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موسسه نیکوکاری مهرطه، نهادی اجتماعی است که با هدف تاثیر بر وضعیت سالمت اجتماعی از طریق حمایت از دختران نیازمند 
سرپرست تاسیس شده است. ما بر آنیم تا با تعهد بر مسئولیت مدنی و شهروندی خود از زنان و دخترانی حمایت کنیم که قربانی فقر و 

پیامدهای آن شده اند .
 گزارشي که پیش رو دارید، چکیده ای از عملکرد بخش هاي مختلف مؤسسه مهرطه در طی سال 1393 مي باشد. عملکردی که 
حاصل تالش اعضای خانواده مهرطه در سالی است که گذشت. اعضایی که در موسسه، یا خارج از آن به عنوان مددکار، مشاور، مربي، 
حامیان نیکوکار، گروه هاي همیاري و داوطلب براي غني تر کردن اوقات فراغت فرزندان با هدف تربیت دخترانی آگاه، توانمند و موفق، 

به مؤسسه یاري رسانند،  در این گزارش، به اجمال و به تفکیک هر بخش از این اقدامات شرح  داده خواهد شد. 
امیدواریم مطالعه این گزارش که بیانگر بخش کوچکی از فعالیت های همکاران دلسوز ما در موسسه مهرطه است بتواند شما را با 

عملکرد این موسسه از لحاظ کمی و کیفی آشنا سازد.

           
                                                                                                                         زهره زارع       

مدیرعامل موسسه مهرطه

سخن اول
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موسسه مهرطه موسسه ای غیرانتفاعی، غیر دولتی و غیر سیاسی است که درسال 
1381 با هدف نگهداری شبانه روزی از دختران بی سرپرست و بد سرپرست و با 
مجوز رسمی سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی وبه شماره ثبت 14994 شروع 

به کارکرده است. 
این موسسه از همان ابتدای تاسیس از پشتوانه خالصانه موسسان و مشارکت 
اعضای دلسوز بهره برده و امروز پس از گذشت سالها همانند سایر خانواده ها 
لحظه لحظه ی رشد دخترانش را زندگی کرده، و تالش کرده با ارائه آموزش های 
الزم و کاشتن بذر عشق و محبت در وجودشان، آنها را برای ورود به عرصه ی 

زندگی آماده سازد. 
اکنون تعداد دختران مهرطه حدود 65 نفر است برخی از آنها مستقل شده اند و 
برخی در موسسه زندگی می کنند. فرزندانی که در موسسه هستند، در دوره های 
سنی 3 تا 28 سال قرار دارند که در دو خانه ی مجزا- اقاقیا و ارغوان- در تهران 
زندگی می کنند. در سالهای اولیه تاسیس، این موسسه گروه سنی نوجوان تا 
اما در سال 93 موسسه  بود  قرارداده  را تحت پوشش سرپرستی خود  جوان 
مهرطه با کسب تجربه و بعد از یک سال بررسی و پژوهش هایی که انجام داد 

تصمیم به پذیرش دختران 3 تا 6 سال گرفت. 
برای پذیرش دختران  3تا6 سال، در سال 92 دو گروه این مسئله را مورد 

بررسی قرار دادند.
که  شد  تشکیل  جدید  فرزندان  تربیت  و  پرورش  الگوی  مورد  در  اول  گروه 
متشکل از اساتید مجرب دانشگاه بود که به مهرطه در رسیدن به الگویی جهت 
تربیت و پرورش فرزندان  جدید یاری رساندند. بررسی علمی این تیم حدود 
یک سال به طول انجامید. این تیم با مراجعه حضوری به مراکز شبه خانواده در 
تهران و بررسی الگوی آنها، همچنین با مصاحبه های طوالنی مدت با مدیران 
این مراکز توانست به الگویی برسد که بر اساس آن بتوانیم فرزندانی شایسته 

را به جامعه تحویل دهیم. 
گروه دوم نیز امکانات و نیازهای موسسه برای بازسازی خانه اقاقیا را بررسی 
کرد. برای این پروژه، گروهی از مهندسان داوطلب به یاری موسسه آمدند و با 
حمایت های نیکوکاران توانستیم این خانه را به فضایی مناسب تبدیل کنیم. در 

نهایت در شهریور ماه 93 خانه اقاقیا پذیرایی دختران کوچک خود شد.
موسسه مهرطه به دلیل اهمیتی که خانواده در رشد شخصیت افراد دارد، همواره 
تالش کرده است محیط نگهداری دختران را تا حد امکان به یک خانه معمولی 
تبدیل کند. بنابراین در سال 91 با هدف فراهم کردن فضای خصوصی بیشتر 
برای فرزندان، توانست با کمک نیکوکاران خود ساختمان ارغوان را بازسازی 
کرده و آن را به واحدهای مستقل تبدیل کند. در حال حاضر 4 واحد آپارتمان 
در خانه ارغوان قرار داد که هم زیستی فرزندان در کنار هم بر اساس گروه 

سنی آنها است.

 واحد یاس: دختران دوره راهنمایی و دبستان
 واحد شقایق: دختران دوره دبیرستان و دانشجو

 واحد الله: دختران شاغل و دانشجو
 واحد نرگس: دختران شاغل

در خانه اقاقیا نیز  دختران 6-3 سال در کنار هم با مربیان خود زندگی می کنند.
همچنین این موسسه روندی برای مستقل شدن دختران نیز در نظر گرفته 
است و در حال حاضر تعداد 28 نفر از این موسسه ترخیص شده اند، اما همچنان 

تحت سرپرستی موسسه هستند.

جدول تعداد فرزندان مهرطه

فراوانیفرزندان مهرطه

10 نفرخانه اقاقیا

24 نفرفرزندان خانه ارغوان

28 نفرفرزندان ترخیص شده

مقدمه
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فرزندان ما در مقاطع گوناگون مشغول به تحصیل هستند که جدول وضعیت 
تحصیلی آنان ترسیم شده است.

از میان 10 کودک حاضر در خانه اقاقیا، یک نفر در مقطع پیش دبستانی قرار 
دارد و 9 عزیز دیگر در سن زیر پیش دبستانی قرار دارند.

جدول مقاطع تحصیلی فرزندان مهرطه

فراوانیمقطعردیف

9زیر پیش دبستان1

1پیش دبستانی2

1دوم دبستان3

1چهارم دبستان4

1پنجم دبستان5

1اول دبیرستان6

2دوم دبیرستان7

3سوم دبیرستان8

1پیش دانشگاهی9

7دانشجو10

علی رغم آن که موسسه مهرطه در زمینه تحصیل فرزندانش دغدغه زیادی 
دارد و تالش کرده است آنان را در بهترین مدارس ثبت نام کند اما دو نفر 
هم از دختران خانه ارغوان عالقه ای به ادامه تحصیل نداشتند. موسسه تالش 
این  ببینند و در  آموزش  دارند  به عالیقی که  می کند همه فرزندانش بسته 
زمینه علی رغم تشویق آنان به تحصیل، اجباری در کار نیست. از دیگر سو در 
حال حاضر 7 نفر از دختران ما شاغل هستند و موسسه بر محیط کار آنان نیز 

نظارت دارد.

فرزندان پس از استقالل:
موسسه مهرطه مساله آموزش فرزندان را در نهایت با هدف توانمندی فرزندان 
در جهت استقالل آنان دنبال می کند. در حال حاضر حدود 30 فرزند از موسسه 
مستقل شده اند یا در آستانه استقالل قرار دارند. موسسه موظف است به مدت 
5 سال پیگیر وضعیت این فرزندان باشد. اما به دلیل علقه ای که بین موسسه و 
دخترانش هست، عمال بعد از 5 سال نیز همچنان  موسسه و فرزندانش روابط 

خود را حفظ کرده اند.
یکی از فعالیت های موسسه پیگیری وضعیت خانواده فرزندانی است که به 
دالیل متفاوت از هم پاشیده شده اند. مهرطه تالش می کند تا با توانمندسازی، 

این خانواده های از هم گسیخته را به هم پیوند دهد. 
در ادامه بخش های مختلف مهرطه را ضمن ارائه مجموع کارها و فعالیت های 

آنجام شده در آنها طی سال 93 معرفی می کنیم.
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آشنایی با واحد های مختلف موسسه مهرطه

 بخش های موسسه مهرطه هم اکنون عبارت اند از واحد مددکاری و روابط عمومی. با پاگیری موسسه به تدریج شاهد ابراز عالقه افراد مختلف برای انجام 
کارهای دواطلبانه در این موسسه بودیم. موسسه مهرطه تالش کرد از توانمندی های داوطلبان برای آموزش، امورپزشکی، پرکردن اوقات فراغت... فرزندانش و 
سایر افراد نیازمند استفاده کند در حال حاضر یکی از هسته های فعال داوطلبان این موسسه، گروه مهرآوران  است. این عزیزان 5 سالی می شود که در قالب گروه 

فعالیت می کنند و به تدریج در حال تبدیل شدن به یک واحد مستقل در موسسه هستند. در ادامه فعالیت های هریک از این بخش ها در سال 93 ذکر می شود.

