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 امروزه با گسترش آسیب های اجتماعی، پديده هايی چون طالق و اعتیاد دامنگیر خانواده های بیشتری شده 
است. آمارها نشان از افزايش اين پديده ها دارد و متاسفانه کودکان بیش از هر گروه ديگری قربانی و در معرض 
خطر آسیب هستند. در اين میان کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نیاز به حمايت های همه جانبه ای دارند تا 

به عنوان افرادی سالم و موثر بتوانند در جامعه به زندگی خود ادامه دهند. 

موسسه نیکوکاری مهرطه، نهادی مدنی است که با هدف تاثیر بر وضعیت سالمت اجتماعی از طريق حمايت از 
دختران نیازمند سرپرست تأسیس شده است. ما برآنیم تا با تعهد بر مسئولیت مدنی و شهروندی خود از زنان 

و دخترانی حمايت کنیم که قربانی نابسامانی های اجتماعی و پیامدهای آنند.

 گزارش پیش رو شرح  فعالیت  يک ساله موسسه در سال 1396 است که در بخش های مختلف، به تفکیک و 
اجمال فراهم آمده است. امیدواريم مطالعه اين گزارش بتواند شما را با عملکرد موسسه آشنا سازد.

اول دفتر

  زهره زارع
    مديرعامل موسسه مهرطه
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هر خانه مرکز جهان است، مادر باشی، پدر يا کودک، خانه جان پناهی است که زير سقف آن می توان در آرامش و آسايش قد کشید 
و بالید، خانه امن، خانه شاد، خانه ای که مهر مادر و پدر بر آن سايه افکنده، انسان بهتری می سازد. انسانی که می تواند جهان را زيباتر 

کند.

در اين حوالی خانه ايست که اعضايش با همه وجود فضايی پر از مهرمادری و پدری فراهم آورده اند، خانه ای آکنده از شادی و شادمانی 
و امید به آينده ای بهتر »خانه مهرطه«

اين خانه با شماره ثبت 14994 و مجوز بهزيستی در سال 81 تاسیس شده است. و اکنون 15  سال است که پناه دخترانی است که 
بی انکه بدانند چرا با رنج بی کسی زاده شده اند، روياهايشان را در آن می سازند. بسیاری از دختران نیازمند سرپرست در اين 15 سال 
در دو ساختمان اقاقیا و ارغوان آمده  و رفته اند و اکنون حدود 50 دختر بی سرپرست در دامن پر مهرش پناه داده شده است. دختران 

خانواده مهرطه در گستره ی سنی 4 تا 24 سال هستند.

مهرطه با هدف کمک به پیشگیری از افزايش آمار کودکان بی سرپرست در گامی ديگر با حمايت از خانواده های در معرض آسیبی که با 
سرپرستی زنان اداره می شود تالش می کند به حفظ بنیان چنین خانواده هايی کمک کند و با حمايت از آموزش کودکان در اين خانواده ها 

تا آن جا که توان دارد، مانع آسیب های بیشتر شود. 

همچنین در سال 96 مهرطه، در کنار ديگر فعالیت هايش با مدد جستن از اعضای همراه خود پروژه ساخت مدرسه جیرفت را به پايان 
رساند. پروژه مهرهامون با هدف ساخت دبیرستانی دخترانه نیز در سال 96 آغاز شده که به ياری نیکوکاران تا آغاز سال تحصیلی 97 

اين مدرسه به بهره برداری خواهد رسید.

مقدمه
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مهرطه را بیشتر بشناسیم
موسسه مهرطه به دلیل اهمیتی که خانواده در رشد شخصیت افراد دارد، تالش 
کرده است محیط نگهداری دختران را تا حد امکان به خانه  ای  با امکانات 
متوسط تبدیل کند. بنابراین در سال ۹۱ با هدف فراهم کردن فضای خصوصی 
را  ارغوان  نیکوکاران خود ساختمان  با کمک  توانست  فرزندان،  برای  بیشتر 
بازسازی کرده و آن را به واحدهای مستقل تبدیل کند. در حال حاضر ۴ واحد 
آپارتمان در خانه ارغوان هست که همزیستی فرزندان را در کنار هم بر اساس 
گروه سنی آنها فراهم ساخته است. در سال ۹2 هم خانه اقاقیا با هدف پذیرش 
دختران 3 تا 6 ساله و با همت نیکوکاران حامی مهرطه بازسازی شد. در سال 
۹3  تعداد ۱0 فرزند در این گروه سنی پذیرش شدند. اکنون در خانه اقاقیا 

دختران پیش دبستانی و دبستانی در کنار هم با مربیان خود زندگی می کنند.
به دنبال مستقل سازی دختران بزرگتر موسسه تاکنون زمینه را برای دخترانی 
که ازدواج کرده اند یا شاغل شده اند فراهم ساخته  است. در سال گذشته ۴ 
دختر ما به خانه بخت رفتند و یک نفر نیز به دلیل یافتن شغلی مناسب با کمک 
هزینه ای که موسسه مهرطه به او پرداخت کرد، از موسسه مستقل شدند. این 
آنچنان نقش  فرزندان تحت سرپرستی و حمایت موسسه هستند و مهرطه 

حیاتی خودر ا ایفا می کند.
بخش های موسسه مهرطه هم اکنون عبارت اند از مددکاری، مربیان، مشاوره و 

روان شناسی، روابط عمومی و واحد مالی. 
واحد مددکاری خود به 2 بخش امور فرزندان )داخل و مستقل از موسسه( و امور 

زنان سرپرست خانوار تقسیم می شود.

 همراهان داوطلب
با رشد موسسه به تدریج شاهد ابراز عالقه افراد مختلف برای انجام کارهای 
از  است  کرده  تالش  مهرطه  موسسه  بوده ایم.  موسسه  این  در  دواطلبانه 
توانمندی های داوطلبان برای آموزش، امور پزشکی، پر کردن اوقات فراغت 
انضمام  به  این بخش  استفاده کند. مدیریت  نیازمند  افراد  فرزندانش و سایر 
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.. بخش زنان سرپرست خانوار توسط یکی از هسته های فعال داوطلبان 
این موسسه -گروه مهرآوران- مدیریت می شود. این عزیزان 7 سالی است که 

در قالب گروه فعالیت می کنند.

