

ﺗﻬﻳﻪ ﺩﺍﺭﻭ
2%

4% 1%

حوزه آموزش و تحصیل

.
.
.

26

از جمله وظایف مددکار موسسه در حیطهی تحصیلی فرزندان شامل موارد ذیل می باشد:
پیگیری وضعیت ثبتنام فرزند در پایهی تحصیلی مربوطه؛
تهیهی لوازم مربوط به مدرسه از جمله :روپوش مدرسه ،کتاب ،لوازمالتحریر و ...؛
گاهی اوقات ممکن است فرزندی که پذیرش می شود ،به طور کامل واکسیناسیون نشده باشد .مددکار
موسسه باید با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی ابتدا واکسیناسیون را تکمیل کرده و سپس برای ثبتنام
فرزند در پایهی اول ابتدایی اقدام نماید.
مددکارِ ،
رابط بین مدرسه و موسسه است و باید پیگیر روند تحصیلی فرزندان باشد .به منظور حفظ

.

.
.
.
.

روحیه فرزند ،تنها یک مددکار مشخص برای پیگیری وضعیت تحصیلی فرزند ،به مدرسه مراجعه میکند.
مددکار باید یک گزارش ماهیانه از وضعیت تحصیلی و کارنامهی هر ترم فرزند را در پرونده تحصیلی
ثبت کند.
اگر فرزند در مراکز آموزشی از قبیل کالس زبان شرکت می کند ،عملکرد و کارنامهی آن کالس هم در
پرونده درج می شود.
موسسه موظف است برای فرزندان کالسهای آموزشی جهت تقویت پایهی تحصیلی ،کالسهای هنری،
ورزشی و… برگزار کند.
امسال  6فرزند جدید در موسسه مهر طه پذیرش شدند .دو فرزند از این فرزندان که ده سال سن
داشتند ،از تحصیل بازمانده بودند و یک فرزند دارای نقص پروندهی تحصیلی بود.
مشکل تحصیل این فرزندان و ثبت نام آنها در مدرسه با مراجعه به «آموزشوپرورش» استان تهران ،استان
ورامین منطقهی  6و منطقهی  7و در طول سه ماه متوالی رفع شد.
برای فرزندان بازمانده از تحصیل ،با توجه به داشتن کبر سن و نداشتن توانایی خواندن و نوشتن ،ابتدا
جلسه سنجش آموزشی تشکیل شد .اگر فرزند نیاز به آموزش داشته باشد ،به کمک معلم خصوصی و سه
روز آموزش در هفته ،توانایی الزم را برای ثبت نام در مدرسه کسب می کند.
یک دانشجوی جدید در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد رشتهی مهندسی اپتیک و لیزر ثبتنام شد.
یکی از فرزندان در مقطع کاردانی مهندسی شیمی در دانشگاه روزانهی فنی تهران ،با معدل  19/60و
با کسب رتبهی برترین دانشجو ،موفق به ثبتنام کاردانی به کارشناسی همان دانشگاه بدون آزمون شد.

.
.

ﻧﺎﻡ

ﺭﺩﻳﻒ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ

21

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ

5

ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

1

ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

1

ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ

3

ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

2

ﺍﺭﺍﺋﻪﻱ ﻧﻮﺷﺖﺍﻓﺰﺍﺭ

26

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ

156

ﺗﻬﻴﻪﻱ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ

3

ﺗﻬﻴﻪﻱ ﺭﻭﭘﻮﺵ

21

ﺗﻬﻴﻪﻱ ﻛﻴﻒ ﻭ ﻛﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ

26

ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ

2

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭﻭﺱ

4
27

ﺁﻣﻮﺯﺵ
1%

ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭی ﮐﺎﺭﺷﻧﺎﺳﯽ

0%
1%

0%
1% 2%
11%

11%

ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭی ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎﺭﺷﻧﺎﺳﯽ

8%

ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﺟﺩﻳﺩ ﺍﺑﺗﺩﺍﻳﯽ

1%

ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﺗﻭﺳﻁﻪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻭﺷﺕ ﺍﻓﺯﺍﺭ
ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ
64%

ﺗﻬﻳﻪ ﻣﻠﺯﻭﻣﺎﺕ ﺗﺧﺻﺻﯽ

حوزه فرهنگ و فراغت
ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻧﺎﻡ

ﺩﻓﻌﺎﺕ

ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ

7

ﭘﻴﻚﻧﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ

5

ﺳﻴﻨﻤﺎ

4

ﺗﺌﺎﺗﺮ

12

ﺍﺳﺘﺨﺮ

20

ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ

3

ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ

12

ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻋﻴﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ

6

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻓﺮﺍﻏﺖ
ﻣﺳﺎﻓﺭﺕ
ﭘﻳﮏ ﻧﻳﮏ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ
ﺳﻳﻧﻣﺎ
ﺗﺋﺎﺗﺭ
ﺍﺳﺗﺧﺭ
ﺭﻓﺗﻥ ﺑﻪ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ
ﺭﻓﺗﻥ ﺑﻪ ﻣﻬﻣﺎﻥ
ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﺍﻋﻳﺎﺩ ﻭ ﻣﺭﺍﺳﻡ ﻣﺯﻫﺑﯽ

28

10%

9%

7%
17%

6%

4%

18%

29%

حضور گرم و آغوشی امن
شبه خانواده مهرطه همواره در تالش است که در زندگی رومزه دختران بی سرپرست و بد سرپرست ،مفاهیمی
از قبیل خانواده ،خاله ،عمه ،مادربزرگ وغیره را به جای مربی قراردهد تا کودکان بتوانند در شرایط کامال
شبیه خانواده ،زندگی را سپری کنند.
مربیها برای تأمین نیازهای جسمی ،عاطفی ،تحصیلی ،اجتماعی ،خودشکوفایی کودکان و هدایت رفتارهای
فردی و اجتماعی آن ها با همکاری سایر اعضای تخصصی تیم مهرطه ،به صورت شبانهروزی در کنار فرزندان
حضور دارد.

