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 سخن اول

نيكوكاري مهرطه، نهادي اجتماعي است كه با هدف تاثير بر وضعيت سالمت اجتماعي از طريق حمايت از  موسسه

ما بر آن شديم تا با تعهد بر مسئوليت مدني و شهروندي خود از . دختران نيازمند سرپرست تاسيس شده است

 . اندزنان و دختراني حمايت كنيم كه قرباني فقر و پيامدهاي آن شده

. باشدمي 1391 سالطي  در مهرطه مؤسسه مختلف هايبخش عملكرد  از ايچكيده داريد، رو پيش كه يگزارش 

 مربي، مشاور، مددكار، همكاران توسط آن از خارج يا موسسه، در آمده عمل به اقدامات كه است شده تالش

با هدف تربيت  فرزندان فراغت اوقات كردن ترغني براي كه داوطلباني فعاليت و همياري هايگروه خير، حاميان

 ارائه بخش هر تفكيك به و اجمال به گزارش، اين در .رسانندمي ياري مؤسسهبه  ،دختراني آگاه، توانمند و موفق

  .گردد

. نماييم پرورشي–آموزشي هايريزيبرنامه صرف را بيشتري توان ،همراهي همراهان هميشگي خود با اميدواريم ما

 قبيل از مؤسسه فرزندان روزمره مسايل تنها نه تا كنندمي تالش گذشته چون هم مؤسسه اندركاران دست

 دلسوزان، و نيكوكاران كمك با كه اميدوارند بلكه نمايند حل را هاآن صحيح پرورش و تربيت بهداشت، آموزش،

 با و يابند دست فرزندان اين  مشكالت براي مناسبي هايحل راه به ربط ذي هايارگان و نهادها محترم مسؤوالن

 باشند استوار و قدم ثابت خير كار اين  ادامه در) السالم عليهم(اطهار ائمه سيره از الگوبرداري با و خداوند به توكل

 .باشند داشته را عزيزان اين به گزاري خدمت توفيق همچنان و

-مي مهرطه مؤسسه در ما دلسوز همكاران هايفعاليت از كوچكي بخشي گربيان كه  گزارش اين مطالعه اميدواريم

 .سازد آشنا كمي لحاظ از موسسه اين عملكرد با را شما بتواند باشد

 

            

 زارع  زهره                                                                                                                              

 موسسه مهرطه مديرعامل                                                                                                                        
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 مقدمه

 اما ،با فراز و فرودهاي بسياري همراه بود هادر طي اين سالكه اي تجربه ،پابرجاست مهر ما سال است كه خانه 10اكنون 
 .ه استماندقابل اتكا و استوار  همواره

 و فشار تحت به لحاظ فرهنگي تا چه حد گناه بي كودكان اين كه داد نشان ما به سيبآ معرض در دختران از نگهداري تجربه
 نهاد كه اهميتي دليل به حقيقت در. است برخوردار اهميتي چه از آنها از گسترده حمايت و دارند قرار دهنده آزار هاينگاه

 تحميل كودكان اين بر را بسياري رواني و روحي رنج فقداني، چنين دارد ايراني جامعه در  افراد به بخشي هويت در خانواده
 فضايي از را مهرطه محيط تا باشيم داشته را تالش بيشترين مهرطه در ما كه شد باعث هميشه مساله همين. كندمي
ناچار   دائم بلكه ،به مربيان نبود آموزش نه تنها  گريزي از  راه اين در. كنيم نزديك خانواده يك به ايخانه يتيم و شگاهيرپرو

 عين در  كه بياموزيم هستند نيز ارتباط در هابچه با نوعي به كه افرادي و آنها  ،پشتيبانانمدارس  در فرزندان مربيان هب بوديم
 كودكاني  عنوان به را آنها و باشند داشته ميزيآ ترحم نگاه مهرطه فرزندان به نبايد داشت، دغدغهآنها  به نسبت بايد كه حال

 تقويت را هاآن  نفس عزت فرزندان زندگي الگوي تغيير با ن بود تاتالش موسسه مهرطه بر آ.  بپذيرند  خود ميان در عادي
0Fهاها خانوادهفرزندان ساكن در شبه كه شوده ميداد موزشآ مهرطه مجموعه و داوطلبان به طرفي از و كرده