 واحد مربیان: مادران دختران مهر
همه ما به نقش پدر و مادر بویژه نقش مادر به عنوان اساس و پایه یک خانواده 
در تربیت کودکان آگاهیم. مادران  با عشق و فداکاری کودکان را در دامن 
که  آنجاست  تا  خانواده  در  مادر  فقدان  از  ناشی  آسیب های  می پروانند.  خود 
بسیاری از محققان حوزه علوم اجتماعی معتقدند که می تواند آینده و سرنوشت 
یک کودک را تعیین کند. احساس ناامنی، عدم اعتماد  به نفس و.. از تاثیراتی 
است که فقدان مادر در خانواده برجای می گذارد. ایده آل در آنجا است که هر 
کودکی در آغوش و درکنار خانواده رشد کند اما واقعیت ان است که برخی از 
این کودکان از این موهبت حمایتی برخوردار نیستند  و این وظیفه را باید جامعه 
بر عهده بگیرد. درواقع مساله کودکانی که از خانواده محروم و نیازمند حمایت 

هستند، نیاز به چاره اندیشی جمعی دارد.
بر اساس یک آمار حدود 2۴ هزار  کودک بی سرپرست و بدسرپرست تحت 
سرپرستی بهزیستی قرار دارند، حدود ۱0 هزار کودک هم در خانه های دولتی 
و غیر دولتی تحت مراقبت و نگهداری قرار دارند و ۱5 هزار کودک هم به 

سرپرستی خانواده های متقاضی سپرده شده اند.
موضوع نگهداری از کودکان بی سرپرست همواره در جوامع انسانی و بخصوص 
جوامع شهری مورد توجه بوده است . تا زمانی که خانواده ها از یک پیوند قومی 
و اجتماعی قوی برخوردار بودند از آن کمتر به عنوان مشکل یاد می شد. اما با 
رشد شهرنشینی و کاهش حمایت های اجتماعی  این مساله به عنوان بخشی از 

آسیب های اجتماعی دیده شده اند. 
تاسیس مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست گامی در جهت حل این مساله 
است. پرورش و آموزش این کودکان به دلیل مشکالت متعددی که در طول 
زندگی با آن مواجه اند، کاری بسیار دقیق و پیچیده  است که نیازمند توجه دقیق 
از تمام جنبه های رشد در کودکان است. اما همه این سختی ها نیازمند آغوش 
محبتی است که درک عمیقی از سختی ها و دشواری های یک کودک در 
شرایط دشوار داشته باشد و  لحظه ای در اثر گذاری نقش خود در شخصیت 
سازی کودک شک نکند.  امروز این وظیفه  را زنانی به عهده دارند که به عنوان 
مربیان در این مراکز کار می کنند.  مربیانی که همچون مادری مسئول  امید به 
زندگی را در خانه های شبانه روزی شعله ور می سازند و نقش آنان برای بسیاری 
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از مسئوالن آن چنان تعیین کننده است که به سختی حاضر می شوند یکی از 
آنان را از دست بدهند ) البته که بر عکس آن هم وجود دارد( . تجربیاتی که 
این مادران در طول سالیان فعالیت خود به آن دست پیدا می کنند را  در هیچ 

کتابی نخواهید یافت. 
چه بسیاری از کودکانی که بواسطه یک نگاه ، یک کلمه، یک لمس یا لبخند 
به زندگی برگشتند. اما جدا از این شور هستی همه ما با واقعیات روزانه زندگی 
فردی خود روبرو هستیم. تامین هزینه حقوق و دستمزد این مربیان یکی از 

دغدغه موسسه مهرطه است.

 اتاق سبز مددکاری اجتماعی
محل کار مددکار اجتماعی در موسسه مهرطه اتاق و امکاناتی است که می 
تواند با دختران تحت پوشش موسسه، در شرایط امن و بدون نگرانی و تشویش 
صحبت کند . اتاقی که گاهی میزبان بغض های دختران خانه ارغوان است 
و گاهی صدای انفجار خنده های از ته دل دختران در آن مثل گیاه سبزی تا 
آسمان می رود. اتاقی که از سالم ورود تا خداحافظی استقالل، شانه به شانه 

همراه دختران مهرطه در هر موقعیت و اتفاقی است.
گروه مددکاری اجتماعی مهرطه، برای شناخت شرایط و مشکالت فرزندان، از 
ابزارهای خود یعنی مشاهده، مصاحبه، مطالعه ومکاشفه استفاده می کنند.آنها 
نه تنها در موسسه به عنوان محل زندگی فرزندان، بلکه در سایر مکان های 
آموزش و یا رفت و آمد دختران و نیز افرادی که به نحوی با آن ها  مرتبط 
هستند با استفاده از ابزارهای ذکر شده به بررسی زمینه مشکالت آنها و سعی 
در تسهیلگری رفع آنها می کنند. در همین راستا در طول سال گذشته ۱7 بازدید 

از منزل، 35 مراجعه به مدرسه و موسسات آموزشی، انجام شده است.
پیگیری یکی از ویژگی های منحصر به فرد حرفه ی مددکاری اجتماعی است. 
این به آن معناست که به ازای هر گام که برای دختران مهرطه برداشته می 
شود، گروه مددکاری اجتماعی تا لحظه به نتیجه رسیدن، در کنار فرزند خواهد 
بود. مجموعه مهرطه در همین راستا و با توجه به نقشی که به عنوان خانواده 
برای فرزندان قایل است، حتی پس از ترخیص از موسسه، همچنان در کنار 

دختران خود خواهد بود. 