1 - واحد مددکاری
هدف از مداخالت مددکاری اجتماعی قادر سازی افراد، گروه ها و اجتماعات 

برای حل مشکالت و توانمند سازی آنان است.
گروه مددکاری موسسه مهرطه نیز همین اهداف را دنبال می کند، این گروه  
با پیگیری و ضعیت فرزندان و خانواده آنها گام های بسیاری در جهت توانمند 
سازی فرزندان مهرطه برمی دارد. یاری رسانی به فرزندان از طریق پیگیری 
توانمندی های  و  استعداد  شناسایی  زندگی،  مهارت های  آموزش  تحصیل، 
فرزندان و تالش جهت دستیابی فرزندان به استقالل و خودکفایی از جمله 
تالش های این واحد است. نظارت بر نحوه گذران اوقات فراغت فرزندان نیز از 

دیگر فعالیت های  این بخش است.
واحد مددکاری یکی از فعالترین واحدهای موسسه مهرطه است که در حال 
حاضر دو مددکار مشغول به کار در این بخش هستند. در حال حاضر 2 مددکار 
وضعیت فرزندان ساکن در این موسسه را پیگیری می کنند. دو مددکار دیگر نیز 
که جزء نیروهای داوطلب و از اساتید برجسته هستند به آنان کمک می کنند. 
همچنین 6  مربی نیز همچون مادران این فرزندان به طور شبانه روز در کنار 
داوطلبان خود جهت  نیروی  از  واحد  این  دیگر سو  از  می کنند.  زندگی  آنها 
تربیتی و آموزش  انجام پژوهش در زمینه شیوه های  به مددکاران،  مشاوره 
کودکان نیز استفاده می کند. این داوطلبان از اساتید و کارشناسان برجسته 

تشکیل شده اند.
واحد مددکاری مهرطه طبق شرح وظایفی که برای این بخش تدوین شده 

است در 5 حوزه 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 فرزندان از طریق برگزاری جلسات 

آموزش پرداخته می شود.
 امور پزشکی – بهداشتی

در این بخش نیاز سنجی، ارجاع به پزشک مربوطه ، پیگیری و نظارت بر درمان 
از اهم وظایف مددکاری است.

 امور خانوادگی 
در حوزه امور خانوادگی به منظور برقراری ارتباط میان فرزند و خانواده اش به 
بررسی صالحیت خانواده و از طریق بازدید از محل زندگی برگزاری جلسات 
تایید  صورت  در  و  گیرد  می  صورت  خانواده  و  فرزند  با  مددکاری  مشاوره 

صالحیت این ارتباط برقرار می گردد.
 امور حامیان 

فرزند  میان  ارتباط  برقراری  و  داوطلب  افراد  بررسی  حامیان  امور  بخش  در 
وظایف  جزء  مناسب  راهکارهای  ارائه  و  ارتباط  بر حسن  نظارت  و  حامی  و 

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.

فعالیت های انجام شده در واحد مددکاری خانه اقاقیا و ارغوان به شرح زیر 
است.

 هم اندیشی های مستمر
جلسات هم اندیشی مربیان، مددکاران و اساتید روان شناسی و علوم تربیتی 
برای دختران خانه اقاقیا به شکل هفتگی و برای فرزندان خانه ارغوان به شکل 
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ماهانه برگزار می شود. هدف از این جلسات رسیدن به وحدت رویه در تربیت و 
پرورش فرزندان مهرطه، بررسی مشکالت ارتباطی و مسائل فرزندان و پرهیز 

از تشت در مواجه با آنان است.
1-1 فعالیت های واحد مددکاری

الف- فعالیتهای واحد مددکاری خانه اقاقیا
همزمان با ورود فرزندان به خانه اقاقیا واحد مددکاری در زمینه های مختلف 
در ارتباط با مسائل و مشکالت این عزیزان فعال گردید که به طور کلی می 
توان به مواردی همچون: بازید، مراجعات، جلسات، برنامه ریزی و پیگیری های 

اداری اشاره کرد.
1. بازدید

بازدید  مورد  است، یک  داشته  بازدید  مورد  دو  واحد مددکاری  زمینه  این  در 
ازمنزل مادر دو نفر از فرزندان که با هم خواهر هستند به منظور آشنایی با 
فضای خانه و نوع زندگی مادر آن عزیزان و مورد دوم بازدید از مهد کودک 
الفبای زندگی جهت آشنایی با فضای تحصیلی یکی از فرزندانی که درآنجا به 

پیش دبستانی می رود و در این مقطع تحصیل می کند.
2. مراجعات

از زمان حضور فرزندان در خانه اقاقیا تاکنون، مددکاری مراجعاتی به ندامتگاهها، 
اداره بهزیستی و سایر مراکز نگهداری کودک بهزیستی داشته است. مددکاری 
در دو مورد مراجعه به ندامتگاه شهر ری به منظور مالقات با مادران دو نفر از 
فرزندان داشته است. همچنین به دلیل اصرار بر دیدار دو نفر از فرزندان توسط 
مادرشان با هماهنگی قبلی مددکاری به همراه آن دو خواهر به اداره بهزیستی 
جهت دیدار مراجعه داشته است. در یک مورد نیز مددکاری به همراه یکی از 
فرزندان به منظور دیدار با برادر بزرگش به خوابگاه شهید اردیخانی مراجعه 

داشته است.
3. پیگیری اداری

یکی دیگر از فعالیتهای مددکاری در این مدت پیگیری در زمینه مسائل اداری 
از  فرزندان  پیگیری وضعیت شناسنامه  به  توان  از جمله می  است.  فرزندان 
اداره سرپرستی بهزیستی و بازکردن حساب بانکی برای فرزندانی که دارای 

شناسنامه هستند، اشاره کرد.
4. جلسات

درسال 93 جلسات مختلفی به منظور رسیدگی بهتر به وضعیت فرزندان مهرطه 
صورت گرفته است که به آنها پرداخته می شود.

  جلسه تدوین پرونده
و  تغییرات  نمودن  مکتوب  و  فرزندان  های  پرونده  رسانی  روز  به  منظور  به 

توسط  کار  این  متعددی  جلسات  در  فرزندان،  برای  گرفته  صورت  اقدامات 
مددکاری انجام پذیرفت.

  جلسات بررسی وضعیت فرزندان
به  مددکاری  فرزندان،  روحی  و  جسمی  وضعیت سالمت  بررسی  منظور  به 
صورت متناوب جلساتی را با مدیریت یا با خود این عزیزان برگزار نمود و روند 
پیشرفت آنها را مورد بررسی کارشناسانه قرار داد. نتایج این بررسی ها در پرونده 

اجتماعی این عزیزان مکتوب شده است.
  جلسه با خانواده و اقوام فرزندان خانه اقاقیا

اقوامشان،  یا  خانواده  اعضای  با  فرزندان  خانوادگی  روابط  تقویت  جهت  در 
مددکاری جلساتی را با این افراد و با حضور فرزندان هماهنگ و برگزار کرده 

است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
دیدار یکی از فرزندان در طول سه جلسه با عمه و برادر کوچکش، دیدار وی با برادر 
بزرگش که این دیدار در مرکز »اردیخانی« انجام شد و دیدار عمه و هر دو برادرش 
در خانه اقاقیا به مناسبت تولد این عزیر؛ همچنین یکی دیگر از فرزندان در طول سه 
جلسه با خواهر و برادرش دیدار داشته است که دو جلسه اول فقط دیدار با خواهر 
بزرگترش صورت گرفت و جلسه سوم خواهر و برادر بزرگترش هر دو به دیدار این 
عزیز در موسسه آمدند. دو نفرد یگر از فرزندان نیز که با هم خواهر هستند یکبار به 

اداره بهزیستی برده شدند تا با مادرشان مالقات داشته باشند.
5. برنامه ریزی

مددکاری به منظور اجرای برنامه های مختلف در زمینه برنامه های تفریحی 
آخر هفته، برگزاری کالسهای متنوع و مراجعه فرزندان به پزشک برنامه ریزی 

