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 سرآغاز سخن:

ها، آینده جوانان و در نتیجه پویایی و رشد جوامع را با خطر مواجه ساخته است. رشد بنیان خانواده  آسیب های اجتماعی امروزه

روابط متقابل بین افراد،    گسستسست شدن و وار یا گسترده،چندگانگی و تضاد میان هنجارها، شهرنشینی، پیدایش جوامع توده

طلبند. شوند که بیش از گذشته توجه کارشناسانه جوامع را میوب میهای مخرب از جمله مواردی محسها و گروهتأثیرات رسانه

های پیشگیری و درمان، برای حفظ سالمت جسمانی های جسمانی، آگاهی از راهدر عصر حاضر همچنان که شناخت بیماری

و به روز، نسبت به این مهم بدون اطالعات موثق  اماسالمت اجتماعی نیز به همان اندازه دارای اهمیت است؛ ضروری است، 

نهاد از جمله های مردمسازماناین نیاز روزافزون جوامع، در راستای توجه به گردد. معلولیت اجتماعی محقق نمی پدیده

در راستای تحقق اهداف  بروکراسی)بدون رویکرد انتفاعی( فارغ از  گراروند که با نگاهی مردمهایی به شمار میظرفیت

ازمردم، به  این نهادهای برخاسته روند.کنند و ازارکان اساسی در فرآیند جهانی شدن جوامع به شمار میاجتماعی فعالیت می

، کشوریگانه و رسمی، عامل ایجاد و اشاعه فرهنگ مشارکتی، تعامل و ارتباط سازنده با قوای سه صورت سازمان یافته

ه به منظور تحقق راکز تحقیقاتی، تحقق اهداف آرمانی نظیر عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و به طور کل اهدافی کها و مدانشگاه

های ها نمود بارزی از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان است. درعرصه؛ می باشند. وجود این سازمانآنها شکل یافته

بروکراسی پیچیده بخش دولتی و منفعت طلبی بخش خصوصی، این امکان را نهاد، از های مردماجتماعی فارغ بودن سازمان

افزایش آگاهی های عمومی، توانمندسازی زنان،  فراهم ساخته تا در زمینه هایی چون محیط زیست ،مبارزه با فقر و گرسنگی ،

 .ندهای دولتی و خصوصی عمل کنرفاه و بهداشت جامعه و خانواده و غیره موفق تر از بخش

های احیاء و توانیاب، از جمله سازمان های فعال و کارآمدی به شمار میروند؛ که با ایجاد اعتماد در بین اقشار مختلف جمنان

 اند وبه لحاظ رسالت جهانی خود در دفاع ازآغاز به فعالیت کرده 8731اجتماع،به صورت عام المنفعه و غیرانتفاعی از سال

سازی و های علمی وعملی، ظرفیتداوطلبانه مسئولیت تقویت بنیه تعالی کرامت انسانیها، تالش برای حفظ و حقوق انسان

توانمندسازی کودکان توانیاب و همچنین زنان و باالخص زنان سرپرست خانواده که با اچ آی وی/ایدز)مادران حامی سالمت( 

به کارگیری خط مشاوره، مداخله در بحران  واعی های اجتمنگاهی بنیادین به آسیب با و در دستور کار داردکنند را زندگی می

HOT LINE های اجتماعی پیشگیری کرد. توان از بسیاری آسیببر این باور است که می 

 جامعه کنشگران داوطلب و نیکوکارسال تجربه ارزشمند، پذیرای  51با بیش از  ندها مفتخریاب و احیاء ارزشهای توانانجمن

 . باشند به اقشارنیازمند ارائه هرچه بهتر خدمات توانبخشی اجتماعی همکاری در به( به منظور)با هر گونه تخصص و تجر

        باور بنیادین انجمن های توانیاب و احیاء ارزشها صداقت، صراحت و شفافیت بوده و هست و این اصل را سرلوحه 

تالش و کوشش خود در سایه تا  ،شروع کنم برنامه هایش قرار داده است که بزرگ فکر کنیم کوچک عمل کنیم..... .هم اکنون 

واقعی  NGOایم به عنوان یک نهیم که توانستهواین موهبت را ارج خداوند باشیم  الطاف شاکردر این سازمان مردم نهاد 

از آن جا که  تانسیل های مردمی را هدایت و در راستای منافع جامعه سازماندهی کنیم. پ)غیردولتی، غیرانتفاعی و عام المنفعه( 

روند رو به رشد آسیب های اجتماعی احساس مسئولیت پذیری هموطنان نیکوکار سراسر کشور را برانگیخته بود، بر آن شدیم 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=-8064
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=-8064
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تماعی، مشاوره ای و مهار بهنگام و اصالح به ارائه خدمات مددکاری اج 5731تا با تأسیس انجمن احیاء ارزش ها در سال 

ناهنجاری های جدی اجتماع بکوشیم. در این رهگذر کانون توجه انجمن احیاء ارزش ها به حمایت و یاری آسیب دیدگان 

اجتماعی به ویژه ایتام ایدز و مادرانشان معطوف گشت. چرا که پدیده ایدز یکی از مهمترین چالش های هزاره سوم محسوب می 

 د.شو

            تا پایان عمر، دارند.آنان مصرف دارو مبتال هستند زندگی بسیارسختی در پیش رو اچ آی وی/ایدز کودکانی که به

 می کنند.  درد یتیمی حاصل از فوت والدین، تنهایی، انگ اجتماعی و ...اکثراً فقر را تجربه طاقت فرسا، عفونتهای سخت و

تا با  دیک زندگی طبیعی هستند. پس می کوشمند برخورداری از مواهب زهمچون دیگر کودکان نیاکودکان یتیم حاصل از ایدز، 

 . دفرصت های یکسان با دیگر کودکان را برایشان فراهم ساز حمایت و یاری آنان،

 :هاانجمن احیاء ارزشبا توجه به مراتب فوق؛  

کنندرا ایدز)مادران حامی سالمت( زندگی می اچ آی وی/زنان و باالخص زنان سرپرست خانوار که با ظرفیت سازی برای  -5

  .تالش می کند

درمان »و « پیشگیری اجتماعی»ابعاد جامعه جایگزینی فرد بیمار و دیدگان اجتماعی در بینش انجمن حمایت و یاری آسیب -2

مشارکت همزمان تحقق این مهم از طریق رویکرد سیستمی، به عنوان کانون اصلی توجه، مورد نظر است.«اجتماعی

 و ... مشاوران خانواده، پزشکان، مددکاران اجتماعی، روانشناسان

در نظر گرفتن محدودیت های فرهنگی و ... به جای ماهی دادن به آنان ماهیگیری  -تشخیص عالئق -سنجیضمن توان -7

شابهی دارند الگوی مناسب و بیاموزد تا به استقالل فردی و اجتماعی دست یافته بتوانند برای سایر کسانی که مشکالت م

 شایسته ای باشند و در نهایت به همیاران سالمت تبدیل شوند.

مند شود؛ بایستی به عنوان گونه که فرد بایستی از خدمات درمانی بهرهای اجتماعی رفتاری است و همانزندگی با ایدز پدیده -4

روانشناسی و جامعه  -بر جنبه های پزشکی اجتماعیتلفیق و توجه همزمان  یک انسان حق فعالیت و زندگی داشته باشد.

