
 
 

 بسمه تعالی

 

 

 هـرطـهـموسسه نیکوکاری م معرفی
 چکیده

، با مجوز 1381روزی از دختران نیازمند سرپرست است که از سال موسسه نیکوکاری مهرطه یک مرکز نگهداری شبانه

با کسب مجوز وزارت کشور، فعالیت خود  1398فعالیت کرده است. این موسسه از سال  (14994بهزیستی )با شماره ثبت 

 را در زمینه توانمندسازی زنان و برگزاری کارگاه، گسترش داده است.

 های موسسه مهرطه شامل موارد زیر است:به طور خالصه، فعالیت

تا  بدسرپرست و بدون سرپرست از دخترانجانبه : حمایت همهسرپرست ازمندیاز دختران ن یروزشبانه ینگهدار (1

 استقالل آنها؛

 معیشتی؛ خرج کمک و مستمری تعریف باهای نیازمند حمایت مالی از تعدادی از خانوادهد: ازمنین یهااز خانواده تیحما (2

 ؛آباد جیرفت و محمدآباد هامون در سیستان و بلوچستاندر روستای قاسم مدرسه در مناطق محروم زیاحداث و تجه (3

 ؛نیکوکارحامیان و گری میان زنان مستعد محروم تالش برای واسطه :زنان سرپرست خانوار یاقتصاد یتوانمندساز (4

برای  های روانشناسیمشاورهمحور، کوچینگ و های شایستگی: برگزاری کارگاه، مصاحبهیسازمان یپروژه تعال یبرگزار (5

 ؛هابهبود رفتار سازمانی در شرکت

های فرهنگی و هنری مانند جایزه کتاب مهر که در آن نوجوانان، داور آثار ی: برگزاری برنامهفرهنگ یهابرنامه یبرگزار (6

 حوزه خود هستند؛

های مختلف، در بیست سال گذشته با موسسه مهرطه های کوچک و بزرگ و سازمانبا توجه به محورهای اشاره شده، شرکت

 اند:همکاری کرده

: کمک به مجموعه مهرطه برای ایفای نقش خود در پیشرفت جامعه و کاهش یجتماعا تیدر قالب مسئول تیحماآ. 

 های اجتماعی؛آسیب

های حصیری، سازهگری یا خرید محصوالتی مانند دستسه: واسطهکمک به فروش محصوالت موس ای یداریخرب. 

 آماده؛ای و غیره( و مواد غذایی کتاب، کیسه پارچهمحصوالت چاپی )مانند پد موس، نشان

افزایی دختران های تخصصی برای مهارتها و کارگاهبرگزاری کالسه: دختران موسس یبرا یآموزش یهاکالس یبرگزارپ. 

 مهرطه؛

 های مشترک، از جمله پویش در حوزه مسئولیت اجتماعی یا سایر موضوعات.برگزاری برنامه: مشترک یهابرنامه یبرگزارت. 
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  مقدمه

سرپرست و بدسرپرست در زمینه حمایت از دختران بی 14994و با شماره ثبت  1381از سال « مهرطه»موسسه نیکوکاری 

 اعضا، مشارکت و نیکوکار موسسان خالصانه پشتوانه با و بهزیستی «نوجوان و کودک خانه» طرح رویکرد باو فعال بوده و 

 لحظهلحظه واقعی، خانواده یک همانند ها،سال گذشت از پس امروز موسسه این است. کرده طی را نشیبی و فرازپر مسیر

 است. گرنظاره را دخترانش رشد

 با تا کندمی تالش اجتماعی، هایآسیب معرض در دختران   ویژهبه و ایرانی زنان برای شایسته گیزند آرزوی با موسسه این

 .نیستند خیابان در ندگیز شایسته که باشد معصومی کودکان برای سرپناهی نسبی، رفاه کردن فراهم و ایمن سقفی ایجاد

 به محکوم کودکی هیچ و باشیم جامعه در اجتماعی هایآسیب کاهش شاهد دور چنداننه ایآینده در که داریم دمیا ما

 نباشد. رنج تحمل

 

 مهرطه موسسه فعالیت هایقالب

روزی از دختران نیازمند ( نگهداری شبانه1های موسسه مهرطه که در ادامه شرح داده خواهد شد، عبارتند از: فعالیت

های برنامهها و پویش ( برگزاری4و ( احداث و تجهیز مدرسه در مناطق محروم؛ 3؛ های نیازمند( حمایت از خانواده2سرپرست؛ 

 فرهنگی.