و هماهنگی های الزم را انجام داده است.
ب- فعالیت های مددکاری خانه ارغوان

1. بازدید
در این زمینه واحد مددکاری 23 بار بازدید ازمنزل اقوام توسط فرزندان صورت 
گرفته است و در زمان تعطیالت نوروز نیز این فرزندان به دیدن اقوام خود 
رفتند. همچنین واحد مددکاری 23 بازدید از منزل فرزندان خود که از مرکز 
ترخیص شده اند در سال 93 به عمل آورده است. عالوه بر این ها 10 بازدید 
نیز از محل کار فرزندانی که شاغل هستند توسط واحد مددکاری صورت گرفته 

است.
2. مراجعات

توسط واحد مددکاری خانه ارغوان در سال 93، 30 بازدید از محل تحصیل 
فرزندان انجام شده است و در کنار آن به دفعات از محل تحصیل دختران 

دانشجو در مراکز دانشگاهی دولتی و غیردولتی بازدید شده است. 
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3. پیگیری اداری
 در واحد مددکاری خانه ارغوان یک پیگیری اداری جهت یافتن والدین یک نفر 

از فرزندان صورت گرفته است.
4. جلسات

  جلسات »کمیته ترخیص« فرزندان در بهزیستی
درسال گذشته مددکاران موسسه در 2 جلسه »کمیته ترخیص« فرزندان در 

سازمان بهزیستی حضور یافتند.
   جلسه با فرزندان

مددکاری خانه ارغوان جلسات مختلفی در سال 93 با حضور فرزندان برای اداره 
امور واحدها، برنامه ریزی، حل و فصل مشکالت و مسائل ارتباطی فرزندان با 

همدیگر برگزار کرده است. 
  جلسه مراقبت

12 جلسه مراقبت به صورت تیمی در سال 93 با فرزندان خانه ارغوان برگزار 
شده است.

   جلسه با خانواده ، اقوام و حامیان فرزندان
واحدمددکاری در سال 93 تالش کرده است فرزندان با خانواده، اقوام و حامیان 
موسسه دیدارهایی داشته باشند بنابراین 24 بازدید به این منظور به عمل آمده 

است.
5.برنامه ریزی

مددکاری به منظور اجرای برنامه های مختلف در زمینه برنامه های تفریحی 
آخر هفته، برگزاری کارگاه های مورد نیاز، مراجعه فرزندان به پزشک وکاریابی  

برای برخی از آنان برنامه ریزی و هماهنگی های الزم را انجام داده است.

1-2 - فعالیت های آموزشی موسسه مهرطه
موسسه مهرطه تالش می کند ضمن نظارت بر تحصیل فرزندان با آموزش 
مهارت های مختلف باعث افزایش آگاهی و توانمندی فرزندان شود که در ادامه 

این گزارش به فعالیت های آموزشی طی سال 93 پرداخته می شود.

الف- کالس های آموزشی خانه اقاقیا
موسسه مهرطه برای فرزندان خود درگروه سنی 6-3 سال مجموعه آموزشهایی 
با این رده سنی طراحی و اجرا کرده است که پاسخگوی نیازهای  متناسب 
مختلف آنان باشد. دراین مسیر تالش کرده ایم عالوه بر نیازهای آموزشی، 

نیازهای پرورشی کودکان را نیز مدنظر قرار دادیم.
  کالس قرآن

خانه اقاقیا به منظور ایجاد و حفظ روحیه ی معنوی و اعتقادی فرزندان اقدام به 
برگزاری کالس قرآن کرد که در ابتدا به تعداد 5 تا6 جلسه این جلسات تشکیل 
شد و پس از یک دوره وقفه مجدداً از ابتدای اسفند ماه این کالس به صورت 

هفته ای یک روز و به مدت یک ساعت برنامه ریزی و اجرا شده است.
 کالس زبان انگلیسی

جهت تقویت زبان انگلیسی فرزندان از ابتدای دی ماه کالس زبان به صورت 
هفته ای دو جلسه در روزهای شنبه و سه شنبه برگزار شد. مدت کالس برای 
فرزندان بزرگتر دوجلسه 45 دقیقه ای و برای فرزندان کوچکتر دو جلسه 30 

دقیقه ای بود.
  نقاشی و رنگ آمیزی

با هدف ایجاد تمرکز و آرامش به بچه ها رنگ آمیزی کردن، آموزش داده شد. 
این آموزش ها شامل رنگ آمیزی آزاد و موضوعی و رنگ آمیزی تخم مرغ 
های سفالی با ابزارهای متفاوتی همچون آب رنگ، گواش، مدادرنگی یا مداد 

شمعی بود.
  بازی با خمیر

خمیربازی یکی دیگر از مهارتهایی است که در طول اقامت فرزندان در خانه 
اقاقیا به منظور دست ورزی فرزندان و افزایش مهارت های دستی و خالقیت 

به آنان آموزش داده شد.
  کالژ و کاردستی

به منظور افزایش توانایی تمرکز و هماهنگی حرکت بین دست و چشم فرزندان 
در مدت زمان شش ماه حضور کودکان در خانه اقاقیا کار کالژ و انواع کاردستی 
به صورت متعدد با این عزیزان انجام شده است. معمواًل هر ماه 2 تا 3 کار کالژ 

و کاردستی توسط هریک از این عزیزان انجام می شود.
  پازل

در جهت تقویت تمرکز و قدرت تفکر فرزندان در طول هفته ساعاتی برای 
آنها در نظرگرفته شده تا هر یک به صورت جداگانه پازل هایی را بهم ریخته 
سخت تر  پازل های  به  ساده  های  پازل  از  روند  این  کنند.  مرتب  مجدداً  و 

درنظرگرفته شده است.
  موسیقی

استعداد  پرورش  و  فرزندان  در  نشاط  و  شادابی  روحیه ی  ایجاد  منظور  به 
موسیقیایی فرزندان اقدام به برگزاری کالس موسیقی گردید که به صورت 

هفتگی در روزهای یکشنبه و به مدت نیم ساعت برگزار می شد.
  کالس ژیمناستیک

به منظور تقویت قدرت حرکت و تمرکز و در جهت رشد مناسب و متعادل 
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فیزیولوژیک فرزندان در نظر گرفته شد تا هفته ای یک بار و به مدت یک 
ساعت به صورت تخصصی کالس ژیمناستیک برگزار گردد.

  آموزش کارهای خانه
در راستای اهداف مسئوالن خانه اقاقیا در جهت ایجاد فضای خانگی و تقویت 
حس خانه بودن برای فرزندان،  تالش شد تا برخی مهارتها وکارهای مربوط 
به خانه به فرزندان آموزش داده شود و از مشارکت آن ها در امور خانه استفاده 
شود. از جمله این موارد می توان به  تکه تکه کردن و بسته بندی نان، رنده 
کردن، پاک کردن سبزی، شستن میوه، پوست کندن هویج، شلغم و لبو، شستن 
ظروف، پاک کردن حبوبات، آماده کردن و جمع آوری میز غذا، جداسازی و 

مرتب کردن لباسهای شخصی پس از شسته و خشک شدن اشاره کرد.
ب- کالس های آموزشی خانه ارغوان

  کالس تفسیر قرآن 
جهت آشنایی بیشتر فرزندان با مسائل اسالمی کالس تفسیر قرآن کریم برای 
فرزندان خانه ارغوان برگزار می شود و 6 نفر ازآنان هفته ای یک روز در این 

کالس شرکت می کنند. 
 کالس زبان انگلیسی

به منظور ارتقای سطح زبان انگلیسی فرزندان از بین آنان کسانی که عالقه 
مند به یادگیری این زبان بودند در موسسات آموزش زبان ثبت نام شده اند و 

در این کالس ها شرکت می کنند.
  کالس های تقویتی

در سال 93 بسته به نیازهای دختران دانش آموزمان کالس های تقویتی شامل 
حسابان، فیزیک، عربی، شیمی وریاضی برای بهبود وضعیت تحصیلی آنان 
برنامه ریزی شده است. اسامی این دروس در جدول زیر به همراه تعداد جلسات 

و افراد شرکت کننده در هریک ذکر شده است.
جدول کالس های تقویتی خانه ارغوان

تعداد شرکت کنندگانفراوانیعنوان کالس تقویتیردیف

12حسابان1
52فیزیک2
132عربی4
32شیمی5

182ریاضی6

113ریاضی دبستان7

  کارگاه آموزشی طب سنتی
دوره آموزشی طب سنتی برای آشنایی فرزندان با مقوالت آن و شناخت از 
گیاهان دارویی این کارگاه برگزار به مدت 4 جلسه برگزار شد که 7 نفر در آن 

شرکت کردند.
  کالس های ورزشی

برای ارتقای سالمت و نشاط فرزندان خانه ارغوان کالس های ورزشی برای 
آنان با توجه به عالقه مندی خودشان در نظر گرفته شده است که یک نفر از 
فرزندان یک دوره در رشته بدنسازی و 8 نفر دررشته شنا ثبت نام کرده اند. این 

8 نفر 15 جلسه به استخر جهت شنا مراجعه کرده اند.
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1-3 - برنامه های فرهنگی- تفریحی موسسه مهرطه
در جهت ایجاد و تقویت روابط اجتماعی و سالمت روحی و شادابی فرزندان از 
ابتدای حضورشان در خانه اقاقیا تاکنون برنامه های متعدد ومتنوع فرهنگی و 
تفریحی توسط واحد مددکاری برای فرزندان در نظر گرفته شد که در ادامه به 

شرح آن پرداخته می شود.

