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موسسه نیکوکاری مهرطه ،نهادی مدنی است که با هدف تأثیر بر وضعیت سالمت اجتماعی از طریق حمایت

از دختران نیازمند سرپرست تأسیس شده است .ما بر آن شدیم تا با تعهد بر مسئولیت مدنی و شهروندی خود

از زنان و دخترانی حمایت کنیم که قربانی فقر و پیامدهای آن شدهاند.

در این گزارش فعالیتهای موسسه مهرطه در بخشهای مختلف ،به تفکیک و اجمال طی سال  ۱۳۹۴شرح

داده میشود.

اميدواريم مطالعه این گزارش که بیانگر بخش کوچکی از فعالیتهای همکاران دلسوز ما در مؤسسه مهرطه

است بتواند شما را با عملکرد این موسسه از لحاظ کمی و کیفی آشنا سازد.
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زهره زارع
مدیرعامل موسسه مهرطه

معرفی

مقدمه
موسسه مهرطه موسسهای غیرانتفاعی ،غیردولتی و غیرسیاسی است که درسال  ۱۳۸۱با هدف نگهداری شبانه روزی از دختران

بیسرپرست و بدسرپرست و با مجوز رسمی سازمان بهزیستی و نیرویانتظامی و به شماره ثبت  ۱۴۹۹۴شروع بکارکرده است.

این موسسه از ابتدای تأسیس از پشتوانه خالصانه موسسان و مشارکت اعضای دلسوز بهره برده و امروز پس از گذشت سالها همانند

سایر خانوادهها لحظه لحظهی رشد دخترانش را زندگی کرده ،و سعی داشته با ارائهی آموزشهای الزم و افشاندن بذر عشق و محبت
در وجودشان ،آنها را برای ورود به عرصهی زندگی آماده سازد.

اکنون تعداد دختران مهرطه  ۳۶نفر است که در گسترهی سنی  ۴تا  ۲۴سال در  ۲خانهی مجزا -اقاقیا و ارغوان -در تهران زندگی

میکنند.

به خاطر اهمیت خانواده در رشد شخصیت افراد ،مهرطه تالش کرده است تا حد امکان فضای زندگی دختران آکنده از صفا و

سالم پرجمعیت باشد .بنابراین در سال  ۹۱با هدف فراهم کردن فضای خصوصی بیشتر برای فرزندان ،توانست
ویژگی های یک خانواده
ِ

با کمک نیکوکاران خود ساختمان ارغوان را بازسازی کرده و آن را به واحدهای مستقل تبدیل کند .در حال حاضر  ۴واحد آپارتمان
در خانه ارغوان امکان همزیستی فرزندان در کنار هم بر اساس گروه سنی آنها را فراهم کرده است .در خانه اقاقیا نیز دختران پیش
چشم انداز موسسه نیکوکاری مهر طه تربیت دخترانی ،آگاه ،مستقل و توانمند است که بتوانند به عنوان افرادی سالم و مفید وارد

جامعه شوند.

در راستای این هدف پس از طی دوره های الزم و ارزیابی توانمندی و آمادگی فرزندان ،زمینه جهت زندگی مستقل فرزندان توسط

کارشناسان امر ،فراهم می شود .در حال حاضر تعداد 48فرزند مستقل شدند که همچنان تحت حمایت و نظارت این مجموعه قرار
دارند.

در ادامه این گزارش ،بخشهای مختلف موسسه نیکوکاری مهرطه ،ضمن ارائه مجموع برنامهها و فعالیتهای انجام شده در آنها طی

سال  ۹۴معرفی می شود.
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دبستانی و دبستانی در کنار هم با مربیان خود زندگی میکنند.
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ساختار سازمانی مؤسسه نیکوکاری مهرطه

هــیـأت امــنــا

هـیـأت مـدیــره

مـدیــر عــامــل

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه ،سال 1394

اداره روابط عمومی

واحد باشگاه داوطلبان

شورای فرهنگی

شورای اقتصاد

اداره امور مالی و اداری

واحد تدارکات

واحد حسابداری

واحد حمل و نقل

واحد خدمات

اداره امور فرزندان

پژوهش

خانه اقاقیا

خانه ارغوان

واحد مددکار

واحد مشاوره

واحد فرهنگی

واحد مربیان

واحد ارتباط با سمن ها

واحد رسانه ها
پشتیبانان
واحد سمعی و بصری

6
6

واحد بازاریابی و تبلیغات
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اداره مددکاری امور خانواده ها

واحد روابط عمومی موسسه مهرطه

روابط عمومی موسسه مهرطه با تجهیز منابع ،تعامل میان سازمان و مخاطبان با هدف ایجاد همدلی و همکاری و نهادینه سازی مشارکت ،جهت تحقق اهداف
موسسه مهرطه قدم بر میدارد.
درک درست از مشارکت آگاهانه و فعاالنه مردم ،انجمنهای مردم نهاد و مواردی از این دست ضامن بقا و توسعه عملکرد روابط عمومی است .روابط عمومی
مهرطه سعی میکند در تالش آگاهانه و قانونی به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با داوطلبان ،گام بردارد؛ چرا که به پشتیبانی و اعتماد دواطلبان
نیازمند است .مهرطه تنها می تواند به بالندگی و مشارکت جویی مدد رساند ،اما قادر نیست شکرگزار و قدردان ایثار و از خودگذشتگی داوطلبان خود باشد.
موسسه نیکوکاری مهرطه دو اصل شفافیت و پاسخگویی را یکی از اصلیترین تعهدات خود در برابر یاورانش میداند .از آنجا که حمایت این موسسه از کودکان
نیازمند سرپرست و خانوادههای زن سرپرست تنها با تکیه بر جلب مشارکتهای مردمی صورت میپذیرد ،لزوم آگاهی داوطلبان از عملکرد در زمینه فعالیتهای
ساالنه ،یکی از اولویتهای موسسه است تا اعضای خانواده بزرگ مهرطه نتیجه مشارکت و کمکهای خود را مشاهده کنند.
روابط عمومی موسسه مهرطه در سال  ۹۴با طراحی و چاپ بروشور ،تهیه گزارش عملکرد ،راه اندازی بخش انگلیسی سایت و کانال تلگرامی ،برگزاری
بازارچهها ،جلسات و همایشهای گوناگون تالش کرد گامهای موثری در جهت معرفی اهداف موسسه بردارد .شرح این فعالیتها در ادامه ذکر میشود.
کانال تلگرامی موسسه مهرطه
با استفاده از شبکههای مجازی موسسه مهرطه تالش دارد با نیکوکاران و داوطلبان خود ارتباط موثرتری برقرار کند از این رو در سال  ۹۴کانال تلگرام مهرطه
راه اندازی شد.
telegram.me/mehretaha
Mehr.e.taha

