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سخــن اول

موسسه نیکوکاری مهرطه ،نهادی مدنی است که با هدف تاثیر 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.
گزارش پیشرو شرح فعالیتهای موسسه مهرطه در بخشهای مختلف ،به
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.

.

زهره زارع
مدیرعامل موسسه مهرطه
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مقـدمــه
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 وبا 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 کاشتن بذر
عشق و محبت در وجودشان ،آنها را برای ورود به عرصهی زندگی آماده سازد.
اکنون تعداد دختران مهرطه 34نفر است که در گسترهی سنی  ۴تا  ۲۴سال در  ۲خانهی مجزا -اقاقیا و ارغوان -در تهران
زندگی میکنند .امسال  8فرشته کوچک به خانواده بزرگ مهرطه پیوستند .کوچکترین آنان  4ساله و بزرگترین شان 11
ساله است .سال  95البته شادمانی دیگری هم برای ما داشت .دو دختر ارغوانیمان را با توکل بر خدا و با هزاران آرزو برای
موسسه مهرطه به دلیل اهمیتی که خانواده در رشد شخصیت افراد دارد ،تالش کرده است محیط نگهداری دختران را تا
حد امکان به یک خانه معمولی تبدیل کند .بنابراین در سال  ۹۱با هدف فراهم کردن فضای خصوصی بیشتر برای فرزندان،
توانستیم با کمک نیکوکاران ساختمان ارغوان را بازسازی کرده و آن را به واحدهای مستقل تبدیل کنیم .در حال حاضر ۴
واحد آپارتمان در خانه ارغوان قرار دارد که فرزندانمان در کنار هم بر اساس گروه سنی زندگی می کنند .در سال  92هم
خانه اقاقیا با هدف پذیرش دختران  3تا  6سال و با همت نیکوکاران حامی مهرطه بازسازی شد و در سال  93تعداد  10فرزند

همچنین در یک فرایند مستقل سازی دختران ،آنهایی که مشمول شرایط آن از جمله اشتغال /ازدواج قرار می گیرند از خانه
ارغوان مرخص و برای زندگی مستقل هدایت می شوند .بعد از استقالل نیز انها برای  5سال دیگر تحت سرپرستی موسسه

.

میکنند.
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در این گروه سنی پذیرش شدند .اکنون در خانه اقاقیا دختران پیش دبستانی و دبستانی با مربیان خود در کنار هم زندگی
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خوشبختی آنان را ،راهی خانه بخت کردیم.
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قرار دارند .در حال حاضر  32نفر از دختران تحت سرپرستی موسسه در فرایند مستقل سازی هستند.
همچنین در سال  95مهرطه ،با مدد جستن از باری تعالی و داوطلبان پاکدل خود ،پروژه جیرفت را آغاز کرد .طی این پروژه
سعی داریم وضعیت معیشت ،بهداشت و آموزش ساکنان و دانش آموزان روستای قاسم آباد از منطقه بلوک جیرفت را بهبود
بخشیم ودر راستای توانمندسازی اهالی این روستا گام برداریم .مجموع فعالیت های موسسه در این روستا به تفضیل در این
گزارش ذکر خواهد شد.
در ادامه این گزارش به معرفی بخشهای مختلف مهرطه و برنامهها و فعالیتهای انجام شده موسسه در سال  ۹5می پردازیم.

نگاهی به واحدهای مختلف موسسه نیکوکاری مهرطه
بخشهای موسسه مهرطه هم اکنون عبارتاست از بخش های مالی ،روابط عمومی،مددکاری  ،مشاوره و روان شناسی .با رشد
موسسه به تدریج شاهد ابراز عالقه افراد مختلف برای انجام کارهای دواطلبانه در این موسسه بودهایم.
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موسسه مهرطه تالش کرده است از توانمندیهای داوطلبان برای آموزش ،امور پزشکی ،پر کردن اوقات فراغت فرزندانش و
سایر افراد نیازمند استفاده کند.
مدیریت این بخش به انضمام گزارش اخبار و به روز رسانی سایت ،تهیه خبرنامه ،تدوین و طراحی بروشور و پوستر و برگزاری
مراسم مختلف برعهده واحد روابط عمومی موسسه مهرطه است.
واحد مددکاری بخش دیگر موسسه است که خود به  ۲بخش امور فرزندان (داخل و خارج از موسسه) و امور زنان سرپرست
خانوار تقسیم میشود .بخش زنان سرپرست خانوار توسط یکی از هستههای فعال داوطلبان این موسسه -گروه مهرآوران-

.

مدیریت میشود .این عزیزان  7سالی است که در قالب گروه فعالیت میکنند.
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واحد مددکاری
هدف از مداخالت مددکاری اجتماعی قادر سازی افراد ،گروهها و اجتماعات برای حل مشکالت و توانمندسازی در این
راستاست.
گروه مددکاری موسسه مهرطه نیز همین اهداف را دنبال میکند ،این گروه با پیگیری وضعیت فرزندان و خانواده آنها گامهای
بسیاری در جهت توانمند سازی فرزندان مهرطه برمیدارد .کمک به روند رشد فرزندان از طریق پیگیری تحصیل ،آموزش
مهارتهای زندگی ،شناسایی استعداد و توانمندی های فرزندان و تالش جهت دستیابی آنان به استقالل و خودکفایی ،از جمله
تالشهای این واحد است .نظارت بر نحوه گذران اوقات فراغت فرزندان از دیگر فعالیتهای این بخش است.
واحد مددکاری یکی از فعالترین واحدهای موسسه مهرطه است .در حال حاضر در این بخش  2مددکار فعال هستند آنها
وضعیت فرزندان ساکن و خارج از موسسه را پیگیری میکنند .همچنین  ۱۲مربی همچون مادران این فرزندان به طور شبانه
روز و گردشی در کنار آنها زندگی می کنند.

امور تحصیلی
در بخش امور تحصیلی به شناسایی مراکز آموزشی پرداخته و به ثبت نام فرزندان در این مراکز مبادرت می روزند .پیگیری
مستمر وضعیت تحصیلی فرزندان از طریق برگزاری جلسات آموزش از وظایف این بخش است.

.

در این بخش نیاز سنجی ،ارجاع به پزشک مربوطه ،پیگیری و نظارت بر درمان از اهم وظایف مددکاری است.
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واحد مددکاری مهرطه طبق شرح وظایفی که برای این بخش تدوین شده است در  ۵حوزه ذیل مشغول به فعالیت است.
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امور خانوادگی
در حوزه امور خانوادگی به منظور برقراری ارتباط میان فرزند با اعضاء خانواده شان به بررسی صالحیت خانواده از طریق
بازدید از محل زندگی و برگزاری جلسات مشاوره مددکاری با فرزند و خانواده دست می زنند و در صورت تأیید صالحیت این
ارتباط برقرار میگردد.

اوقات فراغت
در بخش اوقات فراغت کشف استعداد فرزندان و برنامه ریزی و
هماهنگی الزم به منظور شکوفا سازی این استعدادها به عهده
مددکاران است.در ادامه برنامههای آموزشی ،فرهنگی و بهداشتی
و درمانی انجام شده برای فرزندان در سال  ۹5به طور مجزا در
خانههای اقاقیا و ارغوان اشاره میشود.
گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه
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جدول سنی و مقطع تحصیلی
مقطع

فراوانی

زیرسن مدرسه

5

پیش دبستانی

۳

کالس اول

5

خانه اقاقیا
خانه اقاقیا واقع در خیابان میرزای شیرازی کوچه شهدا است که در سال  81ساختمان آن توسط نیکوکاران وقف موسسه
مهرطه شد .در حال حاضر  13دختر در خانه اقاقیا در کنار هم به همراه مربیان خود به صورت شبانه روزی زندگی میکنند.
 5نفر از دختران اقاقیا با مساعدت مدیر یک مجموعه آموزشی غیرانتفاعی در این مدرسه در مقطع پیش دبستانی و دبستان
مشغول تحصیل هستند.
 ۲فرزندکالس اول ما نیز به جز آموزش در مدرسه از کالسهای تقویتی که توسط یکی از داوطلبان خوب ما برگزار می شود
برای بهبود وضعیت تحصیلی خود استفاده میکنند.
موسسه مهرطه همزمان به سالمت جسم و روان کودکان اهمیت میدهد و اقدامات درمانی موسسه نیز شامل  ۲بخش
جسمانی و روحی است زیرا بیشتر دختران ما به دلیل شرایط زندگی قبلی خود نیازهای ویژه روان درمانی دارند.
همچنین در سال  95یکی از دختران ما با تالش مددکاری و درخواست مادربزرگ و پدربزرگ خود که شرایط نگهداری از این
در سال  95پزشکان ،دندان پزشکان ،مشاوران و مؤسسات درمانی مانند سال های گذشته به یاری فرزندان ما آمدند و با
همراهی آنها بخشی از هزینههای درمانی و بهداشتی کودکان ما به شکل داوطلبانه تأمین شد.