 گامی فراتر از خدمات فردی
مددکاران اجتماعی، برای پیشگیری از آسیب اجتماعی، فعالیت های خود را در 

سه سطح در نظر می گیرد:
- پیشگری سطح اول که شامل آموزش مهارت های زندگی برای کل افراد 
جامعه بویژه کودکان ونوجوانان است. در همین راستا گروه مددکاری اجتماعی 
موسسه مهرطه شامل همکاران مددکار اجتماعی و روانشناس، در سال ۱3۹6به 
طور متوسط هر ماه 2 جلسه آموزشهایی برای آموزش مهارتهای زندگی با 
تکنیک های کتابخوانی و نمایش خالق، برگزار کرده است. مهارتهای زندگی، 
توانایی هایی هستند که به فرزندان مهرطه کمک می کند با رفتار مثبت و 
سازگار بتوانند با نیازها وچالش های زندگی روز مره به طور موثر برخورد کنند .

- پیشگیری سطح دوم شامل تشخیص زودرس آسیب های اجتماعی همراه با 
اقدامات هماهنگ اجتماعی می باشد. در همین راستا با مشاوره های روانشناسی 
و مصاحبه های مددکاری اجتماعی، و نیز تعامالت مستمر با مدرسه سعی می 
کنند تا شرایط فردی و محیطی فرزند و زمینه های احتمالی منجر به آسیب را  
بهتر شناخته و فرزند را نسبت به آن آگاه کنند. همچنین با تعریف و ایجاد بهره 
مندی از برنامه های آموزشی-  تفریحی متناسب با سن و ویژگی های هر یک 

از آنان، گرایش به رفتارهای ناهنجار را به حداقل می رسانند. 
- پیشگیری سطح سوم درپی جلوگیری از شدت یافتن آسیبهای اجتماعی و 
کاستن از تنش در خانواده است. با توجه به اینکه اغلب دختران تحت حمایت 
به دلیل شرایط محیطی  اند و  بوده  اجتماعی  موسسه، در بستر آسیب های 
هستند،  اجتماعی  یا  و  رفتاری  اختالالت  یا  و  ها  تنش  دچار  خود،  گذشته 
گروه مددکاری اجتماعی با حمایت از کودک و یا خانواده و نیز بررسی های 

روانشناختی سعی در خدمات حمایتی دارد.
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 فعالیت های واحد مددکاری خانه اقاقیا
دختران خانه اقاقیا، با رعایت اصل رابطه ای حرفه ای اما در فضایی همچون 
خانواده و به دور از فرم و میز و صندلی اداری با مددکار اجتماعی خود در تماس 

هستند.
در سال ۹6 مددکاران موسسه مهرطه فعالیت های متعددی برای بهبود وضعیت 
دختران اقاقیا داشتند. پس از آنکه سرپرستی یک فرزند از طریق مراکز بهزیستی 
به مهرطه سپرده شد. بررسی وضعیت حقوقی فرزندان)ارثیه، مساله حضانت، 
یا امکان فرزندخواندگی( در اولویت بخش مددکاری قرار می گیرد. ارتباط با 
کارشناس بهزیستی استان تهران و پیگیری مشکالت و مسایل فرزندان هم از 

طریق مددکاری صورت می گیرد. 
بر اساس ماده 7 پیمان نامه کودک:»تولد کودک باید بالفاصله پس از به دنیا 
آمدن او ثبت شود و کودک از بدو تولد از حق داشتن نام، کسب تابعیت و تا 
حد امکان از حق شناختن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار 
باشد«. بنابر این بند یکی از وظایف اصلی گروه مددکاری اجتماعی، بررسی 
برخورداری فرزندان مهرطه از این حق است. در حال حاضر 3 تن از دختران 
خانه اقاقیا به دلیل شرایط در لحظه پذیرش، فاقد شناسنامه هستند که یکی از 
اقدامات جدی گروه مددکاری اجتماعی در سال ۱3۹6 مراجعه به مراجع قانونی 
برای تهیه شناسنامه آن ها بود. اخذ شناسنامه از مسائل مهمی است که بدون 
آن فرزندان قادر به تحصیل نیستند و مهمتر از فاقد هویت هستند بنابراین 
مددکاران مجموعه برای این امر باید به مراجع گوناگون از جمله بهزیستی و 
سازمان ثبت و احوال کشور مراجعه کنند. همچنین در این راه نیاز به کمک 

های وکیل بوده است که از مساعدت یکی از وکیالن داوطلب بهره برده ایم.
دلیل  به  که  فرزندانی  خانواده های  با  مددکاری  ارتباط  و  پیگیری  همچنین 
بدسرپرستی به مهرطه سپرده شدند، نیز از فعالیت هایی است که مددکاری در 
طول سال انجام می دهد. بعضی از خانواده های فرزندان به دالیل مختلف در 
زندان به سر می برند که هماهنگی قرار مالقات با والدین فرزندان با صالحدید 
با  نیز  فرزندان  درباره  والدین  ادعاهای  بررسی  می گیرد.  صورت  مددکاری 
جلسات کارشناسان روانشناس و مددکار و مدیر موسسه پیگیری و حل و فصل 
می شود.  همه فعالیت های مددکاران در قالب گزارش های آماری و پرونده های 
فردی فرزندان ثبت و ارشیو می شود. یکی دیگر از فعالیتهای مهم مددکاری 

در خانه اقاقیا برگزاری جلسات تیمی هر فرزند طی سال است. در این جلسات 
تیمی که با حضور فرزند، مددکار، روانشناس و مدیر عامل موسسه و با مشارکت 
و هم اندیشی و بررسی دقیق و کارشناسانه چشم انداز ساالنه فرزند روشن 

می شود و برای مشکالتش راه حل اندیشیده می شود. 
برخی دیگر از فعالیتهای مددکاران اجتماعی موسسه مهرطه در قالب جداول 

فصل بندی شده به تفکیک هر خانه در پی می آید.
 امور تحصیلی دختران اقاقیا

 83 سال  در  که  است  شیرازی  میرزای  شهدای  خیابان  در  واقع  اقاقیا  خانه 
ساختمان آن توسط نیکوکاران وقف موسسه مهرطه شد. در حال حاضر ۱۱ 
فرزند در خانه اقاقیا در کنار هم به همراه مربیان خود به صورت شبانه روزی 

زندگی می کنند.
جدول سنی و مقطع تحصیلی

5 نفر از دختران اقاقیا با مساعدت مدیر یک مجموعه آموزشی غیرانتفاعی در 
این مدرسه در مقطع پیش دبستانی و دبستان مشغول تحصیل هستند.