 می رود.  به شمار های اجتماعی ازمصادیق کلیدی خدمت وسرویس دهی به مبتالیان بیماری ایدزشناسی آسیب

مشارکت فعال مادران حامی سالمت با حضور متخصصان برگزار محور درمانی بر درمانی و معنا جلسات گروه -5

گیرد؛ با در نظر داشتن این مهم مادران باشند پایدارتر شکل مییادگیری در شرایطی که تمام حواس فعال زیرا شود.می

به ایفای رسالت خود به عنوان  (peerدیدگان همسان)آموزشهای الزم تحت عنوان حامی سالمت پس از گذراندن آموزش

 اجتماعیهای آسیب  و بدیهی است که فردی که خود  سفیر اطالع رسانی در جهت پیشگیری از بیماری ایدز می پردازند

می تواند آسانتر  های الزم را دریافت کرده باشدرا تجربه کرده باشد و آموزش HIV/ AIDSهمچون زندگی با بیماری 

 باسایرینی همانند خود ارتباط برقرار کند. 

 

 

 



3 
 

 دستاوردهای انجمن احیاء ارزش ها:  نگاهی گذرا به برخی

 11079966و  11068686خط مشاوره احیاء به شماره تلفن های  گسترش دامنه 

مشاوره رایگان از نوع گوش سپاری  به منظور8718از سال  که خط( 9)با ظرفیت 

 تخصصی به افراد در معرض بحران 

فائق آمدن  جهت ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره و روانشناسی به مددجویان  و

 تداوم یافته است.  بر مشکالتشان

 

    :واقع مشاوره تلفنی در     

به معنای ایجاد یک رابطه قراردادی و مداوم تلفنی با رعایت اصول مشاوره ای، بین یک مشاور متخصص و یک تماس گیرنده   •

 می باشد. 

می  باید اذعان نمود که مشاوره هم علم است و هم هنر، علمی که از راه آموزش تخصصی و در راستای کاربرد عملی شکل  •

 .گیرد و هنری که عالوه بر فنون و مهارت های خاص اکتسابی، استعداد فطری و آمادگی های ویژه  را می طلبد

 

 در زمینه های: HOTLINEمشاوره تلفنی

طالق، مهارت های زندگی، مشکالت و مسائل روانی، مشکالت تحصیلی و شغلی، اختالفات  -پاتیت، ازدواج،هاطالع رسانی ایدز

   و ... خودکشی، خانوادگی، هم وابستگی متقابل، مشکالت کودکان، نوجوانان، اعتیاد

 اهمیت مشاوره تلفنی       

 عمیق ترین مشکل جامعه بشری امروز: تنهایی، انزوا و مشکل عـــزت نفس و ... است.  •

تنهایی بشر، مشکل اصلی به شمار می رود. بشر در میان جمع و در بین کسانی که  هدر قرن بیست و یکم و در دنیای امروز  •

در مسائل واقعی خود سهیم می کنند. هر قدر  دوستشان دارد احساس تنهایی می کند. درجامعه ی ما افراد به ندرت دیگران را

 احساسات دردناک تر، خجالت آورتر و ناگوارتر باشد، افشا کردن آن ها حساس تر، شکننده تر و فشرده تر خواهد بود. 
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 8708آمار خط احیاء در سال نمودار و 
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 از نظر منابع ارجاع مراجعان 

  مراجعان میزان تحصیالتنمودار 

مراجعان  وضعیت تأهلاز نظر   
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 ؟!؟ظرفیت های متفاوت یا محدودیت

مواجهه با پدیده معلولیت نیاز به نگاهی فراتر از ملیت، جنسیت، دین، نژاد و ... دارد. در اغلب کشورها مسئولیت نهایی بهبود 

شرایطی که موجب کاهش موانع برای توان یابان می گردد به دولت ها واگذار شده است ولی این موضوع مسئولیت سایرارگان 

ها چون بخش خصوص، جامعه مدنی و   سازمان های غیردولتی، افراد جامعه و ... را برطرف نمی سازد. بنابراین همکاری 

یش فرصت ها برای این افراد نقش تعیین کننده ای دارد. به همین دلیل انجمن بازیگران اصلی جامعه در کاهش معلولیت و افزا

فعالیت خود را آغاز  5731حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب که نهادی مستقل، غیردولتی و عام المنفعه است از سال 

 سالگی دنبال می کند. 51دو تولد تا نموده است و سه هدف بنیادین ذیل را با کودکان و نوجوانان معلول جسمی حرکتی از ب

 پیشگیری ثانویه )اقداماتی است که از گسترش اختالل پس از وقوع جلوگیری می کند(. -5

توانبخشی)فرآیندی است هدفدار که افراد دارای معلولیت را قادر می نماید در بهترین شرایط، حداکثر توانایی خود را  -2

 بازیابند و یا ارتقاء بخشند(. 

فرصت ها )به فرآیندی اطالق می شود که از طریق آن نظام کلی جامعه و امکانات آن در دسترس کلیه افراد برابری  -7

 دارای معلولیت به ویژه کودکان قرار می گیرد(.

ت اجتماعی با زمینه ها و ابعادی گذارد و پدیده ای اسبر سرنوشت فرد و جامعه تاثیر میکه معلولیت حقیقتی انکار ناپذیر است 

حفظ شأن و منزلت ، توانبخشی نیز در حکم پاسخی است به نیاز فرد و جامعه. توانبخشی به مفهوم بازگردانیدن توانایی ها، متنوع

  است. توان یاب( معلول)فرد 

ل به حداکثر امکان بازتوانی حصوو متنوعی است که به منظور  مفهوم کارگروهی در توانبخشی، هماهنگ کردن اقدامات متعدد

این اقدامات عالوه بر کارگروهی                فرصت های برابر گردد. منجر به یکسان سازی معلول می گردد نتایج حاصل 

(Team work:فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی شامل ) برگذاری کارگاه های درمان با بازی و هنر و موسیقی و سفال به

 یاب پیگیری می شود.هدفمند و نظامند در انجمن توانصورت 

دیربازده و  ،یاب اصل برابری کودکان را سرلوحه اهداف خود انگاشته است و بر این باور است که هزینه برانجمن توان

کتی به غلط توسط  برخی عوام ناآگاه معلول جسمی و حر نبایستی موجب شود کودکان، ،های درمانیغیرملموس بودن روش

بقی ای غلط که معلولیت محرومیت است را ممکن است تا مااین باور کلیشه و شودشان نادیده گرفته های بالقوهقلمداد و توانمندی

زیرا توانبخشی بهنگام در بانه تغییر داد.آتوان با تدبیر آن را آگاهانه و انسان مبا خود یدک بکشند؛ اما این تقدیر نیست و می عمر

 ی رشد، می تواند به یکسان سازی آنان با سایرین منجر گردد.سنین طالی

به زعم انجمن توانیاب، کودکان توانیاب همچون سایر کودکان، پویا، توانمند، دارای ضمیری پاک و دارای حقوقی برابر  

غیر ملموس، دیر بازده  ،انجمن توانیاب با آگاهی از این اصول که خدمات توانبخشی صد در صد رایگانهمچون دیگر کودکانند.