 به عنوان  1
. شوند پذيرفته جامعه در عادي فرزنداني

 8شدند و  ترخيص از موسسهفرزند  16عالوه بر آن كند، فرزند در خانه الرستان نگهداري مي 25در حال حاضر موسسه از 
امكان زندگي مشترك با بستگان ( .شونداز طرف موسسه حمايت ميفرزند نيز توانستند مستقل از موسسه زندگي كنند اما 

تا  5دختربچه  15اي نزديك موسسه در آينده )فراهم شده كه خانواده يا بستگان اين فرزندان تحت حمايت موسسه قرار دارند
 .سال را پذيرش خواهد كرد 7

مور اره امددكار در اد 4موسسه مهرطه از همراهي . هاي موسسه مهرطه واحد مددكاري و روابط عمومي استفعالترين بخش 
مددكار نيز  وضعيت فرزندان خارج  1كنند و دان ساكن در مجموعه را پيگيري ميمددكار وضعيت فرزن 3. بردفرزندان بهره مي

  .كنندهمچون مادران اين فرزندان به طور شبانه روز در كنار آنها زندگي ميمربي نيز  6 .كنداز موسسه را پيگيري مي

توانست با كمك نيكوكاران خود  ،با هدف فراهم كردن فضاي خصوصي بيشتر براي فرزندان 91در سال مهرطه موسسه 
واحد آپارتمان در اختيار  4در حال حاضر . ساختمان الرستان را بازسازي كرده و آن را به سوئيت هاي مستقل تبديل كند

 .باشدنار هم بر اساس گروه سني آنها ميزيستي فرزندان در كفرزندان قرار داد كه هم

 دختران دوره راهنمايي و دبستان: واحد ياس 

 و دانشجو دبيرستاندختران دوره : واحد شقايق 

 الله دختران شاغل: واحد 

 دختران شاغل: واحد نرگس 

 

 
                                                             

.شود سرپرستي فرزندان نيازمند سرپرست از طرف بهزيستي به انها سرپرده شده استگفته مي شبه خانواده، به موسساتي-1  
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 موسسه مهرطهآشنايي با واحدهاي 

  .ابط عمومي  واحد هاي فعالي هستند كه زير مجموعه هاي خود را دارندوواحد مددكاري و ر 2ر در حال حاض

 مددكاريگروه  -1

سازي افراد، گروه ها و اجتماعات براي حل مشكالت و توانمند سازي آنان  قادرهدف از مداخالت مددكاري اجتماعي  
 .است

عيت فرزندان و خانواده  آنها كند، اين گروه  با پيگيري و ضف را دنبال مينيز همين اهداگروه مددكاري موسسه مهر طه 
كاران دموزش، مشاوره فرزندان و مدآهاي بخش. برداشته است مهرطه فرزندانهاي بسياري در جهت توانمند سازي گام

  .هاي واحد مددكاري استزير مجموعههميار از 

 91مددكاري در سال هاي عمومي واحد فعاليت

 

 

 

 

هدف از بازديد منزل حفظ  .باشدمي اقوام و بستگان فرزندانهاي مددكاري بازديد از منازل يكي از مهمترين فعاليت*
  .باشدتر مسايل فرزندان مياعضاي خانواده و اقوام فرزندان با موسسه جهت درك عميق با ارتباط

يفراوانيفرد
25يد از منزل اقوام فرزندانبازد

1يد از منزل حاميان بازد
6يد از منزل فرزندان ترخيصي اساس ضرورتبازد

8يد از محل كار بازد
4يد از منزل اقوام در ساير شهرها بازد( يل و شيرازاردب)

138مراجعات به مدارس ( ي گروه آموزش و مددكار)
69ي و غير دولتيمراجعات به مراكز دولت

14ي  مراجعه به مراكز درمان( يمارستان و ب... )
به دفعاتجلسه با همكاران ( ي، داخلي ، مددكاري و عموم... )