آموزش
آموزش فرزندان به ویژه در سنین کودکی از مهم ترین رسالت هایی است که مهرطه برای خود قائل است چرا که بنیاد

کودک و نوجوان شرکت کردند .نام نویسی آنان در این کالس ها با هدف افزایش خالقیت کودکان ما بود.
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در طول سال تحصیلی بیشترین تمرکز بر تحصیل دختران است اما در تابستان دختران ما در کالس های کانون پرورشی

.

شخصیت هر انسانی در کودکی بنا نهاده می شود .مهرطه با توجه به حساسیت خویش در این زمینه گام برمی دارد.
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فرزند را داشتند از خانه اقاقیا ترخیص شد .وضعیت این فرزند از طرف مددکاری همچنان پیگیری می شود.

9

البته اهمیت آموزش و برنامه ریزی در این جهت تنها به تابستان منحصر نیست و
دختران ما در همه فصل های سال متناسب با نیازشان آموزش می ببیند.
از دیگر سو با کمک یکی از داوطلبان کالس های زبان فرانسه در بهار و تابستان
برای دختران خانه اقاقیا برگزار و در طول تابستان داستان های قرانی توسط
موسسه انصارمهدی برای دختران روایت شد.
جدول برنامه های آموزشی خانه اقاقیا
نام برنامه
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تعداد فرزندان تعداد جلسات

قصه خوانی در کانون پرورش فکری

2

تابستان

کالژ در کانون پرورش فکری

2

تابستان

نمایش خالق در کانون پرورش

2

تابستان

زبان فرانسه

5

بهار و تابستان

همه فرزندان

هشت جلسه

خوانش قران مجید و روایت داستانهای قرآنی توسط موسسه

انصارالمهدی

اوقات فراغت
در موسسه مهرطه تالش میکنیم اوقات فراغت دختران را به
بهترین شکل ممکن با ورزش ،سفر و بازی پر کنیم در این مسیر
همواره از یاری داوطلبان برخوردار بوده ایم .سفر به شمال ،بازدید
از سرزمین لیلی پوتها و مجموعه گندمک با مشارکت داوطلبان
ما امکان پذیر شد که جای تقدیر دارد .همچنین در تابستان دو
دختر ما به مدت دو ماه آموزش شنا دیدند.

جدول برنامه های اوقات فراغت

تماشای تاتر

5

 7بار

سفر به شمال

همه فرزندان

یک بار

اردوی یک روزه لواسان

همه فرزندان

یک بار

زیارت امام زاده صالح

همه فرزندان

چندین بار

زیارت امام زاده شاه عبدالعظیم

همه فرزندان

یک بار

شرکت در مراسم عاشورا و تاسوعا

همه فرزندان

یک بار

شرکت در مراسم جشن امام حسن(ع) در موسسه

همه فرزندان

یک بار

بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و آشنایی بارسوم شهر های
مختلف

همه فرزندان

یک بار

شرکت در مراسم یلدا در موسسه

همه فرزندان

یک بار

شرکت در کارناوال عروسکی

همه فرزندان

یک بار

بازدید از سرزمین لیلی پوتها

همه فرزندان

یک بار

بازدید ازمجموعه گندمک و آشنایی با نان پزی و بافندگی

همه فرزندان

یک بار

بازدید از سرزمین عجایب

همه فرزندان

یک بار

بازدید از حیات وحش

همه فرزندان

یک بار

رفتن به استخر

همه فرزندان

هفته ای یکبار

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.
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در سال  ۹5مددکاران موسسه مهرطه فعالیتهای متعددی برای بهبود وضعیت دختران اقاقیا داشتند .این فعالیتها شامل
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فعالیتهای واحد مددکاری خانه اقاقیا
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نام برنامه

تعداد فرزندان شرکت کننده

تعداد دفعات شرکت

11

جدول اقدامات مددکاری
برقراری ارتباط(تلفنی و حضوری) با خانواده های فرزندان ماهانه برای  10فرزند
جلسه با مدیریت جهت بررسی مسائل موسسه و فرزندان هفته ای دوبار
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جلسه توجیهی با معلم های خصوصی

یک بار برای  5فرزند کالس اول

جلسه با وکیل موسسه

 4بار

جلسه تیمی

دوبار در سال هر شش ماه برای هر 10
فرزند

پذیرش کودک جدید

 4فرزند

ترخیص فرزند به خانواده

 2فرزند

پذیرش مجدد کودک ترخیص شده به علت مشکالت
خانوادگی

 1نفر

بازدید از منزل خانواده های فرزندان

 7مرتبه برای شش فرزند

بازدید از منزل خانواده فرزندان ترخیص شده

 2نفر  3مرتبه

تماس تلفنی با خانواده فرزندان ترخیصی جهت پیگیری
وضعیتشان

 3نفر سه ماه یکبار

یادداشت گزارشهای فردی و بازدیدهای مددکاری

بعد از هر تماس تلفنی ماهانه و بازدیدها
انجام شده است

مراجعه به ثبت احوال جهت پیگیری وضعیت شناسنامه
فرزند

 7مرتبه جهت امور شناسنامه

بازدید از محل کار مادر یکی از فرزندان

یک بار برای 2فرزند

جلسه های مددکاری با مشاور موسسه جهت مسائل مربوط
به فرزندان

هر هفته

مراجعه به دادسرا جهت پیگیری امور
فرزندان(شناسنامه،بازدید محل زندگی،جواب نامه مربوط
 7مرتبه برای  5فرزند
به مددکاری زندان،جواب نامه مربوط به خانواده های
فرزندان و).....
مراجعه به شیرخوارگاه شبیر جهت امور فرزندان(تحویل
گرفتن فرزندان جدید،تحویل گرفتن فرزند مجدد پذیرش  3مرتبه برای  5فرزند
شده،نامه اولیه مربوط به یکی ازفرزندان جهت شناسنامه)

جدول اقدامات مددکاری
مراجعه به بهزیستی استان تهران

 2مرتبه برای  1نفر

مراجعه به بهزیستی شهرستان تهران جهت پیگیری
امورفرزندان

 10مرتبه برای  8فرزند

مراجعه به ثبت احوال استان تهران جهت پیگیری
شناسنانه

 2مرتبه  1فرزند

مراجعه به ثبت احوال شمال غرب تهران جهت پیگیری
شناسنامه

 5مرتبه  1فرزند

مکاتبه با مددکاری ندامتگاه شهر ری

 3مرتبه  1فرزند

برقراری ارتباط تلفنی با ندامتگاه رجایی جهت گفتگو با پدر
فرزند

 8بار  1فرزند

برخی از والدین کودکان تحت سرپرستی موسسه مهرطه به دالیل مختلف در زندان بسر می برند و هماهنگی برای دیدار
حضوری یا تلفنی آنان با فرزندانشان یکی از وظایف واحد مددکاری است .در سال  ، 95دختر چهار و نیم ساله ما با حکم اداره
بود ،تحویل داده شد .این فرزند بعد از یک ماه با توجه به پیگیری های مددکاری و منصرف شدن مادر از نگهداری او دوباره
به آغوش خانواده اقاقیا برگشت.
طی سال گذشته گروهی از معلمان به شکل داوطلبانه به دخترانی که نیاز به تمرین بیشتر جهت یادگیری دارند ،آموزش
می دهند .از این رو برگزاری جلسات هماهنگی و توضیح وضعیت درسی فرزندان برعهده مددکاری است.
اخذ شناسنامه نیز یکی از مسائل مهمی است که بدون آن فرزندان قادر به تحصیل نیستند و مهمتر از آن فاقد هویت هستند

به منظور پیگیری های مختلف اداری موسسه مهرطه نیاز به همیاری وکالی داوطلب دارد که امسال نیز از کمک آنان بهره
گرفتیم.
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کنند .همچنین در این راه نیاز به کمک های وکیل بوده است که از مساعدت یکی از وکیالن داوطلب بهره بردهایم.

.

بنابراین مددکاران مجموعه برای این امر باید به مراجع گوناگون از جمله بهزیستی و سازمان ثبت و احوال کشور مراجعه

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

سرپرستی به مادری که از نظر مددکاری موسسه و پس از بازدید از منزل وی فاقد صالحیت الزم برای نگهداری این فرزند

13

جدول مراجعات پزشکی
مانند همه کودکان ،دختران مهرطه نیز بیمار می شوند و نیاز به درمان دارند که در جدول زیر این موارد درج شده است.