سعی بر این  هاهای متمرکز بر حضور و مشارکت خانوادهو هزینه بر هستند شروع به فعالیت کرده است و با برگزاری کارگاه

عضوی و نمی کنند    کودکان در انزوا و خالء زندگی  یراز صحیح با فرزندانشان را بیاموزند دارد تا خانواده ها نحوه برخورد

عملکرد خانواده تاثیر می گذارند و هم به نوبه خویش به وسیله منابع سازگاری و حمایتی  رسیستم خانوادگی اند. آنها هم باز یک 

 می شوند. خانواده مهمترین منبع حمایتی کودک است.  از سوی سایر اعضای خانواده متاثرفراهم شده 

قرار داریم و این نکته ای است که هرگز نباید آن را  (The physical handicapped)همه ما در معرض معلولیت جسمی

انگشت نما می کند.  از خاطر ببریم. معلولیت جسمی شاید آشکارترین نقصی باشد که فرد مبتال را در میان جمعی از افراد سالم 

افراد معلول )توان یاب( همچون   آسیب های جسمی ممکن است ناشی از بیماری های ارثی و اکتسابی یا حوادث و سوانح باشد.

سایر افراد جامعه حق دارند از حقوق و امکانات برابر برخوردار باشند، ولی همواره با چالش هایی از نظر خانوادگی، 

اجتماعی، فرهنگی، کار و حرفه و ... روبرو هستند. طرز تلقی غلط جامعه از توان یابان، امر مشارکت کامل آنان را در امور 

 و زیستن بدون اتکاء به دیگران مختل کرده است زیرا نگاه عموم به ناتوانی این افراد است نه توانایی هایشان.  اجتماعی
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ست  ساني ا نابراین معلول،ان ند ب مي دا با محیط  فرد  طه  ختالل راب یت را ا هاني؛ معلول شت ج سازمان بهدا نابر تعریف  نایي ب باتوا

به وي  ماعي  گي و اجت سالم فرهن جاد فضاهاي  بالعكس ای هد و مي د فزایش  حركتي یا رواني نا كافي كه طرد یا ترحم،رنج او را ا

یون  نون دو میل هم اك كمك مي كند تا پرتوان و امیدوار وارد عرصه هاي مختلف جامعه شود. طبق آمار سازمان بهزیستي كشور 

ست وهفت و هشتصد هزار معلول در كشو ست و بی هزار و دوی پنج  سي و  یون و  یك میل شامل :  مار  ین آ كه ا ما وجود دارد  ر 

نفرمعلول جسمي حركتي؛ هفتصد و هفتاد وشش هزار وچهارصد و بیست نفر معلول ذهني؛ حدود چهارصد و هشت هزار معلول 

 نابینا و چهارصد و شصت و پنج هزار وچهارصد و پنجاه ودو نفر معلول ناشنواست.

یت  چه باخداوند بلند نام را شکر که: انجمن توان یاب فرصتی برای همه  بیمعلول فراد  چه  سویی ا تا از  کرد  جاد  یت ای معلول

سازمان بپردازند و  نیکو کار با مشارکت در توان مند سازی کودکان توان یاب ) معلول ( و توسعه منابع مالی به تقویت عملکرد 

کارآیی  -دکان معلول جسمیاز سویی دیگر فرصتی برای کو سالمت و  سطح  حرکتی فراهم آورد تا با استفاده از امکانات موجود 

 خود را به باالترین حد ممکن برسانند.

توانبخشی: مجموعه ای از اقدامات هماهنگ و هدفمند پزشکی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی است که برای کاهش اثر معلولیت 

ستقل در فرد، تلفیق اجتماعی، افزایش  به زندگی م یابی  ست  ظور د به من حد ممکن  باالترین  کیفیت زندگی و قادرسازی وی در 

یه انجمن  هداف اول کان از ا گان کود جامعه عرضه می گردد، از آنجا که مداخله بهنگام و اقدامات سریع و به موقع توانبخشی رای

بوده و توان یاب بوده است، کلینیک توانبخشی انجمن توان یاب به کامل تر ین سیستم های توانبخشی شرکت فیلیپس و نودر مجهز 

 طی بازسازی هم زمان با بهینه سازی کلینیک به واحد هیدروتراپی نیز مجهز گردیده است.

جاد از طرفی کمک به هزینه توانمند سازی کودکان معلول؛ هزینه تعمیر و ساخت وسایل  کمک حرکتی مانند: بریس و اسپیلت، ای

گر  نان از دی یاز آ مورد ن سایل پزشکی  یه و نان و ته صندوق قرض الحسنه و اعطای وام بال عوض برای حل مشکالت رفاهی آ

    خدمات انجمن توان یاب بوده و می باشد.

 

 

 

 

                     

معلولیت چه بیمعلولیت  چه بافرصت برای همه   

 

اپیفیزیوتر
0% کاردرمانی

41%

انگفتاردرم
ی
32%

تربیت 
شنیداری

4%

بازی 
درمانی
10%

هنردرمانی
13%

دختر
45%

پسر
55%

0 - 4
25%

4 - 8
53%

8 - 12
14%

12 -
16
8%

 بر اساس نوع خدمات دریافتی

 بر اساس جنسیت 

 بر اساس گروه سنی 

 08نمودار مراجعین به کلینیک توانبخشی در سال 
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 انجمن توان یاب برای کمک به بهتر زیستن کودکان معلول )توان یاب( دو روش اتخاذ نموده است: 

 :روش اول 

شند از  -فیزیوتراپي مي با ماع  شر محروم اجت ثرااز ق كه اك لول  كان مع به كود گان  صد در صد رای تار درماني  ماني و گف كاردر

مه دارد.مداخله  لـول ادا ــودك مع سالگي كــــــ شانزده  سن  تا  كه  شود  مي  یاب محسوب  توان  خدمات حمایتي و طوالني انجمن 

 رایگان كودكان ازاهداف اولیه انجمن توان یاب بوده است.  بهنگام واقدامات سریع و بموقع توانبخشي

 :روش دوم 

یده ی  سد و د لولی را بشنا که مع هرکس  شد، زیرا  انجمن معتقد به اصالح باورهای غلط در جامعه نسبت به پدیده معلولیت می با

که بینایی داشته باشد می داند که اولین مانع حضورمعلول در جامعه موانع فرهنگی،اجتماعی  لی  و خانواده ها می باشد. به هر دلی

مدرد  بودن و ه ها  لول احساس تن خانواده و خود مع شود اوالً  می  سبب  عدم حضور  ین  شد، ا معلول در جامعه حضور نداشته با

ت او را ثانیاً جامعه با معلول آشنا نشده و مشکال  نداشتن را تجربه کنند که مسلماً انگیزه حضور در جامعه را از دست می دهند. 