اردوی بهاره :بهانه ای برای یک روز در کنار هم بودن
اردوی بهاره مهرطه

هرساله در ماه اردیبهشت به منظور تحکیم پیوندهای دوستانه و تقویت همبستگی گروهی میان داوطلبان با موسسه ،اردوی بهاره در محل زمینهای تحت نظارت

سازمان تأمین اجتماعی ایران در منطقه سوهانک برگزار میشود .در این فرصت فرزندان مهرطه میتوانند در کنار اقوام و حامیان و داوطلبان خود ساعاتی خوش

و مفرح داشته باشند.

در سال  ۹۴این اردو در  ۱۸اردیبهشت ماه با حضور گروههای مختلف با برنامههای متنوع از جمله ،تئاتر عروسکی ،اجرای موسیقی ،یوگای خنده و آموزش اوریگامی،
آب پاشی برگزار گردید.

با توجه به اهمیت پرکردن اوقات فراغت دختران مهرطه ،روابط عمومی با جلب همکاری با نهادهای فرهنگی همچون سینماها ،سالن تئاتر ،موزه ها و  ...در این

امر گام های مفیدی بردارد.

همچنین هماهنگی با نیکوکارانی که در شهرهای مختلف امکان پذیرایی از دختران ما را دارند جهت سفرهای نوروزی ،تابستانی و بعد از پایانترم از فعالیتهای

این بخش محسوب میشود.
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برگزاری بازارچه و جشنواره های غذا
در سال  ۹۳موسسه مهرطه با مشارکت یاوران خود چندین بازارچه برگزار کرد.

بازارچه «خاطرهها» در دو نوبت شهریور و اسفند  ۹۳در محل اداری موسسه مهرطه برگزار شد .در این بازارچهها مشارکت کنندگان وسایلی را که نیاز نداشتند به
موسسه اهدا کردند که عواید آن به نفع دختران است .همچنین گروه بانوان همیار نیز غذا و سبزیجات خشک برای فروش ارائه کردند.

جشنواره پاییزه غذای (ملل) مهرطه در تاریخ  ۲۷آذرماه با انواع غذاهای مختلف و انواع کیک و دسرهای اهدایی نیکوکاران برگزار شد و مورد استقبال فراوان قرار
گرفت .در این جشنواره عالوه بر نیکوکاران ایرانی ،نیکوکارانی از کشورهای افغانستان ،اندونزی ،عراق ،کره جنوبی و فلیپین غذاهای محلی خود را جهت فروش

به موسسه مهرطه اهدا کردند.

جشنواره زمستانی غذای مهرطه نیز  ۱۶بهمن ماه با مشارکت نیکوکاران به سبک جشنواره پاییزه برگزار شد .در این جشنواره نیکوکاران اندونزیایی هم مشارکت

داشتند.

بازارچه خیریه نوروزی مهرطه با همکاری مدیران شرکت هنکل در محوطه این مجموعه در تاریخ  ۱۸اسفند ماه برگزار شد.

جشن میالد حضرت فاطمه زهرا(س)

به مناسبت تولد دخت نبی اکرم مراسم جشنی در سالن اجتماعات خانه ارغوان برگزار شد .در این مراسم خانم دکتر توکلی در مورد اهمیت زن و نقش مادری

سخنرانی کردند.
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برگزاری نشستها و آیینها

9

جشن رمضان

رمضان ،ماه نیکوکاری و نزدیک شدن به پروردگار است و مهرطه هرساله برای تشکر و قدردانی از نیکوکاران گرامی مراسم ساده افطاری را در باغی که یکی از

خیران رایگان در اختیار موسسه قرار میدهد ،برگزار میکند .در این مراسم مدیرعامل موسسه ضمن خوشامدگویی گزارشی کوتاه از فعالیتهای ساالنه مهرطه ارائه
دادند .همچنین استاد محمودی به شعرخوانی پرداختند و اجرای موسیقی نیز بر عهده گروه «سیحامون» بود که مانند همیشه داوطلبانه ،نیکوکاران را با موسیقی

روح نواز خود مسحور کردند.

شب شعر عاشورایی
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به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی ،شب شعر عاشورایی با شعرخوانی استاد سهیل محمودی ،دکتر راکعی و سخنرانی آقای منصوری در مورد ضرورت بازخوانی

واقعه عاشورا در سالن اجتماعات خانه ارغوان برگزار شد.

نمایشگاه خیریه کتاب و نشست با نویسندگان زن

موسسه مهرطه در راستای ترویج کتاب خوانی بین دختران تحت سرپرستی اقدام به برگزاری نمایشگاه خیریه کتاب و نشست با نویسندگان زن کرد .این مراسم

 ۱۰و  ۱۱دی ماه در سالن اجتماعات خانه ارغوان برگزار شد.