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

مراجعه به دکتر اطفال

 5نوبت

مراجعه به دکتر پوست و مو ،جدول مراجعات پزشکی

 4نوبت و  9نفر

مراجعه به دکتر گوش و حلق و بینی

1نوبت و  1نفر

مراجعه به روانپزشک

2نوبت و  2نفر

مراجعه به آزمایشگاه

 4نفر

تهیه داروهای خاص

 2نفر

آزمایش DNA

1نفر

درمان و فریز کردن زائده های پوستی (زگیل)

 4نوبت و  3نفر

بینایی سنجی و شنوایی سنجی

13نفر

مراجعه به مرکز بهداشت جهت زدن واکسن های کالس اول

 5نفر

مراجعه به مرکز بهداشت جهت زدن واکسن سیاه سرفه

 2نفر

دختران ما به توصیه روان پزشکان نیاز به استفاده از داروهای خاص مثل دپاکین و لوراتین دارند و هزینه این داروها باالست
هرچند در سال  95با یاری داوطلبان بخشی از آن تهیه شده است.

.
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مراجعه به دکتر دندان پزشک

 1نوبت

خانه ارغوان
دختران بزرگسال موسسه مهرطه در خانه ارغوان براساس گستره سنی در واحدهای جداگانه زندگی میکنند .دختران
دبستانی ،دبیرستانی ،دختران دانشجو و شاغل در واحدهای مجزا در کنار یکدیگر و مربیان خود روزگار می گذرانند .در
حال حاضر  18نفر در خانه ارغوان زندگی میکنند.
جدول مقاطع تحصیلی دختران خانه ارغوان
مقطع تحصیلی

تعداد

دبستان

5

متوسطه اول

1

متوسطه دوم

1

پیش دانشگاهی

1

دانشجو

11

شناسی هستند.

آمـوزش
دختران خانه ارغوان از کالسهای تقویتی جهت بهتر شدن وضعیت درسی خود استفاده میکنند .و جلسات مشاورهای

.

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

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

دختران خانه ارغوان دانشجوی رشته های ریاضی ،حسابداری ،گرافیک ،مدیریت ،صنایع دستی  ،تربیت بدنی ،نقاشی و روان
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جدول دروس تقویتی
عنوان کالس

تعداد جلسات

تعداد نفرات
شرکت کننده

ریاضی پایه ششم

8

1

ریاضی پایه هفتم

6

1

ریاضی پایه سوم

4

1

پایه اول

هر روز از بهار تاکنون

1

هندسه پیش دانشگاهی

2

1

علوم
عربی پایه هفتم

2

1

زبان انگلیسی پایه هفتم

8

1

ریاضی یک دانشگاه

7

1

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

یکی از دختران ما که امسال از بهزیستی به خانه ارغوان آمد در حالی که باید در مقطع چهارم می بود اما متاسفانه مدرسه
نرفته است بنابراین برای تعلیم او تالش کردیم با کمک نیروهای مجرب و داوطلب به آموزش او بپردازیم تا بتواند آموزشهای
الزم را طی یک سال بیاموزد تا با امید به خدا در سال آینده در مقطع پنجم ثبت نام شود.
بخش زیادی از فعالیتهای آموزش خانه ارغوان با کمک نیروهای داوطلب انجام میشود .همچنین واحد مددکاری مسئول ثبت
نام و پیگیری وضعیت تحصیلی هریک از فرزندان در مدرسه و دانشگاه است.

.

همچنین  4نفر از دختران ما مشغول به آموزش زبان انگلیسی و یک نفر مشغول به یادگیری زبان فرانسه در موسسات

سال 1395

16

آموزشی هستند .آموزههای مذهبی همواره برای هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مهرطه مهم بوده است و از این رو
فرزندان خانه ارغوان از تابستان تاکنون به شکل هفتگی آموزش معارف می بینند.

اوقات فـراغت

سفر به شمال

دوبار

همه فرزندان

بسکتبال

تابستان

2

اروبیک

تابستان

2

بدن سازی

تابستان

3

تیاریکس

تابستان

2

تاتر

تابستان

5

قصه خوانی

تابستان

5

کالژ

تابستان

5

کامپیوتر

 15جلسه

2

تماشای فیلم

 5بار

10

کنسرت

1بار

همه فرزندان

با همراهی خانم تجدد دختران موسسه مهرطه توانستند در کنسرت هم خوانان آوا ویژه بانوان به شکل رایگان شرکت کنند.
همچنین با مساعدت سینما آزادی دختران ما می توانند به شکل رایگان فیلم ببینند.

ذکر میشود.
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در سال  ۹5واحد مددکاری خانه ارغوان فعالیتهای متفاوتی در راستای وظایف خود انجام داده است که شرح آن در ادامه

.

فعالیتهای واحد مددکاری در خانه ارغوان

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

اوقات فراغت

فراوانی

تعداد نفرات شرکت کننده
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جدول مراجعات به اداره های و مکان های دولتی
نام اداره ها

تعداد مراجعه

مراجعه به دادگاه جهت احراز هویت

 3نوبت

مراجعه به دفترپیشخوان جهت تمدید دفترچه بیمه سالمت و گرفتن دفترچه برای فرزندان
جدید

 5نوبت

مراجعه به بانک جهت بازگشایی حساب برای فرزندان جدید

 5نوبت

مراجعه به بانک جهت بازکردن سپرده بلند مدت برای فرزندان شاغل
مراجعه به سازمان ثبت احوال جهت پیداکردن ادرس والدین فرزندان و کارهای شناسنامه

 4فرزند

مراجعه به مدارس جهت انجام امور اداری فرزندان و ثبت نام برای همه دانش آموزان

 4فرزند

مراجعه به اداره آموزش پرورش برای  5فرزند

به دفعات

مراجعه به اداره کل بیمه سالمت برای  9فرزند

 9فرزند

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

موسسه مهرطه همواره به آینده دختران خود می اندیشد ،بازکردن سپرده بلند مدت یکی از این اقدامات است .برای همه
فرزندانی که در موسسه زندگی می کنند در ابتدای ورود  ،حساب بانکی باز می شود تا حامیان آنان و همین طور موسسه
بتواند برای آینده آنان سپرده ای اندوخته کند.
همچنین یکی از وظایف واحد مددکاری پیگیری اخذ شناسنامه فرزندانی است که به موسسه سپرده شده اند .برخی از
دختران ما به دالیل مختلف دارای شناسنامه نیستند که طی مراحل طوالنی و با صرف هزینه قادر به اخذ شناسنامه می
شویم .نداشتن شناسنامه سبب بازماندن از تحصیل فرزندان می شود از این رو در سال  95واحد مددکاری پیگیری های

.
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زیادی در این زمینه از طریق مراجعه به سازمان ثبت احوال و وزارت آموزش و پرورش داشت.

همچنین اخذ دفترچه درمانی از دیگر فعالیت های واحد مددکاری برای تامین بخشی از هزینه های درمانی این عزیزان است.

بهداشت و درمان
در بخش درمان دختران ،پزشکان سخاوتمندانه
همیشه یاور ما هستند از جمله خانم دکتر
سپیده مولوی که همه دختران خانه ارغوان

جهت درمان دندانپزشکی به ایشان مراجعه

می کنند.

رادیولوزی دژم و آزمایشگاه کاخ همیشه به

ما محبت داشتند ،دکتر مستوفی،دکترتکیار،
دکتردهقان ،دکترباشی زاده ،دکترممتازی،
دکترایزدی ،دکترکرمانی،دکتر طریقت ،خانم
کریمی متخصص گفتار درمانی ،دکتر زینعلی

که با تخفیف بسیار آزمایش ژنتیک را برای

تهیه دارو های خاص مانند ریتالین و  ...که
براساس نسخه روان پزشک برای دختران

مهرطه تجویز شده است از دیگر فعالیت های

موسسه است که در این بخش نیز داوطلبان
مهربان همراه ما هستند همچنین داروخانه

بیمارستان امام خمینی نیز درسال گذشته

مساعدت های الزم را با دختران ما داشتند.

آزمایشگاه

 10بار

عکس  opgبرای دندان

 5بار

متخصص زنان

 8بار

ارتوپدی

 4بار

متخصص چشم

 4بار

اسکن از سر

 1بار

عکس از ستون فقرات

 2بار

دکتر روانپزشک

ماهانه دو نفر

ساخت کفی برای کفش

 2بار

متخصص مغز و اعصاب

 2بار

مشاوره جهت ازدواج مشاور کوشش

 4بار

نوار مغزی دکتر شیخ االسالم

 4بار

متخصص گوارش

 2بار

متخصص پوست و مو

 5بار

پزشک عمومی

 7بار

ازمایش غدد

 5بار

متخصص چشم پزشک (خرید عینک)

 4بار برای  4نفر

متخصص ارتودنسی اسالمیان

 12بار برای  2نفر

طیب سنتی

 7بار

کلینک قارچ شناسی

 1بار

حجامت گلپایگانی

 4بار

گفتار درمانی

1نفر  20بار

رادیو لوژی

 6نفر

آزمایش ژنتیک

1بار

.