2 فرزندکالس اول ما نیز به جز آموزش در مدرسه از کالس های تقویتی که 
توسط یکی از داوطلبان خوب ما برگزار می شود برای بهبود وضعیت تحصیلی 

خود استفاده می کنند.
پیگیری امور تحصیلی فرزندان مهرطه، یکی از مسئولیت های مهم مددکاران 
موسسه مهرطه است. فرزندان خانه اقاقیا در مدارس سفیران پردیس، دبستان 
عالمه طباطبایی، شهدای رسانه در حال تحصیل هستند. ثبت-نام، تشکیل 
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در  شرکت  و  فرزندان  پیگیری  آموزشی،  وضعیت  بررسی  تحصیلی،  پرونده 
جلسات اولیا و مربیان مدرسه از جمله کارهایی است که مددکاران موسسه 
پیگیری می کنند. تهیه لوازم تحریر، لباس مدرسه و همچنین هماهنگی رفت 
و آمد هر روزه فرزندان نیز توسط مربیان و مددکاران هماهنگی می شود. هر 
کدام از فرزندانی که به سرپرستی موسسه مهرطه سپرده می شوند، مسایل و 
مشکالتی در امور تحصیلی دارند که توسط مددکاری پیگیری می شود. سال 
گذشته مرکز آتیه و مرکز مشاوره توحید از مراکزی بودند برای بهبود و گسترش 
توانایی های خواندن و نوشتن و تمرکز فرزندان همکاری های جدی با مهرطه 

داشتند.

  ورزش و اوقات فراغت دختران اقاقیا
آموزش مهارت فرزندان تحت پوشش به ویژه در سنین کودکی از مهمترین 
رسالت هایی است که مهرطه برای خود قائل است چرا که بنیاد شخصیت هر 
انسانی در کودکی بنا نهاده می شود. مهرطه نیز با توجه به حساسیت خویش 
در این زمینه گام برمی دارد. در طول سال تحصیلی بیشترین تمرکز بر تحصیل 
دختران است اما در تابستان دختران ما در کالس های کانون پرورشی کودک 
و نوجوان شرکت می کنند. نام نویسی آنان در این کالس ها با هدف افزایش 
خالقیت کودکان ما بود. البته اهمیت آموزش و برنامه ریزی در این جهت تنها 
به تابستان منحصر نیست و دختران ما در همه فصل های سال از برنامه های 

مختلف متناسب با نیازشان آموزش می ببنند.
در موسسه مهرطه تالش می  شود که اوقات فراغت دختران را به بهترین شکل 
ممکن با ورزش، سفر و اوقات خوش بازی پر کنیم. در این مسیر همواره از 

یاری داوطلبان برخوردار بوده ایم، جای تقدیر بسیار دارد. 
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اوقات خوش اوقات فراغت دختران را به بهترین شکل ممکن با ورزش، سفر و  شود کهدر موسسه مهرطه تالش می
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 گذران اوقات فراغت خارج از خانه اقاقیا
 کالسهای فوق برنامه گردش و مسافرت

 شنا سفر نوروزی شمال ایران
 ساخت زیورآالت سفر به الهیجان

 کالس موسیقی و آشنایی با ملودی اردوی یک روزه کرج
 کالس قرآن اردوی یک روزه لواسان

 نقاشی های قرآنی شرکت در مراسم مذهبی
 کارگاه بادکنک های رنگی مراسم شب یلدا

 نمایش خالق بازدید از موزه سعداباد
 ساخت و ساز ماز بازدید از کاخ نیاوران

 قصه خوانی مهمانی در منزل حامی عاطفی
 آموزش و فراگیری قصه نویسی حضور در نمایشگاههای کانون پرورش فکری

 کالس زبان فرانسه سینما

  خدمات درمانی دختران اقاقیا
مانند همه کودکان، فرزندان تحت پوشش مهرطه نیز نیاز دارند به سالمت 
مراکز  و  دندان پزشکان  پزشکان،  از  بسیاری  شود،  داده  اهمیت  آنها  جسمی 
در پی جدول خدمات  دارند.   با موسسه مهرطه  داوطلبانه  درمانی همکاری 

درمانی دختران اقاقیا می آید.
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 دختران اقاقیاخدمات درمانی 

نیاز دارند به سالمت جسمی آنها اهمیت داده شود، بسیاری نیز  فرزندان تحت پوشش مهرطهمانند همه کودکان، 
پزشکان و مراکز درمانی همکاری داوطلبانه با موسسه مهرطه دارند.  در پی جدول خدمات درمانی از پزشکان، دندان

 آید.میدختران اقاقیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مددکاری خانه ارغوانفعالیت

یابی ل فرزندان مهارتهای اشتغال و کارمددکاران مهرطه، با هدف توانمندسازی فرزندان تحت پوشش در کنار تحصی
آنان را در اولویت خود قرار داده است. در سال گذشته مددکاران با بازدید از محل کار فرزندان و با اطمینان برای 

 کنند.تقل، آماده میی ورود به جامعه و تمرین زندگی مساز امنیت و مناسب بودن آن فرزندان بزرگتر را برا
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 فعالیت های مددکاری خانه ارغوان
مددکاران مهرطه، با هدف توانمندسازی فرزندان تحت پوشش در کنار تحصیل 
فرزندان مهارت های اشتغال و کاریابی برای آنان را در اولویت خود قرار داده 
است. در سال گذشته مددکاران با بازدید از محل کار فرزندان و با اطمینان 
از امنیت و مناسب بودن آن فرزندان بزرگتر را برای ورود به جامعه و تمرین 

زندگی مستقل، آماده می کنند.
از  بازدید  بدسرپرست،  خانواده های  توانمندسازی  راستای هدف  در  همچنین 
منزل و بازسازی خانواده و کمک به آنها هم از فعالیتهایی است که مددکاران 
مهرطه پیگیر آن هستند. همینطور ارتباط با اقوام فرزندان تحت پوشش و حفظ 
پیوند آنها با فرزندان)البته در صورت صالحیت( هم از فعالیت های مددکاران 

است. 
با تالش مددکاری در سال گذشته 3 فرزند جدید به خانه ارغوان پیوستند که 
مددکاری با مطالعه پرونده اجتماعی، روانشناسی و پزشکی آنها قدم موثری در 

راستای فراهم کردن شرایط مناسب زندگی آنها برداشتند.