7يته ترخيص فرزندان در بهزيستيشركت در جلسات كم
16يمي فرزندانشركت در جلسات ت

به دفعاتي وضعيت فرزندان كه گاهي با حضور خودشان بودهجلسات ب
به دفعاتيمشاوره مددكار

82يان فرزندانجلسه با خانواده ، اقوام و حام

3

جلسات

موارد

1

بازد
يد

2

مراجعات
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از  نهاآتن رشته هاي الفت فرزندان با خانواده و بستگان و نيز  كمك به حفظ هويت فردي و خانودگي سهمچنين نگس -
 .باشداهداف بازديد از منازل اقوام فرزندان مي

شود با هدف ارائه جلسات مشاوره مددكاران، جلساتي است كه در طي آن مددكار  به طور خصوصي با فرزند وارد گفتگو مي*
 .حل مساله با مشاركت فرزندپيشنهاد يا 

-جلسات تيمي هر شش ماه يك بار براي هر فرزند با حضور، مددكار، مربي، مشاور ، مديرعامل موسسه و فرزند تشكيل مي*

 .هاي شش ماه هر فرزندشود با هدف تدوين برنامه

 

 

 

 :فرزندان مستقل

در حال . كندفرزندان جهت استقالل آنان دنبال ميموسسه مهرطه هدف از آموزش فرزندان را در نهايت با هدف توانمندي 
سال پيگير  5موسسه موظف است به مدت . ستانه استقالل قرار دارندآاند يا در فرزند  از موسسه مستقل شده 16ود حاضر حد

 .وضعيت اين فرزندان باشد

موسسه تالش . انداز هم پاشيده شده هاي موسسه پيگيري وضعيت خانواده فرزنداني است كه به داليل متفاوتيكي از فعاليت
در سال گذشته موسسه با تالش خود توانست . هاي از هم گسيخته را به هم پيوند دهدمي كند تا با توانمندسازي، اين خانواده

 .فرزندان دو خانواده را به آنها بسپارد
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 بخش آموزش -1-1

، تشكيل شده و با كمك از داوطلبان هميار آموزش فرزندانبخش آموزش با هدف پيگيري وضعيت تحصيلي فرزندان  
نگهداري فرزند در ساختمان الرستان موسسه  25در حال حاضر موسسه از .كندريزي ميآينده تحصيلي آنها  برنامه براي
 .كندمي

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

فراونی وضعيت تحصيلی فرزندان 
ساکن در مهر طه

مقطع دبيرستان

مقطع پيش دانشگاهی

مقطع دانشگاه

مقطع دبستان

مقطع راهنمايی
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 در مهرطهفرزندان آموزش 

 

 

 

 

 

 

 .تحصيل مي كنند و ازوضعيت تحصيلي خوبي برخوردارند 6 فرزندان خانواده مهر در مدارس منطقهاغلب  *

تا جايي كه . دريافت كرده اندهاي مستمرهاي بسياري به واسطه آموزشفرزندان مهرطه مهارت اغلب همچنين *

 .هاي مختلف به فروش رسيده استبسياري از اين دستاوردهاي هنري فرزندان در غرفه

 

فيك و خوشنويسي از جمله هنرهايي است موسسه مهرطه امكان آموزش آموزش موسيقي، تئاتر، طراحي، گرا*

 .آن را براي فرزندان فراهم كرده است

• آموزش 
مهارت های 

شغلی

آموزش هنری•

•  آموزش
رسمی

• آموزش 
مهارت های 
فردی

مددکاران و 
مربيان و 
مشاوران

معلمان 
مدرسه

هنرمندانکارآفرينان
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 هاي آموزشي برگزار شدهجدول كالس

 

 

 فرهنگي-1-2

شغلي و هاي تارريزي با هدف آموزش مهت فراغت فرزندان است، اين برنامهاوقا از ديگر فعاليت هاي موسسه برنامه ريزي 
موسسه مهرطه در  .تقويت اخالق مداري و معنويت فرزندان از جمله اهداف اين برنامه هاست همچنين ،شودزندگي دنبال مي

مراسم احيا، عاشورا و برگزاري جشن به . كندهايي را براي فرزندان برگزار ميهاي مختلف مذهبي و ملي برنامهمناسبت