الف- برنامه های فرهنگی خانه اقاقیا
 برنامه های مذهبی

به منظور ایجاد و حفظ روحیه ی معنوی فرزندان تالش شده است تا به طور 
مداوم فرزندان خانه اقاقیا به همراه مربیان خود در اوقات نماز برای اقامه نماز 
جماعت به مسجد بروند. همچنین در جهت تقویت اعتقادات و باورهای مذهبی 
فرزندان در مناسبتهایی همچون تاسوعا و عاشورا، اربعین، 28 صفر شرکت 

کردند که برایشان بسیار جالب بود.
  تماشای تئاتر

به منظور تقویت قدرت تخیل و حافظه و به دلیل میزان زیاد اثر بخشی تصویر 
و صحنه در کودکان، فرزندان خانه اقاقیا در شش ماه سال 93 سه مرتبه به  

دیدن تئاتر رفتند که از تماشای آن لذت بردند.
 دیدار از موزه حیات وحش و باغ پرندگان

 موزه محیطی فرهنگی است که می تواند سبب آشنایی کودکان با موضوعات 
مختلف شوند. موزه حیات وحش دارآباد فضای مناسبی برای  آشنایی در مورد 
حیوانات اهلی و وحشی است و تعدادی از فرزندان به موزه حیات وحش دارآباد 
برده شدند.  همچنین به منظور آشنایی با پرندگان، دو بار دخترانمان به باغ 

پرندگان مراجعه کردند که از نظر آموزشی برای این عزیزان بسیار مفید بود.

 بازدید از کتابخانه شورای کودک 
دختران خانه اقاقیا به دلیل اهمیتی که کتابخوانی درتکوین شخصیت کودکان 
دارد برای آشنایی با کتاب و فضای کتابخانه از کتابخانه شورای کودک بازدید 

کردند.
شورای کتاب کودک سازمانی فرهنگی – پژوهشی، غیردولتی و غیرانتفاعی 
است که در سال 1341 تأسیس شده است. این سازمان در حوزۀ ادبیات کودک 

و نوجوان فعالیت می کند . 

ب- برنامه های تفریحی خانه اقاقیا
  پارک رفتن

 یکی از تفریحاتی که در مدت زمان حضور فرزندان در خانه اقاقیا برای این 
عزیزان در نظر گرفته شد رفتن به پارک به منظور فعالیت بدنی و حفظ نشاط 

و شادابی آنها است. 
 مسافرت

به منظور آشنایی با سفر و جغرافیای ایران همچنین نیاز کودکان به تفریح 
و شادی، سه نفر از فرزندانمان به مدت 3 روز به شمال کشور رفتند. در عید 
نوروز نیز هر ده دخترمان به مدت یک هفته به شمال کشور سفر کردند. در این 
سفرها ویالی یکی از حامیان مهرطه در اختیار موسسه قرار گرفت و فرزندان 
به همراه مدیرعامل مهرطه، مربیان و تنی چند از داوطلبان خود به این سفر 

رفتند تا مراقبت های الزم ضمن سفر از آنها به عمل آید.
 مهمانی رفتن و مهمانی دادن

فرزندان،  برای  خانواده  شبه  فضای  ایجاد  برای  مهرطه  اهداف  راستای  در 
مهمانی دادن و مهمانی رفتن به عنوان یکی از مناسبات خانوادگی و اجتماعی 
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از جمله مواردی بود که به این عزیزان آموزش داده شد. این کار به صورت 
رفتن به منزل افراد نزدیک به آنها مانند خانم زارع، دوستانی که ارتباط نزدیک 
در  انجام شد. همچنین  حامیان  از  برخی  یا  و  داشتند  موسسه  و  فرزندان  با 

مواردی نیز فرزندان پذیرا و میزبان برخی از دوستان و آشنایان بودند.
برنامه های فرهنگی خانه ارغوان

 دیدن فیلم 
به منظور پر کردن اوقات فراغت 7 نفر از فرزندان موسسه مهرطه که عالقه مند 
به سینما هستند در سال گذشته 4 بار برای دیدن فیلم به سینما مراجعه کرده اند.

 مراجعه به کتابخانه
جهت افزایش آگاهی فرزندان و ترویج کتابخوانی 5 نفر از آنان که به مطالعه 

عالقه مند بودند در کتابخانه عمومی ثبت نام شده اند که هر دو هفته یکبار 
برای امانت گرفتن کتاب به آن مراجعه می کنند.

برنامه های تفریحی خانه ارغوان
یکی از راه های پرکردن اوقات فراغت فرزندان استفاده از فضای سبز است 
تهران  بوستان های  به  دفعات  به  ارغوان  خانه  فرزندان  منظور  این  به  که 

برده  می شوند.
 مسافرت

با مناطق مختلف،  تفریح و آشنایی  برای  ارغوان  در سال 93 فرزندان خانه 
یک بار به کاشان و سه بار به مشهد رفته اند. برای رفتن به سفر نوروزی نیز 

برنامه ریزی صورت گرفته است.

•  حافظ خوانی  سهیل محمودی در مراسم شبی با مهر

•  دکتر سهراب پور، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در مراسم شبی با مهر
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1-4 فعالیت های بهداشتی و درمانی موسسه مهرطه
برای موسسه مهرطه یکی از موارد حائز اهمیت سالمت فرزندان خود است 
بنابراین وضعیت بهداشتی و درمانی این عزیزان همواره مورد بررسی است که 
در ادامه مجموعه فعالیت های انجام گرفته در این خصوص به تفضیل ذکر 

می شود

الف- فعالیت های بهداشتی و درمانی خانه اقاقیا
سالمت فرزندان چه به لحاظ جسمی و چه روانی یکی از دغدغه های مهرطه 
است لذا وضعیت سالمت فرزندان توسط مربیان و مددکاران موسسه بررسی 
می شود. شایان ذکر است پزشکان داوطلب همیشه یاریگر موسسه مهرطه 

هستند. در ادامه  شرح فعالیت های انجام شده در این بخش ذکر می شود.

 مراجعات پزشکی
 پزشک عمومی

طی اقامت دختران در خانه اقاقیا به منظور بررسی روند رشد و وضعیت سالمت 
جسمانی آنان توسط پزشک عمومی ویزیت شدند. 

آزمایشگاه
همه فرزندان خانه اقاقیا طی 6 ماه اقامت در این خانه یک بار آزمایش خون 
داده اند همچنین از دو تن از آنان به  تجویز پزشک آزمایش تیروئید و کم 

خونی به عمل آمده است.
 چشم پزشک

دو نفر از فرزندان موسسه مهرطه به منظور بررسی وضعیت بینایی شان  به 
چشم پزشک مراجعه داشته اند.