اغلب دختران ساکن در خانه ارغوان در سن بلوغ هستند و یکی از مسایل 
مددکارن موسسه مهرطه، یافتن راه حل های مناسب برای مسایل و آسیب های 
دوران بلوغ است. برگزاری کارگاه هایی با هدف آشنایی فرزندان با مهارت های 

مختلف زندگی یکی از این راه حل هاست. 
همانطور که آگاهیم آمادگی های انگیزشی و احساسی و عقالنی از درون فرد 
جوانه می زند و محیط تربیتی بیرونی است که اگر جاذبه های مناسب و روشهای 
درستی را به کار گیرد، می تواند ایمان و نگرش مذهبی کودکان را تقویت کند و 
عالی ترین تکیه گاه روح انسان، یعنی ایمان به خداوند را در دل و جان او بنشاند. 
آموزش مفاهیم اسالمی در دستیابی به هویت دینی و مذهبی یکی از اهداف 
موسسه مهرطه در تربیت و پرورش دختران است. گرایش وکنش آموزه های 
معنوی، باورها و اعتقادات دینی، رشد معنوی و نگرش انسانی می تواند کمک 
به حل بعضی از آسیب ها و مشکالت فرزندان کند و یکی از اهداف راهگشا 
در چشم انداز آموزش و پرورش مهرطه است. برای دستیابی  به این مقصود 
داوطلبان آگاه در حوزه علوم دینی یاور موسسه مهرطه را در سال گذشته بودند.

 فراغت و ورزش
خانه  مددکاری  مسئولیتهای  از  یکی  مفید  فراغت  اوقات  برای  ریزی  برنامه 
ارغوان است که تالش می شود جنبه های مختلف زندگی جمعی فرزندان را 

پوشش دهد. نمودار برنامه های فراغت فرزندان خانه ارغوان در پی می آید.
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 فرزندان خانه ارغوان وضعیت تحصیلی

در از دختران خانه ارغوان  دیگر کنند، گروهیدختران دبیرستان و دانشجویان مهرطه در خانه ارغوان زندگی می
 کنند.در واحد یاس خانه ارغوان در کنار هم زندگی می مقطع ابتداییسال آخر 

 

 

 

 

 

 

 

نام فرزندان در مدارس مختلف، پیگیری تحصیلی، هماهنگی همچون خانه اقاقیا، مددکاران در خانه ارغوان نیز ثبت
 کنند. برنامه های درسی فرزندان، تکالیف و تقویت دروس به کمک معلمان داوطلب پیگیری می

های کنکور مشاوره تحصیلی و پشتیبانی روحی آنها از فعالیتهای دوران دبیرستان و کنکوری، کالس برای فرزندان
 دهد.است که مددکاری طی سال انجام می

 

 

فراغت و ورزش

سینما و تئاتر سفر کالس هنری

کالس اموزشی کالس ورزشی آموزش مذهبی

مقاطع تحصیلی دختران

ابتدایی راهنمایی دبیرستان دانشجو

 وضعیت تحصیلی فرزندان خانه ارغوان
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می کنند،  زندگی  ارغوان  خانه  در  مهرطه  دانشجویان  و  دبیرستان  دختران 
گروهی دیگر از دختران خانه ارغوان در سال آخر مقطع ابتدایی در واحد یاس 

خانه ارغوان در کنار هم زندگی می کنند.

 

13 
 

 

 

 

 

 فرزندان خانه ارغوان وضعیت تحصیلی

در از دختران خانه ارغوان  دیگر کنند، گروهیدختران دبیرستان و دانشجویان مهرطه در خانه ارغوان زندگی می
 کنند.در واحد یاس خانه ارغوان در کنار هم زندگی می مقطع ابتداییسال آخر 
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فراغت و ورزش

سینما و تئاتر سفر کالس هنری

کالس اموزشی کالس ورزشی آموزش مذهبی

مقاطع تحصیلی دختران

ابتدایی راهنمایی دبیرستان دانشجو

همچون خانه اقاقیا، مددکاران در خانه ارغوان نیز ثبت نام فرزندان در مدارس 
مختلف، پیگیری تحصیلی، هماهنگی برنامه های درسی فرزندان، تکالیف و 

تقویت دروس به کمک معلمان داوطلب پیگیری می کنند. 
برای فرزندان دوران دبیرستان و کنکوری، کالس های کنکور مشاوره تحصیلی 
و پشتیبانی روحی آنها از فعالیتهای است که مددکاری طی سال انجام می دهد.

 خدمات درمانی دختران ارغوان
سالمت جسم و جان فرزندان از اهمیت باالیی در موسسه مهرطه برخوردار 
است. اغلب فرزندانی که به موسسه مراجعه می کنند فاقد دفترچه بیمه هستند 
که با تالش های مددکاری برای آنها دفترچه بیمه تهیه می شود. در صورتی که 
فرزندان دچار بیماری یا مساله ای جسمانی باشند مددکاران با پیگیری و تالش 

خود سعی در حل آن می کنند. 
 روايتی از تجربه درمان يکی از فرزندان در ادامه می خوانید:

سارا دختر ۱8 ساله ، در کودکی دچار سوختگی شدیدی می شود. وی به دلیل 
نبودن سرپرست موثر، با ۱3 دختر دیگر در خانه ارغوان زندگی می کند. با 
همیاری گروهی از حامیان در سال ۱3۹6 فرایند درمانی او برای جراحی های 
زیبایی صورت و کار گذاشتن »تیشو« آغاز شد. او امیدوارانه هر هفته درمان 
خود را پیگیری می کند. سارا دانشجوی درس خوان دانشگاه است و یکی از 
عالقمندی های او گلکاری است. برای او و همه دختران سرزمینمان روزهای 

زیبا و سبز را آرزو می کنیم.