در این مراسم «-خالی بزرگ» -اثر جمیله دارالشفایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و همچنین آثار فریبا وفی بررسی شد ۱۰ .دی ماه آتوسا افشین نوید ،نویسنده

و منتقد از زوایای مختلف به واکاوی رمان خالی بزرگ پرداخت و جمیله دارالشفایی به سؤاالت او در مورد شخصیتهای این رمان پاسخ داد.

همچنین  ۱۱دی ماه مریم حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در مورد دورههای نوشتار زنانه صحبت کرد و مژده ساالر کیا مروری بر آثار خانم وفی انجام
داد .عالوه بر این نویسندگان کتابهای خود را برای عالقمندان امضا کردند.

در این مراسم خانم دکتر مباشری رئیس سابق دانشگاه الزهرا و جمعی از نویسندگان و مترجمان نیز حضور داشتند.

بخشی از کتابهای این نمایشگاه توسط خانواده کامکار و دلشاد تهرانی به موسسه اهدا شده بود که به نفع دختران به فروش رسید .بخشی دیگر کتابها نیز اهدایی
وزارت ارشاد بود.

بهمن ماه  ۹۴نشست بررسی زوایای کودک -همسری با کمک انجمن جامعه
شناسی ایران برگزارشد .در این نشست غزاله مسعودی مددکار اجتماعی به
سخنرانی در مورد ابعاد این پدیده پرداخت همچنین دکتر شهال اعزازی جامعه

شناس نیز به تبین این آسیب اجتماعی پرداخت و با نگاهی به ابعاد این مساله
راهکارهایی جهت پیشگیری ارائه داد.
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برگزاری نشست علمی برسی زوایای پدیده کودک همسری
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جایزه کتاب مهر

 24اسفند ماه امسال چهارمین دوره داوری کتاب مهر برگزارشد .این جایزه

امسال با هدف حضور دختران نوجوان کوشا برگزار شد و نوجوانان به داوری

رمانهای حوزه نوجوانان که سال گذشته منتشر شدهاند ،پرداختند .این جایزه
با هدف توانمندسازی و افزایش اعتماد به نفس دختران پایه گذاری شده است.

شیوا رنجبر دبیر امسال جایزه کتاب مهر ،مترجم و از اعضای شورای کتاب
کودک و یاس فرجاد دبیراجرایی این جایزه بودند .در این مراسم جمعی از

نویسندگان و مترجمان حضور داشتند.

بازدیدها و دیدارها
بازدید معاون رئیس جمهوری از موسسه مهرطه

شهین دخت موالوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مناسبت
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هفته زن از موسسه مهر طه دیدار کرد.

در این دیدار که صبح سه شنبه  ۲۵فروردین ماه انجام شد ،مدیرعامل موسسه
مهرطه در مورد ضرورت و چگونگی شکل گیری مهر طه سخنانی ایراد کرد.
ایشان به مشکالت نهادهای مدنی فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی اشاره کرد

و به ضرورت واهمیت حمایت دولت از فعاالن مدنی تاکید کرد.

شبی با شمس لنگرودی

جهت ترویج فرهنگ و ادبیات فارسی بر آن شدیم که جلساتی را با حضور
شاعران و نویسندگان مطرح کشور برگزار کنیم از این رو  ۲۰بهمن ماه سال ۹۴

محمد شمس لنگرودی از شاعران مطرح کشورمان مهمان دختران ارغوان بود.

در این دیدار صمیمانه استاد شمس لنگرودی به همراه استاد منصوری در مورد

ادبیات و شعر صحبت کردند و به سؤالهای دختران ما با مهربانی پاسخ گفتند.

تقدیر بنیاد بانک ملت و کانون پرورشی کودکان و نوجوانان

از مهرطه

بنیاد بانک ملت و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان طی مراسمی

 ۱۸مهرماه از افراد و موسساتی را که در مسیر ترویج کتاب گام بر میدارند،
موسسه مهرطه به دلیل برگزاری  ۴دوره جایزه کتاب مهر در این مراسم مورد
تقدیر قرار گرفت.

کارگاه رهیافتهای مشارکتی با انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی با همراهی مهرطه اردیبهشت ماه ،کارگاه رهیافتهای
مشارکتی در حوزه زنان را در سالن اجتماعات به مدت  ۶روز برگزار کرد .در این

کارگاه  ۲نفر از گروه مددکاران داوطلب شرکت کردند.

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه ،سال1394

تقدیر کرد.
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جمع آوری درهای بطری در راستای مشارکت در فعالیت های

زیست محیطی فرزندان خانه ارغوان

مهرطه با همراهی گروه داوطلب هستمت ،در سال  ۹۴اقدام جمع آوری درهای

پالستیکی جهت تهیه ویلچر برای توانیابان کرد .در همین راستا با توجه به
استقبال داوطلبان و همراهی گروه مددکاران داوطلب  ۴عدد ویلچر با درهای

جمع آوری شده (با کمک شهرداری ناحیه  ،۳منطقه  )۶خریداری و به توانیابان
تحویل داده شد.

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه ،سال 1394

14

حمایت آنا نعمتی هنرپیشه سینما از مهرطه

آنا نعمتی بازیگر مشهور سینما با دختران مهر دیدار کرد.

در این دیدار صمیمانه که با همکاری شرکت چای ماسوله انجام گرفت ،دختران

به شعرخوانی پرداختند و خانم نعمتی نیز برای فرزندان داستان خواند و همچنین
در مورد مزایا و معایب شغل بازیگری با دختران بزرگتر گفتگو کرد.

معرفی مهرطه در نمایشگاه صنعت ساختمان

در سال  ۹۴موسسه مهرطه با کمک شرکت ارتباط گستران هزاره در نمایشگاه
صنعت ساختمان که از  ۱۸تا  ۲۱مردادماه در نمایشگاه بین المللی برگزار شد،
به معرفی خود پرداخت.