رایگان تامین می کند.

متخصص غدد

 3بار
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دکتر محمودی داروهای مورد نیاز دختران را

دکتر دندان پزشک

 30بار

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

یکی از دختران ما انجام دادند.

مراجعات صورت گرفته

فراوانی

19

استقالل فرزندان
بر اساس اساسنامه موسسه مهرطه همچنان که پیشتر ذکر شد ،دختران
تا  ۵سال بعد از استقالل تحت سرپرستی موسسه قرار دارند هرچند
موسسه مهرطه دختران خود را مانند یک خانواده بعد از استقالل نیز تنها
نمیگذارد و همیشه مامنی است برای دخترانش .در حال حاضر  ۳2فرزند
خارج از موسسه زندگی میکنند.
دختران مهرطه توسط مددکار بعد از استقالل همچنان از نظر رسیدگی
به وضعیت معیشت ،بهداشت ،خدمات درمانی و مشاوره و آموزش مورد
حمایت موسسه قرار دارند و برخی از آنان سبد کاال دریافت میکنند.
ضمن آن که مددکار با محل کار آنان در ارتباط است تا در صورت بروز
هرگونه مشکلی به آنان کمک کند.
گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

دخترانی که در سال  ۹5که زندگی خود را مستقل از مهرطه آغاز کردند شرایط متفاوتی داشتند .دو نفر از آنها با ازدواج
از موسسه مستقل شدند .مهرطه برای آغاز زندگی یکی از دختران با کمک نیکوکاران ،منزل داماد را که شرایط مناسبی
نداشت ،را نوسازی کرد و سپس جهیزیه مناسبی برای آغاز زندگی مشترک او تهیه کرد.
همچنان که پیشتر نیز اشاره شد یکی از دختران کوچک ما دیگر ما نیز امسال زندگی تازه ای را با خانواده مادری خود آغاز
کرد.
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.
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فعالیت واحد مشاوره و روانشناسی خانه اقاقیا
از سال  94مشاوری ثابت به تیم مهرطه پیوست و واحد مشاوره به عنوان واحدی مستقل فعالیت های خود را آغاز کرد که
شرح این فعالیت ها به ترتیب اقدامات انجام شده در دو خانه ارغوان و اقاقیا در سال  95ذکر میشود.
در حوزه روانشناسی و مشاوره و به منظور مشاوره های فردی و گروهی و همچنین آموزش مهارتهای مورد نیاز فرزندان
با توجه به رده سنی  ،جلسات زیر مطابق با برنامه های تعریف شده توسط سازمان جهانی بهداشت ( )WHOدر خصوص
مهارتهای زندگی و اجتماعی و در موازات چشم انداز موسسه برگزار شد.
فعالیت ها

آموزش

گروهی

مهارتهای زندگی ،مهارتهای اجتماعی ،آموزش مسئولیت پذیری

34

فردی

مهارتهای ارتباط موثر ،خوداگاهی ،مدیریت خشم و استرس ،افزایش اعتماد
به نفس ،حل مساله و تعارض ،کنترل هیجانی ،شناخت ترس های واقعی
و خیالی وچگونگی برخورد با انان ،همدلی ،عدم قضاوت و پیش داوری

18

فردی

58

مربیان انجام گردید .از ملموس ترین دستاوردهای جلسات آموزش و مشاوره ،حذف شب ادرای ،ناخن جویدن ،موخوردن
و مو کندن و افزایش اعتماد به نفس و همچنین تغییر سبک مقابله ای( اجتناب و تسلیم) و سبک دفاعی ناموثر بوده است.

.

ایجاد یک رفتار تازه و مطلوب؛ حذف پاداش ها و اشباع تا حد خستگی برای کاهش رفتارهای نامطلوب و تئوری انتخاب برای
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مشاوره

جلسات

موضوع جلسات

بازی درمانی ،قصه گویی ،نمایش های خالقانه ساخت داستان در ذهن و
بیان آن،تکنیک های ذهن آگاهی یا شناخت از آنچه در ذهن وجود دارد و
کنترل و به تعادل رساندن آنها،شکل دهی رفتار ،آموزش رفتاربه منظور
آموزش رفتارهای جدید که نوعی مهارت آموزی است از طریق کتاب های «
آفرین دختر گلم « و « بچه خوب میگه» انجام تست های روانشناسی

فراوانی

21

فعالیت واحد مشاوره و روانشناسی خانه ارغوان
در حوزه روانشناسی و مشاوره و به منظور مشاوره های فردی و گروهی و همچنین آموزش مهارتهای مورد نیاز فرزندان
با توجه به رده سنی  ،جلسات زیر مطابق با برنامه های تعریف شده توسط سازمان جهانی بهداشت ( )WHOدر خصوص
مهارتهای زندگی و اجتماعی و همچنین انجمن روانشناسی ایران در خصوص تکنیک های ذهن آگاهی و چرخه ی انعطاف
پذیری سالمت و بیماری ( )ACTو در موازات چشم انداز موسسه انجام شد.
فعالیت ها

آموزش

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

مشاوره

جلسات

موضوع جلسات

گروهی

مهارتهای زندگی ،مهارتهای اجتماعی ،اموزش مسئولیت پذیری

18

فردی

مهارتهای ارتباط موثر ،خوداگاهی ،مدیریت خشم و استرس ،افزایش اعتماد
به نفس ،حل مساله و تعارض ،کنترل هیجانی ،شناخت ترس های واقعی
و خیالی وچگونگی برخورد با انان ،همدلی ،عدم قضاوت و پیش داوری

153

گروهی

( Actپذیرش و تعهد)Life Skills ,

11

بازی درمانی ،قصه گویی ،نمایش های خالقانه ،ساخت داستان در ذهن و
بیان آن،تکنیک های ذهن آگاهی یا شناخت از آنچه در ذهن وجود دارد و
کنترل و به تعادل رساندن آنها،شکل دهی رفتار ،آموزش رفتاربه منظور
آموزش رفتارهای جدید که نوعی مهارت آموزی است.

206

فردی

فراوانی

انجام تست های روانشناسی

.
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ایجاد یک رفتار تازه و مطلوب؛ حذف پاداش ها و اشباع تا حد خستگی برای کاهش رفتارهای نامطلوب و تئوری انتخاب
برای مربیان انجام گردید.

واحد مربیان
در حال حاضر 12مربی به مثابه مادر به صورت شیفتی با دختران مهرطه زندگی می کنند .مربیانی که در تعامل با واحد
مددکاری و مشاوره و عموما دارای مدرک روان شناسی هستند و تالش می کنند با احساس مادرانه خود آالم دختران تحت
پوشش را کاهش دهند ،با خوشی هایشان شادی کنند ،در سالمتی و بیماری کنار دختران خود باشند و با غم هایشان مانند
هر مادر دیگری غمگین می شوند.
مربیان به صورت روزانه گزارش های هر فرزند را ثبت می کنند ،با هم دیگر جلسات ماهانه گروهی جهت ایجاد وحدت رویه
در رفتار با فرزندان و بررسی مشکالت فرزندان به شکل مشترک دارند.همین طور دوره های آموزشی برای ارتقا دانش مربیان
جهت چگونگی مدیریت رابطه با فرزندان و حل مشکالتان انان به صورت علمی برای انان برگزار می شود

واحد روابط عمومی موسسه مهرطه

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 نیازمندیم .روابط عمومی تنها میتواند به بالندگی

که حمایت این موسسه از کودکان نیازمند سرپرست و خانوادههای زن سرپرست تنها با تکیه بر جلب مشارکتهای مردمی

.

موسسه نیکوکاری مهرطه دو اصل شفافیت و پاسخگویی را یکی از اصلیترین تعهدات خود در برابر یاورانش میداند .از آنجا
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و مشارکت جویی مدد برساند ،اما قادر نیست شکرگزار و قدردان ایثار و از خودگذشتگی داوطلبان موسسه مهرطه باشد.

