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مهرطه نیکوکاری  موسسه  فعالیت  فلسفه 
موسسه نیکوکاری مهرطه مستند به ماده 7 اساسنامه خود موظف است مراقبت 
های حمایتی و شبانه روزی از کودکان و نوجوانانی که مسئولیت آنان از طریق 
سازمان بهزیستی یا دیگر ارگان ها به این موسسه محول می شود، را به منصه 
ظهور برساند. همچنین حمایت از زنان به منظور ارتقاء و سطح آنان و حمایت از 
افراد نیازمند در معرض آسیب در دستور کار این موسسه قرار داشته و دارد. 
بنابرهمین وظیفه دست اندرکاران موسسه نیکوکاری مهرطه خود را موظف می دانند 
تا بتوانند جای خالی »خانواده« و کارکرد آن را برای کودکان تحت مسئولیت خود 
پر کنند. مطابق با بند 5 و 6 ماده 7 اساسنامه موسسه رسیدگی به امور معاش 
روزانه، تحصیل، سالمت روان و امور خانوادگی جهت بازگشت آنان به زندگی 
متعارف وظیفه ماست که همگی برپایه فعالیت افراد متخصص عملی خواهد شد. 
همه ما خوب می دانیم که جای خالی پدر و مادر یا هر یک اعضای خانواده چه فقدان 
بزرگی محسوب می شود. بنابراین چنین وظیفه ای جز با تکیه بر پرسنل ماهر 
و دلسوز که نیازهای اولیه خودشان تامین شده باشد ممکن نخواهد شد. باید 
توجه داشت که در مسیر هدایت و همراهی یک کودک به مقصد فردی مستقل و 
مفید برای جامعه، هرچه هزینه شود سرمایه گذاری محسوب می شود و نمی توان 
بسیاری از مولفه های موثر در این راه را صرفا با عدد و رقم محاسبه و ارزیابی 
کرد. لذا موسسه نیکوکاری مهرطه بر همین اساس و با تکیه بر نیروی انسانی 
ماهر و مجرب فعالیت های سال 1399 خود را برنامه ریزی و به اجرا درآورد که 
بر همین اساس برای پوشش نیازهای دختران عضو خانواده مهرطه افراد متعددی 
در موسسه فعالیت کردند و به جز این برای تامین نیازهای عاطفی و عادی دختران 
از کمک داوطلبان نیز بهره مند شد. برهمین اساس در سال 1399برای تامین 
همه نیازهای دختران خانواده مهرطه مبلغ ) 27,869,152,473( بیست و هفت 
میلیارد و هشتصد و شصت و نه میلیون و یکصدو پنجاه و دو هزار و چهارصد و 

هفتاد و سه ریال مشارکت های مردمی تامین و هزینه شده است. 
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مــل  عا یر م مد پیا

قریب دو سال گذشت ...
برای همه سخت بود و برای کودکان محصور در خانه، سخت تر و نگویم از دبستانی ها!

مادرانی که پا به پای فرزندانشان، یک سال، درس و مدرسه را به گونه ای دیگر 
زیستند، شاید این شرایط را بهتر بدانند. تصور کنیم مادرانی که فرزندانی در 
سنین مختلف در خانه داشتند و همه باید در خانه می ماندند؛ هر فرزندی، در کالس 
خودش، با خلق و خو و رفتار منحصر به فرد خودش و نیاز به تبلتی برای آموزش؛ 

برنامه »شاد«، ناشادی فرزند و اهل خانه ...
پیش  از  فرزند،  به سی  قریب  با  خانه  دو  در  »مهرطه«،  پرجمعیت  خانواده  برای 

دبستانی تا دانشجو، سخت تر...
کرونا از کنار خانه ما بی صدا عبور نکرد و مهمان ما شد. چند نفر از فرزندانمان، شب های 
تب داری را صبح کردند. به نظرتان، آن همه اضطراب ها و مراقبت ها و نیازهای یک 

خانواده میزبان کرونا در این خانه، در چند ضرب می شود؟ 
حفظ جان و سالمت یاران مهر طه نیز در این دوران از جمله دغدغه هایمان بوده و 
هست و به ناچار گاهی از یکدیگر دور شدیم و دورکاری شد کارمان. گاهی به حضور 
حداقلی بسنده کردیم؛ در این خانه، پروتکل ها با توجه و دقت بسیار اجرا شد تا 
گزند کووید 19دور باشد.اما حکایت همچنان باقیست و زندگی »مهرطه« با تمام 