در این نمایشگاه گروه جوانان داوطلب مهرطه در غرفه شرکت ارتباط گستران

هزاره و فضای باز نمایشگاه به معرفی موسسه پرداختند.

معرفی مهرطه در مرکز اسالمی هامبورگ

همچنین با کمک یکی از داوطلبان ،این موسسه در مرکز اسالمی
هامبورگ معرفی شد.
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مشارکتهای داوطلبان
موسسه نیکوکاری مهرطه جهت تأمین هزینههای خود همیشه نیازمند

ارزشیابی گلرنگ و کارمندان کارگزاری بهمن تقبل کردند.

از سوی شرکتها انجام میشود .در سال گذشته نیز یاران مهربان ما را تنها

• یکی از داوطلبان مهرطه به مناسبت روز دختر تعداد  ۵۰کوله پشتی برای

مشارکت داوطلبان و نیکوکاران است .این مشارکتها به صورت فردی یا

نگذاشتند و به اشکال مختلف به یاری ما شتافتند.

استفاده فرزندان و خانوادههای تحت حمایت و  ۳عدد دوچرخه به موسسه اهدا

• شرکت هنکل (تولیدکننده انواع شوینده) سال  ۹۴به موسسه مهرطه

کرد.

فضای بازی برای دختران خردسال ما فراهم شد.

پیوستند.

کمکهای شایانی کرد .با کمک این شرکت ،حیاط خانه اقاقیا بازسازی شد و

• گروه صنعتی پاکشو در کنار شرکت های حامی امسال به جمع حامیان ما

همچنین ساخت هود برای آشپزخانه ،تأمین شوینده برای موسسه مهرطه و

• در سال  ۹۴پزشکان و دندانپزشکان و روان پزشکان داوطلب در ارائه خدمات

دیگر کمکهای این شرکت بود

انگلیسی و فرانسوی به دختران خانه اقاقیا و ارغوان از دیگر مشارکتهای

خانوادههای تحت پوشش ،خرید  ۲دستگاه لپ تاپ و  ۱دستگاه جاروبرقی از

پزشکی و درمانی کمکهای شایانی به موسسه کردند .آموزش موسیقی ،زبان

• از دیگر مشارکتهای داوطلبان ساخت سن متحرک و کانتر مهرطه توسط

داوطلبان در سال  ۹۴بود.
• ت ًامین مواد خوراکی ،پوشاک ،اقالم بهداشتی از جمله کمک های خیرین بود.

اجتماعات مهرطه را رنگ آمیزی کردند .هزینه رنگ آمیزی سالن اجتماعات

داوطلبانه در مراسم مختلف نیز بخشی دیگر از فعالیتهای گروه جوانان مهرطه

گروه موج سازه است.
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بخشی از کمک های غیر نقدی شامل موارد ذیل بوده است.

به مناسبت روز کار داوطلبانه تعدادی از کارمندان گروه صنعتی گلرنگ سالن

• همچنین طراحی خبرنامه ،پوستر ،بنر و استند ،اجرای موسیقی به شکل

موسسه مهرطه را جمعی از کارمندان اداره برق شمیران ،کارشناسان نظارت و

است.

واحد اداره امور فرزندان
در اداره امور فرزندان ،مربیان ،کارشناسان مددکاری و مشاوران و روانپزشکان

• امور پزشکی – بهداشتی

بر پرورش آموزش و رشد آنها گام های بسیاری در جهت توانمند شدن آنها

از اهم وظایف مددکاری است .در این بخش از یاری و همراهی پزشکان

همکاری شبانه روزی دارند .این گروه با پیگیری وضعیت فرزندان و نظارت

برمی دارند .کمک به روند رشد فرزندان از طریق پیگیری تحصیل ،آموزش
مهارت های زندگی ،شناسایی استعداد و توانمندی های فرزندان و تالش جهت

در این بخش نیاز سنجی ،ارجاع به پزشک مربوطه ،پیگیری و نظارت بر درمان

نیکوکار و داوطلب بهره گرفته می شود.

دستیابی فرزندان به استقالل و خودکفایی ،صورت می گیرد .نظارت بر نحوه

• امور خانوادگی

در بخش مددکاری  ۳کارشناس در حال فعالیت است .در حال حاضر  ۲نفر از

به بررسی صالحیت خانواده و از طریق بازدید از محل زندگی ،برگزاری

دختران مستقل را بررسی میکند .همچنین  ۱۲مربی همچون مادران فرزندان

صالحیت ،این ارتباط برقرار میگردد.

گذران اوقات فراغت فرزندان از دیگر فعالیت های این بخش است.

ایشان وضعیت فرزندان ساکن در خانه ها را پیگیری و مددکار دیگر وضعیت
مسئول لحظه لحظه رشد و تربیت و آموزش فرزندان هستند .در همین راستا

در حوزه امور خانوادگی به منظور برقراری ارتباط میان فرزند و اعضاء خانواده

جلسات مشاوره مددکاری با فرزند و خانواده صورت میگیرد و در صورت تأیید

جلسات آموزشی نیز در موضوعات مختلف برگزار شده است.

و حامی و نظارت بر حسن ارتباط و ارائه راهکارهای مناسب جزء وظایف

وضعیت تک تک فرزندان به دقت بررسی گردد .جهت ارتقاء آگاهی مربیان

واحد مددکاری در  ۵حوزه ذیل مشغول به فعالیت است.
• امور تحصیلی

در بخش امور تحصیلی به شناسایی مراکز آموزشی و ثبت نام فرزندان در این

مراکز و پیگیری مستمر وضعیت تحصیلی آنان از طریق برگزاری جلسات
آموزش پرداخته میشود.

در بخش امور حامیان بررسی افراد داوطلب و برقراری ارتباط میان فرزند

مددکاری است.