 

 سرپرست نیازمند دختران از روزیشبانه نگهداری

دختران بدون سرپرست یا بدسرپرستی است که جانبه از روزی و حمایت همهفعالیت اصلی موسسه مهرطه، نگهداری شبانه

بهزیستی، تا حد « ادهشبه خانو»کند با طرح شود. مهرطه تالش میتوسط سازمان بهزیستی کشور، به این موسسه سپرده می

 کودکان و نوجوانان ایجاد کند.برای این  امکان شرایط حمایتی کاملی

 و الزم هایمهارت و هاآموزش ارائه با اند،بوده سرپرست یازمندن که را زیادی دختران مسیر این طول تمام در مهرطه

 سنی بازه در دخترانی نیز اکنون موسسه این است. ساخته آماده زندگی مختلف عرصه به ورود برای جانبه،همه هایحمایت

  دارد. سرپرستی تحت تهران در «اقاقیا» و «ارغوان» خانه دو در را، سال 24 تا 5

 

 نیازمند هایانوادهخ از حمایت

در « انمهرآور»با همکاری گروهی تحت عنوان مهرطه های اجتماعی و تقویت کانون خانواده، به منظور پیشگیری از آسیبب

 معیشتی، خرج کمک و مستمری تعریف با و های نیازمند پرداختهطی سالیان گذشته به حمایت مالی از تعدادی از خانواده

 کند.می پشتیبانی را آنها
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 احداث و تجهیز مدرسه در مناطق محروم

دو مدرسه و تجهیز وسسه مهرطه در راستای عدالت آموزشی و تاکید بر حقوق کودکان در مناطق محروم کشور، به احداث م

 ن و بلوچستان( اقدام کرده است.آباد جیرفت و محمدآباد هامون در سیستا)در روستای قاسم

 

 خانوار سرپرست زنان اقتصادی توانمندسازی

فعالیت خود را به توانمندسازی اقتصادی زنان خانوار گسترش داده است؛ با مجوز وزارت کشور،  1398موسسه مهرطه از سال 

 مستعد ای میان زنانکرده واسطه ، این موسسه تالش1400ای دو ساله تا سال با توجه به شیوع بیماری کرونا و با وقفه

است که در آن، با کمک نیکوکارانی از « دختر لرستان»های این موسسه، نیکوکار باشد. یک نمونه از پروژهحامیان و محروم 

یک در حال بهنون یکها اکین تابلوفرشبرای یک بافنده لرستانی آماده شد. اسراسر کشور، مواد اولیه و نقشه سه تابلوفرش 

 تکمیل هستند تا وارد مرحله فروش شوند.

 

 سازمانی تعالی پروژه برگزاری

، اولین 1400امکان برگزاری کارگاه را دارد و در همین راستا، در سال مجوز وزارت کشور موسسه خورشید مهر طاها، با توجه 

روی متخصص و در سطوح مختلف نی 120پروژه تعالی سازمانی را برگزار کرده است. این پروژه برای شرکتی با بیش از 

های کارکنان و مدیران، کوچینگ مدیران و مشاوره محور، کارگاههای شایستگیسازمانی برگزار شد که شامل مصاحبه

 شد.رواشناسی )در صورت تمایل افراد( می

 