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

روابط عمومی موسسه مهرطه با تجهیز منابع ،تعامل میان سازمان و مخاطبان با هدف ایجاد همدلی و همکاری و نهادینه

23

صورت میپذیرد ،لزوم آگاهی داوطلبان از عملکرد موسسه در زمینه فعالیتهای ساالنه مهرطه یکی از اولویتهای موسسه
است تا اعضای خانواده بزرگ مهرطه نتیجه مشارکت و کمکهای خود را مشاهده کنند.
روابط عمومی موسسه مهرطه در سال  ۹5با برگزاری برنامه های مختلف تالش کرد گامهای موثری در جهت معرفی اهداف
موسسه بردارد .شرح این فعالیتها در ادامه می آید.

فعالیت های روابط عمومی در سال 95
برگزاری اردوی بهاری در سوهانک
 10اردیبهشت ماه اردوی بهاره مهرطه مانند سال های گذشته در
سوهانک برگزار شد .در این مراسم تالش می کنیم دواطلبان و
دختران ما روز شادی را در کنار هم سپری کنند .امسال در این
گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

اردو تاتر کودکان ،تقلید صدا و برنامه های طنز برای دختران
توسط گروه های داوطلب برگزار شد .روز شاد مهرطه با محبت
دوستانی خلق شد که بی دریغ و بدون چشم داشت به اجرای
برنامه پرداختند.

جشن رمضان

.

به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان مراسم افطاری 19
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خرداد ماه برگزار شد.
در ابتدای مراسم خانم زارع مدیرعامل موسسه مهرطه ضمن

خوشامدگویی به حضار در مورد مسائل و چالش های پیش روی مهرطه صحبت کرد .در ادامه مراسم مسئول روابط عمومی
مهرطه گزارشی از عملکرد یک ساله موسسه ارائه داد و سپس کلیپی کوتاه پخش شد.
سخنران اصلی این برنامه دکتر معین وزیر اسبق وزارت علوم بود که در مورد آسیب های اجتماعی و نقش نهادهای مدنی در
کاهش آن سخنرانی کرد.مراسم با حافظ خوانی استاد سهیل محمودی و اجرای موسیقی توسط گروه سیحامون که سه سال
است به شکل داوطلبانه در جشن رمضان به اجرای موسیقی می پردازند ،ادامه یافت.در این مراسم دکتر خانیکی عضو هیات
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و از اساتید برجسته علوم ارتباطات ،دکتر سهراب پور عضو بنیاد ملی نخبگان ایران ،استاد
منصوری استاد فلسفه و ادبیات دانشگاه  ،دکتر رئیسی استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه تهران ،دکتر شهریور مدیرکل
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران و جمعی از فرهیختگان و نیکوکاران حضور داشتند.

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

.
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مهمانی دختران مهرطه
به مناسبت عیدقربان مراسمی صمیمانه با حضور مدیرعامل موسسه مهرطه  ،مربیان و همکاران فعلی و سابق و دختران
مستقل شده از موسسه به همراه دختران دو خانه اقاقیا و ارغوان در خانه اقاقیا برگزار شد.
در این مراسم خانم زارع ضمن تبریک عید قربان و خیر مقدم به همه دختران از خاطرات سال های گذشته گفت و نیز از
دختران خواست که خاطرات خود را بازگو کنند .دخترانی که از موسسه مستقل شده اند برخی با فرزندان خود به مهمانی
آمده بودند و همه خاطرات شیرینی از روزهایی که در مهرطه بودند برای حاضران تعریف کردند.
همچنین خانم دکتر ایروانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و از داوطلبان موسسه مهرطه از این که خاطرات دختران
بزرگتر را شنیدند ابراز خوشحالی کردند و گفتندکه همه این ها می تواند به پژوهشی که در حال انجام در موسسه است برای
درک بهتر معایب و محاسن مهرطه کمک کند.

جشن یلدا
گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

به مناسبت فرارسیدن یلدا موسسه مهرطه با کمک داوطلبان خود شب شادی با اجرای نقالی ،شاهنامه خوانی و اجرای
موسیقی برگزار کرد.

برگزاری کنسرت موسیقی
این کنسرت با یاری نیکوکاران و هنرجویان عزیز پیانیست و دف نواز گروه آریانا در سالن فرودسی خانه اندیشمندان علوم

.

انسانی در تاریخ  29بهمن ماه برگزار شد .در این مراسم رضا یزدانی خواننده معروف پاپ حضور یافت و از سوی مهرطه
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تقدیرنامه و تندیس به گروه آریانا اهدا کرد .همچنین مدیرعامل موسسه مهرطه تندیس یابود این موسسه را به این خواننده
مهروز به دلیل اهتمام ایشان در نوع دوستی اهدا کرد .عالوه بر اجرای موسیقی چند کلیپ در مورد موسسه مهرطه در این
مراسم پخش شد.

نشست های نقد و بررسی کتاب
ادبیات نقش مهمی در تکوین شخصیت افراد و آگاهی از تجارب زیسته دیگران  ...دارد  .از این رو سعی ما بر این است که
دختران مان با ادبیات و کتاب خوانی همراه باشند زیرا ادبیات و هنر راهی برای برون ریزی رنج های آنان است .از این رو و
همچنین با هدف ترویج کتابخوانی بین دختران و داوطلبان موسسه نشست های نقد و بررسی کتاب برگزار می شود.
نشست نقد و بررسی کتاب «بئاتریس و ویرژیل» نوشته «یان مارتل»  6خرداد ماه با حضور مترجمان این کتاب مریم کهنسال
و کاوه فوالدی در سالن اجتماعات مهرطه برگزار شد.
در ابتدا مجری مراسم به معرفی یان مارتل نویسنده فرانسوی زبان کبکی پرداخت و مترجمان نیز توضیحاتی در موردچگونگی
انتخاب این کتاب برای ترجمه ارائه دادند .در ادامه نیز محمدرضا
زمانی نویسنده کتاب «اژدها وارد می شود» به نقد و بررسی این کتاب
پرداخت.
نشست نقد و بررسی کتاب «آس و پاس در پاریس و لندن» نوشته
آتوسا افشین نوید نویسنده «سرهنگ تمام» و« گچ و چای سردشده»
برگزار شد.در این نشست مترجم اثر در مورد سبک جورج اورول
توضیحاتی ارائه داد و افشین نوید نیز به نقد و بررسی این کتاب
پرداخت.همچنین نشست نقد و بررسی کتاب «گچ و چای سردشده»
 26آبان ماه در سالن اجتماعات موسسه مهرطه با حضور آتوسا افشین

.

دانشگاه شهید بهشتی در سالن اجتماعات موسسه مهرطه برپا شد.
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گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

جورج اورول  21مرداد ماه با حضور مترجم کتاب بهمن دارالشفایی و
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جایزه کتاب مهر
امسال پنجمین دوره جایزه کتاب مهر با مشارکت نوجوانان مهرطه ،موسسه توانمندسازی «مهروماه» و موسسه «درخت
زندگی» پیگیری می شود .نوجوانان کتاب های منتشرشده را در سال  94در حوزه کودکان و نوجوانان مورد نقد و بررسی قرار
می دهند  .اختتامیه این مراسم فرودین  96برگزار خواهد شد و طی آن نوجوانان به نویسنده و مترجم برتر نشان مهر اعطا می
کنند .این جایزه با هدف ترویج کتابخوانی در بین نوجوانان توسط مهرطه پایه ریزی شده است و امسال نیز خانم شیدا رنجبر
نویسنده و عضو شورای کتاب کودک دبیرعلمی این جایزه هستند.

مسئولیت اجتماعی نهادهای فرهنگی
در سال  95موسسات فرهنگی در راستای مسئولیت اجتماعی خود به یاری مهرطه شتافتند.

نشر چشمه
گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

همزمان با فرا رسيدن بيست و چهارمين دورهى هفته كتاب ،نشر چشمه با همكارى
موسسه مهرطه جشن بزرگ ديدار با نويسندگان و فروش كتاب را در راستای حمايت از
دختران نيازمند سرپرست ،برگزار کرد .در اين مراسم كه سهشنبه  ٢٥آبان در فروشگاه
نشر چشمه «آرن» برگزار شد ،هفده نويسندهى نشر چشمه براى فروش كتاب و حمایت
از دختران مهرطه در محل کتابفروشی حضور یافتند.فريبا وفى ،آذردخت بهرامى ،سينا

.

دادخواه ،مهدى ربى،سارا ساالر ،بلقيس سليمانى ،حسين سناپور ،مريم طاهرىمجد
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،ناهيد طباطبايى ،بهناز عليپور گسکرى ،سيامك گلشيرى ،كامران محمدى  ،نسيم
مرعشى ، ،پيمان هوشمندزاده ،مهدى يزدانىخرم ،پيمان اسماعيلى ،نویسندگان شرکت
کننده در این جشن کتاب بودند.