قصه هایش جاری... 
در گذر از این طوفان سختی ها، درخشش مهر شما نیز در باران اتقافات جلوه ای 
متفاوت داشت و برایمان پلی شد از رنگین کمان عطوفت و همیاری ای دیگرگون ... 
اگرچه دستمان از گرفتن دست همدیگر کوتاه است اما قلبمان به سپاس، قدردان 

مهر شماست بر این خانه مهر. 
آنچه پیش روی شماست گزارشی برخاسته از فداکاری ها و از خودگذشتگی های 

شما و پرسنل مهرطه.

گرمای دستتان مستدام
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از مهمترین عوامل موفقیت موسسه نیکوکاری مهرطه در سال 1399 میزان جذب کمک های ریالی 
و مصرفی است که جدول زیر به آن می پردازد.

1 . کمک های مردمی نقدی که از طریق حساب های بانکی معرفی شده تأمین می گردد.
2 . کمک های مردمی غیر نقدی که شامل اهدایی ها غیر نقدی می باشد )مواد غذایی و خوراکی و گوشت و مرغ لبنیات و...(.

3 . دستمزد پرسنل اداری، مربیان، مددکاران اجتماعی، خدمات و راننده.
4 . بخشی از هزینه پوشاک فرزندان به صورت غیرنقدی توسط خیرین محترم اهدا و تأمین می گردد

5 . بخشی از این هزینه توسط نیکوکاران محترم به صورت غیرنقدی تأمین شده است )لبنیات، گوشت، مرغ، ماهی(.
6 . دختران مهرطه نیز پول توجیبی دریافت می کنند.

7 . کمک هزینه ای برای دختران مستقل شده مهر طه.
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8 . هزینه های تکثیر جزوه، کپی، پالت رنگی و ... .
9 . کمک های مردمی نقدی که از طریق حساب های بانکی معرفی شده، تأمین می گردد.

10 . از هنر و مهارت داوطلبان فعال در این زمینه استفاده می گردد.
11 . شامل هزینه هایی می باشد که گاهي یک بار اتفاق می افتند، مثل خرید کوره سفال گری برای یکی از فرزندان.

12 . کمک به خانواده های تحت پوشش )کمک هزینه معیشت، کمک هزینه تحصیلی، بیمه و...(.
13 . پروژه جیرفت )توانمندسازی بانوان(.

14 . مدرسه سازی و توانمندسازی، کمک به خانواده جهت کمک هزینه معیشت و تحصیل.
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اساسنامه  در  آنچه  براساس  مهرطه  موسسه 
تصریح شده نحوه ی گردش کار و تقسیم وظایف، 
چارت سازمانی خود را دارد.این چارت از ابتدای 
بار   3 تاکنون   1381 سال  در  مهرطه  فعالیت 
خانه ای  مهرطه  موسسه ی  است.  بازبینی شده 
برای حفظ شرایط زندگی جمعی خود، ضمن  که 
ایجاد روح خانه بودن، پایه های خود را در نظام 
سازمانی بنا کرده است. به همین دلیل تعریف 
از  متفاوت  کمی  آن  مختلف سازمانی  نقش های 
به  مدیرعامل  مثال  برای  سازمان هاست.  سایر 

عنوان مادر در مجموعه شناخته می شود. 
منابع انسانی مهرطه در سال 1399 شامل 25 
نفر پرسنل بوده است که در بخش های مختلف 
فعالیت دارند. از این تعداد فقط یک نفر مرد 
در  پرسنل  درصد  هستند.76  زن  سایرین  و 
به صورت  صف،  نیروهای  عنوان  تحت  مهرطه 
این  می دهند.  خدمات  فرزندان  به  مستقیم 
شبانه روزی(،  )مراقبان  مربیان  شامل  افراد 
مددکاران اجتماعی، کارشناس بهداشت، آشپز 
و پشتیبانی بخش خانه هستند. مابقی در قالب 
به  غیرمستقیم  به صورت  ستادی  فعالیت های 
از  نفر   3 درمجموع  می کنند.  خدمت  فرزندان 
دارای  نفر   8 سیکل،  مدرک  دارای  پرسنل 
 9 کاردانی،  مدرک  دارای  نفر  دیپلم،2  مدرک 
نفر دارای مدرک لیسانس و 3 نفر دارای مدرک 