• اوقات فراغت

در بخش اوقات فراغت کشف استعداد فرزندان و برنامه ریزی و هماهنگی الزم

به منظور شکوفا گشتن این استعدادها به عهده مددکار است.

در ادامه برنامههای آموزشی ،فرهنگی و بهداشتی و درمانی انجام شده در سال

 ۹۴به طور مجزا در هر یک از دو خانههای اقاقیا و ارغوان اشاره میشود:
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تالش می شود با تشکیل جلسات ماهانه و همچنین ارائه گزارش روزانه

• امور حامیان
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خانه اقاقیا
 12فرزند در خانه اقاقیا در کنار هم به همراه مربیان خود به صورت شبانه روزی

 ۶نفر از دختران اقاقیا با مساعدت مدیر یک مجموعه آموزشی غیرانتفاعی در

جدول سنی و مقطع تحصیلی

 ۲فرزند  ۱۱و  ۹ساله ما نیز به جز آموزش در مدرسه از کالسهای تقویتی نیز

زندگی میکنند.

مقطع

فراوانی

زیر سن مدرسه

۶

کالس اول

۱

پیش دبستانی
کالس سوم

کالس پنجم

۳
1
1

این مدرسه در مقطع پیش دبستانی و دبستان مشغول تحصیل هستند.

برای بهبود وضعیت تحصیلی خود استفاده میکنند.
عنوان
کالس درسی

جدول کالسهای تقویتی

ریاضی

بررسی تمرکز

رسیدگی به کلیه
دروس

فراوانی

تعداد نفرات
شرکت کننده

هر هفته

۲

 ۲روز در هفته

۲

 ۴جلسه

۱

آموزش

دختران زیر سن مدرسه  ۵-۴سال در مهدکودک خانه اقاقیا توسط مربیان موسسه مهرطه صبحها آموزشهای پیش دبستانی میبینند .این آموزشها مطابق با
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برنامههای تعریف شده توسط تیم آموزشی موسسه مهرطه طراحی شده است که توسط مربیان پیگیری میشود.

در برنامه آموزشی مهدکودک خانه اقاقیا ،آشنایی با هویت ایرانی ،فروشگاه (آداب رفتاری و نحوه خرید) ،مشاغل مختلف ،تغییر طبیعت و ویژگی فصلها ،پرورش
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طی سال این موضوعها را به دختران اقاقیا آموختند.

آموزش روبوتیک از دیگر فعالیتهای دختران خانه اقاقیا در سال  ۹۴بوده است .اوریگامی هم برنامه آموزشی دیگری بود که در سال  ۹۴توسط یکی از داوطلبان
برای دختران خانه اقاقیا اجراشد .با کمک یکی دیگر از داوطلبان برنامه کتابخوانی به صورت هفتگی انجام شده است .خواندن کتاب فعالیتی همیشگی است که

توسط مربیان هم به طور فردی یا گروهی برای دختران پیگیری میشود.

یادگیری قران کریم و سورههای کوچک جزء  ،۳۰نقاشی با موضوع خداشناسی و حفظ کردن اشعار در این زمینه به همراه اجرای نمایش واقعه عاشورا از دیگر

برنامههایی بود که طی مهرماه تا دی ماه به دختران آموزش داده شد.

زبان فرانسه و موسیقی نیز به طور هفتگی به فرزندان آموزش داده شد و همچنان ادامه دارد .دختران خانه اقاقیا  ۲ساعت در هر هفته آموزش می بییند.

با کمک موسسه آموزشی «چشم من» در مهر و آبان ماه دختران ما با مفاهیم ساده ریاضی و علوم آشنا شدند و همچنین ساخت نقشه با چوب ،بادکردن بادکنک با

کمک سرکه و جوش شیرین و بازیهایی برای تقویت حافظه موضوعاتی بود که دختران خانه اقاقیا با کمک این موسسه در مورد آنها آموزش دیدند.

احساسات و بیان آن ،گیاهان ،خیابان (چراغ راهنما ،پلیس ،محلهای عبور ،کوچه ،خیابان ،بلوار و میدان) ،جانوران و انواع وسایل نقلیه نیز گنجانده شده بود و مربیان

اقدامات درمانی

موسسه مهرطه همزمان به سالمت جسم و روان کودکان اهمیت میدهد و اقدامات درمانی موسسه شامل تامین سالمت روانی و جسمانی فرزند است .زیرا بیشتر
دختران ما به دلیل شرایط زندگی قبلی خود نیازهای ویژه به روان درمانی دارند.

در سال گذشته پزشکان ،دندان پزشکان ،مشاوران و مؤسسات درمانی به یاری فرزندان ما آمدند و با همراهی آنها بخشی از هزینههای درمانی و بهداشتی کودکان

ما به شکل داوطلبانه تأمین شد .در سال گذشته همکاری تمام وقت مشاور روانشناس ،سالمت روانی فرزندان را تحت نظارت داشته است.
جدول مراجعات پزشکی و درمانی

پزشک عمومی

۵

۳

دندان پزشک

۱۲

۷

چشم پزشکی

۴

۱۳

مراجعه به آزمایشگاه

۱

۱

متخصص گوش و حلق و بینی

۶

۱

روان درمانی

۴

۱

گفتار درمانی کلیه کودکان  ۴۰ساعت

۳

۱۱

بازی درمانی

۹

۱

ویزیت پوست

۴

۵

روانپزشک

۴

۲

اورژانس و دکتر اطفال

۷

۱۶

معاینه در بیمارستان علی اصغر و انجام سونو گرافی لوزه

۱

۵

معاینه و فریز شدن زگیل در بیمارستان رازی

۲

۵

مراجعه به مرکز مشاوره

۱۸

۲

جلسه مسئولیت پذیری

۲

۲

ارزیابی فرزندان از نظر رشد

۳

۱۱

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه ،سال1394

مراجعات صورت گرفته

تعداد جلسات

تعداد مراجعین
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اوقات فراغت

عالوه بر برنامههای آموزشی ،پرکردن اوقات فراغت دختران به بهترین شکل ممکن یکی از دغدغههای موسسه مهرطه است .دختران خانه اقاقیا عالوه برگشت