تعداد نفرات شركت كننده يفراوانعنوان كالس يفرد

داخل مؤسسه )1 326زبان (
4يكبه صورت ترمزبان (خارج از مؤسسه )2

داخل مؤسسه ) 512ي عرب( 
داخل مؤسسه)3 166ياضي ر(
82ي حسابدار(خارج از مؤسسه4
461ي كانون وكالكالسها5
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هايي چون شب يلدا و نوروز هم جشن. دشوبي است كه در موسسه برگزار ميهاي مذهه مناسبتمناسبت نيمه شعبان از جمل
ات فراغت كردن اوقهايي است كه موسسه مهرطه جهت پرجدول زير ليست برنامه. شوددر خانواده مهرطه گرامي داشته مي

 .فرزندان ارائه كرده است

 

 

 هاي فرهنگيجدول آموزش

 

 

 

سيار برخوردار است، چرا كه نگرش موسسه بر اين مراسم مذهبي از اهميت بشركت در در برنامه فراغت فرزندان  
ند تا تكيه گاه بتوانند به ريسمان محكمي چنگ بزن اساس استوار است كه فرزندان مهرطه با ارتباط با خالق خود

 .دروني جهت رشد خود داشته باشند

 

 

 

تعداد نفرات شركت كنندهيفراوانيفرد
9ي يك روزهفته اقرآن

121ي و خالقيتباز
يه فرزندانكل2بافت

32يور آالتساخت ز
32ياهپرورش گل و گ
42يعروسك ساز

33يومترار
202يطراح
121كالژ
344تار

111يوتركامپ
81يكگراف

281يسيخوشنو
چهار نفر10يكتابخوان

72تاٌتر 

1

برنامه ها 

كالسها  
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 91برنامه هاي فراغت فرزندان مهرطه در سال 

 

 

 

-ارگاهك ،ه يك ماههدر اين دور. مال فرهنگي برگزار شداي با هدف كابرنامه )مازندران(سفر يك ماهه فرزندان به دوهزاربرنامه *

همچنين  . و كارگاه كتابخواني جايزه كتاب مهر ارگاه دو روزه هنر، كارگاه جنسيتاز جمله ك .هاي آموزشي بسياري برگزار شد
 .آموزش مشاركت در زندگي جمعي يكي از برنامه هاي اين سفر بود

 

 

 

 

 بهداشت و درمان -1-3

و يري وضعيت سالمت و بهداشت فرزندان از جمله دغدغه هاي موسسه مهرطه درباره فرزندان است كه هم سالمت جسم پيگ
 .بخش مددكاري در زمينه سالمت فرزندان مي باشدول زير نشان دهنده پيگيري هاي اجد .هم سالمت روان را شامل مي شود

 

 

 

تعداد نفرات شركت كنندهيفراوانيفرد

يه فرزندانكلبه دفعاتپارك 
يه فرزندانكل5ينماس
شش نفر8تئاتر 

سه نفريكبارهر دو هفته مراجعه به كتابخانه
يه فرزندانكل4ي شبهاي احياءبرگزار

يه فرزندانكلدو باري محرمشركت در  عزادار
يه فرزندانكل4ي يك روزهاردو

14يك بار ( كرمان )
10يك بار ( يان رو)
20يك بار (دو هزار)

يه فرزندانكليك بار (شهرستانك )

3

تفر يحات و برنامه هاي فرهنگي

سفر

برنامه ها 
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 برنامه هاي ورزشي

 

 

o هاي ورزشي به سالمت فرزندان اهميت دهدكند تا برگزاري كالسموسسه مهرطه تالش مي. 