 فرهنگی هایبرنامه برگزاری

ی حمایتی مستقیم خود، با فرهنگسازی، به بهبود هادر طی سالیان گذشته، موسسه مهرطه تالش کرده که در کنار فعالیت

شامل جلسه مالقات نویسندگان و مخاطبان، اکران  هاپذیر کمک کند. این برنامهشرایط اجتماعی برای کودکان آسیب

بختی موسسه های متعدد در فضای مجازی بوده است. از نیکهای اجتماعی، برگزاری کنسرت، جایزه کتاب مهر و پویشفیلم

های مختلف )از جمله نویسندگان، مترجمان، اساتید های مختلف ادبی، فرهنگی و هنری از حوزهرطه، همواره چهرهمه

ها در سطوح ها( در این برنامهدانشگاه، بازیگران سینما و تلویزیون، نوازندگان و اساتید موسیقی و سایر فعاالن این عرصه

 اند.مختلف همراه بوده

 

  جایزه کتاب مهر
، به ابتکار 1390ای حوزه نوجوانان است که از سال های تالیفی و ترجمهجایزه کتاب مهر، یک رویداد ویژه برای داوری کتاب

اری موسسات گوناگونی تربیت دخترانی آگاه و توانمند، موسسه مهرطه با همک موسسه مهرطه برگزار شده است. در راستای
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های نوجوان، بتوانند داور این آثار باشند. که بعدتر به این جایزه پیوستند، بستری را فراهم کرده که این مخاطبان اصلی کتاب

، بلکه مسئولیت داوری، انتخاب و جایزه خوانندبه همین منظور، این دختران نه تنها در طی یک سال چندین جلد کتاب می

  کنند.دادن به بزرگساالن را نیز تجربه می
 

 همکاری  هایزمینه

دیده یافته برای حمایت از افراد آسیبموسسات نیکوکاری غیرانتفاعی و غیردولتی در کشورهای مختلف دنیا، مراکزی سازمان

کنند، اما از آنجا که درگیر ساختار زم را از مراکز دولتی دریافت میتوسط خود مردم هستند. با اینکه این مراکز مجوزهای ال

 بروکراتیک ادارات نیستند، انعطاف و ظرفیت بیشتری برای کمک به نیازمندان دارند.

زمند های خود، همواره نیاای ندارند و برای فعالیتها نیستند، بودجه پیوستهاین مراکز، دقیقا به این علت که وابسته به دولت

ان شرکتی )با مبالغ بیشتر تحت عنوان لغ پایین اما تعداد باال( و حامیدر مبا های مردمیان خرد گسترده )حمایتمییاری حا

های خود را تامین مسئولیت اجتماعی( هستند. با این حال، موسسات نیکوکاری معموال با درآمدزایی مستقل، بخشی از پروژه

 کنند.مالی می

قالب مسئولیت اجتماعی دارند و حامی در های ه درآمدزایی در این موسسات، عالوه بر حمایتی که شرکتترین شیورایج

از مجموعه ، فروش محصوالتی است که حامیان مراکز نیکوکاری ها مالی آنهای افراد خیر و پشتیبانیهای ین طور حمایتهم

رسند و سود های حضوری یا آنالین به فروش میوالت در بازارچهکنند؛ این محصیا افراد تحت سرپرستی این مراکز تولید می

ها محدودیتی ندارد، اما معموال شامل شود. نوع محصوالت بازارچهزدایی هزینه میتاید از آنها دوباره در جهت محرومیع

 قابل بازدید هستند. مهرطهشود. این محصوالت در سایت ها یا محصوالت چاپی میسازهدست

 

 اجتماعی مسئولیت قالب در یتحما

های های بزرگ و کوچک دنیاست. بنگاهشرکت روابط عمومی ( تعبیری رایج در ادبیاتCSRها )مسئولیت اجتماعی شرکت

المنفعه اقتصادی با این نگاه که رشد و منفعت آنها، نیازمند رشد و منفعت جامعه است، بخشی از درآمد خود را صرف عموم عام