عه و  گی جام متوجه نمی شود. این دو مانع در یک سیستم بسته یکدیگر را تشدید می نمایند. انجمن توان یاب موانع ذهنی و فرهن

به  قدام  تاکنون ا سیس  غاز تأ گان از آ هن هم کودک معلول را کم رنگ نموده و با اعتقاد به ضرورت ایجاد باورهای صحیح در ذ

  ویان خود نموده است.حمایت روانشناختی از مددج

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نامه به مراکز دولتی و وزارتخانه ها و سازمان های مختلف، ازجمله: وزات بهداشت و درمان، وزارت رفاه   .5

در خصوص ارجاع مددجویان نیازمند  سالمتاجتماعی، سازمان هالل احمر، سازمان بهزیستی و ... به مناسبت هفته 

 مشاوره ای  –به خدمات توانبخشی و مددکاری اجتماعی 

وزارتخانه های مختلف درخصوص خرید آثارهنری اهدایی  مستمر مدیریت انجمن باپی گیری تالش مداوم همراه با  .2

هنرمندان کشورمان به نفع ایتام ایدز و برگزاری نشست هایی با کارشناسان برخی از وزارتخانه ها از جمله: وزارت 

 نفت، وزارت ارشاد اسالمی، دادگستری، بنیاد مستضعفان و ... در خصوص خرید آثار هنری به نفع ایتام ایدز. 

 اری کارگاه آموزشی و اطالع رسانی ایدز در انجمن ادبی فرزانگان استان البرز برگز .7

 08فعالیت های فروردین ماه 

 

ARCTIC CIRCIZمراقبت وحمایت طوالني    در انجمن توان یاب   
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 انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها 09تهیه و تنظیم خبرنامه داخلی و گزارش عملکرد سال  .5

ت مؤسس و اسمترار شکیل اعضای هیأتآغاز فعالیت های مربوط به تأسیس مرکز مشابه احیاء ارزش ها در کرج و  .2

 .جلسات هفتگی آن

 اکوسوک ملل ساله انجمن احیاء ارزش ها به سازمان  4ارسال گزارش  .7

 ساخت تندیس انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها .4

 برگزاری نمایشگاهی از آثار گنجینه گالری آشیانه مهر به مناسبت روز جهانی یتیمان ایدز .1

)روز جهانی یتیمان ایدز( که در سه روز متوالی اجرا شد)شامل: مراجعه به مراکز مختلف  می 3برگزاری مراسم  .1

 دولتی و غیردولتی، خیرین از جمله: وزارت بهداشت، یونیسف، ... و اهداء گل توسط کودکان یتیم ایدز به آنان.

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 08ماه  اردیبهشتفعالیت های 
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                                              اردیبهشت در محل  81می( برابر با  3مراسم تکریم از کودکان یتیم ایدز )

 انجمن های احیاء ارزش ها و توان یاب

که به این موضوع اشاره کرد حسینیان" مجری مجرب صدا و سیما با سالم و خوشامدگویی به میهمانان حاضر محمدرضا "

و برخی از  ، مورد تحسین همگان اندشقایق فراهانی، حمید حامی و سامان گوران شناخته شده اند نیکوکاران هنرمند مانندبعضی 

که برای کم کردن بخشی از درد و رنج این کودکان هستند کسانی  و سربلند است نیکوکارانی که انجمن با کمک هایشان سرپا

گوید تا حاضرین تحسینشان کنند شناسد یا کسی اسمشان را نمیی نشسته اند و کسی آنها را نمیامروز گوشه ا و همیشه آماده اند

 بجاست که دعای خیرمان بدرقه راه این عزیزان باشد. یا تصاویرشان در عکس ها ثبت شود. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

های احساس ، ضمن بیانآنانو بوسیدن در ادامه هنرمندان صدا و سیما به روی سن آمده و با در آغوش گرفتن کودکان 

گل به  ای، تبعیض و نابرابری در جامعه را مورد نکوهش قرار دادند و کودکان نیز با اهداء شاخهشانقلبی و بی شائبه

 ع خودشان، تشکر و قدردانی کردند.این هنرمندان از حضور گرم و صمیمانه آنان در جم
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 تشکیل مجمع سالیانه  -5

در انجمن دندانپزشکان عمومی به منظور اطالع رسانی در خصوص  "ایدز و جامعه"برگزاری نشستی با موضوع  -2

 ایدز 

ع رسانی در خصوص ایدز الش های صدا و سیما برگزار شد و اطشرکت در همایش زنان کارآفرین که در سالن همای -7

 برای زنان کارآفرین کشورمان 

 تی با مسئوالن انجمن دیستروفی عضالنی در خصوص همکاری های بیشتر برگزاری نشس -4

 شرکت در مراسم سالگرد تأسیس مرکز کاشانه مهر  -1

 شرکت در مراسم جشنواره ملی حضرت علی اکبر)ع( در خصوص انتخاب جوانان برتر دارای معلولیت -1

 شرکت در مراسم انجمن مددکاران اجتماعی به مناسبت میالد امیرالمومنین و روز مددکار  -3

حرکتی و ایتام ایدز به همراه  -تفریحی کودکان معلول جسمی –زیارتی سفر   -1

مادرانشان به مشهد مقدس در معیت 

  برخی از مدیران این مراکز.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

کشور در خصوص تمامی مراکز مشاوره بیماری های رفتاری ارسال نامه به  -8

معرفی کودکان یتیم حاصل از ایدز و زنان سرپرست خانواده ای که شوهران 

 خود را در اثر ابتالء به بیماری ایدز از دست داده اند.

شرکت در همایش سلوک با بیماران آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت به مدت  -6

و سخنرانی مؤسس انجمن در پنل تخصصی که انجمن دندانپزشکان  دو روز

 عمومی ایران در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار کردند.

 مراجعه به بهزیستی و پیگیری صدور مجوز شبه خانواده  -7

 08ماه  خردادفعالیت های 

 

 08ماه  تیرفعالیت های 
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 شرکت در نمایشگاه پیشگیری اجتماعی اعتیاد در شرکت پارس خودرو به مدت دو روز و اطالع رسانی درزمینه ایدز -6

 

 

حضور فعال در منطقه زلزله زده شهرستان اهر در تبریز و نیز جمع آوری و ارسال اقالم مورد نیاز زلزله زدگان از جمله:  -8

آب آشامیدنی، مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی، لوازم پزشکی و دارو،  وسایل نقلیه و آمبوالنس، لباس گرم و پتو، 

 وقت برای نگهداری دام و طیور زلزله زدگان و ... چادرهای صحرایی، کانکس و اسطبل و محل م

 انجمن احیاء شنوایی ایران در خصوص همکاری و ایجاد تعامل  انبرگزاری نشستی در انجمن با مدیر - 7

ی هاو نزدیکتر با فعالیت  رئیس و سفیر حسن نیت و برخی از اعضای یونیسف درانجمن جهت آشنایی بیشترحضور  -6

 تعامل بیشتر با انجمن انجمن و ایجاد همکاری و

        در انجمن جهت برقرای تعامل بیشتر به ویژه در خصوصتهران  تبرگزاری جلسه ای با مسئوالن باشگاه یاران مثب -9

 خدمت رسانی به افرادی که با ویروس اچ آی وی زندگی می کنند.   

ن برپا شد در این مراسم کودکان معلول برگزاری مراسم افطاری که با توکل به خدا و به همت افراد نیکوکار کشورما -1

حرکتی و ایتام ایدز و زنان سرپرست خانوار و گروهی از خیرین و عزیزانی که انجمن را یاری می کنند شرکت  -جسمی

  داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید مدیران انجمن از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی جهت امدادرسانی مناسب به آسیب دیدگان زلزله  -8

تداوم خدمت رسانی به زلزله زدگان آ ذربایجان به ویژه تهیه تورسیمی جهت فنس کشی، الستیک های ضخیم برای روی  -6

 چادرها، حمام صحرایی و ... 