و گذار در بوستانهای سطح شهر تهران و مسافرت ،توانستند تاتر و فیلمهای مختص کودکان را نیز ببینند .تاتر گرفالو ،غوالقو ،ریناردروباهه ،خاله سوسکه ،گلهای

دوست نداشتنی و فیلم وروجکها و شاهزاده روم از جمله تاترها و فیلمهایی بود که دختران ما در این سال مشاهده کردند .همچنین آموزش شنا به عنوان ورزشی
مفرح و مفید برای جسم و جان نیز برای دختران در نظر گرفته شده بود .این امر با مساعدت مدیریت یک مهد کودک و واگذاری استخر در روزهای تعطیل به

دختران مهرطه محقق شد.

برنامه روز جهانی کودک ،الک پشت پرنده (جایزه کتاب کودک) ،شبهای قدر ،اعیاد مذهبی مانند عید غدیر و فطر ،زیارت امام زاده صالح و حضرت عبدالعظیم از
دیگر برنامههایی بود که دختران ما در آن شرکت کردند.

در سال  ۹۴دختران خانه اقاقیا  ۲بار دسته جمعی به شمال و فشم مسافرت کردند ضمن این که برخی از فرزندان ما همراه همکاران به مشهد سفر کردند.
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فعالیتهای واحد مددکاری خانه اقاقیا

در سال  ۹۴مددکاران موسسه مهرطه فعالیتهای متعددی برای بهبود وضعیت دختران اقاقیا داشتند .این فعالیتها شامل بازدید از زندان ،بازدید از منازل بستگان
یا پدر و مادر فرزندان بدسرپرست ...،بوده است که شرح کلیه فعالیتهای انجام شده در جدول زیر ذکر شده است.
جدول مراجعات پزشکی و درمانی

موارد

بازدید

بازدید از منزل اقوام فرزندان

بازدید از مهد کودک و مدرسه

۱۰

جلسه با خانواده ،اقوام

۱۲

مراجعه به ندامتگاه رجایی و شهرری

۶

مراجعه به مجتمع قضایی بعثت

۲

مراجعه به مجتمع قضایی ویژه قتل

مراجعات به بهزیستی به بهزیستی اسالمشهر
مراجعه به ثبت احوال

مراجعه به مدرسه و پیش دبستانی رسا جهت ثبت
نام

مراجعه به پزشک قانونی کهریزک جهت گرفتن
آزمایش DNA

مراجعه به اداره سرپرستی جهت جستجو و آدرس
والدین فرزندان

مراجعه به ستاد پذیرش بهزیستی

مراجعه به بیمارستان الغدیر جهت گرفتن گواهی
والدت

جلسه تدوین پرونده

۱
۲
۸
۵
۲۵
۱
۶
۳
۱
۴۹

جلسات مربیان با مدیریت و روانشناس

به دفعات

جلسات بررسی وضعیت فرزندان

به دفعات

جلسات واحد مددکاری با مدیریت

به دفعات

پیگیری

جلسه کمیته ترخیص فرزند

۱

هماهنگیهای پزشکی

به دفعات

پیگیری شناسنامه فرزندان از بهزیستی و اداره
سرپرستی

باز کردن حساب بانکی

گفتگو با پدرفرزند در دادگاه
گفتگو با مادر فرزندان
گفتگو با مادربزرگ

گفتگو با پدر فرزندان

گفتگو با عمه فرزندان

گفتگو با مادر فرزندان در زندان
گفتگو با پدر فرزندان در زندان

گفتگو با مادر فرزندان در بهزیستی

گفتگو با پدر و مادر فرزند جهت ترخیص
گفتگو با خاله فرزند

به دفعات
۵
۵
۱

۱۲
۲

۲۰
۸
۵
۲
۲
۲

۲۰
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مراجعات مراجعه به بهزیستی جهت انجام امور اداری فرزندان

جلسات

فراوانی

جلسات مراقبت

۲
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جلسات تدوین پرونده

مربوط به بررسی ماه به ماه وضعیت فرزندان از جنبههای گوناگون ،آموزشی ،خانوادگی ،بهداشتی و درمانی و  ...است .جلسات مراقبت سالی  ۲بار برگزار میشود که

طی آن وضعیت فرزندان به طور کلی بررسی میشود تا میزان تحقق برنامههای ماهیانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

در سال گذشته به واسطه صدور حکم از سوی قاضی دادگستری یکی از دختران خانه اقاقیا ترخیص شد و به خانواده خود تحویل داده شد .این فرزند مهرطه به

دلیل شرایط نامساعد خانواده تاکنون تحت سرپرستی مهرطه بود.

خانه ارغوان
دختران بزرگسال موسسه مهرطه در خانه ارغوان براساس گستره سنی در واحدهای جداگانه زندگی میکنند .دختران دانش آموز در  ۱واحد ،دختران دانشجو و شاغل

در  ۳واحد مجزا در کنار یکدیگر و مربیان خود روزگار می گذارنند .در حال حاضر  ۱۹نفر از فرزندان در خانه ارغوان زندگی میکنند.
جدول مقاطع تحصیلی دختران خانه ارغوان

مقطع

فراوانی

دوم دبیرستان ریاضی

۱

سومهنرستانمعماری

۱

سومدبیرستانریاضی
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دانشجو

22

ششم

پیش دانشگاهی

هنرستان گرافیک
پیش دانشگاهی
رشته تجربی

پایه سوم رشته
خیاطی هنرستان

۱
۱
۱
۱

پایه سوم دبیرستان

۳

دیپلم

۳

۶
1

چهارنفر از فرزندان موسسه مهرطه شاغل هستند ،در این بخش داوطلبان مهرطه به یاری شتافته و در بعضی از

مواقع فرصت های شغلی برای فرزندان فراهم می کنند.
آموزش

دختران خانه ارغوان از کالسهای تقویتی جهت بهتر شدن وضعیت درسی خود بهره می برند .و جلسات

مشاورهای کنکور و آموزشهای مرتبط برای فرزندانی که در آستانه ورود به دانشگاه هستند از سایر برنامههایی
است که به طور مستمر اجرا میشود.