بودریار در گذار
گالری گذار آثار ژان بودریار را  4دی ماه به نفع موسسه مهرطه در
معرض بازدید و فروش قرار داد.
ژان بودریار جامعه شناس ،فیلسوف و عکاس فرانسوی و نظریه
پرداز پسامدرنیته و پساساختارگرایی است .این فیلسوف به واسطه
ایده هایی همچون وانموده ،و ابرواقعیت شهرت یافت .از نظر بودریار
ما وارد جهان فراواقعی شدهایم .به عبارت دیگر ،واقعیت تولید
میشود ،ولی از قدرت ما خارج است .در این جلسه رویا دستغیب
در مورد بودریار سخنرانی کرد.

بازارچه های مهرطه
بخش اداری موسسه مهرطه برگزار می شوند.در سال  95به روال سال گذشته چندین بازارچه با هدف درآمدزایی و آشنایی
افراد جدید با موسسه مهرطه و تحکیم پیوند بین موسسه و داوطلبان برگزار شد.
بازارچه خاطره ها  16مهرماه برگزارشد .در این بازارچه داوطلبان لوازم نویی را که نیازی به آن ندارند هرساله به موسسه اهدا
می کنند تا با فروش آن بخشی از هزینه های موسسه تامین شود 21 .آبان ماه  3 ،دی ماه  6 ،اسفند نیز جشنواره غذا در محل
اداری موسسه برگزار شد 20 .اسفند نیز بار دیگر بازارچه خاطره ها به مناسبت نوروز برپا شد.

هربار به مدت دو روز در بازارچه غذایی که توسط همسران دیپلمات وزارت خارجه برگزار شد ،شرکت کردند و به فروش غذا
و معرفی موسسه مهرطه پرداختند.

.

سبزی ،درست کردن پیازداغ ...و فروش آن به داوطلبان موسسه را یاری می رساند) امسال دو بار در مهرماه و بهمن ماه 95
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یکی از فعالیتهای واحد روابط عمومی جلب همکاری داوطلبان در برگزاری جشنواره های غذا و بازارچه هایی است که در
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دیدارها و بازدیدها
دیدار معاون امورزنان و نمایندگان مجلس از مهرطه
روز چهارشنبه 20مردادماه معاون امور زنان ریاست جمهوری از مهرطه بازدید کرد.
معاون رییس جمهور را در این دیدار خانم ها الماسی و تاج الدین از نمایندگان زن مجلس شورای اسالمی و نگین مشاور وزیر
تعاون کار و رفاه اجتماعی ،همراهی کردند.
مدیرعامل مهرطه ضمن خوشامدگویی و توضیح در مورد موسسه به لزوم تغییر قوانین در خصوص کودکان بدسرپرست اشاره
کرد و گفت تاکنون دو مورد از دختران ما در عرض یک سال با حکم قاضی به والدینی که صالحیت الزم را برای نگهداری از
آنان ندارند  ،برگرداننده شده اند .او افزود« :پیشنهاد من این است که برای بازگرداندن فرزندان به والدینشان نظر مددکار
فرزند ،اخذ شود».
مدیرعامل موسسه مهرطه در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به مشکالت این موسسه در زمینه ارتباط دختران
ما اعتیاد والدین است و البته ما هرگز مانع دیدارمادر و فرزند نمی شویم اما فکر می کنیم زندان محیط خوبی برای مالقات
کودکان با والدینشان نیست.
معاون رئیسجمهور نیز با اشاره به قانون جدید فرزندخواندگی در ایران تاکید کرد :در این قانون شرایط فرزندخواندگی
تسهیل شده است .قطعا مجلس هم برای بهبود شرایط در کنار موسساتی است که امروز به عنوان بازوی اجرایی دولت قلمداد
میشوند و بیتردید بدون مشارکت این موسسات دولت نمیتواند برنامههای خود را پیش ببرد.

تاجالدین ،نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسالمی نیز با تاکید بر لزوم انعکاس مشکالت

.

بدانیم».
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موالوردی به کار داوطلبانه در موسساتی مانند مهر طه اشاره کرد و افزود« :باید قدر این عاشقانه و داوطلبانه کار کردنها را
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با خانوادههایشان گفت :این ارتباط تنها پس از احراز صالحیت خانوادهها انجام میشود .در حال حاضر بزرگترین معضل
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به نمایندگان مجلس گفت «:اگر مشکالت پیشروی موسسات خیریه به نمایندگان منتقل شود ،میتوان گام موثری در
پیشگیری و حل آسیبهای اجتماعی برداشت».
همچنین فاطمه سادات حسینی نماینده مجلس نیز به مناسبت تولد حضرت معصومه(س) از موسسه مهرطه دیدار کرد.
حسینی در جمع دختران خانه ارغوان حاضر شد و گفتگویی صمیمانه با مدیرعامل و دختران مهرطه داشت.

دیدار سفیر اندونزی از مهرطه
«اکتاوینو علیمودین» ،سفیر اندونزی در ایران ،ضمن بازدید از موسسه
مهرطه زکات فطره کارمندان این سفارت را به دختران مهرطه اعطا کرد.
دراین دیدار مدیرعامل موسسه در مورد شکل گیری مهرطه و خدماتی
که ارائه می دهد ،توضیحاتی ارائه داد و از محبتی که سفارت اندونزی و
کارکنان آن به مهرطه دارند ،تشکر کرد.
گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

بازدید مدیرعامل مخابرات ایران از مهرطه
محمدرضا بیدخام ،مدیرعامل مخابرات ایران از موسسه مهرطه بازدید کرد و گفتگوی صمیمانه ای با دختران مهرطه داشت.
ایشان ضمن صحبت با مدیرعامل موسسه قول داد برای حمایت از اقدامات خیر موسسه مهرطه در قبض های تلفن معرفی
کند.

.
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بازدید مشاور مدیرکل بهزیستی استان تهران از مهرطه

در نشست دوستانه و صمیمانه دکتر خاکی مشاور مدیرکل بهزیستی استان تهران در موسسه حاضر شدند و مدیر موسسه
مهرطه نیز در مورد مشکالت و مسائلی که بهزیستی می تواند مهرطه را یاری رساند صحبت کردند.

مشارکت های داوطلبانه
در سال  95تولیدی های پوشاک و کفش مهرطه را بدون چشم داشت یاری رساندند و در این راه حتی نخواستند که نامی از
آنان در این گزارش ذکر شود.

بنفشه سفیر مهرطه در امریکا
خانم کاظمی از داوطلبان مهرطه که در امریکا سکونت دارند ابتکاری به خرج دادند و در مراجعه به ایران با گرفتن یک برگ
گل بنفشه آفریقایی از بازارچه مهرطه و تکثیر آن در امریکا هم موسسه مهرطه را در شهری که ساکن هستند به ایرانیان
معرفی کرد .بنفشه آفریقایی سفیر مهرطه در امریکا شد و خانم کاظمی حدود 700هزار تومان با فروش گلدان ها به موسسه
کمک کردند.

شرکت تولیدی «سپیدناز» تولید کننده لباس بچه گانه تعدادی لباس نوزادی تا دو سالگی در اختیار گروه مهرآوران طه جهت
اهدا به خانواده های تحت پوشش آنان قرار داده است.
گروه مهرآوران حدود  100زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود دارند.

ما تعدادی تبلت اهدا کردند.
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خانم ادیب از داوطلبان خوب مهرطه هستند که در سال  95به دختران

.

اهدای تبلت به دختران مهرطه
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شرکت در سمینارها
مدیرعامل مهرطه در دوره توانمندسازی سمن های زنان که از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری که در دانشکده
وزارت خارجه برگزار شد ،شرکت کرد.
همچنین ایشان در هفتمین نشست منطقهای سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده در كارگاه تقويت همكاري هاي
تخصصي شبكه اي سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان شرکت کرد.
مدیرعامل مهرطه در سال  95در کارگاه های توان افزایی سازمان های مردم نهاد که با همکاری بنیاد زنان کارآفرین و
معاونت امور زنان ریاست جمهوری اسفند ماه برگزار شد ،شرکت کردند .هدف از این طرح ارائه خدمات آموزشی و مشاوره
به نمایندگان سازمان مردم نهاد  ،آموزش و ارائه مشاوره به  61نفر از سمنهای کشور با هدف توسعه ظرفیت مدیریت و
کارشناسی آنها بود.

نشست هم افزایی سمن های تهران در استانداری
گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

مدیرعامل موسسه مهرطه و کارشناسان این مرکز در گردهمایی های سمن های شهر تهران با هدف هم افزایی و کاهش
آسیب های اجتماعی در سطح شهر تهران طی سال گذشته مشارکت فعال داشتند .مهرطه در کارگروه صیانت از خانواده و
کارگروه آسیبهای اجتماعی عضو است که نتیجه این نشست ها آسیب شناسی فعالیت سمن ها در سطح تهران بود

دوره تربیت جنسی

.