  استقالل فرزندان
برای  فردی  توان  برای سنجش  بررسی های الزم  از  پس  مهرطه  دختران   
زندگی مستقل، و تایید توسط مددکاری، مستقل شوند موسسه در تهیه مسکن 
و لوازم منزل به او کمک می کند، در طول سالها، گروه مددکاری اجتماعی با 
تماس های مستمر خود به صورت حضوری و یا تلفنی، از او حمایت خواهد کرد. 
این فرایند برای دخترانی که ازدواج کرده اند نیز وجود دارد. در زیر نمونه هایی 

از روایت های پیگیری پس از استقالل را خواهید خواند:
• مینو)برای رعایت اصل رازداری و احترام به حریم فرزندان، تمامی اسامی 
مستعار است.(  دو سال پیش ازدواج کرده است. در حال حاضر دارای کودک 
یک ساله است. آبان ۱3۹6 پسر مینو دچار اسهال و تب شدید شد. بالفاصله 
محل  نزدیکی  در  که  موسسه  داوطلبان  از  یکی  موضوع،  از  اطالع  از  پس 
سکونت مینو بود به سراغ او رفت. کودک در یکی از بیمارستانهای شهرستان 
محل سکونت بستری شده بود. برای پوشش هزینه های بستری و درمان، با 
مددکار اجتماعی بیمارستان مذکور تماس گرفته شد و عالوه بر آن با یکی از 
متخصصین اطفال که عضو باشگاه داوطلبان مهرطه هستند تماس و شرح حال 
بیمار ارائه شد. همچنین رایزنی جهت انتقال کودک به مرکز طبی تهران، با 
مددکار اجتماعی این مرکز گرفته شد. فرزند مینو با طی کردن دوره نقاهت، هم 
اکنون در سالمتی کامل به سر می برد و خرسندیم از اینکه با همراهی های 
ممکن یکی از حقوق این کودک که » دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی 

است« را تامین کرده ایم.
• برای سه تن از دختران مهرطه که متاهل بودند، بنا بر تشخیص لزوم، امکان 

مشاوره های زناشویی فراهم شد.
• اعطای وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت به خانواده ی یکی از دختران 

تحت حمایت.
• اعطای کمک هزینه دو  میلیون پانصد هزار تومانی به سه تن از دختران 

مستقل ترخیص شده
اتفاق خوب اینکه سال گذشته چهار نفر از دختران ارغوان درسا، شیرین، زهره 

و زهرا به خانه بخت رفتند.
یکی دیگراز فعالیت های موسسه پیگیری وضعیت خانواده فرزندانی است که به 
دالیل متفاوت از هم پاشیده شده اند. مهرطه تالش می کند تا با توانمندسازی، 
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این خانواده های از هم گسیخته را به هم پیوند دهد.
 مددکاری اجتماعی خانواده ها: گروه مهرآوران مهرطه

گروه داوطلب مهرآوران، 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 به آنها کمک در خور وضعیت آنان می رساند. در حال حاضر 50 

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  دانشجویان  و  محصل  فرزندان  از  حمایت  نیازمند،  خانواده های 
نیازمند، تأمین هزینه های درمانی برای تعدادی از مددجویان نیازمند، پرداخت 
وام، توزیع سبدکاال و ... اشاره کرد. در سال ۹6 نیز این گروه فعالیت های خود 

را پی گرفتند که در ادامه می خوانید.
• پرداخت وام مسکن به خانم سرپرست خانوار که سرپرست دو فرزند خود 

است.

• پیگیری مددکاری جهت حل مشکالت بیمه یکی از مددجویان
• پیگیری مددکاری و گفتگو با مسئول خیریه آتنا)مرکز توانمندسازی زنان( 
جهت پذیرفتن یکی از دختران جوان تحت پوشش و دریافت کمک از جانب 

آنها
• معرفی سه نفر از زنان سرپرست خانوار به خانم سیاووش نماینده محترم 

مجلس برای معرفی به نهادهای خاص و دریافت کمک از آنها
• کاریابی برای یکی از مددجویان جوان

• برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی و اهداء سبد کاال و لوازم التحریر شامل: 
کیف، دفتر، مداد رنگی، خودکار مشکی، آبی، قرمز، کالسور، چسب، تراش، 
پاک کن و همچنین اهداء 36 عدد کارت هدیه 50000 تومانی به تمام دانش 
آموزان و ۱2 کارت هدیه تشویقی 50000 تومانی به محصلینی که نتایج بهتری 

کسب کرده بودند و اهداء  یک عدد کارت هدیه به نو عروس
• اهدای سبد کاال  به خانواده های تحت پوشش شامل: گوشت و مرغ، برنج، 

روغن، حبوبات
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شهرستان در کنار اقوام همراه با کمک های مالی )وام( و کمک غیر مالی 

)تلویزیون، رختخواب، تخت و ...(
• اشتغال به کار مددجوی جوان تحت پوشش به عنوان بازاریاب تلفنی 

• حمایت از مددجویی که در فکر راه اندازی مرکز تهیه غذا می باشد.
• صرف ۴80 ساعت زمان جهت انجام تماسهای تلفنی وپیگیری های الزمه 

)به ازاء هفته ای ۱0 ساعت(
• دادن وام مسکن به بانوی سرپرست خانوار که دارای 3 فرزند دختر میباشد 

