چگونگی تأسیس انجمن احیاء ارزشها:
روند روبه رشد آسیب های اجتماعی در چند ساله اخیر ،توجه تخصصی جمعی از هموطنان که نسبت به ارزش های اجتماعی احساس
مسئولیت کرده و به کرامت انسانی توجه نمودند را به خود جلب کرد ،زیرا آسیب های اجتماعی در اثر روابط متقابل اجتماعی و شیوه
برخورد با آن ها بوجود آمده و تا زمانی که عناصر و اجزاء نظام اجتماعی ما اقدام به رفع و طرد عناصر مولد نکند ،این پدیده ها همچون
دیگر پدیده های اجتماعی موجود به صورت مخفی و در لباس های مختلف به اشکال گوناگون حیات اجتماعی جامعه را تهدید میکنند.
در صور تیکه اصالح نابهنجاری های اجتماعی جدی گرفته نشود توسعه سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی تحقق نخواهد یافت .چون انسان ها با
احترام متقابل به یکدیگر ،فضای امن و فارغ از دغدغه را برای یکدیگر ایجاد میکنند .لیکن بیتوجهی به این امر بسیاری از توانمندی ها و
خالقیت ها را صرف مرتفع کردن نقش هایی میکند که دیگران میآفرینند .با توجه به این حقایق و تهدیدها ،سازمان غیردولتی انجمن احیاء
ارزشها در سال  8731طی شماره  88218ثبت و مجوز فعالیت خود را از مراجع ذیربط دریافت نموده است.
ایدز ،اعتیاد ،فساد اخالقی ،طالق ،خودکشی ،فرارجوانان از خانه  ،آزار جنسی و جسمی ،خیانت و اختالفات خانوادگی و ...همه حاصل
فعالیت اجتماعی است و بیگمان به علت نیاز بخشی از عناصر اجتماع بوجود آمده اند که پاسخگوی پاره ای ازخواسته های آنان است .حال
اگر مسیر رشد یا موضوع آن ها تغییر یابد و به ضد ارزش تبدیل گردد ،قطع ا در مجموع بر روی عناصر دیگر اجتماع تأثیر گذارده،
موجب تغییر و تصحیح روند توسعه میگردد.
وظایف و فعالیت ها :انجمن احیاء ،به عنوان یک  NGOایرانی متعهد است که با در نظر گرفتن منافع عالیه کودکان متأثر از ایدز ،اهداف،
راهکارها و اقدامات زیر را با توجه به شرایط خاص کشور ،بومی سازی نموده و به گروه هدف ارائه نماید.
• اطالع رسانی جهت کاهش ابتالی نوزادان به عفونت اچ آی وی ازطریق انتقال از مادر به کودک در دوران بارداری ،زایمان و شیر دهی.
• ارائه خدمات مددکاری اجتماعی برای زنان مبتال به عفونت اچ آی وی شامل :خدمات مشاوره ،تشویق به انجام آزمایش داوطلبانه و
محرمانه ،بسترسازی بهنگام برای دسترسی به درمان ،بخصوص درمان آنتی رترووایرال .
• پرداخت مستمری ماهیانه به کوکان یتیم ایدز به منظور رفع نیازهای حیاتی آنان.
• حمایت حقوقی ازکودکان یتیم حاصل از ایدز و آسیب پذیردرمقابل تمام اشکال بدرفتاری ،خشونت ،استثمار ،تبعیض ،قیمومیت و حضانت.
• حضورفعال درمجامع ذیربط به منظوراطالع رسانی،آموزش به ویژه برای نوجوانان ،جوانان ،زنان و اقشار در معرض خطر.
• برگزاری کالس های هفتگی مادران حامی سالمت (مادرانی که با ویروس  HIV/AIDSزندگی می کنند) در زمینه های:آموزش بهداشت،
تغذیه ،روانشناسی ،تعلیم و تربیت کودک ،گروه درمانی و  ...به منظور توانمندسازی و ظرفیت سازی آن ها
• تالش در جهت تأسیس سازمان هایی مشابه برالگوی انجمن احیاء ارزش ها در شهرهای مختلف از جمله :تبریز ،مشهد ،شیراز ،قم ،کرج،
کرمان و ...
• قادرسازی و توانمندسازی مادران حامی سالمت از طریق آموزش فنی و حرفه ئی و ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزا
• بازدید منزل مددجویان به منظور بررسی  ،آشنایی با شرایط و رسیدگی به مشکالت آنان.
خط مشاوره احیاء به شماره ( 22559966با ظرفیت  9خط) مشاوره رایگان از نوع گوش سپاری تخصصی به افراد در معرض بحران،
ارائه خدمات کارشناسی ،مشاوره و روانشناسی به مددجویان در خصوص فائق آمدن بر مشکالتشان در زمینه های اطالع رسانی ایدز و
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هپاتیت ،ازدواج -طالق ،مهارت های زندگی ،مشکالت و مسائل روانی ،مشکالت تحصیلی و شغلی ،اختالفات خانوادگی ،هم وابستگی
متقابل ،اعتیاد ،خودکشی و...
خط مشاوره احیاء،به معنای ایجاد یک رابطه قراردادی و مداوم تلفنی با رعایت اصول مشاوره ای ،بین یک مشاور متخصص و یک تماس
گیرنده می باشد .باید اذعان نمود که مشاوره هم علم است و هم هنر ،علمی که از راه آموزش تخصصی و در راستای کاربرد عملی شکل
می گیرد و هنری که عالوه بر فنون و مهارت های خاص اکتسابی ،استعداد فطری و آمادگی های ویژه را می طلبد.
مزایای مشاوره تلفنی:
 -8سهولت دسترسی (این نوع مشاوره نیازی به مراج عه حضوری ندارد و فرد می تواند از هر مکانی با مشاور خود تماس گرفته و برای
حل مشکلش مشاوره بگیرد) -2 .رایگان بودن (برای کسانی که امکان پرداخت هزینه نسبتا ً زیاد مشاوره را ندارند) -7 .ناشناس بودن
(یکی دیگر از ویژگی های مهم مشاوره تلفنی است ).افراد جامعه ما در بسیاری مواقع حتی در صورت احساس نیاز به مشاوره از مراجعه