یک روز در مهرطه
مامان بزرگ در اولین ساعات روز ،میز صبحانه را میچیند؛ فرزندان را بیدار میکند و آنها را برای آغازی
پرانرژی در روزی نو یاری میکند .در فصول مدرسه ،دختران مدرسهای آماده رفتن به مدرسه میشوند.
خالهها ناهار را آماده میکنند و به گرمی ،به استقبال دخترانی که از مدرسه میآیند ،میروند .در طول روز،
نکات خانهداری را به دختران آموزش میدهند .تمام روز سعی میکنند زمانهایی اختصاصی برای هر یک از
دختران اختصاص دهند و گوش شنوای تکتک آنها باشند .همچنین در فصل تابستان ،با برنامههای تفریحی
یا آموزشی ،دختران را سرگرم میکنند.
الزمهی این فعالیتها و موثر واقع شدن ،به روز کردن دانش و افزایش سطح آگاهی مربیان نسبت به مباحثی
همچون فرزندپروری و روانشناسی رشد است .به همین دلیل ،در سال  1398همهی مربیان مهرطه در
دورههای خودشناسی /مربیگری /فرزندپروری شرکت کردند تا فرزندان مهرطه در بستر مهارت و دانش
این عزیزان پرورش یابند.

29

30

31

گزارش جامــع زابــل 1398
موسسهی نیکوکاری مــهــرطه در طول فعالیت 18سالهی خود همواره در پی آن بوده است که بتواند اهداف
مندرج در اساسنامهی خود را به عرصهی عمل نزدیک کند .یکی از اهداف این موسسه ،کاهش آسیبهای
اجتماعی و بهبود شرایط زندگی کودکان و زنان است .لذا در راستای این هدف ،با ساخت یک مدرسهی
 6کالسه در شهرستان هامون و انجام آموزشهای غیررسمی فعالیتهای خود را در شهرستان محمدآباد
شروع کرد.

اطالعات محلی

استان سیستانو بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع است .این استان با حدود  ۱۸۰٬۷۲۶کیلومترمربع
مساحت ،بیش از۱۱درصد وسعت ایران را دربرمیگیرد .ناحیهی «سیستان» به وسعت  ۸۱۱۷کیلومترمربع،
در قسمت شمالی این استان قرار دارد .در گذشته« ،سیستان» با نام «نیمروز» خوانده میشده است.
مرکز «سیستان» شهر زابل است که خود به چهار بخش به نامهای «هیرمند ،هامون ،نیمروز و زهک»
تقسیم میشود.
آبوهوای این استان گرم و خشک است .از طرفی نوسانات و اختالف دمای بسیار در ساعتهای شبانهروز،
از دیگر ویژگیهای جوی این استان است .با توجه به موقعیت این استان ،بادهای شدید موسمی ،طوفان
شن و رگبارهای سیلآسا از دیگر مشخصههای منطقه در طول سال است.
«دریاچهی هامون» با مساحتی  4000کیلومترمربعی در این استان قرار دارد .در گذشته ،این دریاچه با
میانگین عمق  ۵متر ،بزرگترین دریاچهی آب شیرین کشور به شمار میرفت« .هامون» از جهات متعددی
مانند تأمین بخشی از آب شیرین منطقه ،صید ماهی و همچنین نیزارهای پیرامونش ،از اهمیت بسیاری
برای ساکنین برخوردار بوده اما اکنون با خشک شدن دریاچه ،منطقه از بسیاری جهات دچار مسئله گردیده
است.
معیشت مردم از طریق زراعت و یا بازرگانی با کشورهای افغانستان و پاکستان صورت میپذیرد که با توجه
به بسته شدن مرز در سالهای گذشته ،زندگی مردم و اقتصاد منطقه را دچار سختی بسیاری کرده است.

اهداف طرح

پروژهی «مــهــر هامون» یک پروژهی اجتماعمحور است که انجام آن تنها با یاری و همکاری نیروهای محلی
صورت میپذیرد .هدف از اجرای این طرح ،یافتن راهکارهای الزم جهت کاهش محرومیت کودکان و گروههای
آسیبپذیر -بهخصوص زنان و دختران -است.