 :اند ازها عبارتبرخی از منافع اینگونه فعالیت کنند.می

 شهرت بیشتر برند و نام تجاری شرکت؛ (1

 در میان مشتریان؛ و محبوبیت برند افزایش اعتبار (2

 افزایش وفاداری و تعهد مشتریان به برند؛ (3

 افزایش انگیزه و تعلق خاطر کارکنان به شرکت؛ (4

 های مختلف؛ها در حوزهگسترش روابط شرکت (5

 کان جذب نیروهای توانمند و مستعد؛افزایش ام (6

 ها یا افزایش امکان مدیریت آنها؛پیشگیری از وقوع برخی بحران (7
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 ها.آوری ایده برای بهبود رویهرد شرکت و جمعبرخورداری از نگاه بیرونی به عملک (8

خصص در زمینه نگهداری ای و با استفاده از کادر مجرب و متسال گذشته، به طور حرفه 20مهرطه در طی موسسه از آنجا که 

های گوناگون در قالب های نیازمند فعالیت کرده، شرکتخانوادهو حمایت از یا بدون سرپرست سرپرست بداز دختران 

این حمایت در اشکال و سطوح مختلف بوده و در حالیکه . انداز موسسه نیکوکاری مهرطه حمایت کردهمسئولیت اجتماعی 

برای کمک به مخارج موسسه یا حمایت از  ی )صدور چند برگ چک با موعد ابتدای هر ماهها، با کمک نقدبرخی از شرکت

های اقتصادی نیز با ارسال محصوالت اند، برخی دیگر از مجموعه( از این موسسه پشتیبانی کردههای خاصها و پروژهبرنامه

های موسسه هزینهاند تالش کردهت پرسرعت( خود )از جمله محصوالت غذایی( یا ارائه رایگان خدمات خود )مانند اینترن

به موسسات مبلغی که بخشی از ، هاشرکت ممیزین مالیاتیتایید گفتنی است، در صورت . را کاهش دهندنیکوکاری مهرطه 

 شود.شود، از مالیات آنها کاسته مینیکوکاری پرداخته می

ها، نسبت به آنها ادای دین کند؛ به این ترتیب، بر روی موسسه مهرطه تالش کرده که با اعالم حمایت این شرکت ،در مقابل

از ها، ها )مانند جایزه کتاب مهر( و پویشطه و پوستر برنامههای سالیانه، صفحه نخست وبسایت موسسه مهرجلد گزارش

برای ترویج فرهنگ  1400نقش مهر در اسفندماه  پویش شود.یها قرار داده مجمله پویش نقش مهر لوگوی این شرکت

نیکوکاری و تقدیر از حامیان همیشگی موسسه مهرطه، برگزار شد؛ پوستر این پویش توسط کارتونیست برجسته کشور، آقای 

ه بود. های حامی مهرطه )که رضایت خود را اعالم کردند( بر روی آن نقش بستهادی حیدری طراحی شده و لوگوی شرکت

های مختلف در صفحه شخصی اینستاگرام آنها حقیقی و حقوقی پرطرفدار از حوزه شخصیت 113این پوستر توسط بیش از 

سازمان دفاع شخصی ایران )همراه با دفاتر  بسکتبال، بازیکنان تیم ملیاز کنندگان این پویش بازنشر شد. برخی از شرکت

اساتید رشته ، ، نویسندگانایهای حرفه، کارتونیستسینما و تلویزیون انزیگربا ،شهرستان و اعضا از نقاط مختلف کشور

ای، مدرسان بازاریابی، وکال، نگاران، مترجمان، شاعران، فعاالن گردشگری و محیط زیست، عکاسان حرفهارتباطات، روزنامه

 .بودند کالن و خردهای اقتصادی ختلف و سایر مشاغل در بنگاههای مکارشناسان روابط عمومی از شرکت

 