کارشناسی ارشد هستند. 
مرتبه  شش   1399 سال  در  ضرورت  بر  بنا 
آگهی استخدام منتشر شد که ماحصل آن حدود 
رزومه های  بین  از  بود.  ارسالی  رزومه ی   455
ارسالی 80 نفر برای مصاحبه انتخاب و دعوت 
به مصاحبه شدند؛ و درنتیجه نیروی انسانی در 
روابط  و  مربیان  اجتماعی،  مددکاری  واحدهای 

عمومی، تکمیل شد.
در سال1399سه فرزند مهرطه مستقل شده 
یا به خانواده خود ملحق شدند.2تن از دختران 
از  یکی  و  شدند  ملحق  مادرشان  به  مهرطه 
در  تحصیل  مشغول  که  حالی  در  نیز  دختران 
دانشگاه است مورد پذیرش عمه قرار گرفت 

و به خانواده آنها ملحق شد. این تغییر وضعیت 
در حالی رقم خورد که همکاران مهرطه پس از 
درخواست از سوی مادر ابتدا از منزل و محل کار 
او بازدید و شرایط اجتماعی و اقتصادی مادر با 
مدارک و مستندات بررسی شد. سپس با ارجاع 
مادر به روانشناس تا هم سالمت روان مادر و 
مهارت آموزی او جهت تربیت و نگهداری فرزند 
بررسی شد. پس از پیوستن فرزند به مادر نیز 
و  کارشناسی  بازدید  مورد  آنها  زندگی  از محل 
پیگیری امور تحصیلی و درمانی فرزند نیز توسط 

مددکار اجتماعی پیگیری شد و می شود.
در سال 1399، 3 فرزند جدید در سن های 7 
سالمت  ورود  بدو  در  شد.  پذیرش  سال   9 تا 
پوست، مو، دهان و دندان و ناخن آن ها توسط 
کارشناس مربوط بررسی و سپس شرایط حضور 
این سه فرزند توسط همکاران خانه فراهم شد.

شناسنامه  فاقد  پذیرش شده  دختران  از  یکی 
بود که ابتدا با اعضای خانواده  که در دسترس 
بودند تماس گرفته و وضعیت پدر و محل تولد 
فرزند بررسی شد، سپس با مکاتبه با دادسرا، 
مراجعه  مجوز  ثبت احوال  و  بهزیستی  سازمان 
اخذ  از  بعد  و  اخذ  تولد  محل  بیمارستان  به 
گواهی والدت و استعالم وضعیت والدین، اخذ 
شناسنامه فرزند انجام شد. در حوزه ثبت احوال 
پذیرش شده  فرزندان  از  یکی  برای  ما  امسال 
در سال 98 نیز موفق به اخذ شناسنامه شدیم. 
یکی از فرزندانمان هم دارای شناسنامه فرضی 
بود که موفق به اثبات نسب و اخذ شناسنامه 

زیستی شدیم.
دردوره گزارش عملکرد حاضر جهیزیه یکی از 
دختران تهیه شد و در چیدمان خانه اش به او 
کمک شد. بخشی از سیسمونی یکی از دختران 

ازدواج کرده، تقبل شد.
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حوزه درمان )سالمت جسم(

برنامه های مذهبی و  مراسم 

برنامه  کالس های فوق 

. واحد اندازه گیری تعداد افراد شرکت کننده است.



14

فوق  برنامه درسی فصل تابستان

فوق برنامه درسی فصل پاییز و زمستان
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کارآفرینی و  اشتغال زایی 

امسال برای 4 نفر از دختران موسسه فرصت اشتغال و کارآفرینی ایجاد شد. تقریباً برای 8 جلسه 
معارفه و مصاحبه کاری دختران موسسه را همراهی کردیم که نتیجتاً منجر به اشتغال 3 نفر از دختران 

موسسه در )داروخانه، شرکت مهندسی و...( شد.