حوزههای فعالیت

این طرح در سه حوزهی «آموزش غیر رسمی ،سالمت و معیشت» ،در شهرستان «هامون» فعالیت خواهد
کرد .استراتژی انجام این اهداف ،بر اساس همکاری و مشارکت محلی چهار گروه « دانشآموزان (کودکان
منطقه)»« ،معلمین»« ،والدین» و «کلیهی نهادها و اجتماعات محلی» صورت می پذیرد .تعامل با نهادهای
رسمی و دولتی ،جهت همراهی آنها در این رابطه ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است.
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آمـــوزش
در ابتدای فعالیت در منطقه «هامون» بازدیدهایی از نزدیک صورت گرفت و مشکالتی مشخص شدند که
بخشی از آن مرتبط با نظام آموزشی کشور است و بخشی از آن رابطهی تنگاتنگی با موقعیت و شرایط موجود
در منطقهی «سیستان» دارد.
یکی از مشکالت جدی در منطقه ،کمبود معلم و یا وجود معلمین شرکتیست که از طریق خرید خدمت در
مدارس مشغول به کار هستند .اکثر این معلمین از حقوق کافی برخوردار نیستند که این امر بر کیفیت
آموزش تأثیر قابلتوجهای دارد .از سوی دیگر ،جابهجایی و درخواستهای مکرر برای تغییر محل کار ،باعث
عدم برنامهریزی جدی درخصوص آموزش در این منطقه می شود.
متأسفانه در این منطقه سطح و کیفیت آموزش نیز در وضعیت نازلی قرار دارد .عدمتوجه جدی برنامهریزان
آموزش و پرورش به آموزش پیشدبستانی و آموزش ابتدایی ،نمود خود را در ورود دانشآموزان به
دورهی متوسطهی اول آشکار میکند.
از سوی دیگر ،پراکندگی روستاها و نبود دسترسی جادهای ،باعث میشود تعداد بسیاری از کودکان -بهخصوص
دختران  -از فرآیند آموزش حذف شوند.
نرخ باالی موالید و کمبود فضاهای آموزشی نیز یکی از مشکالت جدیست که ادارات آموزش و پرورش با
آن روبهرو هستند.
در کنار این عوامل بایستی به عوامل فرهنگی که منطقه با آن درگیر است نیز اشاره کنیم .وجود کودکانی
بدون شناسنامه و ممانعت از حضور دختران در مقاطع باالتر تحصیلی ،از نقاط در دسترس نبودن آموزش
مناسب به کودکان است.
گروه «مــهــر هامون» از شروع فعالیت خود همواره تالش کرده با نیازسنجی و تعامل با دانشآموزان،
والدین ،رؤسای آموزشوپرورش و مدیران مدارس بتواند راهکارهای مؤثری را برای بهبود شرایط موجود
اتخاذ کند و بر این اساس ،در سال  1398تصمیم گرفت که برنامهی آموزشی خود را بر آموزش غیررسمی
و پایه بنا کند.
اقدامات انجام شده در سال 1398بهشرح زیر است:

طرح اتاق کارآفرینی مدارس

این طرح که در سال  1397نیز در شهرستان «هامون» برگزار شده بود ،با همکاری «بنیاد توسعهی
کارآفرینی» و در پی امضای یک تفاهمنامه با «ادارهی آموزشوپرورش» ،در سال  1398در  9مدرسه و با
 280نفر دانشآموز از اول آبانماه در شهرستان «هامون» برگزار شد.
در طرح «اتاق کارآفرینی مدارس» ما میخواهیم با محوریت معلمان ،نهادهای محلی و تسهیلگران بومی ،به
ترویج مفهوم کارآفرینی در مدارس کمک کنیم و روحیهی کارآفرینی دانشآموزان را در کنار تحصیل و
مهارتآموزی ارتقا دهیم تا تعدادی از آنها ،بعد از فارغالتحصیلی از مدرسه و دانشگاه ،رویای حرفهای
ب و کارهای مستقل ،برای رفع نیازها و مسائل محیط پیرامونشان ببینند.
خود را در راهاندازی کس 
در طی این دوره ،آموزشهای زیر برای دانشآموزان و معلمان برگزار شده است:
کارگاه آموزشی «مفاهیم اولیه در کسبوکار» و «شناخت مسئله و حل خالقانهی آن»؛
مطالعهی بازار و طراحی ارزش در  7مدرسه؛
برگزاری اردوی کارآفرینی و کسبوکار؛
برگزاری مسابقات روزنامهدیواری ،عکس ،فیلم و گزارش با موضوع کسبوکار؛
راهاندازی اتاق کارآفرینی در مدارس؛
برگزاری جلسات مشاوره برای معلمان؛
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فعالیت موردی مانند :تبلیغات محیطی با موضوع کسبوکار.

برگزاری دورهی آموزشی مدیریت راهبرانه و واقعیتدرمانی بر اساس تئوری انتخاب

این کارگاه برای  30نفر از معلمان منطقهی «هامون» و در  3کارگاه برگزار شد .مفاهیم طرحشده در این
کارگاه ،تأکید بر تغییر رفتار از طریق انتخاب فردی بود .هدف کارگاه تأکید بر توجه به دو وضعیت بود:
ارتقاء توانمندیهای معلمان و مربیان
افزایش انگیزهی تحصیلی هدفمند در دانشآموزان

برگزاری کارگاه در «مدرسهی شبانهروزی هدایت»

این کارگاه با موضوع برنامهریزی برای موفقیت ،وقت فراغت و تحصیل ،برای  30نفر از دختران «مدرسهی
شبانهروزی هدایت» برگزار شد.

برگزاری کارگاه در مدرسهی پسرانهی منطقهی «لوتک»

این کارگاه با موضوع برنامهریزی برای درس و فراغت ،در هنرستان «لوتک» برای  25نفر از دانشآموزان
برگزار شد .در این کارگاه ،پسران در مورد شرایط حال و آیندهی خودشان گفتند؛ که بازنمود شرایط بسیار
دشوار زندگی و تحصیل در میان آنان بود.

برگزاری کارگاه در سالن آموزشوپرورش

این کارگاه با موضوع مدرسه و معلمی در دنیای امروز ،برای بیش از  50نفر از معلمان شهرستان «هامون»
برگزار شد.

برگزاری اردوی یکروزه برای دانشآموزان مدرسهی «هامون»

طرح درس :گاه مشاهده میشود بهرغم حسن نیت خانوادهها و معلمان و مربیان مدارس ،ارتباط خشونتآمیز
با دانشآموزان ،اختالل شدیدی در روندهای آموزشی شامل هدایت تحصیلی ،اجرای یک برنامهی درسی،
و نهایتا ً کل فرایند یادگیری و تحصیل دانشآموزان پدید میآورد .این خشونت گاه حتی در ارتباط بین
والدین با دانشآموزان ،و نیز بین دانشآموزان با یکدیگر هم دیده میشود که انبوهی یأس ،اضطراب،
سرخوردگی و گاه حتی ترک تحصیل را برای دانشآموز در پی دارد .تفاهم بین سه رکن خانواده ،دانشآموز
و مربیان و معلمان مدارس میتواند زمینه را برای برقراری ارتباط سالم و مؤثر و زمینهسازی برای توفیق
تحصیلی دانشآموزان فراهم آورد.