 

 

 
 
 

 .ستاترين بخش درمان فرزندان روانكاوي آنهاست كه بيشترين آمار فراواني را هم داريكي از پر هزينه •

 

 

 

تعداد نفرات شركت كنندهيفراوانيفرد

74يبدن ساز

يه فرزندانكل13شنا
2

كالسها  
برنامه ها 

ين تعداد مراجعتعداد جلساتيفرد
14619
26417
3162
411
522
644
7124
897
955
1065
1143
12129
1311424
1453
161035 يروانكاو

يولوژي و سونوگرافيراد

يه عينكته

يارتودنس

يشگاهمراجعات به آزما
نيپزشك گوش و حلق وب

يمشاوره روانشناس

مغز و اعصاب

قلب و عروق

روانپزشك

زنان

مراجعات صورت گرفته
يپزشك داخل
يدندان پزشك

چشم پزشك

پوست و مو               
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امور مشاوره -1-4  

موسسه مهرطه . بيابد مشكلش براي حلي راه تا كند مي كمك كنندهمراجع به مشاور كهاست  اي دهنده ياري جريان مشاوره 
جلسات مشترك مشاوره با  واحد مددكاري، مدير مركز و مربيان به طور ريشه اي مشكالت  درنيز با كمك مشاور تالش كرد تا 

 . فرزندان راچاره جويي كند

د، كه هدف آن توانمندي فرزندان در وجلسات مشاوره با فرزندان هم  به طور گروهي و فردي برگزار مي ش ،عالوه بر آن
از دي ماه سال گذشته تا كنون فرزندان از مشاوره در موسسه سود مي جويند و  .شناخت و يافتن راه حل مشكالت شان بود

مهمترين موضوعات جلسات از . شودتخصصي به فرزندان مي  هايكمكگال نيز از  متخصصان كلينك مشاوره سه همچنين
، مسئوليت پذيري، ..)ترل خشم، استرس، ناخن جويدن وكن( مشاوره تحصيلي، مهارتهاي ارتباطي و رفتاري: مشاوره عبارت از

 .برگزار شد.. و بازي درماني ،كه از طريق روشهايي چون قصه درماني، كتاب درماني. بود.. عزت نفس، قانون مندي و

 

مددكاران هميار -1-5  

-كمك به خانواده هاي در معرض آسيبگروه مددكاران هميار هستند كه اين گروه با هدف  ،يكي از بخش هاي فعال مددكاري

تشكيل  شناسايي و بازديد از منازل و در جهت توانمند سازي اين خانواده ها ضمن اين گروه. تشكيل شده است اجتماعي هاي
خانواده از سبد  45 .رساندمي در خور وضعيت آنان كمك آنهارا بررسي كرده و به  آنهاها وضعيت پرونده  براي اين خانواده

  .كاالي موسسه برخوردارند

وام جهت رهن مسكن، خريد . هاي اين گروه استهاي نيازمند از جمله فعاليتحل مشكالت موجود در زمينه مسكن خانواده*
 .هاي اين گروه استنيز از جمله فعاليتكمك ماهانه جهت اجاره مسكن )يك مورد(و كمك به خريد خانه  ) مورد دو( خانه

، پوشاك ريرلوازم تحخريد . هاي نيازمنداستخانوادهو دانشجويان  هاي اين گروه حمايت از فرزندان محصل از ديگر فعاليت*
اينترنت يك دانشجو، هزينه تسويه حساب دانشگاه براي دو نفر از دانشجويان جهت ثبت نام براي تامين هزينه مدرسه، 

 . كارشناسي ارشد

خريد  p.q.uاز جمله خريد دارو و غذاي مخصوص براي بيمار . تامين هزينه هاي درماني براي تعدادي از مددجويان نيازمند*
 ، پرداخت هزينه پرتو درماني برراي يك مددجو c.pويلچر براي بيمار 

 براي نوعروسان كامل مورد جهيزيه 6تهيه * 
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 پروژه توانمندسازي زنان 

در موسسه  هاي مختلفبا هدف ايجاد مهارتطرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار يكي از طرح هايي است كه 

  .شودپيگيري مي

 

 

 عمومي روابط-2

موسسه مهرطه مسئوليت برقراري ارتباط با افراد و نهاد هاي مختلف با هدف معرفي اين مجموعه، جلب گروه روابط عمومي 
اين گروه با طراحي و چاپ بروشور، شركت در بازارچه ها، جلسات و . كمك هاي مردمي و جذب داوطلب را بر عهده دارد

 . موسسه بردارد اهداف همايش هاي گوناگون تالش مي كند گام هاي موثري در جهت معرفي

ئوس آن به شرح زير طب متفاوتي برگزار كرده است كه رروابط عمومي موسسه مهرطه برنامه هاي متفاوتي با گروه هاي مخا
 .مي باشد