 ران سازمان بهزیستی در خصوص دریافت مجوز شبه خانواده برگزاری نشست های متوالی با مدی -7

برگزاری مراسم ترحیم چهلمین روز درگذشتگان زلزله آذربایجان شرقی در دفتر انجمن در تهران با حضور افراد  -6

   نیکوکاری که ما را در امدادرسانی به زلزله زدگان یاری و مساعدت فرمودند.

 

 

 

 08ماه  مردادفعالیت های 

 

 08ماه شهریور فعالیت های 
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تهیه تیزر تبلیغاتی در خصوص معرفی انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها و تیزر فعالیت های انجمن در مناطق زلزله  -5

 زده آذربایجان شرقی 

مکاتبه با سازمان تبلیغات اسالمی و برگزاری نشستی با مدیران  آن سازمان در خصوص اطالع رسانی در زمینه ایدز برای  -2

  در ایام عزاداری ماه های محرم و صفر  روحانیون

تهیه کتاب " ما روحانیون برای مواجهه با ایدز چه می توانیم بکنیم؟" از سازمان یونیسف و ارسال آن برای سازمان تبلیغات  -7

 اسالمی جهت قرارگیری این کتاب در دسترس همه روحانیون 

 حیاء برگزاری اولین جلسه شورای نشریه جهت چاپ مجدد گاهنامه ا -4

 برگزاری مراسم روز جهانی کودک -1

 

 

  افتتاح ساختمان جدید مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در کرمانشرکت در مراسم  -5

 ) آقای دکتر یمینی نژاد(کودکان توان یاب والدین رگزاری کارگاه آموزشی باعنوان اصول تربیتی روانشناسی برای  -2

یونیسف به همراه همکاران محترمشان از انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها در خصوص بازدید ریاست محترم  -7

 آشنایی بیشتر و همکاری و تعامل بیشتر

مرکزی مشابه و بر الگوی به شهر شیراز به منظور تأسیس انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها  عزیمت مدیران -4

 در شیراز  و توان یاب احیاء ارزش هاانجمن 

ارتش در خصوص ارجاع مادران حامی  199برگزاری نشستی با ریاست محترم بیمارستان  -1

برای مادران حامی سالمت سالمت انجمن جهت بهره مندی از خدمات دندانپزشکی آن مرکز 

به زنان و کودکان مبتال به ایدز در مرکز که منجر به پذیرش و ارائه خدمات دندانپزشکی 

 ید.ارتش گرد 199دندانپزشکی 

 

 

 

جهانی ایدز و جامعه به مناسبت روز همایش های برگزاری  -5

 : در  ایدز و معلول

  انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 

   دانشگاه الزهراء 

  )بیمارستان الله  )برای پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی به دعوت مرکز بهداشت غرب 

  اطالع رسانی در خصوص ایدز به مناسبت هفته اطالع رسانی ایدز در پارک الله )این طرح از برگزاری همایش عمومی

                 تهران به اجرا درآمد(.       1ه سوی وزارت بهداشت پیشنهاد گردید و با همکاری: یونیسف و شهرداری ناحیه دو منطق

 تشکیل جلسه پائیزه هیأت امناء   -2

 گاهنامه  احیاء  چاپ اولین شماره نشریه -7

آذر  54در انجمن تشکر و سپاس از خدمات نیروهای داوطلب انجمن توان یاب و احیاء ارزش ها برای داوطلبان ارسال نامه  -4

 )روز جهانی داوطلب(

 08ماه مهر فعالیت های 

 

 08ماه آبان فعالیت های 

 

 08ماه آذر فعالیت های 
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 تأئید  21گیری مکاتبات انجام شده با بهزیستی در خصوص صدور پروانه فعالیت انجمن توان یاب که در کمیسیون ماده  پی

 و به شورای معاونین ارجاع گردیده و مقرر شده تا از طریق شورای معاونین ابالغ گردد.

 ه منظور انعکاس مسائل حقوقی و دعوت به حضور رئیس کمیته ایدز سازمان بهزیستی در جلسه مادران حامی سالمت ب

 اجتماعی این مادران به بهزیستی و دیگر ارگان های مربوطه

 برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی رفتار با نوجوان در انجمن توان یاب برای مادرانی که صاحب کودکان معلول جسمی- 

 حرکتی می باشند

 نتخاب انجمن توان یاب به عنوان یکی از مؤسسات برتر و شرکت در گردهمایی جایزه دو ساالنه دکتر سیدجواد قهاری و ا

 پیشرو درارائه خدمات عام المنفعه و دریافت لوح و جایزه توسط انجمن توان یاب

 

 

 

 شرکت در هفتمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران -5

 توان یاب و احیاء ارزش ها در شیرازافتتاح مؤسسه ای بر الگوی انجمن  -الف

هایی بر الگوی فعالیت انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها در شهرهای: اصفهان، پی گیری درخصوص تأسیس انجمن -ب

 کرمان، کرمانشاه، قم، مشهد و تبریز 

انی در خصوص ایدز برای برگزاری جلسات مستمر آموزشی و اطالع رس الیت در انجمن احیاء البرز شامل:استمرار فع -ج

 دانش آموزان مقطع دبیرستان دخترانه و پسرانه 

 08ماه دی فعالیت های 

 

 08ماه بهمن فعالیت های 

 

همایش عمومی اطالع رسانی 

ایدز به مناسبت روز جهانی 

 ایدز در پارک الله
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 واقع درکشور عراق اشرف پیگیری درخصوص تأسیس مؤسسه ای برالگوی انجمن احیاء وتوان یاب درشهرنجف  -د

 نایی با پاسخ مثبت رایزن پزشکی عراق به دعوت انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها و حضورآنان در انجمن جهت آش

فعالیت های این مؤسسات و توصیه به اهمیت و لزوم تأسیس مراکزی بر الگوی این دو مؤسسه در شهرهای مختلف کشورعراق 

  و کربال به ویژه نجف

 نفر(، به کشور عراق و زیارت   71حرکتی و مادران حامی سالمت )به تعداد  -سفر مادران صاحب کودکان معلول جسمی

 ر اماکن متبرکه آن کشو

 دستاوردهای سفر:

 تعالی روح بلند توحید و تمرکز و توجه به رهنمود های ائمه معصومین -5

 تعامل، همکاری  و تعاون بیشتر و مؤثرترمیان مددجویان -2

دوستی و مودت بیشتر مادران حامی سالمت با مادران صاحب فرزند معلول و آشنایی بیشتر دو گروه با هم به ویژه  -7

 افزایش اطالعات و دانش هر گروه با مسائل و موضوعات گروه متقابل 

مد تا کاهش وابستگی ها و نگرانی های مادران از کودکانشان به ویژه مادران صاحب فرزند معلول )فرصتی پیش آ -4

 روز کودکان دور از مادر و وابستگی به مادر زندگی را تجربه نمایند.( 59برای مدت 

 تخلیه روانی و پاالیش روحی  -1

 افزایش آرامش و اطمینان قلبی زائرین  پس از زیارت از اماکن متبرکه  -1

 ایجاد فرصتی برای خودشناسی زائرین و کسب اعتماد به نفس  -3

های زندگی برای مددجویانی با تحصیالت پایین و کاربردی کردن این های ارتباطی و دیگر مهارتارتقای مهارت -1