مربیان مهرطه با هماهنگی روابط عمومی در دوره تربیت جنسی کودک که توسط مرکز خدمات روانشناسی روشنا و انجمن
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یاری کودکان در معرض خطر برگزار شد ،شرکت کردند .در این دوره آگاهی و مراقبت از رشد جنسی کودکان ،آموزش
کودکان برای جلوگیری از سواستفاده جنسی و نحوه پاسخگویی به سواالت و رفتارهای جنسی کودکان به شرکت کنندگان

آموزش داده شد.

دوره فن بیان
پرسنل مهرطه با هماهنگی روابط عمومی مهرطه در دوره فن بیان که در سرای محله نفت برگزار شد شرکت کردند.

سخنرانی مدیرعامل مهرطه در موسسه اسالمی زنان ایران
مدیرعامل مهرطه در موسسه اسالمی زنان ایران تجربه تاسیس مهرطه و فراز و نشیب های آن را طی مدت  14سالی که از
تاسیس آن گذشته است را بیان کرد .در ابتدای مراسم خانم زارع در مورد الگوی شخصیتی شان خانم اعظم طالقانی به واسطه
تحصیل در مدرسه اعالیی طالقانی گفت و سپس در مورد ایده تاسیس مهرطه بعد از تعطیل شدن مرکز ریحانه سخنرانی کرد.
او در مورد دو خانه اقاقیا و ارغوان ،گروه بانوان همیار و مهرآوران طه که زنان
سرپرست خانوار را تحت پوشش خود قرار دادند  ،توضیحاتی ارائه داد.
همچنین در ادامه مدیرعامل مهرطه به موانع قانونی ،تعدد مراکز تصمیم
گیری ،نگاه فرادست بهزیستی به موسسات شبه خانواده به عنوان
در انتهای مراسم هم پرسش و پاسخ انجام شد .این سخنرانی در قالب
سلسله برنامه های «تجارب زیبا» این موسسه ارائه شد.

روایت تجربه مدیرعامل موسسه مهرطه در انجمن جامعه شناسی ایران

ابعاد مختلف مادری اجتماعی و تجربه نگهداری از دختران نیازمند سرپرست طی  14سال پرداخت.

.

در نشست پنجم انجمن جامعه شناسی ایران که با هدف برگزاری ابعاد مادری برگزار شد .زهره زارع در این نشست به بررسی
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موسسه نیکوکاری مهرطه با هدف پیوند با انجمن های دانش بنیاد ،تفاهم نامه ای را انجمن جامعه شناسی ایران منعقد کرد.
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مشکالت این راه اشاره کرد.
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هم اندیشی سمن های خانه کودک و نوجوان
در سال گذشته موسسه نیکوکاری مهرطه با بررسی تجربه نگهداری از کودکان نیازمندسرپرست در طی  14سال فعالیت،
جلسات هم اندیشیی را با دیگر سمنهای این حوزه برگزار کرد .در این نشست ها که با تمرکز بر نقاط ضعف و قوت این
تجربیات و احساس نیاز به اشتراک گذاشتن با خیریه هایی که در حوزه نگهداری از کودکان بی سرپرست برگزار شد ،نتیجه
این نشست تالش در راستای تشکیل شبکه موسسات و خیریههای فعال در این حوزه بود .شبکهای که توان ارائه مشاوره و
پیشنهادات الزم به سازمان بهزیستی در راستای تغییر و بهبود وضعیت کودکان را داشته باشد.

مهرآوران طه :مددکاری خانواده های نیازمند تحت پوشش
با هدف کمک به خانوادههای در معرض آسیبهای اجتماعی تشکیل شده است .این گروه ضمن شناسایی و بازدید از منازل
گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

و تشکیل پرونده برای این خانوادهها وضعیت آنها را بررسی کرده و به آنها کمک در خور وضعیت آنان را می رساند .در حال
حاضر  ۵۰خانواده آسیب پذیر تحت حمایت این گروه قرار دارند.
از فعالیتهای این گروه میتوان به 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.

.
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در سال  95نیز این گروه فعالیت های خود را پی گرفتند که در جدول زیر درج شده است.

جدول گزارش عملکرد سال  1395گروه مددکاری مهر آوران
شرح

فعالیت ها
پیگیری های پرونده های گذشته

 440ساعت -در طول  11ماه( -با صرف هفته ای ده ساعت)

بازدیدها

 24مورد از منزل مددجویان و برنامه ریزی اقدامات  6ماهه

ارتباط با خیریه ها و سمن های
دیگرجهت پیگیری وضعیت
مددجویان
برگزاری کارگاه آموزشی برای اعضاء

 7مورد -خیریه نور الزهرا ،خیریه سیدالشهدا،خانه کودک مهر ،جمعیت
دوستداران بهزیستی ،تولیدی پوشاک کودک ،ریحانه سعادت آتنا
 7جلسه با عناوین :توانمند سازی خانواده ها با الگوی مشارکتی ،تعیین
استراتژی های جدید گروه ،مددکاری اجتماعی در سمن ها

اهداء جهیزیه

 7مورد

اهداء سیسمونی

 2مورد
یخچال،بخاری بزرگ و کوچک،ماشین لباسشویی ،جارو برقی ،تلویزیون و میز آن،
دو تخته فرش سه متری ،سه دستگاه کامپیوتر

اهدای البسه

اهداء سبد کاال در  5نوبت

سایر

برنج ،روغن ،گوشت/مرغ ،حبوبات ،رب ،ماکارانی ،رشته آش/پلو  ،لوازم
بهداشتی و مواد شوینده ،قند ،شکر ،چای
 50عدد کیف مدرسه و لوازم التحریر،کیف مدرسه ،تعدادی دفترچه ،مداد،
خودکار ،پاکن ،جامدادی 45 ،عدد کارت هدیه  500،000ریالی به فرزندان
محصل
 50پرس غذای نذری

.

و اهدا لوازم التحریر و کارت هدیه

دخترانه،تعدادی البسه دست دوم
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برگزاری جشن شروع سال تحصیلی

 56دست لباس دخترانه 15،بن لباس ،تعدادی پیشبند و سارافون
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اهدا وسایل نو و دست دوم

گاز فردار ،کاناپه ،رختخواب،ویلچر،ظروف آشپزخانه ،یک تخته فرش  9متری،

37

فعالیت های دیگر این گروه طی سال  95عبارت اند از :
معرفی یکی از مددجویان به کمپ ترک اعتیاد و اشتغال وی در یک پرده فروشی بعد از کسب سالمتی.
انجام رایزنی های الزم با مسئوالن قلم چی به منظور معرفی فرزندان مددجویان به آن موسسه.
حمایت از استقالل زوج مددجویی که در خانه ای با حضور مادر ،خواهر ،دو برادر و همسران و فرزندان آنها زندگی می
کردند و حمایت از آنها جهت رهن منزل جدید.
آزاد کردن مددجویی که به واسطه عدم پرداخت اجاره خانه و شکایت صاحبخانه به زندان افتاده بود ،همراه با پرداخت
بدهی وی و یاری رساندن جهت اجاره منزل جدید.
شاغل کردن یک مددجوی ناتوان جسمی در کارخانه موج در بومهن پیرو تماس ها و پیگیری های مداوم
یاری رساندن به یکی از مددجویان جهت خرید خانه و دریافت مبالغی برای این منظور از یکی از نمایندگان مجلس
گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

شورای اسالمی که در دست اقدام است.
مشارکت مالی جهت بازسازی منزل عروس و داماد( ،که عروس یکی از فرزندان موسسه بود).
تقبل هزینه مهارت آرایشگری برای فرزند مطلقه یکی از خانواده ها به منظور توانمند سازی و یاری رساندن به آنان.
مشارکت مالی در پروژه ساختن مدرسه در جیرفت و نیز ساخت اتاق برای یک دانشجو در روستای قاسم آباد.
پیگیری های مستمر از طریق یک کانال تلگرامی استخدامی که آگهی هایی در حوزه های متفاوت را منتشر می کند و
اطالع آن موارد به مددجویان مرتبط و متقاضی.