هدف

ارتقاء توانمندیهای معلمان و مربیان
افزایش انگیزهی تحصیل هدفمند در دانشآموزان
افزایش تفاهم بین سه رکن :دانشآموز ،خانواده ،مدرسه
این اردو با رویکرد بهبود در سه ساحت :نگرش ،دانش و مهارت در مخاطب طراحی شده بود.
مباحث طرحشده در این اردو با تأکید بر محورهای زیر برگزار شده است:
ارتباط مؤثر (ارتباط بدون خشونت)
مهارتهای تفکر نقادانه
روشهای نوین تدریس
نکاتی در هدفگذاری و هدایت تحصیلی ،با توجه به دو امر مهم« :استعداد و عالقهی دانشآموزان»
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و «نیاز جامعه و کشور»
این اردو با مشارکت  25نفر از دانشآموزان 5 ،نفر از کادر مدرسه و  2نفر از والدین ،در یک شبانهروز،
در مدرسهی «شهید اندرزگو» برای دانشآموزان مدرسهی «مــهــر هامون» برگزار شد.

برگزاری چهار دورهی آموزشی برای مادران در شهر «محمدآباد»

بر اساس تمام یافتههای علوم روانشناسی و جامعهشناسی ،مادران درصورت داشتن مهارتهای الزم
در فرزندپروری ،میتوانند نقش کلیدی را در ساخت نگرش و بینش کودکان داشته باشند؛ اما متأسفانه
به علت ساختارهای فرهنگی در منطقه ،نداشتن تواناییها و نبود قدرت در مدیریت خانواده ،مادران با
چالشهای بسیاری در رابطه با تربیت کودکان روبهرو هستند.
در تعامالت انجامشده با دانشآموزان متوجه شدیم کودکی و خیالپروری جایی ندارد .دانشآموزان اکثرا ً
فاقد رویا یا چشمانداز هستند و حتی درکی از آینده ،بهجز آنچه در پیرامون خود میبینند ندارند .حافظهی
کلمات بسیار محدود و گفتوگوها به چند جمله محدود است .رویاها تنها به ثبات وضعیت موجود منتهی
میشود .هرچند در این رابطه نمیتوان از نقش نهادهای دیگر از جمله «آموزشوپرورش» و یا دیگر نهادها
غافل ماند .اما نقش مادری امری فراتر از این نهادهاست.
گروه «مــهــر هامون» از شروع کار در شهرستان «هامون» همواره در پی برقراری تماس با مادران بود و
در این جهت توانست با همکاری کتابدار کتابخانهی محلی شهر «محمدآباد» و مسئولین «خانهی بهداشت»،
نسبت به برگزاری دورههای آموزشی 2ساعته در روزهای دوشنبه اقدام نماید .این کارگاهها با موضوعات
فرزندپروری و بحث در رابطه با مشکالت خانوادگی توانست بهطور متوسط 15نفر از زنان را از آموزشهای
خود برخوردار سازد.

ارسال کتابهای کمکآموزشی از طریق «کانون قلمچی»

در پی درخواست ادارهی «آموزشوپرورش» از طریق «کانون قلمچی» ،تعدادی کتاب کمکدرسی برای
دانشآموزان دورهی متوسطهی دوم ارسال شد.
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ســال مت
دشواریهای وضعیت منطقه ،فقر و نبود امکانات دولتی و غیردولتی ،در چهار حوزهی «درمان ،ورزش ،کتاب
و اوقات فراغت» از مسائلی بود که گروه «مــهــر هامون» را برآن داشت نسبت به یافتن امکانات موجود
در منطقه و کمبودهای الزم ،در حد توان خود اقدام نماید.
در اولین گام با تعداد قابلتوجهی از سالنهای ورزشی در شهر «محمدآباد» مواجه شدیم که یا به انبار
تبدیل شده بودند و یا به علت نداشتن تجهیزات سالن و یا امکانات ورزشی ،منفعتی برای دختران و
پسران محروم منطقه نداشتند .لذا با رایزنیهای انجامشده با ادارهی «آموزشوپرورش» تالش کردیم
دانشآموزان بتوانند از این امکانات استفاده کنند .فعالیتها و اقدامات انجام شده در سال  1398به
شرح زیر است:

ورزش

تجهیز برق سالن «تیمورآباد» :این سالن متعلق به «آموزشوپرورش» است و در شیفت صبح
دانشآموزان و بعدازظهرها اهالی محل بهخصوص جوانان از آن استفاده میکنند.
ارسال وسایل ورزشی در سال تحصیلی  1398بالغ بر 50 :عدد توپ فوتبال 50 ،عدد توپ فوتسال،
 50عدد توپ هندبال و  20عدد راکت تنیس روی میز ،جهت توزیع در مدارس منطقهی «هامون» و زیر
نظر گروه «مــهــر هامون» ارسال شد.
برگزاری کالسهای ورزشی برای  60نفر از دختران ،در سالن آموزشوپرورش در روزهای پنجشنبه
و در زمان غیرآموزشی با استفاده از مربی ورزشی و دادن خدمات رفت و آمد از روستاها.
برگزاری مسابقات ورزشی در سه رشتهی «فوتسال ( 64نفر از پسران) ،والیبال ( 60نفر از دختران)،
تنیس روی میز ( 24نفر از دختران)» در سطح شهرستان «هامون» و اهدای جوایز به کلیهی دانشآموزان
شرکتکننده.

درمان

پرداخت کمکهزینهی درمان به  1نفر از دختران که دارای معلولیت است.
کمک به درمان یکی از دانشآموزان که از بیماری بینایی ارثی رنج میبرد.