جدول کالسهای تقویتی خانه ارغوان

عنوان کالس
ریاضی

فیزیک
شیمی

حسابان

مشاوره آموزشی داخل موسسه

مشاوره آموزشی خارج از موسسه

تعداد جلسات تعداد نفرات شرکت کننده
۲۵
۱۵
۸
۶
۲
۶

۴
۴
۱
۱
۱
۳

اوقات فراغت

در موسسه نیکوکاری مهرطه متناسب با نیازهای دختران خانه ارغوان برنامههای متفاوتی برای پر کردن اوقات فراغت آنان برنامه ریزی میشود .در سال  ۹۴نیز

این نیازمندیها در نظر گرفته شد و دختران ،عالوه بر سفر و گردشهای جمعی و مهمانی رفتن به خانه اقوام و وابستگان ،در کالسهای تقویتی و ورزشی نیز
شرکت کردهاند.

فراوانی

تعداد نفرات شرکت کننده

اوقات فراغت

آموزش زبان در موسسه

 ۵جلسه

۳

پیالتس

 ۴۴جلسه

۳

به دفعات

همه فرزندان

۲

۵

آموزشگاه زبان سفیر
آموزش زبان فرانسه
استخر

۱۲
۳

۳
۳

مراسم شب احیا – مراسم عاشورا و تاسوا

۳

مراجعه به کتابخانه

هر دو هفته یکبار

1

سفر به اصفهان

نوروز ۹۳

همه فرزندان

سینما

سفر به مشهد

سفر به بندرانزلی

تابستان ۹۴
۱

همه فرزندان

۶
۴
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پارک

 ۳ترم

۳
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فعالیتهای واحد مددکاری در خانه ارغوان

در سال  ۹۴واحد مددکاری خانه ارغوان فعالیتهای متفاوتی در راستای وظایف خود انجام داده است که شرح آن در ادامه ذکر میشود.
فعالیتها
بازدید

بازدید از منزل اقوام فرزندان

موارد

بازدید از منزل فرزندان ترخیصی
بازدید از محل کار فرزندان

مراجعه به مدارس (گروه آموزشی و مددکاری)

مراجعات

مراجعه به مراکز دولتی و غیردولتی (ثبت احوال و کارت ملی)

مراجعه به دفتر امالک جهت اجاره مسکن برای یکی از فرزندان

مراجعه به مراکز دولتی و غیر دولتی (مراجعه به بانک برای افتتاح حساب)

مراجعه به مراکز دولتی و غیر دولتی (ثبت احوال .استعالم هویت خانوادگی فرزند)
جلسات با حضور مربیان و مددکاری در خصوص مسائل فرزندان

جلسه با فرزندان هر واحد به صورت فردی

جلسه با گروه آموزشی
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جلسات

جلسه مراقبت (تیمی)

۱
۲

به دفعات
۵
۱
۳
۲

هر روز صبح
به دفعات
به دفعات
۱۹

جلسه واحد مددکاری با مدیریت به منظور تصمیم گیری در امور روزمره فرزندان

جلسه با خانواده ،اقوام و حامیان فرزندان

به دفعات

جلسه تحویل شیفت از مربیان

کارگاه آموزشی مربیان

هماهنگی برنامههای آخر هفته

هر روز صبح
 ۴۰بار
۱

به دفعات

کارگاه روشهای دستیابی به موفقیت کنترل خشم و هویت

۱

پرداخت شهریه دانشگاه

۲

یافتن اقوام فرزندان

پیگیری

۲۰

به دفعات

برگزاری جلسات تدوین بصورت ماهانه جهت بررسی وضعیت فرزندان

برنامه ریزی

فراوانی

۳

تهیه وسایل جهت زندگی مستقل

۲

گزارش پس از ترخیص

۲۵

کمک مالی مستمر و موردی

۸

استقالل فرزندان
دختران مهرطه توسط مددکار بعد از استقالل همچنان از نظر رسیدگی به وضعیت معیشت ،بهداشت ،خدمات درمانی و مشاوره و آموزش مورد حمایت قرار دارند و

برخی از آنان سبد کاال دریافت میکنند .ضمن آن که مددکار با آنان در ارتباط است تا در صورت بروز هرگونه مشکلی به آنان کمک کند.

یکی از دختران با ازدواج مرحله جدیدی از زندگی را آغاز کرد که با کمک نیکوکاران جهیزیه مناسبی برای آغاز زندگی مشترک او تهیه شد.همچنین با اجاره یک

آپارتمان در کنار منزل مادر یکی از فرزندان امکان زندگی جدیدی برای او فراهم شد.

از دیگر سو بسته به شرایط دختران استقالل یافته مهر طه تالش میکند حمایتهای مالی نیز از آنان به عمل آورد .تهیه پول ودیعه مسکن یا تأمین بخشی از
آن از اینگونه حمایتهاست.

یکی دیگراز فعالیت های موسسه پیگیری وضعیت خانواده فرزندانی است که به دالیل متفاوت از هم پاشیده شده اند .مهرطه تالش میکند تا با توانمندسازی ،این

خانواده های از هم گسیخته را به هم پیوند دهد.