 موسسه محصوالت فروش به کمک یا خریداری

مشابه بسیاری از سایر موسسات نیکوکاری، موسسه مهرطه نیز دارای محصوالتی است که توسط حامیان یا کارکنان خود 

مواد ( 3 ( محصوالت چاپی2( صنایع دستی و 1گیرند: تولید کرده است. در حال حاضر، این محصوالت در دو دسته جای می

 .غذایی آماده

آباد های حصیری زنان قاسمسازهگری فروش آن را برعهده گرفته، شامل دستآثار صنایع دستی که موسسه مهرطه، واسطه

تسهیلگران مهرطه نحو تولید آن را به اهالی این منطقه آموزش  شود که پیشترره و سبد حصیری( میجیرفت )از جمله سف

های ری مانند سه تابلوفرش نفیس هم موجود است که این موسسه با جذب حمایت، محصوالت دیگاند. عالوه بر اینداده

 اند.فروشردمی، هزینه تهیه مواد اولیه و نقشه آن را برای بافنده فراهم کرده و اکنون آماده پیشم

و در عین کاربردی بودن، اند های کودکان موسسه طراحی شدهمهرطه کاالهایی هستند که براساس نقاشیمحصوالت چاپی 

ای، کیسه کتاب، کادوپیچ پارچهآمیخته با دنیای رنگارنگ و شاد آنها هستند. برخی از این کاالها عبارتند از: پد موس، نشان
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محصوالت را از مهرطه سفارش توانند این های مختلف میشرکتای، زیرلیوانی، پیکسل مگنتی )یخچالی( و دفترچه. پارچه

 ارائه امکان فروش )مانند در اختیار قرار دادن میز فروش در رویدادهای خود( از این موسسه حمایت کنند.دهند یا با 

سازی آماده« همیار مهرطه»ای هستند که توسط خانم های های شده و آمادهمحصوالت غذایی مهر طه، مجموعه ای از فرآورده

جات سرخ شده و خشک شده ، دلمه اقسام شامل سبزیجات و صیفیرسند. این محصوالت بندی شده و به فروش میو بسته

  شود.ها و کیک و شیرینی میشورها و ترشی

 

 موسسه دختران برای آموزشی هایکالس برگزاری

سال قرار دارند و این موسسه، عالوه بر نگهداری،  24تا  5همانطور که گفته شد، دختران مهرطه در حال حاضر در بازه سنی 

های آموزشی توانند با برگزار کردن کالس و کارگاههای مختلف میپردازد. شرکتهای آنها نیز میپرورش مهارت به رشد و

 وکار، کدنویسی، زبان انگلیسی و غیره(، به توانمندشدن و استقالل نهایی این دختران کمک کنند.های کسب)از جمله مهارت

های آنها )از ی در کارگاهر صورتی که دختران مهرطه بتوانند نمرات قابل قبولکنند که دها تعهد میبراین، برخی شرکتعالوه

 جمله کدنویسی( کسب کنند، آنها را استخدام خواهند کرد.

 

 مشترک هایبرنامه برگزاری

 های اجتماعی و ارتقای شرایط زندگی برای همه است؛ درهای فرهنگی مهرطه، به دنبال فرهنگسازی در مورد آسیببرنامه

های گوناگونی را با همکاری این ها و پویشهای مختلف، برنامهها و سازمانهای مختلف، شرکتاین راستا، در طی دوره

 شود.پویش فهم قدر آب را شامل میها از همکاری در برگزاری جایزه کتاب مهر تا این برنامهاند. موسسه برگزار کرده

 

 

 mehr.e.tahaاینستاگرام: 

 mehretaha.comوبسایت: 

 09196787829 -02188717318شماره تلفن: 

 10رزای شیرازی، کوچه شهدا، پالک میآدرس: تهران، خیابان 

 5022-2910-0169-3595شماره کارت:  

 

https://www.instagram.com/mehr.e.taha/
file:///C:/Users/RO-Mirzanejad/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mehretaha.com