کتا بخا نه

ارسال کتاب برای کتابخانهی «هنرستان حاجیزاده»
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در حوزهی حمایت
موفق شرکتکننده در طرح «اتاق کارآفرینی» که در شرایط
دختران
تحت پوشش قرار دادن یکی از
ِ
ِ
ویژه بهسرمیبرد .این اقدامات شامل حمایتهای تحصیلی ،غذایی و اسکان زندگیست؛
حمایت تحصیلی از  2نفر از دانشآموزان مدرسهی «مــهــرهامون»؛
اهدای 10وعده صبحانه به 165نفراز دانشآموزان «مــهــرهامون» و  35نفراز دانشآموزان دبستان؛
اهدای بستهی غذایی برای  10خانوار؛
اهدای 2عدد چرخخیاطی راسته و 1عدد چرخزیگزال به «هنرستان حاجیزاده» جهت آموزش دختران؛
اهدای کمک به «هنرستان حاجیزاده» جهت تهیهی وسایل برای آموزش دختران؛
اهدای وام به تعاونی روستای «ده علیاکبر» خانم «یوسفزهی» ،جهت تولید سوزندوزی؛
شوپرورش» جهت تغذیهی دانشآموزان خوابگاه؛
اهدای گوشت به «آموز 
اهدای مسواک و خمیردندان به دانشآموزان در اردو.
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گزارش جیرفت ۱۳۹۸
پروژهی «مــهــرجیرفت» از شهریورماه سال 1395با شروع به ساخت یک باب مدرسهی  3کالسه در
روستای قاسمآباد شهر جیرفت ،از سوی «موسسهی خیریهی مــهــرطه» شروع به کار کرد.

اهمیت و ضرورت طرح

روستای «قاسمآباد» یکی از روستاهای منطقهی شهرستان «جیرفت» است که با مشکالت متعدد در حوزهی
فقر و آسیبهای اجتماعی مواجه است .شغل اصلی مردم روستا کشاورزیست اما بهواسطهی خشکسالی
و سیاستهای نادرست دولت در زمینهی خرید تولیدات ،اکنون به روستایی تبدیل شده است که هر روز
بخشی از ساکنان آن با ترک روستا ،راهی شهر برای زندگی بهتر میشوند .از سوی دیگر ،وجود خط ترانزیت
مواد مخدر باعث گردیده که بخش بسیار زیادی از روستاییان دچار مشکل اعتیاد شوند که این امر نیز
موجب بسیاری از آسیبهای دیگر گردیده است.
کسب درآمد اکثر روستاییان از طریق کشاورزی و یا یارانهی دریافتی از دولت است و در برخی موارد نیز
کمکهای «کمیتهی امداد» به آنان ،گذران روزها را برای آنها امکانپذیر کرده است .وجود زنان بسیاری
که با کودکان رها شدهاند ،نشان از خطری بسیار جدی دارد که کودکان را تحت تأثیر خود قرار داده
است.
ازدواج دختران در سنین پایین از پیامدهای فقر ناشی از این مسئله است و به دلیل نداشتن مهارتهای
اجتماعی ،اکثرشان از سرپرستی خانواده ناتواناند و در سادهترین موقعیت ،پدران اقدام به تهیهی
مقدمات ازدواج دختران در سنین پایین میکنند.
نبود امکانات فرهنگی و شرایطی که جوانان بتوانند از حداقل اوقات فراغت برخوردار شوند ،یکی از
چالشهای منطقه است .از شهر «جیرفت» تا روستای «قاسمآباد» ،تنها یک زمین ورزشی خاکی وجود دارد
و روستاها فاقد مکانهای فرهنگی هستند.
بخشی از زنان از طریق کشاورزی ،در اقتصاد خانوار نقش دارند اما بسیاری از زنان دیگر به علت نداشتن
مهارت ،تنها به خانهداری میپردازند .تنها صنایع دستی روستا حصیربافیست که بیشتر زنان مسن به آن
اشتغال دارند .البته تنها برای رفع احتیاجات خانواده و بهعنوان کمکخرج خانواده محسوب نمیشود.

اهداف

از زمان شروع به ساخت مدرسه ،همواره میدانستیم که ساخت فیزیکی مدرسه نمیتواند جوابگوی
نیازهای کودکان و اهالی روستا باشد .بنابراین از همان ابتدای برنامهریزی تالش کردیم پیوست اجتماعی
را ضمیمهی کار ساخت کنیم.
پروژهی «مــهــر جیرفت» یک پروژهی اجتماعمحور است که تأکید آن بر نقش جامعهی محلی بر انجام کار است.
اهمیت حضور تسهیلگران محلی به علت تماس از نزدیک و شناخت بهتر از نیازهای روستا ،از اولویتهای
ما در انتخاب راهکارها جهت اثربخشی بهتر اقدامات بود .هرچند نباید فراموش کرد که تسهیلگر بایستی
از آموزشهای الزم برخوردار شود تا در سه وجه دانش ،مهارت و نگرش بتواند فعالیتهای الزم را انجام
دهد« .گروه مــهــر جیرفت» در این راستا هرساله تالش میکند با برگزاری دورههای آموزش تسهیلگر
محلی ،نسبت به ارتقای او کمک کند.
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گروه هدف طرح

کودکان «دبستان قاسمآباد»
مادران و زنان ساکن روستا

راهکارهای اجرایی پروژه

راهکارهای اجرایی پروژه در سه زمینه آموزش ،سالمت و بستههای حمایتی صورت گرفت.