واحد مددکاری زنان رسپرست خانوار (مهرآوران)
این گروه با هدف کمک به خانوادههای در معرض آسیبهای اجتماعی تشکیل شده
پرونده وضعیت آنها را بررسی کرده و به فراخور به آنان کمک رسانی می شود .در سال

 94یکصد و ده خانواده آسیب پذیر تحت حمایت این گروه قرار گرفتند.

از فعالیتهای این گروه میتوان به کمک در حل مشکالت موجود در زمینه مسکن

خانوادههای نیازمند ،حمایت از فرزندان محصل و دانشجویان خانوادههای نیازمند ،تأمین
هزینههای درمانی برای تعدادی از مددجویان نیازمند ،پرداخت وام ،توزیع سبدکاال و تهیه
جهیزیه ...اشاره کرد.

در سال  ۹۴این گروه فعالیتهای خود را در بخشهای مختلف دنبال کرد از جمله

پرداخت کمک هزینه معیشت ،تحصیل ،درمان ،بیمه ،خرید و اجاره مسکن ،معرفی افراد
تحت پوشش به مراکز مهارت آموزی ،کاریابی و مراکز مشاوره .این گروه به  ۳۸زن

سرپرست خانوار وام با رقمهای مختلف از سقف  700هزار تومان تا  10میلیون تومان

متناسب با نیازی که داشتند ،اعطا کرد .همچنین مانند سالهای گذشته سبدکاال هر دو
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ماه یکبار به طور متوسط به  ۵۰خانواده که بیشتر در معرض آسیب هستند،

اهدا شد .لیست اقالم عبارتاند از :گوشت ،مرغ ،برنج ،ماکارونی ،انواع حبوبات،
روغن ،قند و شکر ،چای ،رب ،سویا ،شیر و انواع شوینده و مواد بهداشتی.

در کنار این خدمات ،این گروه کمکهای دیگری نیز به مددجویان ارائه داد از

جمله کمک هزینه بهداشتی به  ۳۹نفر ،کمک هزینه معیشت به  ۲۲نفر ،کمک
هزینه تحصیلی به  ۲۷نفر ،کمک هزینه خدمات درمانی (شامل خدمات داروی

و بیمه) به  ۱۵نفر و کمک هزینه مسکن نیز به  ۶نفر اعطا شد.

توسط گروه مهرآوران و نیکوکاران مرتبط با این گروه هزینه الزم جهت

خریداری  ۱باب منزل مسکونی برای یک زن سرپرست خانوار – که خود و ۲

فرزندش براثر نشست گاز در آتش سوخته بودند -فراهم شد و خانهای نوساز

در منطقه  ۲۱متری جی خریداری شد که این خانواده در زمستان در این منزل
سکونت گزیدند .همچنین خانهای که سال  ۹۳جهت استقرار  ۱زن سرپرست
خانوار دیگر در حال ساخت بود در سال  ۹۴به اتمام رسید و خانواده مزبور
نیز در آن ساکن شدند .گروه مهرآوران عالوه بر اینها با کمک خیریه ریحانه

السعادت برای همسر یکی از مددجویان -که در اثر برق گرفتگی از ناحیه ۲

پا دچار صدمه شده بود -پروتز پا تهیه کرد و همچنین منزلی کوچک سمت
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ورامین برای این خانواده اجاره شد و تالش کرد شرایط کار کردن برای این

مرد را فراهم آورد .همچنین  ۱۵عدد مانتوی نفیس که توسط  ۱مزون به گروه
مهرآوران اهدا شده بود در اختیار مددجویان این گروه قرار گرفت .عالوه بر این

از مجموع  ۹۰عدد کاپشن اهدائی  ۳۰عدد آن به فرزندان موسسه ۳۰ ،عدد به

مددجویان و  ۳۰عدد نیز به دختران دانش آموز یکی از مدارس محروم تهران
که تحت پوشش گروه مهرآوران هستند ،اهدا شد.

در جشن پایان دوره سال تحصیلی  ،94به دانشجویان و دانش آموزان ممتاز

خانواده های تحت پوشش  30عدد کوله پشتی اعال هدیه شد و دانشجویان
پذیرفته شده در کنکور سراسری کارت هدیه  50هزار تومانی دریافت کردند.
شماره حساب مهراوران طه

۶۲۷۳-۵۳۹۹-۹۱۶۶-۷۲۲۹
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موسسه نیکوکاری مهرطه ،به منظور پایایی و توسعه فعالیتهای خود همواره نیازمند مشارکت های مردمی است.
باتکیه بر فضل و لطف خداوندی حضور داوطلبان مسئول و متعهد همواره نقطه اتکا و امید موسسه به آینده بوده

است .به همین منظور موسسه از همه نیکوکاران دعوت میکند تا با حضور در موسسه از فعالیتهای مجموعه آگاه
شوند و به خانواده مهرطه بپیوندند.
نشانی موسسه نیکوکاری مهرطه

ساختمان شماره  :۱خیابان میرزای شیرازی شمالی کوچه شهدا ،شماره  ،۱۰تلفن ۸۸۷۱۷۳۱۸

ساختمان شماره  :۲خیابان مطهری ،خیابان الرستان ،کوچه مجلسی ،شماره  ،۲۷تلفن ۸۸۸۰۰۱۹۵
نشانی کانال مهرطه

https://telegram.me/mehretaha

نشانی وبگاه مهرطه
www.mehretaha.com

نشانی ایمیل
mehretaha@gmail.com

شمارههای کارت موسسه مهرطه
شماره کارت تجارت

۶۲۷۳-۵۳۹۹-۹۱۶۶-۷۲۲۸
شماره کارت پاسارگاد

۵۰۲۲-۲۹۱۰-۱۶۹-۳۵۹۵