حضوری اجتناب میکنند؛ زیرا نگران افشا شدن اسرار زندگی شان هستند یا از این بیم دارند که آشنایانشان آنها را درمراکز مشاوره ببینند وبه
مشکلشان پی ببرند .اما متقاضیان انجام مشاوره تلفنی  HOT LINEاین امکان را دارند که خود را به مشاورشان معرفی نکنند .از یک سو،
مشاوره تلفنی (ناشناس بودن)این امکان را برای مراجعانی که رفتارهای پرخطر و روابط خارج از چارچوب وعرف جامعه دارند را فراهم
می کند تا ازمزایای مشاوره تلفنی بهره مند شوند .ازسوی دیگر باعث می شود که درخواست کنندگان مشاوره بسیار سریع تر و راحت تراز
آنچه در مشاوره های حضوری اتفاق می افتد ،مسائل و احوال شخصیه خود را مطرح کنند .مشاوره تلفنی ،دربسیاری مواقع حتی باعث
می شود که نگرشهای منفی تماس گیرندگان درخصوص مشاوره تعدیل شود وآنان آمادگی انجام مشاوره چهره به چهره را پیدا کنند.
ما براین باوریم که کاهش ،کنترل و مهار آسیب های اجتماعی با ادامه فعالیت خطوط تلفنی ارتباط مستقیم دارد.
انجمن احیاء ارزشها با اعتقاد به این امر کار خود را آغاز کرده و راه خود را ادامه می دهد .باشد که ایران فردا ،ایران امیدها و گسترش
ارزشها و ایران متکی بر وظیفه شناسی تک تک آحاد جامعه در قبال مشکالت پیرامونی خویش باشد که کس را یارای چشم و گوش بستن از
واقعیات نیست و این معضالت همچون ابری بر فراز سپهر جامعه ،در جایی توقف نخواهد کرد و اگر به چتر آگاهی و خرد و مشارکت
جمعی باورمند نباشیم ،خدای ناخواسته زیر باران این مشکالت و ناهنجاریها تردامن خواهیم شد.
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چگونگی تأسیس انجمن توان یاب:
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بیش از  011میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی ،روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و
معلولیت هستند ،حدود  11درصد از این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند که یک سوم این افراد را کودکان تشکیل می دهند.
افراد معلول همچون سایر افراد جامعه حق دارند در شرایط یکسان ازحقوق و امکانات مساوی برخوردار باشند ،ولی همواره با چالش هایی
از نظر خانوادگی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کار ،حرفه و  ...روبرو هستند .طرز تلقی غلط جامعه از افراد معلول ،امر مشارکت کامل آنان را
در امور اجتماعی و زیستن بدون اتکاء به دیگران مختل کرده است زیرا نگاه عموم ،معطوف به ناتوانی این افراد است نه توانایی هایشان.
باید توجه داشت که هر نقص جسمانی لزوما ً دلیل بر ناتوانی فرد برای انجام امور مربوطه نمی باشد .به عبارت دیگر فرد معلول کسی است
که به دلیل نقص جسمی -حرکتی قادر نیست فعالیت های عادی زندگی روزمره را به نحو مطلوب انجام دهد و یا در انجام فعالیت های
مربوطه با محدودیت هایی مواجه است .لذا توانبخشی این افراد یک فرآیند جامع و چندوجهی درمان است به همین دلیل کارگروه های
تخصصی که به این منظور اختصاص یافته اند نیر برحسب نوع اختالل کودک متفاوت می باشند.
بسیاری از این خدمات ،نظیر فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،گفتاردرمانی به صورت طولی و در راستای یکدیگر به هریک از توان یابان ارائه
می شود زیرا کودکی که به سبب ناتوانی جسمی ،قادر به حرکت دادن اعضای بدن و شناخت تجربی اشیاء و محیط پیرامون خود نیست از
نظر رشد و بالندگی فکری نیز دچار وقفه و یا کندی خواهد شد .پس بسیار حائز اهمیت خواهد بود که در کنار تیم توانبخشی تیم بهداشت
روان پس از تشخیص نوع و میزان اختالل ،به تعیین برنامه درمانی و سپس بررسی روند پیشرفت کودک توان یاب و خانواده او در طول
دوره درمانی به صورت هماهنگ و منسجم پرداخته و با یکدیگر کار کنند.
با این وصف ،فرآیند کمک به بازتوانی کودکان توان یاب ،تنها به کار با کودکان خالصه نمی شود .گاهی پس از گذشت مدتی از شروع
فرآیند درمان ،رشد توان یاب ،به سبب عملکرد خانواده متوقف می شود .همچنین در هنگام رسیدن کودک به سن مدرسه و مواجه شدن او با
سایر کودکان ،یا در سنین بلوغ که حساسیت نوجوانان بیشتر می شود ،احساس متفاوت بودن در کودک و نوجوان توان یاب سبب بروز
اختالالتی در امر درمان و بازتوانی وی می شود.
از این رو انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب با ارائه مشاوره های توانبخشی به خانواده ها ،در چگونگی یاری رساندن به
کودکان یا نوجوانان توان یاب با استفاده از اهرم های نیرومند درمانی نظیر کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی ،درمان با بازی و هنر به
یاری و درمان مشکالت ارتباطی کودکان توایاب می شتابد.
از سوی دیگر به سبب قرارگیری کودک در خانواده و نقش کلیدی خانواده ه ا از وضعیت جسمی و روانی فرزندشان ،بخش مهم دیگری از
فعالیت های انجمن توان یاب را برگزاری کارگاه های آموزشی برای خانواده کودکان توان یاب تشکیل می دهد.