 متخصص گوش و حلق و بینی
در مدت زمان حضور کودکان درخانه اقاقیا دو نفر از کودکان به دلیل داشتن 
مشکل در شنوایی و لوزه سوم به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کردند 

و بعد از ویزیت پزشک جراحی لوزه سوم را برای آنان تجویز کرد.
 متخصص پوست

در 6 ماه حضور فرزندان درخانه اقاقیا چهار نفر از فرزندان دو بار به پزشک 
متخصص پوست  به دالیل مختلف مانند داشتن زگیل و میخچه مراجعه کردند 

که با تجویز پزشک اقدامات الزم در مورد آنان انجام شد
 متخصص کلیه ومجاری ادراری

طی 6 ماه سال 93، 5 نفر از فرزندان در دو نوبت به متخصص کلیه و مجاری 
ادراری مراجعه نمودند که درکلیه های دو نفر از این عزیزان وجود توده اکوژن 

تشخیص داده شد و دو نفر دیگر سالم بودند.
 متخصص کودکان

از شهریور ماه 93 تاکنون سه بار 6 نفر از فرزندان مراجعه به پزشک متخصص 
کودکان داشته اند که هر سه بار به دلیل سرماخوردگی و عفونت سینوس یا 

قفسه سینه، مراجعه صورت گرفته است.
 متخصص تغذیه

در طول مدت شش ماهه فرزندان دو بار مورد ارزیابی کارشناسانه متخصص 
تغذیه قرار گرفته اند. یکبار در بدو ورود فرزندان و بار دوم چهار ماه بعد یعنی 
در دیماه که نتایج این ارزیابی ها به صورت یک نمودار رشد برای هر یک از 
فرزندان دریافت شد. برنامه تغذیه و مکمل های غذایی هر کدام از این عزیزان 

بر اساس این ارزیابی دریافت و اجرا گردید.
 رادیولوژی و سونورافی

در 6 ماه دوم سال 93، سه نفر از فرزندان به رادیولوژی به منظور عکسبرداری 
از دندان و عکسبرداری از کتف به دلیل ترک برداشتن استخوان ترقوه  مراجعه 
نمودند. همچنین به دلیل مشکوک بودن به وجود مشکل در کلیه چهار نفر از 

فرزندان دو بار از آنان سونوگرافی به عمل آمد. 
 بیمارستان کودکان

به دلیل نیاز به انجام عمل جراحی گوش و لوزه سوم یکبار مراجعه به بیمارستان 
کودکان برای یکی از فرزندان صورت پذیرفت. هزینه های درمانی این فرزند 

توسط خیرین پرداخت شد.
 بیمارستان علی اصغر)ع(

به دلیل  داشتن لوزه سوم یکی از فرزندان در بیمارستان کودکان بستری شد و 
مورد جراحی قرار گرفت. همچنین فرزند دیگر هم در بیمارستان علی اصغر)ع( 
عمل جراحی انجام داد که بخشی از هزینه های عمل را یکی از خیرین موسسه 
تقبل کرد و مدیریت بیمارستان نیز بخش دیگری از هزینه را از موسسه اخذ 

نکرد.
 اورژانس

در مدت زمان حضور فرزندان 5 مرتبه مراجعه به اورژانس صورت گرفت که 
چهار بار به دلیل تزریق آمپول ویتامین D3 برای چهار نفر از کودکانی بود که به 
دلیل کمبود ویتامین D نیاز به تزریق داشتند و یکبار هم به دلیل ترک برداشتن 

استخوان ترقوه یکی دیگر از فرزندان به اورژانس مراجعه شد.
 دندانپزشکی

از زمان حضور فرزندان در خانه اقاقیا تاکنون 6 نفر از این عزیزان 4 مرتبه به 
دندانپزشکی مراجعه داشته اند که دو نفر از آنها به صورت فردی برای پرکردن 
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و کشیدن دندان و دو - سه نفر آنها هم با همدیگر جهت ویزیت و بررسی 
میزان سالمت دندانهایشان مراجعه داشته اند.

در خانه اقاقیا با توجه به نیازی که احساس می شد برای تنی چند از کودکان به 
منظور توانمندسازی آنان جلسات گفتاردرمانی و بازی درمانی در نظر گرفته شد.

گفتار درمانی
با توجه به بررسی نحوه گفتار  اقاقیا  در مدت زمان حضور فرزندان در خانه 
فرزندان، نیاز به گفتاردرمانی در یکی از این عزیزان دیده شد که به منظور 
اصالح گفتار و افزایش اعتماد به نفس و ارتباط بهتر با همساالن و اطرافیان 

جلسات گفتار درمانی برای او در نظر گرفته شد. این جلسات به صورت هفتگی، 
هفته ای یک روز به مدت 45 دقیقه تحت درمان قرار می گیرد. این درمان 
همچنان ادامه دارد. گفتار درمانی به بهبود مهارت های کالمی و ارتباطی او 
منجر شده در حالی که قبال این دختر عزیزمان قادر به حرف زدن و ارتباط 

گرفتن نبود.
 بازی درمانی

نظر  اساس  بر  و  فرزندان  رفتار  روی  شده  انجام  های  بررسی  به  توجه  با 
روانشناسان کودک دو نفر از این عزیزان برای ایجاد تعادل رفتاری تحت رفتار 
درمانی قرار گرفتند. یکی از این فرزندان به مدت دو ماه، هفته ای سه روز و 
هر روز چهار ساعت به بازی درمانی مراجعه کرد و یکی دیگر به مدت سه ماه، 

هفته ای یک روز و به مدت 45 دقیقه به بازی درمانی رفت.

تعداد مراجعانمدت زمان جلسهتعداد جلساتمراجعاتردیف
هفته ای یک بار، دو گفتاردرمانی1

ماه
451 دقیقه

41 ساعتهفته ای سه روز، دوماهبازی درمانی2
هفته ای یک روز، بازی درمانی3

سه ماه
451 دقیقه

ب- فعالیت های بهداشتی و درمانی خانه ارغوان
  مراجعات پزشکی

  پزشک عمومی
در خانه ارغوان 15 فرزند در طول سال 16 بار به پزشک عمومی برای ویزیت 
بنابر نیازی که داشته اند مراجعه کرده اند و به هر یک از آنها آزمایش الزم و 

دستور دارویی مورد نیاز توسط پزشک داده شده است.
 چشم پزشک

4 نفر از فرزندان به منظور بررسی وضعیت بینایی شان به چشم پزشک مراجعه 
داشته اند.

 مراجعه به آزمایشگاه
در سال 93 دختران خانه ارغوان به دالیل مختلف تشخیص داده شده توسط 
پزشک به آزمایشگاه مراجعه کرده اند و آزمایش های مدنظر از آنها به عمل 

آمده است.
 پزشک گوش و حلق و بینی

2 نفر از فرزندان به دلیل عارضه بیماری به متخصص گوش و حلق و بینی در 

جدول مراجعه های پزشکی

تعداد مراجعانتعداد جلساتمراجعه های پزشکیردیف

1615پزشک عمومی1

46دندان پزشکی و ارتودنسی2

46چشم پزشک3

1111مراجعات به آزمایشگاه4

32دکتر گوش و حلق و بینی5

55اورژانس6

36متخصص کودکان7

96متخصص پوست8

41مراجعه به بیمارستان علی اصغر9

11بیمارستان کودکان10

25متخصص کلیه و مجاری ادرار11

210متخصص تغذیه12

33رادیولوژی13

22سونوگرافی14
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سال 93 مراجعه کرده اند.
 پزشک پوست

توسط  پوستی  عارضه  دلیل  به   93 سال  در  ارغوان  خانه  دختران  از  نفر   8
متخصص پوست ویزیت شده اند. 

 پزشک مغز و اعصاب
4 بار در سال گذشته 2 نفر از فرزندان موسسه به پزشک متخصص جهت 

تشخیص بیماری و مداوا مراجعه کرده اند.
 پزشک ارتوپد

3 نفر از دختران خانه ارغوان در سال گذشته به دلیل عارضه روی داده برایشان 
جهت ویزیت به متخصص ارتوپدی مراجعه کردند.

 رادیولوژی و MRI، سی تی اسکن
 7 نفر از فرزندان به دلیل عارضه ارتوپدی و مغز و اعصاب به رادیولوژی و 

MRI، سی تی اسکن مراجعه کرده اند. 
 مراجعه به درمانگاه

دو نفر از دختران موسسه به دلیل سرماخوردگی هر کدام یک بار به درمانگاه 
مراجعه کرده اند.

جدول مراجعه ها پزشکی خانه ارغوان
تعداد مراجعانتعداد جلساتمراجعه های پزشکیردیف

1615پزشک عمومی1

1713دندان پزشکی و ارتودنسی2

44چشم پزشک3

1111مراجعات به آزمایشگاه4

32دکتر گوش و حلق و بینی5

6 , MRI رادیولوژی و
سی تی اسکن

77

12مراجعه به درمانگاه7

78متخصص پوست8

33ارتوپد9

42مغز و اعصاب10

  مشاوره های روان شناختی
موسسه مهرطه عالوه بر سالمت جسمانی فرزندان خود به سالمت روح و روان 
آنان با توجه به شرایط خاص زندگیشان توجه ویژه دارد و تالش می کند در این 

زمینه نیز از متخصصان کمک بگیرد. 

