بسمه تعالی

معرفی موسسه نیکوکاری مـهـرطـه
چکیده
موسسه نیکوکاری مهرطه یک مرکز نگهداری شبانهروزی از دختران نیازمند سرپرست است که از سال  ،1381با مجوز
بهزیستی (با شماره ثبت  )14994فعالیت کرده است .این موسسه از سال  1398با کسب مجوز وزارت کشور ،فعالیت خود
را در زمینه توانمندسازی زنان و برگزاری کارگاه ،گسترش داده است.
به طور خالصه ،فعالیتهای موسسه مهرطه شامل موارد زیر است:
 )1نگهداری شبانهروزی از دختران نیازمند سرپرست :حمایت همهجانبه از دختران بدسرپرست و بدون سرپرست تا
استقالل آنها؛
 )2حمایت از خانوادههای نیازمند :حمایت مالی از تعدادی از خانوادههای نیازمند با تعریف مستمری و کمک خرج معیشتی؛
 )3احداث و تجهیز مدرسه در مناطق محروم در روستای قاسمآباد جیرفت و محمدآباد هامون در سیستان و بلوچستان؛
 )4توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار :تالش برای واسطهگری میان زنان مستعد محروم و حامیان نیکوکار؛
 )5برگزاری پروژه تعالی سازمانی :برگزاری کارگاه ،مصاحبههای شایستگیمحور ،کوچینگ و مشاورههای روانشناسی برای
بهبود رفتار سازمانی در شرکتها؛
 )6برگزاری برنامههای فرهنگی :برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری مانند جایزه کتاب مهر که در آن نوجوانان ،داور آثار
حوزه خود هستند؛
با توجه به محورهای اشاره شده ،شرکتهای کوچک و بزرگ و سازمانهای مختلف ،در بیست سال گذشته با موسسه مهرطه
همکاری کردهاند:
آ .حمایت در قالب مسئولیت اجتماعی :کمک به مجموعه مهرطه برای ایفای نقش خود در پیشرفت جامعه و کاهش
آسیبهای اجتماعی؛
ب .خریداری یا کمک به فروش محصوالت موسسه :واسطهگری یا خرید محصوالتی مانند دستسازههای حصیری،
محصوالت چاپی (مانند پد موس ،نشانکتاب ،کیسه پارچهای و غیره) و مواد غذایی آماده؛
پ .برگزاری کالسهای آموزشی برای دختران موسسه :برگزاری کالسها و کارگاههای تخصصی برای مهارتافزایی دختران
مهرطه؛
ت .برگزاری برنامههای مشترک :برگزاری برنامههای مشترک ،از جمله پویش در حوزه مسئولیت اجتماعی یا سایر موضوعات.
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مقدمه
موسسه نیکوکاری «مهرطه» از سال  1381و با شماره ثبت  14994در زمینه حمایت از دختران بیسرپرست و بدسرپرست
و فعال بوده و با رویکرد طرح «خانه کودک و نوجوان» بهزیستی و با پشتوانه خالصانه موسسان نیکوکار و مشارکت اعضا،
مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است .این موسسه امروز پس از گذشت سالها ،همانند یک خانواده واقعی ،لحظهلحظه
رشد دخترانش را نظارهگر است.
این موسسه با آرزوی زندگی شایسته برای زنان ایرانی و بهویژه دختران در معرض آسیبهای اجتماعی ،تالش میکند تا با
ایجاد سقفی ایمن و فراهم کردن رفاه نسبی ،سرپناهی برای کودکان معصومی باشد که شایسته زندگی در خیابان نیستند.
ما امید داریم که در آیندهای نهچندان دور شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه باشیم و هیچ کودکی محکوم به
تحمل رنج نباشد.

قالبهای فعالیت موسسه مهرطه
فعالیتهای موسسه مهرطه که در ادامه شرح داده خواهد شد ،عبارتند از )1 :نگهداری شبانهروزی از دختران نیازمند
سرپرست؛  )2حمایت از خانوادههای نیازمند؛  )3احداث و تجهیز مدرسه در مناطق محروم؛ و  )4برگزاری پویشها و برنامههای
فرهنگی.