آمـــوزش
طرحی در زمینه آموزش و توانمندسازی روانی-اجتماعی زنان روستای «قاسم آباد» به مبلغ  150میلیون
ریال تصویب و ارسال شد .در ابتدای این طرح ،مشکالت زنان بررسی شد.
مشکالت زنان در روستای «قاسمآباد» درعینحال که بهشدت اقتصاديست ،اجتماعی ،فرهنگی و روانی نیز
هست .فقر و کمبود منابع ،شرایط نامطلوب روابط اجتماعی و بهتبع آن مشکالت روانشناختی ،قابلیت فردي
زنان را کاهش داده و توانمندي آنان را در سطح پایینی نگه داشته است .مطالعهی رویکرد توانمندسازي
نشان داده است که درصورت عدم توجه به کلیهی عوامل ،نمیتوان انتظار تغییر پایداری را در وضعیت
افراد داشت .کاهش عوامل روانی موجود بر زنان و آگاهی یافتن آنها بر نقششان در خانواده ،میتواند
آنها را به مادرانی مسئول در قبال افراد خانواده تبدیل کند که بدون شک اثرات آن بر دختران بسیار
بیشتر خواهد بود و همین امر باعث میگردد که چرخهی آسیبهای اجتماعی نیز روند کندتری را طی کند.
زنان روستای «قاسمآباد» در سال گذشته با حمایت «معاونت زنان ریاستجمهوری» موفق به گذراندن
دورههای حرفهآموزی شدند .هرچند این طرح گامی به پیش در این روستای محروم واقع در جنوب شهر
«جیرفت» به شمار میآید اما زنان به سبب مشکالت نگرشی و فرهنگی در اجرای این پروژه در گام اول
(مهارتآموزی حرفه) باقی ماندند .از آنجا که بسیاری از این زنان بهواسطهی شرایط منطقه از قبیل ازدواج
دختران در سنین پایین ،طالق ،اعتیاد گسترده در میان مردان ،وجود زنان سرپرست خانواده به علت اعتیاد
همسران و ترک خانواده ،بیسوادی ،فقر و ...در رنج هستند ،دچار آسیبهای روانی و بهخصوص افسردگی
شدهاند .همین امر امکان حضور آنها را در عرصهی عمومی ،برای ایفای نقش مؤثر در تغییر وضعیت،
دچار مشکالت بسیاری کرده است و به همین واسطه این زنان امکان عرضهی کاالهای تولیدی و یا گسترش
کسبوکار خود را از دست داده اند.
پرورش یافتن در یک خانوادهی نابسامان و فقیر و اسفناکتر از آن ،مادری که ناتوان از ایفای نقش خود در
قبال کودکان و به خصوص دختران خود است ،اثرات ناگواری به همراه دارد و باعث تعارضات بسیاری جهت
حضور این دختران در فضاهای عمومی و یا یافتن منابع مالی شده است .از سوی دیگر ،دسترسی دختران به
اطالعات از طریق فضای مجازی ،عرصهای را برای آنان ایجاد کرده است که بدون پایههای مادیست .بنابراین
این دختران اکثرا ً در چرخهای محبوس خواهند شد که مادران آنها به نوع دیگری قرار داشتند.
توانمندسازی دیدگاهی همهجانبه است و عوامل بسیاری از جمله فاکتورهای روانشناختی به آن مرتبط
است .فردی که بر رفتار و تواناییهای خود از جمله خودباوری ،شایستگی و اختیار آگاهی دارد ،میتواند بر
دیگر عوامل از جمله چالشهای قدرت اثرگذار باشد.
لذا بر پایهی این استدالل که توانمندسازی یک فرایند محسوب میشود و این فرایند از سطح فردی شروع
و تا سطوح اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و نهادی (به چالش کشیدن نهادهای نابرابری جنسیتی) ادامه مییابد،
این پروژه در صدد است که با تواناسازی روانی در زنان روستا بتواند این فرایند را تسریع نماید.
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هدف کلی

توانمندسازی روانی-اجتماعی زنان روستای «قاسمآباد» شهر «جیرفت»

اهداف جزیی

آموزش زنان در راستای فراهم کردن شرایط روانی و اجتماعی جهت حضور آنان در مجامع عمومی.
آموزش زنان در رابطه با آسیبهای اجتماعی موجود در روستا (اعتیاد ،بازماندگی از تحصیل دختران،
ازدواج دختران در سنین پایین).
آموزش زنان در راستای آگاهی یافتن از حقوق اجتماعی و قوانین مرتبط با زنان و خانواده؛
تسهیل و کمک به زنان جهت ایجاد منابع پایدار مالی؛
اجرای طرح معاونت زنان ()1397؛
با توجه به پذیرش پرپوزال توانمندسازی روانی-اجتماعی از سوی «معاونت اجتماعی زنان» در سال ،1397
از دیماه اقدام به برگزاری کارگاههای مصوب در طرح جهت دختران در مقطع متوسطهی دوم و مادران
دانشآموزان «دبستان قاسمآباد» شد .این کارگاهها عبارت بودند از:
کارگاه آموزش پیش از ازدواج؛
کارگاه با موضوع فضای مجازی و کودکان؛
کارگاه اعتیاد و خانواده؛
کارگاه مهارتهای ارتباطی برای مادران؛
این کارگاهها از دیماه شروع و به علت شیوع بیماری کرونا در اسفندماه تعطیل شد .در هر کارگاه بهطور
متوسط  25نفر از دختران و 15نفر از مادران شرکت داشتند .در پایان هر کارگاه جلسات مشاوره بر اساس
شناسایی قبلی و درخواست وقت برای شرکتکنندگان برگزار گردید.
اساتید این کارگاهها از مشاورین و مدرسین شاغل در «سازمان بهزیستی» و یا دیگر نهادها انتخاب
شدند.
برگزاری طرح «با من بخوان» در  4روستای قاسمآباد ،گنجآباد ،قناتنو ،کهوربیگی.
«موسسهی نیکوکاری مــهــرطه» با همکاری «موسسهی تاریخ ادبیات کودکان» از سال  1397نسبت به
برگزاری طرح «با من بخوان» در روستای قاسم آباد اقدام نمود .موسسه بر اساس برنامهی سال 1398
و با تالش تسهیلگر محلی موفق شد که این طرح را از طریق آموزش مربی محلی در سه روستای دیگر
گسترش دهد.