 روانپزشک
در سال 93، 4 نفر از فرزندان خانه ارغوان 4 بار به روانپزشک مراجعه کرده اند.

 روانکاوی
یک فرزند موسسه مهرطه 20 جلسه طبق نیازی که داشته در سال 93 به 

روانکاو مراجعه داشته است.

 مشاوره های روانشناسی فردی 
برای مشاوره روانشناسی  از دختران موسسه مهرطه طی 22 جلسه  نفر   15
فردی به خارج از مؤسسه برده شده اند. همچنین 5 نفر هم 15 جلسه در داخل 

موسسه توسط مشاوران موسسه مشاوره دریافت کرده اند.
  مشاوره های گروهی

6 نفر از دختران خانه ارغوان 16 جلسه در جلسات مشاوره گروهی شرکت 
کرده اند.

جدول مراجعه های روان شناختی خانه ارغوان

تعداد مراجعینتعدادجلسهمراجعه های روان شناختیردیف  

44روانپزشک1

مشاوره های روانشناسی 2
فردی خارج از مؤسسه

2215

201روانکاوی3

مشاوره های روانشناسی 4
فردی داخل مؤسسه

155

166مشاوره های گروهی5
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2 - روابط عمومی
و  افراد  با  ارتباط  برقراری  مسئولیت  مهرطه  موسسه  عمومی  روابط  بخش 
نهادهای مختلف با هدف معرفی این مجموعه، جلب کمک های مردمی و 
جذب داوطلب را بر عهده دارد. این گروه با طراحی و چاپ بروشور، شرکت در 
بازارچه ها، جلسات و همایش های گوناگون تالش می کند گام های موثری 

در جهت معرفی اهداف موسسه بردارد. 
در سال 93 روابط عمومی موسسه مهرطه برنامه های مختلفی را با گروه های 

مخاطب متفاوت برگزار کرده است که به شرح زیر است.

  ارتباط با حامیان مالی موسسه مهرطه: 
هزینه های  تامین  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  جذب  جهت  مهرطه  موسسه 
و  مالی خود  با حامیان  تعامل مستمری  دارد  سرپرستی دختران خود تالش 

یافتن حامیان جدید داشته باشد.

  ارتباط با دواطلبان و ساماندهی بانک اطالعاتی:
روابط عمومی موسسه مهرطه تالش دارد از همراهی های نیروهای داوطلب 
برای برگزاری مراسم و برنامه های مختلف خود بهره بگیرد از این رو تعامل 
گسترده ای با این عزیزان دارد که در سال 93 نیز ارتباط ادامه داشت و سبب 
بهره گیری از خدمات پزشکان برای ویزیت فرزندان موسسه، حضور هنرمندان 
در مراسم مختلف، خدمات خانم های خانه دار در خانه اقاقیا و ارغوان، خدمات 
توسط  تاسیساتی  و  فنی  کارهای  انجام  و  معلمان،  توسط  رایگان  آموزشی 
داوطلبان متبحر در این زمینه شده است. روابط عمومی موسسه مهرطه به 
اشکال مختلف از خدمات ارزنده این عزیزان و حامیان مالی خود تقدیر می 

نماید. این بخش یکی از بازوهای موسسه مهرطه محسوب می شود. 

  برنامه ریزی برای برنامه های فرهنگی:
با  با همکاری  این موسسه تالش دارد  روابط عمومی مهرطه جهت معرفی 

مراکز مختلف فرهنگی و دانشگاهی دوره های مختلف آموزشی برگزار کند. 

 برگزاری اردوی بهاره مهرطه:
اردوی بهاره مهرطه فرصتی است برای دختران، کارکنان و داوطلبان موسسه 
که فضایی شاد و صمیمی را در کنار هم تجربه کنند. این اردو باعث بهبود 

تعامالت درون موسسه و همین طور بین داوطلبان و موسسه می شود.  

  برگزاری بزرگداشت روز زن:
هرساله این مراسم در موسسه به مناسبت زادروز حضرت فاطمه زهرا برگزار 
می شود. در سال 93 نیز این مراسم برپاشد که با استقبال حامیان و دواطلبان 

و فرزندان موسسه همراه بود. 

  برپایی مراسم افطار ماه مبارک رمضان:
موسسه مهرطه، هر سال به مناسبت ماه مبارک رمضان مراسمی برگزار می 
کند، در این مراسم خانواده بزرگ مهرطه گرد هم می آیند تا تجدید میثاقی با 
هدف )حمایت از کودکان نیازمند سرپرست( خود داشته باشند. در این مراسم  
زهره زارع مدیرعامل موسسه با ارائه سخنانی از حامیان موسسه سپاسگزاری 
کرد و یکی از اعضای موسسه گزارشی از عملکرد موسسه ارائه نمود. همچنین 
خانم فاطمه راکعی نماینده پیشین مجلس هم در این مراسم سخنرانی کردند.

  برگزاری کنسرت موسیقی گروه »سیحامون«:
   مرداد93 ، گروه موسیقی »سیحامون« به سرپرستی هاتف صادقی به طور 
داوطلبانه کنسرت خیریه  »مهرهامون« را دربرج آزادی به نفع دختران موسسه 
ی نیکوکاری مهرطه اجرا کردند. بخش اول این  کنسرت با طراحی موسیقی 
پیام شریف نژاد به کارگردانی آرزو قاسمی و ویدیو آرتی از مهران کرمی اجرا 
شد  و همچنین در بخش دوم قطعاتی از سامان ویژه تهرانی و هاتف صادقی 
تهرانی و تنظیم پویا شاطرانی و اشعاری از حافظ ، شفیعی کدکنی و نادر نادرپور 

اجرا شد.

  برگزاری مراسم افتتاحیه خانه اقاقیا
مراسم افتتاحیه خانه اقاقیا شهریورماه 93 برگزار شد.

 برگزاری کارگاه خاطره نویسی زنان با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران
این کارگاه تابستان 93 با هدف آموزش شیوه خاطره نویسی به زنان شرکت 

کننده برگزار شد.

  برگزاری مراسم »شبی با مهر«:
این برنامه به مناسبت شب یلدا به میزبانی دختران خانه ارغوان برگزار شد. این 
میهمانی با حضور آقای اردشیر منصوری استاد فلسفه وادبیات، شاعر گرانقدر سهیل 
محمودی و دکتر سهراب پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ایران گرم تر شد. آقای 
کوروش سلیمانی هنرمند سینما و تئاتر هم در این جمع حضور یافتند. دختران خانه 

ارغوان نیز با خواندن غزل هایی از حافظ در برنامه مشارکت داشتند.
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  همکاری با انجمن جامعه شناسی ایران
 موسسه مهرطه تمایل دارد با انجمن جامعه شناسی ایران به منظور استفاده از 
پتانسیل های طرفین در مورد مسائل و آسیب های اجتماعی همکاری مشترک 
داشته باشد. برگزاری یک کارگاه و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاهی دیگر 

در سال 94 از نتایج این تعامل در سال 93 است.

   برگزاری کارگاه مقابله با زلزله
این کارگاه با کمک موسسه خانه نجات ایران برای دختران خانه ارغوان برگزار 

شد.

  همکاری در برگزاری کارگاه رهیافت های مشارکتی در حوزه 
زنان با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران:

این کارگاه در فروردین و اردیبهشت سال 94 با هدف آموزش رهیافت های 
مشارکتی به افرادی که تمایل به کارداوطلبانه در حوزه زنان دارند برگزار خواهد 

شد.

 برگزاری بازارچه:
دوبازارچه در بهمن و اسفندماه سال 93 توسط موسسه و با همکاری گروه 

»بانوان همیار مهرطه« برگزارشد.

  جشنواره رنگ آمیزی تخم مرغ به مناسبت نوروز:
جشنواره رنگ آمیزی تخم مرغ های نوروزی اسفندماه 93 با هدف مشارکت در 
فعالیت داوطلبانه مردمی صورت گرفت که شهرداری و خانه هنرمندان نیز با 

موسسه مهرطه همکاری داشتند.          
                  

 تقدیر از داوطلبان و حامیان موسسه مهرطه
موسسه  یاریگر  دستانشان  که همیشه  موسسه  داوطلبان  و  حامیان  از  تقدیر 

مهرطه است از وظایف همیشگی روابط عمومی است.