.
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همراهی و مشارکت مالی جهت درمان بیمار معرفی شده از روستای قاسم آباد جیرفت.
مشارکت و همراهی باوالدین یکی از فرزندان موسسه باسابقه اعتیاد جهت تغییر مکان زندگی همراه با اعطا وام

 50،000،000ریالی

جدول ارزش مالی خدمات مهرآوران طه

بیمه

10

20،650،000

معیشت

210

30،550،000

تحصیل

28

70،740،000

درمان

22

40،450،000

وام

11

400،000،000

سبد کاال

142

70،518،200

برگزاری جشن تحصیلی

25

10،970،000

جهیزیه

7

90،200،000

سه دستگاه کیس/هارد و کامپیوتر

مدرسه ناشنوایان شوش 20،877،600

کالس مهارت آموزی(آرایشگری)

1

76،000،000

تلویزیون

1

10،000،000

تعمیر خانه عروس

1

20،000،000

شماره حساب مهرآوران طه:

6273-5399-9166-7229

.

جذب کمک مالی برای پروژه جیرفت

روستای قاسم آباد

70،830،000
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آزادسازی زندانی

1

40،600،000

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

نوع هزینه

فراوانی

مبلغ(ریال)

39

طرح مهر جیرفت
کردن توانمندسازی
یکی از دغدغههای جدی موسسه نیکوکاری مهرطه ،در طول فعالیت ۱۵ساله خود ،تالش برای اجرایی
ِ
خانوادههای در معرض و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بوده است .این دغدغه در مهرطه منجر به تشکیل گروه مهرآوران،
برای حمایت از زنان سرپرست خانوارشد و در سال های گذشته با حمایت از زنان سرپرست خانوار تالش کردیم در راستای
کاهش آسیب های اجتماعی گام برداریم.
مهرطه در تابستان  ،95مراجعات مکرری از سوی دلسوزانی از استان کرمان و بخصوص روستاهای شهر جیرفت ،برای رفع
محرومیتهای این منطقه داشت .با بررسیهای اولیه و تشکیل یک گروه کوچک  ،گام بر جاده گذاشتیم و چشم بر منطقهای
گشودیم که سراسر نیاز بود.
شهری با قدمت  ۷هزارساله اما فراموششده ،حاصلخیز اما بالی خشکسالی بر آن نازل شده ،با کودکانی سرشار از شور و
شوق دانستن ،اما در حال آموزش زیر سقفهای فروریخته ،زنانی کوشا اما خسته.
ِ
هدف مهرطه از فعالیت در جیرفت عبارت است از:
گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

بهبود شرایط تحصیل برای این کودکان این روستا
ساخت مدرسه
ارسال تجهیزات ورزشی
ارسال کتاب و ایجاد کتابخانه.
آموزش حرفه و احیای تولیدات روستایی زنان جهت بهبود وضعیت آنان

.

در این راه یکی از روستاهای منطقه بلوک جیرفت انتخاب شد .روستای قاسم آباد یکی از مناطق محروم در جنوب استان
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کرمان است .موسسه مهرطه در بازدیدی که در روزهای پایانی شهریور ماه از این روستا به عمل آورد متعهد به ساخت یک
مدرسه سه کالسه در روستا شد ،اما تنها ساختن مدرسه باعث ادامه تحصیل کودکان نخواهد شد.
فقر یکی از بزرگترین آسیب های این منطقه است مردان معموال بین  6تا  8ماه از سال کار می کنند و باقی سال بیکار

هستند .کودکان به علت شرایط ویژه همواره از آسیب پذیرترین گروه ها هستند به همین علت یکی از دغدغه جدی موسسه
مهرطه حمایت همه جانبه از آنان است .
هزینه تحصیلی برای هر کودک در این روستا  270هزار تومان در سال یعنی ماهیانه  30هزار تومان تعیین شده است .این
مبلغ شامل هزینه بسته های آموزشی ( کیف +دفتر ،)... +لباس و سبد غذایی است.
از دیگر برنامه ها برای بهبود وضعیت تحصیلی این کودکان برگزاری جلسات قصه خوانی و کتاب خوانی ،داستان گویی و
نمایش نامه خوانی خالق است  .همچنین یکی از دختران روستا که خودش نقاشی می کند کالس هایی را با کمک مهرطه
برای دانش اموزان این روستا برگزار می کند .این جلسات هفته ای دوبار در مدرسه شهید تاجیک روستای قاسم آباد برگزار
می شود.
همچنین یکی دیگر از فعالیت موسسه مهرطه کارآفرینی برای زنان روستای قاسم آباد است.
نزخ باالی اعتیاد و طالق در روستای قاسم آباد سبب شده زنان جوان زیادی سرپرست خانوار باشند .زنان روستا حضور جدی
در کشاورزی ندارند و به جز  6ماه از سال که مشغول صیفی کاری اند در بقیه ایام سال بیکار هستند .زنان سرپرست خانوار
خانواده بودن باعث افسردگی در میان این زنان شده است  .در بازدید اول از روستا یکی از دوستان با توجه به وجود درختان
خرما طرح استفاده از حصیر بافی را به عنوان پایه کار اصلی در روستا پیشنهاد کرد .با پی گیری های انجام شده ،توانستیم
یک کارآفرین جیرفتی را که خود به بافتن حصیر به عنوان کار جنبی مشغول بود را پیدا کنیم  .با زنان نیز جلساتی را برگزار
کردیم و مشخص شد آنان نیز تمایل به حصیربافی دارند از این رو این کالس ها در روزهای جمعه در حسینیه روستا برپاشد.
استقبال زنان از کالس ما را به موفقیت طرح امیدوار کرده است .

 ٦٠٣٧٩٩١٨٩٩٥٣٨١٧١واریز کنند.
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کسانی که عالقه مند به یاری مهرطه در طرح جیرفت هستند می توانند کمکهای مالی خود را به شماره کارت بانک ملی،

.

همچنین با توجه به تبحر زنان روستا در پته دوزی و تمایل زنان جوان تر کالس های پته دوزی نیز آغاز شده است.

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

به طور معمول در روستا به سختی امرار معاش می کنند و معموال در کنار خانواده های خود اسکان دارند .احساس سربار
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تقدیر و تشکر
از تمامی نیکوکارانی که در تمام لحظات یاور ما بودند صمیمانه سپاسگزاری میکنیم ،امیدواریم در سال جدید نیز همراه و
پشتیبان ما و دختران معصوم خود باشند.

همکاری با انجمن نیکی:

در سال گذشته موسسه نیکوکاری مهرطه با انجمن خیریه نیکی ،که توسط ایرانیان مقیم کشور سوئد تاسیس شد همکاری

تنگاتنگی داشت.

نیکوکاران عضو انجمن نیکی با حمایت بیدریغ خود در یک سال گذشته به موسسه مهرطه کمک کردند تا بخشی از نیازهای

فرزندان تامین شود .اقالم زیر توسط این انجمن به موسسه مهرطه اهدا شد.

 10 -1جفت کتونی دخترانه

 10 -2دست لباس خواب دخترانه

 10 -3دست پیراهن دخترانه

 25 -4دست لباس زیر دخترانه

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه

سال  95ما را داغدار داوطلبانی کرد که با دل و جان طی این سالها در کنار دختران ما بودند ،دکتر مصطفی سهراب پور
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 10 -5دست جوراب شلواری

در سوگشان نشستیم .از پروردگار منان خواستار آرامش روح این عزیزان هستیم و برای بازماندگانشان شکیبایی مسئلت

 14-6دست کاپشن دخترانه

مقدار زیادی اسباب بازی و لباس در حد نو هم از طرف انجمن نیکی به موسسه مهرطه ارسال شد ،که به خانواده های نیازمند

تحت پوشش موسسه هدیه شد.

کمک های نقدی این انجمن به موسسه مهرطه ،گره هایی از مشکالت گشود ،که بسیار از مهرشان سپاسگزاریم .انجمن نیکی

همچنین در طرح جیرفت و ساخت مدرسه ابتدایی این روستا حامی مالی موسسه مهرطه بودند.

.

استاد دانشگاه شریف ،خانم هرن بنیان گذار شرکت مدلینگ و استاد تنها استاد اخالق و خوش نویسی عزیزانی بودند که
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داریم.

سخن آخر
موسسه نیکوکاری مهرطه ،به منظور پایایی و توسعه فعالیتهای خود همواره نیازمند کمکهای مالی است .همانگونه که
تا کنون مبنای فعالیتهای این موسسه بر پایه همکاری داوطلبان بوده ،همواره آمادگی دارد تا از همه کسانی که تمایل به
همکاری با موسسه دارند ،دعوت به همکاری کند.
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 بازدید از موسسه از فعالیتهای موسسه آگاه شوند و به خانواده مهرطه بپیوندند.

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه
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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
گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه
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mehretaha@gmail.com

شمارههای کارت موسسه مهرطه
شماره کارت تجارت
۶۲۷۳-۵۳۹۹-۹۱۶۶-۷۲۲۸
شماره کارت پاسارگاد
۵۰۲۲-۲۹۱۰-۱۶۹-۳۵۹۵