 برگزاري جشنواره شيريني وغذا -1

 در نمايشگاه كتاب و بوستان گفتگو شركت -2

 برگزاري اردوي بهاره مهرطه -3

 هرا داشت زاد روز حضرت زگبرگزاري بزر -4

 برگزاري مراسم افتتاح واحد ياس ساختمان الرستان -5

 ماه مبارك رمضان برپايي مراسم افطار -6

 جشن روز كودك -7

 )بار 2( جشن زمستانه -8

 موسيقي برگزاري كنسرت -9

 برگزاري جايزه كتاب مهر -10

 راسم دهمين سال تاسيس موسسه مهرطهمبرگزاري   -11

 هاي مختلفبرگزاري بازارچه به مناسبت -12

 

شهرداري تهران جلساتي با هدف ايجاد شبكه اجتماعي از تمام سازمان هاي مردم نهاد برگزار كرد كه  91سال  •
شركت در اين جلسات با هدف مشاركت بيشتر اجتماعي  .موسسه مهرطه پيگيرانه در اين جلسات حضور بهم رساند

 .در منطقه صورت گرفت
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 ستاد كمك به زلزله زدگان آذربايجان غربي

اين . هاي مردمي كردندوري كمكآذربايجان موسسه مهرطه با توجه به وظيفه انساني خود اقدام به جمع آپس از زلزله *
يك كاميون كمك غيرنقدي جمع آوري . ها به صورت نقدي و غير نقدي بودكمك

هاي نقدي نيز صرف ساخت شده مردم به دست آسيب ديدگان زلزله رسيد و كمك
  .سرپرست خانوار شد اي براي زنيخانه

آوري شد كه صرف هاي مردمي جمعميليون كمك 15در مرحله اول اين فراخوان 
 .شد سراي هريس ساخت خانه در روستاي

  .ميليون صرف پرداخت وام بالعوض به خانواده هاي نيازمند زلزله زده در تبريز  شد 14در مرحله دوم 
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 :توضيحات*

  جشنواره غذا-
هاي غذا و بازارچه ها به كوشش و همراهي جمعي از بانوان جشنواره 

هميار موسسه برگزار شد و كليه سود حاصله از آن به موسسه تعلق 
  .گرفت

بازارچه در مدارس، برگزاري جشنواره شيريني در موسسه، بازارچه هاي 
 فصلي

 كودك جهاني روز-

 91 سال در. بيند مي تدارك هاي برنامه خود فرزندان براي موسسه كه است مناسبتهايي جمله از كودك جهاني روز
در مراسم روز جهاني  .گرفت جشن خود فرزندان با را روز اين كودكان براي شاد فضايي ايجاد منظور به موسسه هم

.. با حضور نويسندگان وهنرمنداني چون فرهاد حسن زاده، سيامك گلشيري، عموزاده خليلي و 91كودك در سال 
 .برگزار شد

 جايزه كتاب مهر -    

با هدف ترويج كتاب خواني در ميان  90جايزه كتاب مهر يكي از مهمترين برنامه هاي فرهنگي موسسه بود كه در سال 
در اين حركت فرهنگي فرزندان مهرطه با . فرزندان آسيب ديده برگزار شد

 اثر را به عنوان اثر برگزيده اولين دوره 6داوري خود از ميان كتاب ها 
دومين دوره جايزه كتاب مهر نيز سال . جايزه كتاب مهر انتخاب كردند

موسسه فعال در حوزه  2در اين دوره كه با مشاركت . برگزار شد 91
كودكان كار  صورت گرفت، فرزندان مهرطه و كودكان اين دو موسسه با 

داوري خود كتاب چشم عقاب، تاليف محسن هجري را به عنوان اثر 
  .ب كردندبرگزيده انتخا

 
 

  مراسم دهمين سال تاسيس                -

موسسه مهرطه دهمين سال تاسيس خود را جشن گرفت، به  1391اسفند 
همين منظور موسسه جهت مرور عملكرد ده ساله فعاليت خود مراسمي را 
  .تدارك ديد، كه در آن به بررسي وضعيت دختران در شرايط دشوار پرداخت
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 هامهرطه به منظور معرفي فعاليت موارد روابط عمومي موسسه عالوه بر اين*