   ها مهارت

 

 

 

 

 

 

 

 

  سفر کربال به روایت تصویر
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 برگزاری کارگاه اطالع رسانی ایدز و جامعه در:

 سالن اجتماعات انجمن برای دانشجویان جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی  -الف

 انجمن اسالمی مهندسین  -ب

  برپایی غرفه اطالع رسانی در خصوص ایدز و معرفی انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها در همایش جایزه تعالی

 صنعت پتروشیمی با حضور مدیران پتروشیمی سراسر کشور 

  شرکت نماینده انجمن در پنجاه و هفتمین نشست سازمان ملل با محوریت:  مسائل زنان در جهان 

  معرفی فعالیت های انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها در مجالت: قنادباشی، آشپزباشی، مادران، بانوی شرقی و

 روزنامه های امید جوان، سپید، اطالعات

  دانشکده های توانبخشی دانشگاه های تهران، علوم بهزیستی و توانبخشی و شهید افزایش تعامل انجمن توان یاب با

 بهشتی 

 به منظور گسترش فضای فیزیکی جهت افزایش و ارتقاء کیفیت خدمات انجمن  بازسازی و مسقف نمودن حیاط انجمن      

 یم حاصل از ایدز آماده سازی کارگاه خیاطی جهت آموزش و توانمندسازی مادران صاحب کودک معلول و یت 

  گانه شهرداری تهران  22پروپزال پرده خوانی پیشگیری بیماری ایدز جهت اجرا در مناطق و ارسال تهیه 

  واحد کانکس مجهز به حمام،سرویس  51استمرار امدادرسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی به ویژه ساخت

 ه زلزله زدهبهداشتی جهت ارائه به خانه های بهداشت روستاهای منطق

  برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و اهداء هدایای شب عید به کودکان

 تحت پوشش

  حضور بازیگران برنامه فیتیله در مراسم چهارشنبه سوری انجمن و تهیه

دقیقه از  برنامه شاد چهارشنبه سوری انجمن برای  49فیلمی به مدت 

 پخش در ویژه برنامه نوروزی شبکه دو سیما

 
 

 

 

 

 

 08ماه اسفند فعالیت های 
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توانمندسازی مادران حامی سالمت با موضوعات:  -استمرار جلسات آموزشی -5

مهارت ، کالس طب سنتی و تغذیه، رت خودآگاهی، مهافرزندپروری، 

مهارت تفکر ، بارش افکار در تور تفریحی یک روزه، مدیریت هیجانات

 خالق و انتقادی

 های ارتباطیمهارت ، تحلیل فیلم

 

رائه جهت اارتباط با نشریات و رسانه ها ی مختلف به منظور معرفی انجمن  -2

 مطلب و مقاله، انعکاس خدمات و ارتباط

 تشکیل جلسات مستمر هیأت مدیره    -7

تشکیل شوراهای مختلف انجمن ازقبیل: روابط عمومی، هنر، اطالع رسانی  -4

 ایدز
حرکتی از جمله:  -استمرار کالس های توانبخشی کودکان معلول جسمی -1

کالس های کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، تربیت شنیداری، درمان 

 با بازی و هنر و ... 

ایجاد ارتباط با سازمان هایی که به ما یاری رساندند و ارتباط مداوم با  -6

 داوطلبین

 اعضای هیأت امنا و جمع آوری کمک هاارتباط با خیرین و اسپانسرها و  -3

 تأمین بودجه با مراجعه به سازمان ها و یافتن اسپانسر -1

 مشاوره روانشناسی فردی و گروهی مددجویان -0

 مشاوره تغذیه فردی و گروهی مددجویان بر اساس نیاز   -59

 بازدید از منزل مددجویان  -55

 پیگیری منابع مالی و جلب مشارکت های مردمی  -52

یی )شامل: گوشت، مرغ، برنج، حبوبات، روغن، رب گوجه فرنگی، کنسرو، چای، شکالت، آجیل( و تهیه سبدهای غذا -57

سبد مواد شوینده به مددجویان تحت پوشش به مناسبت های مختلف ازجمله: ماه مبارک رمضان، آغاز سال تحصیلی، 

 ایام عید نوروز و 

 جذب داوطلب جدید و تعامل بیشتر با مراکز خیریه مختلف  -54

 حرکتی جدید -ش و تحت پوشش قرار دادن کودکان معلول جسمیپذیر -51

 به روزرسانی سایت انجمن توان یاب و احیاء ارزش ها  -56

 برگزاری کارگاه آموزشی توسط مشاوران و مددکاران انجمن بر اساس نیاز خانواده -53

 برگزاری کالس های تقویتی برای کودکانی که وضعیت تحصیلی مناسبی ندارند )کالس خصوصی( -51

 الش و ترغیب شهروندان شهرهای مختلف جهت تأسیس سازمان هایی بر الگوی انجمنت -50

 مربوط به مددجویان ارتباط با صاحبان صنایع و جلب مشارکت آن ها در امور -29

تماس با ارگان های دولتی و غیردولتی از جمله: سازمان تبلیغات اسالمی، بنیاد مستضعفان، شهرداری، وزارت نیرو و  -25

 حرکتی  -... جهت بازدید از گالری آشیانه مهر و خرید آثار هنری به نفع ایتام ایدز و کودکان معلول جسمی

 تماس با دانشکده های توانبخشی در خصوص اعزام درمانگر -22

 کیل پرونده مدد کاری اجتماعی و مشاوره برای مددجویان تحت پوششتش -27

« حرکتی به صورت ماهیانه با موضوعات –برگزاری جلسا ت آموزشی برای مادران صاحب کودک معلول جسمی  -24

 ش  چگونگی برخورد با کودک معلول، ایجاد اعتماد بنفش و افزای

 08الیت های مستمر انجمن در سال فع
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 -احمر و مراکز ارتوپد فنی و ارجاع کودکان معلول جسمی هماهنگی با ارگان های دولتی از جمله: سازمان هالل -21

 حرکتی به این مراکز  جهت ساخت و تهیه وسایل کمک حرکتی

 برگزاری کالس های هنر و نقاشی برای کودکان یتیم حاصل از ایدز  -21

 پرداخت مستمری ماهیانه به کودکان یتیم حاصل از ایدز -23

 اقتصادی مواجه هستند.مشکالت از مددجویانی که با  برخیبرای پرداخت کمک هزینه های تهیه و تأمین دارو  -21

تماس با ارگان ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی، دانشگاه ها، کارخانجات و ... جهت برگزاری کارگاه های  -20

 آموزشی در خصوص اطالع رسانی ایدز  

استمرار فعالیت خطوط احیا جهت ارائه مشاوره تلفنی رایگان در زمینه مسائل خانوادگی، فرار از منزل، طالق،  -79

 ازدواج، هپاتیت، ایدز، مشکالت ارتباطی و ...   

 مشاوره فردی و گروهی در زمینه تغذیه، روانشناسی، مددکاری اجتماعی و ...  مددجویان تحت پوشش.   -75

 ن تهیه بروشورهای انجم -72

تهیه و ارسال کارت تبریک سال نو برای افراد داوطلب و نیکوکاری که با کمک های نقدی و غیرنقدی خود مدیران دو  -77

 انجمن توان یاب و احیاء ارزش ها را مساعدت و یاری کردند.   