اجرای طرح «با من بخوان» در روستای گنجآباد

این روستا در  45کیلومتری شهر «جیرفت» واقع شده است .جمعیت آن در حدود  530نفر و شغل اصلی
آنها کشاورزیست .روستا دارای یک مدرسهی ابتداییست .وضعیت مدرسه شرایط بسیار بدی دارد که
احتماال ً در سال1399نسبت به بازسازی آن اقدام خواهیم کرد .مدرسه دارای  4کالس است که درصورت
بازسازی میتوان یکی از این فضاها را به کتابخانه اختصاص داد .فعالیت موسسه در این روستا از اوایل
امسال شروع شده است و حدود  25نفر از بچهها در جلسات کتابخوانی شرکت میکنند.

اجرای طرح «با من بخوان» در روستای کهوربیگی

این روستا در  8کیلومتری روستای «قاسمآباد» قرار دارد و به دو بخش کهوربیگی علیا و سفلی تقسیم
شده است .جمعیت روستا  600نفر است« .کهوربیگی علیا» مدرسه دارد اما «کهوربیگی سفلی» فاقد
مدرسه است و کالسها در فضای بیرونی حسینیه برگزار میشود (مشکالت قومی در این منطقه باعث
تقسیم روستا به دو بخش شده است) .شغل اکثر روستاییان کشاورزی و دامداریست .فعالیت ما در
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این روستا از ابتدای سال 1398با برگزاری کتابخوانی برای کودکان شروع شده است .تعداد بچههای
شرکتکننده در جلسات حدود  15نفر است.

روستای «قناتنو»

این روستا در چند کیلومتری روستای «قاسمآباد» واقع شده است .فعالیت ما در این روستا از اوایل
سال جاری با کتابخوانی برای بچه ها شروع شده است .تعداد بچههای شرکتکننده در جلسات حدود
 25نفر است و گروههای سنی  5تا  12سال را تحت پوشش قرار میدهد .روستا دارای یک مدرسهی
 4کالسه است که یکی از کالسها مختص آموزش پیشدبستانیست .در این طرح مدرسه تعمیر و تجهیز

و امکان تجهیز یک کتابخانه برای کودکان ایجاد شد .درحالحاضر حدود  200کودک درحال انجام فعالیت
کتابخوانی به همراه فعالیتهای جنبی هستند .دو مربی دیگر محلی نیز که عالقهمند به همکاری در طرح
بودند ،امسال به ما پیوستند.
برگزاری کالسهای نقاشی ،کاردستی ،کامپیوتر
در طول سال کالسهای فوق برای همهی گروههای سنی برگزار شد .دختران روستا به این کالسها عالقه مند
شدند .در طول تابستان کالسهای فوق از ساعت  9تا  13در اتاق مهارتآموزی واقع در جنب مدرسه
برگزار شد .بهطور متوسط  25کودک و دانشآموز روستا از این خدمات برخوردارشدند.
برگزاری مسابقهی کتابخوانی در تیرماه برای  50نفر از کودکان در سه روستا
برگزاری کالس آموزش دورهی «با من بخوان» برای پنج مربی از روستاهای کالبصوفتاین ،گنجآباد،
قناتنو ،کهوربیگی و قاسمآباد با همکاری گروه «با من بخوان» در جیرفت

سالمت (ورزش ،کمک به بیماران ،بهداشت)
اعزام دو نفر از کودکان روستای «قاسمآباد» جهت معاینه و عمل چشم به «کرمان»؛
خرید عینک برای یکی از کودکان؛
کمک به درمان یکی از والدین دانشآموزان که منجر به کودکآزاری شده بود؛
مذاکره و آمادهسازی طرح ایجاد یک زمین ورزش جنب دبستان روستای «قاسمآباد»؛
تهیهی پکیج بهداشتی برای  160کودک گروه کتابخوانی در اسفندماه با رویکرد پیشگیری؛
خرید و تعویض پمپ آب مدرسه به مبلغ  10،000،000ریال؛
تهیه و ارسال پرپوزال ساخت  25عدد حمام و دستشویی به سفارت «ژاپن» جهت دریافت کمک
این پرپوزال پس از بررسی و بازدید نمایندهی سفارت «ژاپن» مورد موافقت قرار نگرفت.

بستههای حمایتی
حمایت تحصیلی از سه دانشآموز با کمک گروه «مــهــرآوران»؛
ارسال کمک به دو نفر از دانشآموزان جهت تهیهی لوازمالتحریر و ثبتنام؛
توزیع  50بسته لوازمالتحریر در سه روستای «گنجآباد»« ،قناتنو» و «قاسمآباد»؛
ساخت قفسه برای کالسهای دبستان «قاسمآباد»؛
توزیع هدیهی نوروزی بین  150نفر از دانشآموزان کالس کتابخوانی؛

بازسازی و نوسازی مدرسهی روستای «قناتنو» با کمک جناب آقای مهندس «زندی» به مبلغ  170،000،000ریال.
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گزارش عملکرد سال  1398گروه مــهــرآوران
«مــهــرآوران» گروهی متشکل از بانوان داوطلب باانگیزه و فعال است که در تهران و سایر شهرستانها،
بهصورت مستمر برای توانمندسازی و حمایت زنان سرپرست خانوار فعالیت میکنند .این گروه بهطور
منظم ،یک بار در هفته ،در موسسهی مــهــرطه گرد هم میآیند تا درخواستهای جدید و روند پیشرفت
اقدامات برای زنان سرپرست خانوار را بررسی کنند و در جریان فعالیتهای کلی قرار بگیرند.
در سال « 1398گروه مــهــرآوران» فعالیتهای متعددی در زمینههای متفاوت حمایتی از زنان سرپرست
خانوار انجام داده است که میتوان معرفی مددجویان به خیریههای دیگر ،ارتباط با نیکوکاران ،تأمین
هزینههای درمانی و بهداشتی خانوادهها ،مسکن ،تشویق به تحصیل و تحویل وسایل نو و دستدوم قابل
استفاده به خانوادهها را نام برد.