جهت استقالل از خانه پدری 
• همکاری دکتر دندانپزشک داوطلب با گروه

• ارتباط با آموزشگاه خیاطی برای آموزش به مددجو و پرداخت هزینه آن و 
تحویل یک عدد چرخ خیاطی ساده به ایشان

• ایجاد اشتغال یکی از مددجویان از طریق راه اندازی تولیدی کوچک پوشاک 

• دادن سبدکاال قبل از ماه مبارک رمضان به 22 خانوادر شامل: برنج، روغن، 
گوشت، مرغ، قند، شکر، رب، ماکارانی، حبوبات، مواد شوینده و بهداشتی
• جذب کمک از خیرین جهت کمک به مددجویان معلول تحت پوشش

• دریافت مبلغ 320000000 تومان )حق دیه( توسط یکی از مددجویان، پیرو 
پیگیریهای وکیل داوطلب موسسه و تقدیر و تشکر از ایشان در جلسه هیات 

مدیره موسسه
• پرداخت وام برای انجام کار تولیدی و راه اندازی مرغداری

• پرداخت وام به فرزند ناشنوای یکی از مددجویان جهت کاشت حلزون در 
گوش

• پیگیری های متعدد جهت خرید خانه برای یکی از زنان سرپرست خانوار 
تحت پوشش

• پرداخت یک میلیون تومان کمک بالعوض به مدجویی که به علت ازکار 
افتادگی همسر خواهان تغییر منزل از طبقه چهارم به طبقه اول بوده است.
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• اهداء اجناس دست دوم زیر به خانوادها:
- لباسشویی- گاز 5 شعله- بخاری گازی- تخت و کمد- میز ناهار خوری ۴ 

نفره و صندلی
• اهداء جهیزیه به دو عروس

• پرداخت ۱50000 تومان عیدی به خانواده های تعدای از مددجویان
• پیدا کردن کار )پیک موتوری( برای همسر یکی از مددجویان

• پیگیری جهت مشغول به کار شدن فرزند یکی از مددجویان که به کمک 
گروه دوره آموزشی آرایشگری را گذرانده است

• حضور دو نفر از اعضاء گروه در محل بنگاه معامالت امالک وبستن قرارداد 
اجاده خانه برای یکی از مددجویان

• دادن وام جهت خرید ماشین به سرپرست خانوار برای امرار معاش
• تحویل چرخ خیاطی به مددجو جهت کسب درآمد

• معرفی چندین نفر از مددجویان به کارگاه چرم و چوب جهت اشتغال به کار 
• پیگیری درمان بیماری پوستی فرزند یکی از مددجویان و تالش جهت ارتباط 
انها با روانشناس و پیدا کردن معلم خصوصی برای تقویت دروس ضعیف فرزند

کانون هم انديشی خانه های کودک و نوجوان
در سال ۹6 به ابتکار موسسه مهرطه جلسات هم اندیشی با مراکز هم راستای 
مهرطه برگزار کرد. هدف از این جلسات تعامل و انتقال تجربیات مسایل و 
مشکالت مراکز نگهداری از کودکان نیازمند سرپرست بود. در سال ۹6، حدود 

۱5 جلسه برگزار شد که به طور میانگین ۱0 تا ۱5 مرکز مشارکت داشتند. 
واحد روابط عمومی موسسه مهرطه

روابط عمومی موسسه مهرطه با تجهیز منابع، تعامل میان سازمان و مخاطبان 
با هدف ایجاد همدلی و همکاری و نهادینه سازی مشارکت جهت تحقق اهداف 

موسسه مهرطه قدم بر می دارد.
و  نهاد  مردم  انجمن های  مردم،  فعاالنه  و  آگاهانه  مشارکت  از  درست  درک 
مواردی از این دست ضامن بقا و توسعه عملکرد روابط عمومی است. روابط 
عمومی مهرطه سعی می کند 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 نیاز داریم. ما تنها می توانیم به بالندگی و مشارکت جویی مدد 
برسانیم، اما قادر نیستیم شکرگزار و قدردان ایثار و از خودگذشتگی داوطلبان 

موسسه مهرطه باشیم.
موسسه نیکوکاری مهرطه دو اصل شفافیت و پاسخگویی را یکی از اصلی ترین 
تعهدات خود در برابر یاورانش می داند. از آنجا که حمایت این موسسه از کودکان 
نیازمند سرپرست و خانواده های زن سرپرست تنها با تکیه بر جلب مشارکت های 
مردمی صورت می پذیرد،  لزوم آگاهی داوطلبان از عملکرد موسسه در زمینه 
فعالیت های ساالنه مهرطه یکی از اولویت های موسسه است تا اعضای خانواده 

بزرگ مهرطه نتیجه مشارکت و کمک های خود را مشاهده کنند.
باشگاه داوطلبان مهرطه سرمایه اجتماعی این موسسه است همه ی اعضای 
باشگاه داوطلبان مهرطه بر اساس اصل مسئولیت اجتماعی به این موسسه 

پیوسته اند و گوشه ای از فعالیت های مهرطه را بر عهده دارند. 
برنامه های مختلف  با برگزاری  روابط عمومی موسسه مهرطه در سال ۹6 
تالش کرد گام های موثری در جهت معرفی اهداف موسسه بردارد. شرح این 

فعالیت ها در ادامه می آید.
 فعالیت های روابط عمومی در سال 96
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 جشن رمضان   
از برنامه های روابط عمومی در نیم سال اول ۹6 برگزاری ضیافت افطاری بود 
که یکی از اهداف آن ایجاد ارتباط عمیق بین همراهان داوطلب و موسسه و 
جلب مشارکت بیشتر آنان بود. میهمانی افطار امسال در تاریخ ۹6/3/۱0 برگزار 
شد، نتایج نظرسنجی نشان از رضایت میهمانان از نحوه برگزاری و محتوای 

برنامه داشت.