 تهیه و چاپ کارنامه تصویری با مضمون چکیده ای از فعالیت های دو انجمن -74

 

 

 

 

 البرز: ءانجمن احیا

های اجتماعی به ویژه اچ آی وی / ایدز مدیران انجمن های احیاء و توان یاب را بر آن داشت تا پیشنهاد ی آسیبگسترش دامنه

تأسیس مرکزی بر الگوی این مؤسسات غیردولتی، غیرانتفاعی و عام المنفعه احیاء و توان یاب در شهرستان البرز داشته باشند 

شناسان و مددکاران اجتماعی استان البرز گردهم آمدند و با همفکری و راه لذا به دنبال این پیشنهاد، گروهی از متخصصین، روان

. با گام برداریداندازی مرکزی در استان البرز بر الگوی انجمن احیاء ارزش ها، در جهت، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 

ع به فعالیت کرد و به امر اگاهی رسانی، شرو 5705ز تیر ماه ا توکل به خدا و همت نیکوکاران استان البرز انجمن احیاء البرز

پیشگیری و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی به اقشار آسیب پذیر، حمایت از نهاد خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب 

و سرپرست  دیده )به ویژه کودکان یتیم حاصل از ایدز و زنانی که همسران خود را در اثر ابتالء به بیماری ایدز از دست داده

خانوار می باشند ( فعالیت خود را آغاز نمود و طی مراحلی نام همیاران سالمت پرور البرز را به ثبت رسانید و برای ثبت 

باشد.از جمله فعالیت های انجام گرفته در این انجمن در فرمانداری اقداماتی انجام داده و در حال حاضر در مرحله استعالم می

 اکنون می توان به موارد ذیل اشاره نمود: مرکز از بدو تأسیس ت

              مدرسه برای دانش آموزان و اولیا آنها  59برگزاری کارگاه های آموزشی ایدز و جامعه به صورت رایگان در  -5

 ساعت(. 29ساعت بوده و مجموعاً  2) مدت زمان هر جلسه 

شنبه ها  مندسازی مادران حامی سالمت هر هفته، برگزاری کالس آموزش مهارت های زندگی، افزایش ظرفیت و توان -2

ساعت و موضوع این جلسات در برگیرنده بهداشت فردی، تغذیه و .... که این جلسات با حضور مشاورین:  2به مدت 

 ساعت ( 11تغذیه، روانشناسان و برخی از اعضا و مادران تشکیل یافته است. )

                   الگوی انجمن های احیاء ارزش ها بر که گزارش مراکزی

 در شهرهای مختلف ایران فعالیت دارند  توان یاب 
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های دولتی و غیردولتی استان البرزازجمله: شهرداری ، مخابرات، نبرگزاری نشست هایی با مدیران و مسئولین ارگا -7

 آموزش و پرورش، اداره کل زندان ها، بهزیستی و....

رگزاری کالس های آموزش خصوصی به صورت رایگان برای بهبود وضعیت درسی تعدادی از کودکان یتیم ب -4

 حاصل از ایدز که در زمینه درسی مدرسه مشکل داشتند. 

 
  احیاء ارزش ها در آذربایجان شرقیانجمن 

زمین در مّدتی کوتاه روی ی هپوست گسل هایناشی از گسیختگی سریع در  انرژیشدن زلزله پدیده ای است که به علّت آزاد 

لرزه از آن قابل احساس اند و زمین 599999زمین لرزه قابل کشف درجهان برآورد می شود  599999دهد. هر سال حدود می

 تای آن خسارت بار هستند599

تبریز اتفاق افتادو روستاهای زیادی بعلت ورزقان واقع در  -درمنطقه اهر 05مرداد ماه25این قانونمندی الهی این بار درتاریخ 

 ها  تلفات انسانی بجای گذاشته است.درصد تخریب داشته است و ده599درصد تخریب تا 59بافت فرسودگی و محرومیت از 

های کشور و انجمن احیاء ارزش ها درمنطقه توانستیم با عنایت الهی و همیاری و کمک های خیرین محترم استان و سایر استان

 مرحمی بر زخم های مصیبت دیدگان زلزله اخیر باشیم.

خالصه ای از اقدامات انجام شده توسط دوستان و نماینده انجمن احیاء ارزش های آذربایجان درمنطقه زلزله زده به شرح ذیل 

 می باشد:  

کنسرو و تن ماهی ، آب معدنی ارسال چندین خاور، کامیون و دهها وانت نیسان مواد غذایی ، برنج و روغن ، قند و چای ،  -5

ده و شامپو ، پتو ، لباس زنانه و مردانه و بچه گانه و کفش و دمپایی و لباس گرم و کاپشن و وسایل ن، وسایل بهداشتی و شوی

 آشپزخانه بین زلزله زدگان روستای قراجه ، ولیلو ، گویدرق ، قیزقاپان ، هرزیق ، هیق ، باجاباج ، چوبانالر ، چخماق بالغ ،

صفرعلی ، امیرآباد ، بجوشن ، تخمدل ، آغبالغ سفلی ، تازه کند بکرآباد ، بکرآباد ، دوریق ، مشک عنبر ، صمصام کندی ، 

 بورون درق، و...  جهت توزیع بین روستائیان.

 ارسال تعدادی اقالم بیمارستانی و دارویی به بیمارستان اهر و روستاهای نیازمند و توزیع بین روستائیان. -2

های مجهز به توالت و حمام سیار در روستاهای قراجه ، باجاباج ، چوبانالر ، تخمدل ، تازه کند بکرآباد تهیه و نصب کانکس -7

، صمصام کندی ، بورون درق و چند روستای دیگر که توسط دوستان خیرتهیه و  نصب شده است و توزیع عالء الدین نفتی و 

 .پیک نیک گازی بین چادرهای زلزله زده

مترمربع درروستاهای منطقه زلزله زده جهت جلوگیری از حمله ی حیوانات 29999متردرمساحت  4999فنس کشی بطول -4

وحشی و عدم پراکندگی احشام و دام روستاییان و جهت نگهداری موقت دام ها، که این اقدامات از نظر روستاییان مصیبت دیده 

حیوانات درنده، پتوهای دریافتی  وآن ها برای حفظ دام هایشان در برابر سرما   ازاولویت بسیار باالیی برخوردار است زیرا  

 را بر روی دام هاشان می کشند و خود و خانواده خود را فراموش می کنند.

 توزیع روکش پالستیک برای حفاظت رطوبت و برودت چادرهای روستاییان منطقه زلزله زده. - 5

ها با پیشنهاد جهاد کشاورزی در روستای بورون درق که از روستاهای ی برای داممتری محل نگاهدار 32واحد  4ساخت   -5

سردسیر منطقه به حساب می آید )مدیریت محترم انجمن احیاء تمامی مخارج  پروژه فوق را متقبل گردید و طبق نقشه و طرح 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84
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ی احشام و دام آنها باشد و از درد و رنج جهاد کشاورزی و مسکن احداث و تحویل روستاییان گردید. تا محلی دایمی و خوب برا

 روستاییان کاسته و کمکی به اقتصاد روستا و منطقه باشد و اجری اخروی برای خیرین محترم باشد.