تهیهی مسکن

یکی از فعالیتهای «گروه مــهــرآوران» در این سال ،تهیهی منزل مناسب برای مددجوی سرپرست خانوار
بوده است .این مددجو بهمدت دو سال ،همراه کودک هفتسالهی خویش در مناطق حاشیهی شهر ساکن
بود و شرایط مناسبی نداشت« .گروه مــهــرآوران» ابتدا با تهیهی ودیعه و بعد از مدتی با همراهی خود
مددجو ،اقدام به تهیهی منزل جهت رشد و توسعهی شرایط زندگی مادر و کودک کردند و اکنون شرایط
این خانواده پایدار شده است.
همچنین در دو مورد ،اعضای گروه با حضور در دفاتر امالک و بانکها اقدام به پیگیری وام مسکن مددجویان
نمودند.

کاریابی

همانطور که اشاره شد ،یکی از فعالیتهای دائمی گروه داوطلبی «مــهــرآوران» ،تالش جهت کاریابی
و اشتغال زنان سرپرست خانوار نیازمند است .به همین منظور ،رایزنیهایی با مدیر دبیرستان «زهره
تهرانی» ،فروشگاه «افق کوروش» و یک کارگاه دوخت چرم انجام شد و تعدادی از زنان سرپرست خانوار
که توانسته بودند توانایی خود را افزایش دهند ،مشغول به کار شدند .در ادامه «گروه مــهــرآوران»
تصمیم به اقدام در راستای توسعهی پایدار ،اشتغالزایی و توانمندسازی گرفت .بدین منظور مشاورههایی
جهت راهاندازی یک کارگاه تولید پوشاک با تولیدکنندگان باتجربه انجام و راهکارهایی جهت بازاریابی هم
در نظر گرفته شده که بعد از بررسیهای نهایی ،عملی خواهند شد.

تشویق به تحصیل

با شروع سال تحصیلی جدید و الزام مدرسه رفتن و کسب دانش جهت دستیابی به سطح زندگی بهتر،
«گروه مــهــرآوران» جشنی با مضمون تشویق به تالش و تحصیل برگزار کردند که طی آن جوایز و بستههای
لوازمالتحریر اهدا شد و از دانشآموزان ممتاز تقدیر بهعملآمد .همچنین با در نظر گرفتن عامل تغذیه در
بازدهی و یادگیری دانشآموزان ،سبدهای غذایی در چند نوبت به خانوادهها اهدا گردید.

تامین هزینههای بهداشتی و درمانی

گروه مهرآوران هزینهی کامل زایمان یک مددجو را با بررسی شرایط معیشتی ایشان تقبل کردند تا کودک،
سالم و در شرایط بهداشتی و مطمئن به دنیا بیاید .در چند مورد برای تعدادی از مددجویان توانیاب و
ناتوان ،وسایل بهداشتی تهیه گردید.
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تحویل وسایل نو و دستدوم

«گروه مــهــرآوران» با پیگیری از تولیدکنندگان نیکوکار ،وسایلی تحت عنوان :کفش و لباس ،چادر،
بوفه و کمد ،جاروبرقی و پشتی تهیه کرد .این وسایل به مددجویانی که با بررسی عمومی و بازدید از
منزل ،راستیآزمایی آنان تأیید شده بود ،تخصیص داده شد.
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بانوان همیار سال 1398
بانوان همیار داوطلبانی هستند که در جهت ارتقای کیفی سطح زندگی دختران مهر طه با هنر و مهارت خود تالش
می کنند.
یکشنبه ها در تقویم مهرطه روز پر مهری است؛ با خوش رویی ،یکی یکی وارد محیط آشپزخانه می شوند .از
گروه های سنی مختلفی هستند اما هدفشان یکی ست .از زمان با ارزششان گذشته اند تا رکن مسئولیت
اجتماعی را به جا آورند .محصوالت شان متنوع ،خانگی و کامال بهداشتی ست و کسی نمی تواند دست رد به
آنها بزند.
محصوالت گروه همیاران درسال 1398به تنوعش اضافه شده و بیش از دوازده نوع را در برمیگیرد .همینطور
بیشتر کاالها در وزن ها و سایزهای متفاوت بسته شدهاند .پیاز داغ ،سبزی قرمه ،بادمجان ،ترشی لواشک
خانگی ،شوید و نعنای خشک تنها بخشی از آنان است .بانوان همیار با بهره گیری از هنرشان مرباهای خوشمزه ای
نیز تهیه کردهاند که شامل مربای سیب ،به و هویج می شود.
گروه بانوان همیار که اکنون سال ها از به رسمیت شناختنش می گذرد ،در این سال به ثبات کاملی رسیده
است.
مادرانی که کودکانشان بزرگ و مستقل شدهاند ،هم اکنون رسم مادری را برای دختران مهر طه به جا می آورند.
دختران جوان تر هم با شور و اشتیاق به دنبال مفیدتر واقع شدن در جامعه هستند .همه ی آنان معتقدند که
آشپزخانه ی مهر طه آرامش به قلبشان می بخشد .در این سال نظم سفارش گیری همراهان هم بهتر شده و
سرعت عمل شان باالتر رفته است .شنبه ها سفارش می گیرند و یکشنبــه ها هم آن را با بهتـــرین مواد آماده
می کنند.
دوشنبه ها نیز روز تحویل به مشتریان است و تمام عایدی حاصل از کار همیاران به موسسه نیکوکاری مهرطه
تعلق می گیرد.

47

48