نگهداری شبانهروزی از دختران نیازمند سرپرست
فعالیت اصلی موسسه مهرطه ،نگهداری شبانهروزی و حمایت همهجانبه از دختران بدون سرپرست یا بدسرپرستی است که
توسط سازمان بهزیستی کشور ،به این موسسه سپرده میشود .مهرطه تالش میکند با طرح «شبه خانواده» بهزیستی ،تا حد
امکان شرایط حمایتی کاملی برای این کودکان و نوجوانان ایجاد کند.
مهرطه در تمام طول این مسیر دختران زیادی را که نیازمند سرپرست بودهاند ،با ارائه آموزشها و مهارتهای الزم و
حمایتهای همهجانبه ،برای ورود به عرصه مختلف زندگی آماده ساخته است .این موسسه اکنون نیز دخترانی در بازه سنی
 5تا  24سال را ،در دو خانه «ارغوان» و «اقاقیا» در تهران تحت سرپرستی دارد.

حمایت از خانوادههای نیازمند
به منظور پیشگیری از آسیببهای اجتماعی و تقویت کانون خانواده ،مهرطه با همکاری گروهی تحت عنوان «مهرآوران» در
طی سالیان گذشته به حمایت مالی از تعدادی از خانوادههای نیازمند پرداخته و با تعریف مستمری و کمک خرج معیشتی،
آنها را پشتیبانی میکند.
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احداث و تجهیز مدرسه در مناطق محروم
موسسه مهرطه در راستای عدالت آموزشی و تاکید بر حقوق کودکان در مناطق محروم کشور ،به احداث و تجهیز دو مدرسه
(در روستای قاسمآباد جیرفت و محمدآباد هامون در سیستان و بلوچستان) اقدام کرده است.

توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار
موسسه مهرطه از سال  1398با مجوز وزارت کشور ،فعالیت خود را به توانمندسازی اقتصادی زنان خانوار گسترش داده است؛
با توجه به شیوع بیماری کرونا و با وقفهای دو ساله تا سال  ،1400این موسسه تالش کرده واسطهای میان زنان مستعد
محروم و حامیان نیکوکار باشد .یک نمونه از پروژههای این موسسه« ،دختر لرستان» است که در آن ،با کمک نیکوکارانی از
سراسر کشور ،مواد اولیه و نقشه سه تابلوفرش برای یک بافنده لرستانی آماده شد .این تابلوفرشها اکنون یکبهیک در حال
تکمیل هستند تا وارد مرحله فروش شوند.

برگزاری پروژه تعالی سازمانی
با توجه مجوز وزارت کشور موسسه خورشید مهر طاها ،امکان برگزاری کارگاه را دارد و در همین راستا ،در سال  ،1400اولین
پروژه تعالی سازمانی را برگزار کرده است .این پروژه برای شرکتی با بیش از  120نیروی متخصص و در سطوح مختلف
سازمانی برگزار شد که شامل مصاحبههای شایستگیمحور ،کارگاههای کارکنان و مدیران ،کوچینگ مدیران و مشاوره
رواشناسی (در صورت تمایل افراد) میشد.

برگزاری برنامههای فرهنگی
در طی سالیان گذشته ،موسسه مهرطه تالش کرده که در کنار فعالیتهای حمایتی مستقیم خود ،با فرهنگسازی ،به بهبود
شرایط اجتماعی برای کودکان آسیبپذیر کمک کند .این برنامهها شامل جلسه مالقات نویسندگان و مخاطبان ،اکران
فیلمهای اجتماعی ،برگزاری کنسرت ،جایزه کتاب مهر و پویشهای متعدد در فضای مجازی بوده است .از نیکبختی موسسه
مهرطه ،همواره چهرههای مختلف ادبی ،فرهنگی و هنری از حوزههای مختلف (از جمله نویسندگان ،مترجمان ،اساتید
دانشگاه ،بازیگران سینما و تلویزیون ،نوازندگان و اساتید موسیقی و سایر فعاالن این عرصهها) در این برنامهها در سطوح
مختلف همراه بودهاند.

جایزه کتاب مهر
جایزه کتاب مهر ،یک رویداد ویژه برای داوری کتابهای تالیفی و ترجمهای حوزه نوجوانان است که از سال  ،1390به ابتکار
موسسه مهرطه برگزار شده است .در راستای تربیت دخترانی آگاه و توانمند ،موسسه مهرطه با همکاری موسسات گوناگونی
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که بعدتر به این جایزه پیوستند ،بستری را فراهم کرده که این مخاطبان اصلی کتابهای نوجوان ،بتوانند داور این آثار باشند.
به همین منظور ،این دختران نه تنها در طی یک سال چندین جلد کتاب میخوانند ،بلکه مسئولیت داوری ،انتخاب و جایزه
دادن به بزرگساالن را نیز تجربه میکنند.