متر، توسط انجمن احیاء ارزش ها به پروژه بورون درق که بعد از اتمام، به خانه بهداشت  5/2×6اهداء دو دستگاه کانکس -6

م جوارمحروم صعب العبورمورد استفاده قرارخواهد گرفت و مطالعه و بررسی احتیاج روستاهای ملک تالش و روستاهای ه

 دیگربه خانه بهداشت تا حدامکان. 

ورزقان  -با اعالم نیاز رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان به کانکس جهت خانه های بهداشت روستاهای زلزله زده اهر  -3

روستای چایکندی، گیویچ، نیچران، شهرک باال، صومعه دل ،آقاباباسنگ ، مرکز  81و موافقت مدیریت محترم انجمن به 

ورزقان ، مشک عنبر ، سرخه دیزج ، دوریق ،گنگل آباد ،آقا کندی ، شعه بران ، ابریق  کانکس های دارای سرویس بهداشتی و 

 روستای فوق نصب و به بهیارهای روستائی تحویل گردید. 56کمد در 

 

 گزارش شعبه شیراز 

افتتاح شعبه شیراز با حضور آقای خسرو منصوریان بنیانگذار و عضو محترم هیأت امناء انجمن احیاء ارزش ها در تاریخ 

 با حضور ده نفر از اعضای نیکوکار شهر شیراز صورت گرفت.  22/1/05

 موضوعات ذیل پرداخته شد: تشکیل شد. در این جلسه به بررسی مسائل و  05/ 29/90دومین جلسه در تاریخ 

 بحث و گفتگو در خصوص محل خریداری شده برای مؤسسه  -5

 اکره در رابطه با نام مؤسسه در آینده ذم -2

 مذاکره در رابطه با انتخاب هیأت مدیره  -7

 مذاکره در رابطه با انتخاب مدیرعامل در آینده  -4

 مذاکره در رابطه با انتخاب منشی تمام وقت در آینده  -1

 در خیابان زند شیرازابطه با تجهیز محل خریداری شده مذاکره در ر -1

 مذاکره در رابطه با گرفتن مجوزهای الزم  -3

جلسه در محل جدید خریداری شده با نام خداوند و تالوت قرآن مجید تشکیل و پس از معرفی همراهان  20/95/05در تاریخ 

 :جدید و تشکر از حضور حضار موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت

  مقرر شد اساسنامه ای را آقای مهندس برازجانی جمع بندی کنند. -5

 تقسیم بندی کار با توجه به درخواست داوطلبین انجام گردید. -2

امور مربوط به پیگیری اداری، تشکیل تیم پزشکی، تشکیل تیم رسیدگی به مادران توان یاب،تشکیل تیم کمک های  -7

 مردمی مورد بررسی قرار گرفت.
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 و مصارفصورت منابع 
 

 91/12/28لغایت  91/1/1تاریخ از 
 

 انجمن  حمایت و یاري آسیب دیدگان  اجتماعي
  

  
 مبلغ به لاير

 
 مبلغ به لاير

 
 درصد
 

 منابع:
  2,190,599,992   

 كمك هاي دریافتي از خیرین به انجمن
783,802,371   35.8 

 کمک های دریافتی از خیرین به زلزله زدگان
1,406,797,621   64.2 

       مصارف  :

 مصارف مستقیم:
  1,825,505,615   

 مستمري 
273,342,800   12.4 

 كمك هزینه داروئي و لوازم  توانبخشي
3,550,000   0.2 

 توانبخشی
35,704,815   1.6 

 0.0   793,000 همایش

 تهیه بروشور -خدمات فرهنگي 
45,265,000   2.1 

 شده بابت زلزله زدگانمخارج انجام 
1,466,850,000   66.6 

 مصارف غیر مستقیم:
  377,491,389   

 هزینه حقوق
221,354,083   10.0 

 هزینه اداري
156,137,306   7.1 

 جمع مصارف
  2,202,997,004 100.0 

 مانده كمك هاي مردمي
  -12,397,012   
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 صورت منابع و مصارف
 

 91/12/28لغايت  91/1/1تاريخ از 

 
 انجمن حمايت از کودکان و نوجوانان توانیاب

 

 درصد مبلغ به لاير مبلغ به لاير  

   412,428,858   منابع:
 

 كمك هاي دریافتي از خیرین به انجمن
   412,428,858   588 

       مصارف  :

   122,212,288   مصارف مستقیم:

 8578   205,268,188 مستمري 
 داروئي و لوازم  توانبخشيكمك هزینه 

 85,858,888   176 

 671   11,555,888 توانبخشی

 872   2,861,888 آموزش مادران

 272   50,242,888 همایش

 572   58,654,488 تهیه بروشور -خدمات فرهنگي 

   228,256,268   مصارف غیر مستقیم:

 678   18,228,888 هزینه حقوق

 2572   266,516,268 هزینه اداري

 588 412,620,668   جمع مصارف

   508,218   مانده كمك هاي مردمي
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 المنفعه مراکز خیریه و عاماین  به منظور گسترش دامنه خدمات صد در صد رایگان انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها  در سطح ملی

هنرمند شناخته  199و نزدیک به  ندگردید کشور جامعه هنرهای تجسمی جمع کثیری از نیکوکارانموفق به جلب حمایت  5731در سال 

اقدام به انجمن خود بسیار نفیس و با ارزش هنری  آثار ءبه اهدا، خوشنویسی، عکاسی، مجسمه سازی نقاشیهای شده کشور در رشته 

نیازمند و نیز خدمت رسانی به افراد  حرکتی، امکان –آثار به نفع کودکان یتیم ایدز و معلول جسمی این ایشگاه گذاشتن ند تا با به نمنمود

 اطالع رسانی در خصوص ایدز، به آحاد مردم به ویژه بازدیدکنندگان از نگارخانه آشیانه مهر را فراهم سازد.

سال به دنبال آن به پاس همدلی هنرمندان عزیز میهن نگار سالمی در   5705خانه آشیانه مهر با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد ا

هر گشوده  به م که  نان، چتری را  با آ مدل  تا دوشادوش و ه بوده،  یز کشورمان  ندان عز نیز همچون سالیان گذشته، میزبان برخی از هنرم

موار بودند، جاودانه حمایت کرده و نیاز فطری خود را جهت زدودن نابسامانی ها گان ه ی فرهنگی اجتماعی و نشاندن لبخند مهر بر لب هم

 نمایند. 

 خرداد 21الی  50نمایشگاه نقاشی علی بیگی پرست 

 تیرماه  55تا  2نمایشگاه خطنقاشی علی تن 

 مهر  52تا  3نمایشگاه نقاشی علی معانی 

 مهر  29الی  53هانی کودک حرکتی  و ایتام ایدز به مناسبت روز ج –نمایشگاه نقاشی کودکان معلول جسمی 

 آبان  21مهر تا  21نمایشگاه نقاشی مصطفی خزایی 

 آذر  51تا  59نمایشگاه نقاشی پریسا مهدیزاده 

 آذر  22تا  51نمایشگاه صنایع دستی کارآموختگان مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد الغدیر 

                                                                              دی 20تا  22برگزاری نمایشگاه نقاشی از آثار آقای اصفهانی زاده 

 

 

 

 

 

 

 8708نمایشگاه های برگزار شده در گالری آشیانه مهر در سال 