  رونمايی از جشن جوجه کالغ ها
یک جمع صمیمانه و دوستانه، دختران مهرطه میزبان، نویسنده کتاب جشن 
کتاب  نویسنده  یزدان مهر  مریم  خانم  نشست  این  در  بودند.  کالغ ها  جوجه 
بخش هایی از کتاب را برای دختران مهرطه خواندند. در ادامه 3 نفر از دختران 
مهرطه خالصه هایی از قصه هایی که نوشته بودند را خواندند و یکی از دختران 

نیز در انشایی کوتاه از آرزوی خود برای نویسنده شدن نوشته بود.

 ديدار با بانوان فعال در حوزه آسیب های اجتماعی
در یک نشست دوستانه و با هدف به اشتراک گذاشتن تجربیات موسسه مهرطه 
در اختیار زنان فعال مدنی، مهرطه میزبان حدود 20 بانویی بود که از استانهای، 
گیالن، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، خراسان رضوی، 
گلستان آمده بودند. این بانوان از تجربه ۱5 سال فعالیت موسسه مهرطه شنیدند 
و همچنین اعضای موسسه مهرطه نیز از تجربیات تمام بانوانی حاضر جلسه که 
در حوزه های مختلف اجتماعی در سطح استانهایشان فعال بودند بهره بردند. 
این نشست صمیمانه، در هم افزایی و هم اندیشی فعالیت های مشترک بسیار 

سودمند ومفید ارزیابی شد.

 گردش يک روزه تابستانی
واحد روابط عمومی با هدف گردهمایی بانوان همیار و تقدیر از زحمات بی دریغ 
آنان و همچنین با هدف جذب اعضای جدید کسب درآمد در موسسه مهرطه، 
برنامه گردشی تابستانی در 3 مرداد برگزار کرد. در این گردش یک روزه حدود 
200 بانوی همیار مهرطه مشارکت کردند. این برنامه به مناسبت تولد حضرت 
معصومه و با هدف گرامی داشت روز دختر برگزار شد که دختران خانه اقاقیا نیز 

میهمان این جمع دوستانه بودند.

 جشن يلدا
به مناسبت فرارسیدن یلدا موسسه مهرطه با کمک داوطلبان خود شبی شاد با 
اجرای موسیقی و سرگرمی برای دختران خود رقم زد. همچنین تولد یکی از 

دختران نیز در یلدا برگزار شد.

15 جايزه کتاب مهر
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امسال ششمین دوره جایزه کتاب مهر با مشارکت نوجوانان مهرطه، موسسه 
نوجوانان  پیگیری می شود.  توانمندسازی مهروماه و موسسه درخت زندگی 
کتاب های منتشرشده  در سال ۹۴ در حوزه کودکان و نوجوانان را مورد نقد و 
بررسی قرار می دهند . اختتامیه این مراسم اردیبهشت۹7  برگزار 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.

 بازارچه های مهرطه
در سال ۹6 به 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 در مهرماه برگزارشد. در این بازارچه داوطلبان لوازم نو که 
نیازی به آن ندارند را هرساله به موسسه اهدا می کنند تا با فروش آن بخشی 

از هزینه های موسسه تامین شود. 

در ماه های آبان، آذر، دی و اسفند نیز جشنواره غذا به نفع دختران مهرطه 
برگزار شد. بانوان همیار نیز امسال در  بهمن ماه ۹6 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.

 مهر جیرفت:
تابستان سال ۹5 به دعوت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت تیمی از موسسه 
نیکوکاری مهرطه به این شهر سفر کردند. تیم مهرطه طی این سفر با بازدید 
از چندین روستای محروم و بررسی وضعیت آموزشی و معیشتی و مشکالت 
مردم، بر آن شدند تا در صورت امکان به یکی از روستاهای نیازمند کمک 
رسانی کند. روستای قاسم آباد به دلیل نداشتن دبستان برای تحصیل کودکان 

روستا و اشتیاق و درخواستشان جهت کمک به تغییر وضعیتشان انتخاب شد.
 3 دبستان  ساخت  مسئولیت  نخست  گام  در  تا  شد  آن  بر  مهرطه  موسسه 
کالسه ای را برعهده بگیرد و در گام بعد با آموزش زنان روستا به آنان کمک 
کند تا بتوانند شرایط خود و روستای محل زندگی شان را تغییر دهند. ساخت 
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و  هم اندیشی  با  روستا  مادران  یافت.  اختصاص  مادران  آموزش  به  دبستان 
مشورت با نماینده مهرطه، کالس های پته دوزی و سبدبافی را دایر کردند و با 
شرکت در این کالس ها محصوالتی برای فروش آماده کردند. سال گذشته 
سبدهای حصیری بافته شده توسط روستاییان این روستا در نمایشگاه صنایع 

دستی در کاخ نیاوران به نمایش گذاشته شد.

 پروژه مهر هامون
در حال حاضر موسسه مهرطه با مشارکت خیرین در حال ساخت دبیرستانی 
دخترانه در شهرستان هامون استان سیستان و بلوچستان است. برای ساخت 
پی  در  است  شده  اجرا  آن  فاز   7 حدود  و  گرفته اند  نظر  در  ؟؟  مدرسه  این 

عکس هایی از مراحل ساخت این مدرسه می بینید.
 تقدير و تشکر

از تمامی نیکوکارانی که در تمام لحظات یاور ما بودند صمیمانه سپاسگزاری 
می کنیم، امیدواریم در سال جدید نیز همراه و پشتیبان ما و دختران معصوم 

خود باشند.
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موسسه نیکوکاری مهرطه، به منظور پايايی و توسعه فعالیت های خود همواره نیازمند کمک های مالی است. 
همانگونه که تا کنون مبنای فعالیت های اين موسسه بر پايه همکاری داوطلبان بوده، همواره آمادگی دارد تا از 

همه کسانی که تمايل به همکاری با موسسه دارند، دعوت به همکاری کند.

حضور داوطلبان مسئول و متعهد همواره نقطه اتکا و امید موسسه به آينده بوده است. به همین منظور موسسه 
از همه نیکوکاران دعوت می کند تا با بازديد از موسسه از فعالیت های موسسه آگاه شوند و به خانواده مهرطه 

بپیوندند.

سخن آخر
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