 دریافت جایزه ملی کتاب مهر
روابط عمومی موسسه مهرطه باهمکاری مددکاری این مجموعه با هدف ترویج 
کتابخوانی و افزایش اعتماد به نفس فرزندان، برنامه فرهنگی با عنوان جایزه 
کتاب مهر طی سه 3سال برگزار کرد. این پروژه فرهنگی با حمایت و مشارکت 
نویسندگان حوزه کودک و نوجوان و همین طور با مشارکت انتشارتی چون افق، 

قدیانی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و... برگزار  شد.  دختران خانه 
ارغوان با داوری کتابهای حوزه کودک و نوجوان به اثرهای برگزیده جایزه می 
دهند. موسسه مهرطه به دلیل برگزاری این برنامه در سال 93 موفق به دریافت 

جایزه ملی ترویج کتابخوانی از سوی وزارت ارشاد اسالمی شد.

• گردهمایی مددجویان  تحت حمایت گروه  مهرآوران

• مراسم تولد نیوشا ضیغمی، بازیگر سینما در موسسه مهرطه
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• کنسرت خیریه گروه سیحامون

• اجرای خیریه گروه سیحامون در مراسم  ماه رمضان

• فاطمه راکعی، نماینده پیشین مجلس در مراسم ماه رمضان

• آجیم سوالج، کاریکاتوریست آلبانیایی در مراسم رنگ آمیزی تخم مرغ

• مراسم ماه رمضان

• کنسرت خیریه گروه سیحامون
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• کمک های گروه مهرآوران

• تخم مرغ های رنگ آمیزی شده

• جشنواره رنگ آمیزی تخم مرغ های نوروزی

• کارگاه آموزشی مهارت های مقابله با زلزله؛ خانه نجات ایران

• اهدای نشان کتاب مهرطه به نویسندگان منتخب
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• جشنواره رنگ آمیزی تخم مرغ های نوروزی

• جشنواره رنگ آمیزی تخم مرغ های نوروزی

• بازارچه خیریه در وزارت امور خارجه با حضور همسر وزیر امور خارجه • بازارچه خیریه نوروزی

• تقدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از  جایزه کتاب مهر برای ترویج کتابخوانی
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3 - باشگاه داوطلبان مهرطه
باشد. هر  باشگاه داوطلبان مهرطه، شامل همه اعضای خانواده مهرطه می 
داوطلب می تواند با پر کردن فرم فعالیت داوطلبانه به عضویت خانواده بزرگ 
مهرطه درآید. هر داوطلب با توجه به حوزه عالقه و توانمندی خود و پتانسیل 
موسسه می توانند در فعالیت های موسسه نیکوکاری مهرطه مشارکت کنند. 
فرم عضویت موسسه را می توانید با مراجعه به سایت یا با مراجعه حضوری به 

موسسه مهرطه پرنمایید.
برگزاری برنامه هایی به مناسبت های مختلف اعم از کنسرت، بازارچه، مراسم 
انگیزه خود  با  داوطلبان  از  مهرطه  است که  فعالیت هایی  از جمله  و..  افطار 
یاری می طلبد. دو گروه داوطلب مهرآوران طه و بانوان همیار از داوطلبان فعال 
موسسه شکل گرفته که در طی سالها به پویایی و رشد موسسه کمک بسیاری 

کرده اند.
الف -گروه مهرآوران طه

یکی از گروه های فعال باشگاه داوطلبان، گروه مهرآوران طه هستند. این گروه 
با هدف کمک به خانواده های در معرض آسیب های اجتماعی تشکیل شده 
است و در جهت توانمند سازی این خانواده ها ضمن شناسایی و بازدید از منازل 
و تشکیل پرونده برای این خانواده ها وضعیت آنها را بررسی کرده و بر اساس 
نیاز خانواده به آنها کمک می کند. در حال حاضر حدود 100 خانواده آسیب پذیر 

تحت حمایت این گروه قرار دارند.
از فعالیت های این گروه می توان به حل مشکالت موجود در زمینه مسکن 
خانواده های نیازمند، حمایت از فرزندان محصل  و دانشجویان خانواده های 
نیازمند،تامین هزینه های درمانی برای تعدادی از مددجویان نیازمند، پرداخت 

وام، توزیع سبدکاال و تهیه جهیزیه و نظایر ان است. 
این گروه همچنین جلسات مشاوره برای مددجویان برگزار می کنند ضمن این 
که جهت معرفی موسسه نیز غرفه هایی به مناسبت های مختلف برپا می کند. 
همچنین این گروه برای مددجویان خود مراسمی به مناسبت های مذهبی یا 
ملی برگزار می کند. در ادامه شرح کارهای انجام شده توسط این گروه ذکر 

می شود.
 پرداخت وام دو میلیون تومانی به مددجو آنها 40 میلیون تومان است. 

 مسکن مهری که در سال 91 برای یکی از مددجویان خریداری شده بود، با 
حضور سه تن از اعضای گروه مهرآوران به این خانواده تحویل داده شد. سپس 
توسط پشتیبانی مالی دو فرد نیکوکار کمبودهای آپارتمان مذکور)بخاری گازی، 

کابینت، درب ورودی و حفاظ آهنی( خریداری و نصب گردید.
در  پوشش  تحت  نیازمند  های  خانواده  از  یکی  برای  خانه  پایان ساخت   

هشتگرد و استقرار آنها در آن در مردادماه سال جاری
زندگی  محل  و  احوال  از  که  جوان  مادری  سزارین  ی  هزینه  پرداخت 
همسرش بی خبر بود، قبول تهیه ی شیر خشک برای نوزاد، جذب حامی برای 

تامین بخشی از هزینه ی زندگی  این خانواده.
 پیوستن خانواده ای که در شرایط نامناسب زندگی می کردند و مادر خانواده 
به بیماری سرطان مبتال است، بسیج و تالش گروه و اطالع رسانی به خیرین 
حامی موسسه و تهیه ی هزینه ی خرید آپارتمانی کوچک برای این خانواده در 
شهر زاهدان. پرداخت 20 میلیون تومان به این خانواده که 10 میلیون آن به 

صورت هدیه و 10 میلیون نیز به صورت وام با بازپرداخت ماهانه بود.
 تالش برای تهیه ی دست مصنوعی برای جوانی که در اثر برق گرفتگی 
دستش قطع شده است، واریز مبلغی برای کمک هزینه معیشت، تحویل یک 

نوبت سبد غذایی و بهداشتی به این خانواده.
 پذیرش و کمک به خانواده ای که دختر 13 ساله شان کم شنوا است. 
فهرست  در  خانواده  گرفتن  قرار  خانواده،  مادر  برای  تهیه ی سمعک،مشاوره 
دریافت کنندگان سبد غذایی و بهداشتی، دعوت از خانواده برای بازدید از برج 

میالد.
 تقبل هزینه جراحی آپاندیس یکی از مددجویان
 تقبل هزینه جراحی کیست یکی از مددجویان
 هزینه درمان سوختگی دو فرزند یک خانواده

 هزینه دندانپزشکی یک مددجو
 هزینه عینک یک مددجو

 پرداخت حق بیمه ماهانه به 3 خانواده 
 پرداخت کمک هزینه ی تحصیلی ماهانه به 7 نفر از دانشجویان و دانش 

آموزان مددجو
 واگذاری یک دستگاه لپ تاپ به یکی از مددجویان دانشجو در رشته ی 

معماری توسط یکی از اعضای محترم گروه
 پرداخت کمک هزینه معیشت به گروهی از خانواده های کم درآمد

 پرداخت یک میلیون تومان وام بالعوض به مادری با چهار فرزند که امکان 
پرداخت بدهی خود را نداشت.

 توزیع سبد کاال در 6 نوبت به 50 خانواده نیازمند میانگین هزینه هربار حدود 
سه میلیون و 500 هزار تومان

 تهیه 3 جهیزیه کامل و کمک به تهیه بخشی از 8 جهیزیه دیگر
 قراردادن اسامی سه عروس جدید و تحویل مدارک انان برای تهیه جهیزیه  
 واریز مبلغ20/000/000 میلیون ریال به خانواده های تحت حمایت موسسه 
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به عنوان وام.
 واریز مبلغ 15/000/000 ریال وام به حساب خانواده ای نیازمند

 پیوستن چند خانواده ی نیازمند؟ دیگر به گروه مهرآوران
 تهیه ی6  بخاری برای تعدادی از مددجویان

 تالش جهت کاریابی برای تعدادی از مادران و دختران خانواده ها
 پیگیری حقوقی دیه همسر یکی از مددجویان مهرطه

 پرداخت 3 میلیون تومان جهت آزادی همسر یکی از مددجویان که به علت 
ورشکستگی در زندان بود.