زمینههای همکاری
موسسات نیکوکاری غیرانتفاعی و غیردولتی در کشورهای مختلف دنیا ،مراکزی سازمانیافته برای حمایت از افراد آسیبدیده
توسط خود مردم هستند .با اینکه این مراکز مجوزهای الزم را از مراکز دولتی دریافت میکنند ،اما از آنجا که درگیر ساختار
بروکراتیک ادارات نیستند ،انعطاف و ظرفیت بیشتری برای کمک به نیازمندان دارند.
این مراکز ،دقیقا به این علت که وابسته به دولتها نیستند ،بودجه پیوستهای ندارند و برای فعالیتهای خود ،همواره نیازمند
یاری حامیان خرد گسترده (حمایتهای مردمی در مبالغ پایین اما تعداد باال) و حامیان شرکتی (با مبالغ بیشتر تحت عنوان
مسئولیت اجتماعی) هستند .با این حال ،موسسات نیکوکاری معموال با درآمدزایی مستقل ،بخشی از پروژههای خود را تامین
مالی میکنند.
رایجترین شیوه درآمدزایی در این موسسات ،عالوه بر حمایتی که شرکتهای حامی در قالب مسئولیت اجتماعی دارند و
همین طور حمایتهای افراد خیر و پشتیبانیهای مالی آنها از مجموعه  ،فروش محصوالتی است که حامیان مراکز نیکوکاری
یا افراد تحت سرپرستی این مراکز تولید میکنند؛ این محصوالت در بازارچههای حضوری یا آنالین به فروش میرسند و سود
عاید از آنها دوباره در جهت محرومیتزدایی هزینه میشود .نوع محصوالت بازارچهها محدودیتی ندارد ،اما معموال شامل
دستسازهها یا محصوالت چاپی میشود .این محصوالت در سایت مهرطه قابل بازدید هستند.

حمایت در قالب مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکتها ( )CSRتعبیری رایج در ادبیات روابط عمومی شرکتهای بزرگ و کوچک دنیاست .بنگاههای
اقتصادی با این نگاه که رشد و منفعت آنها ،نیازمند رشد و منفعت جامعه است ،بخشی از درآمد خود را صرف عموم عامالمنفعه
میکنند .برخی از منافع اینگونه فعالیتها عبارتاند از:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

شهرت بیشتر برند و نام تجاری شرکت؛
افزایش اعتبار و محبوبیت برند در میان مشتریان؛
افزایش وفاداری و تعهد مشتریان به برند؛
افزایش انگیزه و تعلق خاطر کارکنان به شرکت؛
گسترش روابط شرکتها در حوزههای مختلف؛
افزایش امکان جذب نیروهای توانمند و مستعد؛
پیشگیری از وقوع برخی بحرانها یا افزایش امکان مدیریت آنها؛
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 )8برخورداری از نگاه بیرونی به عملکرد شرکت و جمعآوری ایده برای بهبود رویهها.
از آنجا که موسسه مهرطه در طی  20سال گذشته ،به طور حرفهای و با استفاده از کادر مجرب و متخصص در زمینه نگهداری
از دختران بدسرپرست یا بدون سرپرست و حمایت از خانوادههای نیازمند فعالیت کرده ،شرکتهای گوناگون در قالب
مسئولیت اجتماعی از موسسه نیکوکاری مهرطه حمایت کردهاند .این حمایت در اشکال و سطوح مختلف بوده و در حالیکه
برخی از شرکتها ،با کمک نقدی (صدور چند برگ چک با موعد ابتدای هر ماه برای کمک به مخارج موسسه یا حمایت از
برنامهها و پروژههای خاص) از این موسسه پشتیبانی کردهاند ،برخی دیگر از مجموعههای اقتصادی نیز با ارسال محصوالت
خود (از جمله محصوالت غذایی) یا ارائه رایگان خدمات خود (مانند اینترنت پرسرعت) تالش کردهاند هزینههای موسسه
نیکوکاری مهرطه را کاهش دهند .گفتنی است ،در صورت تایید ممیزین مالیاتی شرکتها ،بخشی از مبلغی که به موسسات
نیکوکاری پرداخته میشود ،از مالیات آنها کاسته میشود.
در مقابل ،موسسه مهرطه تالش کرده که با اعالم حمایت این شرکتها ،نسبت به آنها ادای دین کند؛ به این ترتیب ،بر روی
جلد گزارشهای سالیانه ،صفحه نخست وبسایت موسسه مهرطه و پوستر برنامهها (مانند جایزه کتاب مهر) و پویشها ،از
جمله پویش نقش مهر لوگوی این شرکتها قرار داده میشود .پویش نقش مهر در اسفندماه  1400برای ترویج فرهنگ
نیکوکاری و تقدیر از حامیان همیشگی موسسه مهرطه ،برگزار شد؛ پوستر این پویش توسط کارتونیست برجسته کشور ،آقای
هادی حیدری طراحی شده و لوگوی شرکتهای حامی مهرطه (که رضایت خود را اعالم کردند) بر روی آن نقش بسته بود.
این پوستر توسط بیش از  113شخصیت حقیقی و حقوقی پرطرفدار از حوزههای مختلف در صفحه شخصی اینستاگرام آنها
بازنشر شد .برخی از شرکتکنندگان این پویش از بازیکنان تیم ملی بسکتبال ،سازمان دفاع شخصی ایران (همراه با دفاتر
شهرستان و اعضا از نقاط مختلف کشور ،بازیگران سینما و تلویزیون ،کارتونیستهای حرفهای ،نویسندگان ،اساتید رشته
ارتباطات ،روزنامهنگاران ،مترجمان ،شاعران ،فعاالن گردشگری و محیط زیست ،عکاسان حرفهای ،مدرسان بازاریابی ،وکال،
کارشناسان روابط عمومی از شرکتهای مختلف و سایر مشاغل در بنگاههای اقتصادی کالن و خرد بودند.