از جمله غرفه . چندين غرفه در مناسبت ها و مكان هاي مختلف داشته است

 گفتگو و نمايشگاه بين المللي كتاباي در بوستان 

 

 

 هاي همراه با روابط عمومي مهرطهگروه

 باشگاه داوطلبان مهرطه 
سازماندهي فعاليت داوطلبان با هدف افزايش فعاليت هاي مشاركت محور  91مهرطه در سال يكي از پروژه هاي روابط عمومي 

به همين .  كنده بر فعاليت داوطلبان نيز كمك مياين سازماندهي به تمركز و نظارت بيشتر موسس. در موسسه انجام شد
. منظور با تمام داوطلبان تماس گرفته شد و نوع همكاري داوطلبان بر اساس توانايي و توانمندي آنها در يك گروه تعريف شد

در حال حاضر پنج هسته از داوطلبان با هدف هاي مختلف فعال شده اند كه در سال گذشته طي جلساتي برنامه و هدف هاي 
 . شد فعاليت اين گروه ها تشريح

 گروه بانوان هميار 
فعاليت خود را آغاز كرده است اين گروه در برگزاري بازارچه ها و جشنواره هاي غذا هميار موسسه  1386اين گروه از سال 
 .هدف اين گروه بيش از هر چيز كسب درآمد و جذب داوطلبان بيشتر مي باشد. مهرطه مي باشد

وابط عمومي هسته اي در گروه بانوان هميار به منظور سازماندهي به فعاليت هاي به منظور سازماندهي مجدد و بهروري بهتر، ر
 .فعاليت خود را آغاز كرد 91نفر هستند و در سال  6اين گروه شكل داده در حال حاظر اين هسته 

 گروه فرهنگي 
 .باشدعه اين واحد ميهاي زير  زير مجموهدف از ايجاد اين گروه برنامه ريزي اوقات فراغت فرزندان مي باشد، بخش

 

 فرزندان گروه همياران فراغت 
 .فعاليت خود را جهت فراغت فرزندان مهرطه سازماندهي كرده است 91اين گروه از سال 

 گروه همياران كارآفريني خالق فرزندان  
 92از سال  نفر هستند و 3هدف تشكيل اين گروه مهارت آموزي خالقانه به دختران مهرطه مي باشد و اعضاي اين گروه 

 .فعاليت عملي خود را آغاز مي كنند

 گروه موسيقي 

شكل گرفت و فعاليت خود را دو هدف برنامه ريزي براي آموزش و مناسبت هاي موسسه  91هسته داوطلبان موسيقي، از سال 
 .آغاز كرد
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  بازسازي ساختمان الرستان 
به بار نشست، پروژه بازسازي ساختمان الرستان جهت بهبود وضعيت زندگي  1391يكي از پروژه هاي مهمي كه در سال 

 . پايان يافت و فرزندان به آن نقل مكان كردند 91فرزندان بود، اين پروژه با كمك خيرين و نيكوكاران سرانجام در ارديبهشت 
 

 

 فرزندان قبل از بازسازينماي ساختمان الرستان و خوابگاه 
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 خوابگاه فرزندان و آغاز بازسازي
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 پس از بازسازي واحد ياس و واحد نرگس
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 سخن آخر
. موسسه نيكوكاري مهرطه، به منظور پايايي و توسعه فعاليت هاي خود همواره نيازمند كمك هاي مالي است

همواره آمادگي دارد تا از همه  ،همانگونه كه تا كنون مبناي فعاليتهاي اين موسسه بر پايه همكاري داوطلبان بوده

 . دعوت به همكاري كند ،كساني كه تمايل به همكاري با موسسه دارند

به همين منظور موسسه .  حضور داوطلبان مسئول و متعهد همواره نقطه اتكا  و اميد موسسه به آينده بوده است

و به خانواده مهرطه  آگاه شوند موسسهاز همه نيكوكارن دعوت مي كند تا با بازديد از موسسه از فعاليت هاي 

 .بپيوندند