16



17

واحد روابط عمومی عمده فعالیت جلب مشارکت برای تامین هزینه های موسسه نیکوکاری مهرطه را 
برعهده داشته است که در ادامه اهم اقدامات این بخش برای تامین نیازهای موسسه آمده است.
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 جایزه کتاب مهر 

مــهــر«  کتاب  جایزه   دوره   کتاب خوانی »هشتمین  ترویج  راستای  در  که  مهرطه  نیکوکاری  موسسه 
را ابداع و اجرایی کرده در سال 1399 نیز با همراهی 4 موسسه  مردم نهاد دیگر براي گروه سنی 
نوجوان برگزار کرد. این جشنواره از سال 1391 شروع به فعالیت کرده و موسسه  خیریه مهرطه 
بانی این حرکت فرهنگی بوده است. ناشرانی که در سال 1399 با موسسه مهرطه همکاری داشتند، 
عبارت اند از: نشر افق، نشر ایران بان، نشر جامه داران، نشر هوپا، نشر پیدایش، انتشارات شهرستان 
ادب، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انتشارات آفرینگان و انتشارات پرتقال.

داوطلبان مهرطه

داوطلبان موسسه نیکوکاری مهرطه شامل گروه داوطلبان مهرهامون، داوطلبان مهرجیرفت، داوطلبان 
جوان، مهرآوران، همیاران، داوطلبان هنرمند، داوطلبان بخش آموزش و پزشکان و متخصصان است. 

.مشروح گزارش داوطلبان مهرهامون
گروه مهرهامون یک نهاد مردمی داوطلبانه از گروه های داوطلبانه موسسه نیکوکاری مهرطه است که 
از سال 96 فعالیت خود را در منطقه سیستان شروع کرده است. این گروه براساس اهداف تعریف 
غیررسمی،  آموزش های  کند.  فعالیت  منطقه  این  در  محلی  جامعه  مشارکت  با  می کند  تالش  شده 

سالمت و اشتغال از جمله فعالیت های این گروه داوطلب بوده است.
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اقدامات مهرجیرفت .مرور 
گزارش عملکرد مالی مهرآوران )بانک تجارت( از اول فروردین تا پایان دی ماه سال 1399

 مرمت خانه یکی از دختران مهرطه
و  با همسر  و  بود  داده  خانواده  تشکیل  که  مهرطه  دختران  از  یکی  خانه  برای  تابستان 1399  در 

فرزندانش زندگی می کرد حادثه آتش سوزی رخ داد.
 در این آتش سوزی تمام خانه و وسایل آن آسیب دید و اجناس و وسایل خانه از بین رفت. با توجه به 
این شرایط و استمداد او از مؤسسه نیکوکاری مهرطه با یک گروه از خیران که مستقل از خیران حامی 

مهرطه بودند وارد مذاکره شدیم و ضمن مرمت خانه او، وسایل زندگی اش نیز تأمین شد.
  

پروژه مستقل ساخت واحد مسکونی برای یکی از ایتام
پیغمبر  شهرک  در  زمینی  بود  ایتام  از  که  مهرطه  خانواده  عضو  دختران  از  یکی  برای  پیشتر 
واحد  ساخت  توان  اینکه  به  توجه  با  بود.  شده  تحویل  او  به  و  خریداری  کریم  رباط  شهرستان 
مسکونی در این زمین برای این عضو خانواده فراهم نبود و او تقاضا داشت بتواند در این زمین 
شد.  اقدام  شده  یاد  زمین  در  مسکونی  واحد  دو  ساخت  و  طراحی  برای  برنامه ای  بسازد   خانه ای 
مجموع درآمدهای نقدی موسسه مهرطه برای پروژه ساخت 612,000,000 ریال ) ششصد و دوازده 
میلیون ریال( ولی هزینه های انجام شده 700,110,000ر یال بوده که ادامه کار به سال 1400 

موکل شده است.
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سخن پایانی 

موسسه نیکوکاری مهرطه، به منظور پویایی و توسعه 
مالی  های  کمک  نیازمند  همواره  خود  های  فعالیت 
است. همانگونه که تاکنون مبنای فعالیت های این 
همواره  بوده،  داوطلبان  همکاری  برپایه  موسسه 
آمادگی دارد تا از همه کسانی که تمایل به همکاری با 

موسسه دارند، دعوت به همکاری کند. 
حضور داوطلبان مسئول و متعهد همواره نقطه اتکا 
و امید موسسه به آینده بوده است. به همین منظور 
موسسه از همه نیکوکاران دعوت می کند تا با بازدید 
از وب سایت و حساب های رسمی موسسه در شبکه های 
به  و  شوند  آگاه  موسسه  های  فعالیت  از  اجتماعی 

خانواده مهرطه بپیوندند. 
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