 برپایی اردوی تفریحی مصادف با 27رمضان، همراه با صرف افطاری با 
خانواده ها با پشتیبانی مالی یکی از خیرین همیشه همراه مهرطه

 برگزاری جشن سال تحصیلی جدید به همراه تهیه ی کادوی نقدی و مادی به خانواده ها
 برگزاری جشن تولد برای فرزند یکی از خانواده ها در پی بازگویی آرزوی 
او برای داشتن تولد توسط مادرش در موسسه. یکی از اعضای محترم گروه 
با تهیه ی کیک، شیرینی، غذا، کادو و سایر لوازم جشن در منزل خانواده ی 
مذکور حضور یافت و با تهیه ی عکس و فیلم یک روز خوب و به یاد ماندنی 

را برای این خانواده رقم زد.
 تهیه ی بلیط تئاتر)با نام عزت نفس( و دعوت از مددجویان برای تماشای 

آن که دو خانواده پذیرفتند)7 نفر( و به دیدن آن آمدند.
 دعوت از مددجویان برای شرکت در جشن میالد پیامبر در سالن وزارت 

کشورو شرکت تعدادی از مددجویان در این جشن
 برگزاری غرفه خیریه ی در مدرسه ی زهره تهرانی.

 برپایی غرفه ی خیریه با هدف ترویج فرهنگ مشارکت و نیکوکاری بین 
دانش آموزان، انجام فعالیت خیرخواهانه و آموزش انجام کار داوطلبانه،برگزار 

می شود که در سال 93، در  7 مدرسه در مدارس مناطق یک و سه به تناوب 
برگزار شد. 

 برگزاری اولین کارگاه مشاوره و مهارت آموزی در تاریخ 93/9/20
 برگزاری جلسه ای با دو تن از خیرین ساکن کرج ) از طریق آقای کهن 
ترابی( به منظور برقراری هماهنگی و همکاری در زمینه ی کمک به مددجویان 

ساکن کرج که تحت پوشش آن ها قرار دارند.
 پیوستن واحد جامعه شناسی مهرطه و اعالم طرح برای آموزش مهارت 
زندگی، تشکیل کارگاه آموزشی برای باال بردن سطح کیفی زندگی، مشاوره 

گروهی یا انفرادی
ب- گروه بانوان همیار

گروه بانوان همیار از سال 88 فعالیت خود را موسسه مهرطه آغاز کرد. این 
گروه از دور هم جمع شدن بانوان خانه داری شکل گرفت که تمایل داشتند، در 
فعالیتی اجتماعی و به نفع موسسه نیکوکاری مهرطه فعالیت داوطلبانه داشته 
باشند. در حال حاضر این گروه حدود 30 عضو دارد که روزهای یک شنبه  دور 
هم جمع می شوند. این گروه  با برگزاری بازارچه به نفع موسسه مشارکت دارند.

پ- گروه فرهنگی
هدف از ایجاد این گروه برنامه ریزی اوقات فراغت فرزندان است، که گروه 
همیاران فراغت فرزندان از زیرمجموعه های آن است. این گروه از سال 91 
است.  کرده  آغاز  مهرطه  فرزندان  فراغت  ساماندهی  جهت  را  خود  فعالیت 
همیاران فراغت فرزندان در سال 93 کارگاه 6 ساعته ای با عنوان برنامه ریزی 
کارکنان موسسه مهرطه  آگاهی  ارتقا  را جهت  فراغت کودکان  اوقات  برای 

برگزار کرد.

جدول فعالیت های انجام شده توسط گروه مهرآوران طه

تامین هزینه های درمانیخرید مسکنکمک هزینه تهیه مسکنساخت مسکناهدای وامتوزیع سبد کاال

11بار2 باب1دفعه2 باب20 بار6 بار

کمک هزینه های 
تحصیلی

شناسایی خانواده های تهیه جهیزیه
نیازمند

کمک هزینه معیشت 
برای نیازمندان

برگزاری مراسمجلسات مشاوره

3تا کامل وکمک هزینه 7نفر
برای 8 جهیزیه دیگر

4 بار6 بار25خانواده10  خانواده
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فرم مشارکت

  موسسه مهرطه
و ما تقدموا النفسکم من خیر تجدوه عنداهلل )2-110(

و هر خیري براي خود پیش آورید، در پیشگاه خداوند دریافتش مي کنید.

نام : ............................. نام خانوادگی : ............................................................... تاریخ تولد ) روز ......./ماه......../سال...........(  
)       متأهل      (                                       وضعیت تأهل  :  )  مجرد    مرد     جنسیت :  )زن

تحصیالت ) مقطع .............................. /رشته ..................................(                 شغل:............................................................

آدرس پستی منزل ..................................................................................................................................................................
تلفن منزل .........................................                              تلفن همراه .............................................

آدرس پستی محل کار ............................................................................................................................................................ 

آدرس ایمیل  ..........................................................................
از چه طریقی با مؤسسه آشنا شده اید ؟ 

 سایر    تبلیغات      دوستان و آشنایان     وب سایت
نام معرف ...........................................................................

نحوه مشارکت نقدی : 
مشارکت به صورت ماهانه : ................................................................
مشارکت به صورت مقطعی :................................................................
مشارکت در حساب باقیات صالحات :...................................................

• حساب باقیات صالحات حساب سپرده در گردشی است که موجودی آن صرف هزینه جاری مؤسسه نمی گردد . 

نحوه پرداخت : 
پرداخت اینترنتی                     کارت به کارت                    پرداخت بانک / فیش بانکی                پرداخت حضوری



گزارش عملکرد ساالنه موسسه نیکوکاری مهرطه، 231393

مشارکت تخصصی  
خدمات آموزشی :

معلم کمک درسی 
)    پیش دانشگاهی   دبیرستان   راهنمایی       مقطع ) دبستان •

• عنوان درس :
• سابقه تدریس در این موضوع :

آموزش تکمیلی 
        سایر کامپیوتر      زبان   موسیقی   نوع آموزش : نقاشی •

• عنوان آموزش :
• سابقه تدریس دراین موضوع :

خدمات پزشکی :
  روانپزشکی     دندانپزشکی     حوزه ارائه خدمات : پزشکی •

• نوع تخصص : 
سایر         خدمات مشاوره     مراجعه موردی      نحوه همکاری : چکاپ سالیانه •

سابقه طبابت : 
فرهنگی / تفریحی / گردشگری / ورزشی :

 سایر          فرهنگسرا                کتابخانه                   تئاتر            خدمات فرهنگی : سینما • 
  سایر                        وسیله نقلیه                    خدمات گردشگری : اقامت •

 تجهیزات ورزشی       استفاده از مربی ورزشی              خدمات ورزشی : استفاده از مکان ورزشی •
خدمات کاریابی :
زمینه تخصصی :

سازمان پیشنهادی :
نحوه مشارکت  

• استخدام در سازمان خود 
• استخدام در سازمانی که مشغول به کار هستم 

• پیشنهاد و توصیه به دیگر همکاران  
سایر خدمات :

امضاء و تاریخ :                                          



شماره های حساب موسسه نیکوکاری مهرطه:
شماره کارت 5022291001693595 بانک پاسارگاد، شماره کارت
شماره حساب 116400537 , کد 032 , بانک تجارت شعبه پارک

شماره حساب 81077799901 , کد 326 , بانک پاسارگاد  شعبه قائم مقام
شمار حساب 1018504861122 , کد 101 , بانک اقتصاد نوین شعبه قدیر

نشانی موسسه نیکوکاری مهرطه: 

مرکز شماره یک: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پالک 10
تلفن های تماس: 88701844 – 88552823 

روابط عمومی: 88717318

 مرکز شماره دو: تهران، خیابان مطهری، خیابان الرستان، کوچه مجلسی، پالک 27

 تلفن های تماس: 88800281 - 88800195

 نشانی پست الکترونیک: 
info@mehretaha.com
mehretaha@gmail.com

نشانی وبگاه موسسه نیکوکاری مهرطه: 
www.mehretaha.ir
www.mehretaha.com

پست الکترونیک گروه مهرآوران طه
www.mehravaran@mehretaha.com

شماره حساب بانک تجارت گروه مهرآوران طه:
11 64 13 663