خریداری یا کمک به فروش محصوالت موسسه
مشابه بسیاری از سایر موسسات نیکوکاری ،موسسه مهرطه نیز دارای محصوالتی است که توسط حامیان یا کارکنان خود
تولید کرده است .در حال حاضر ،این محصوالت در دو دسته جای میگیرند )1 :صنایع دستی و  )2محصوالت چاپی  )3مواد
غذایی آماده.
آثار صنایع دستی که موسسه مهرطه ،واسطهگری فروش آن را برعهده گرفته ،شامل دستسازههای حصیری زنان قاسمآباد
جیرفت (از جمله سفره و سبد حصیری) میشود که پیشتر تسهیلگران مهرطه نحو تولید آن را به اهالی این منطقه آموزش
دادهاند .عالوه بر این ،محصوالت دیگری مانند سه تابلوفرش نفیس هم موجود است که این موسسه با جذب حمایتهای
مردمی ،هزینه تهیه مواد اولیه و نقشه آن را برای بافنده فراهم کرده و اکنون آماده پیشفروشاند.
محصوالت چاپی مهرطه کاالهایی هستند که براساس نقاشیهای کودکان موسسه طراحی شدهاند و در عین کاربردی بودن،
آمیخته با دنیای رنگارنگ و شاد آنها هستند .برخی از این کاالها عبارتند از :پد موس ،نشانکتاب ،کادوپیچ پارچهای ،کیسه
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پارچهای ،زیرلیوانی ،پیکسل مگنتی (یخچالی) و دفترچه .شرکتهای مختلف میتوانند این محصوالت را از مهرطه سفارش
دهند یا با ارائه امکان فروش (مانند در اختیار قرار دادن میز فروش در رویدادهای خود) از این موسسه حمایت کنند.
محصوالت غذایی مهر طه ،مجموعه ای از فرآوردههای شده و آمادهای هستند که توسط خانم های «همیار مهرطه» آمادهسازی
و بستهبندی شده و به فروش میرسند .این محصوالت شامل سبزیجات و صیفیجات سرخ شده و خشک شده  ،دلمه اقسام
شورها و ترشیها و کیک و شیرینی میشود.

برگزاری کالسهای آموزشی برای دختران موسسه
همانطور که گفته شد ،دختران مهرطه در حال حاضر در بازه سنی  5تا  24سال قرار دارند و این موسسه ،عالوه بر نگهداری،
به رشد و پرورش مهارتهای آنها نیز میپردازد .شرکتهای مختلف میتوانند با برگزار کردن کالس و کارگاههای آموزشی
(از جمله مهارتهای کسبوکار ،کدنویسی ،زبان انگلیسی و غیره) ،به توانمندشدن و استقالل نهایی این دختران کمک کنند.
عالوهبراین ،برخی شرکتها تعهد میکنند که در صورتی که دختران مهرطه بتوانند نمرات قابل قبولی در کارگاههای آنها (از
جمله کدنویسی) کسب کنند ،آنها را استخدام خواهند کرد.

برگزاری برنامههای مشترک
برنامههای فرهنگی مهرطه ،به دنبال فرهنگسازی در مورد آسیبهای اجتماعی و ارتقای شرایط زندگی برای همه است؛ در
این راستا ،در طی دورههای مختلف ،شرکتها و سازمانهای مختلف ،برنامهها و پویشهای گوناگونی را با همکاری این
موسسه برگزار کردهاند .این برنامهها از همکاری در برگزاری جایزه کتاب مهر تا پویش فهم قدر آب را شامل میشود.
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