انجمن توان یاب برای کمک به بهتر زیستن کودکان معلول (توان یاب) دو روش ذیل را اتخاذ نموده است:


روش اول:

فیزیوتراپي -كاردرماني و گفتار درماني صد در صد رایگان به كودكان معلول كه اكثراً از قشر محروم اجتماع مي باشند از
خدمات حمایتي و طوالني انجمن توان یاب محسوب مي شود كه تا سن شانزده سالگي كــــــــودك معلـول ادامه دارد.مداخله
بهنگام واقدامات سریع و بموقع توانبخ شي رایگان كودكان ازاهداف اولیه انجمن توان یاب بوده است.


روش دوم:

انجمن معتقد به اصالح باورهای غلط در جامعه نسبت به پدیده معلولیت می باشد ،زیرا هرکس که فرد معلولی را بشناسد و دیده
بینایی داشته باشد می داند که اولین مانع حضورمعلول در جامعه موانع فرهنگی،اجتماعی و تربیتی خانواده ها می باشد .به هر
دلیلی که معلول در جامعه حضور نداشته باشد ،این عدم حضور سبب می شود اوالً خانواده و خود معلول احساس تنها بودن و
همدرد نداشتن را تجربه کنند که مسلما ً انگیزه حضور در جامعه را از دست می دهند .ثانیا ً جامعه با معلول آشنا نشده و
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مشکالت او را متوجه نمی شود .این دو مانع در یک سیستم بسته یکدیگر را تشدید می نمایند .انجمن توان یاب موانع ذهنی و
فرهنگی جامعه و کودک معلول را کم رنگ نموده و با اعتقاد به ضرورت ایجاد باورهای صحیح در ذهن همگان از آغاز تأسیس
تاکنون اقدام به حمایت روانشناختی از مددجویان خود نموده است.

نوع خدمات دریافتی بر اساس نفر
بازی و
ساعت
هنر
369

گفتار
درمانی
1639

فیزیوتراپی
130

آمار مراجعین انجمن توانیاب
از حیث گروه سنی در سال1392
12تا16
0تا 4
 8تا 12
سالگی
سالگی
سالگی
%4
%15
%21

آمارمراجعین انجمن توانیاب از
حیث جنسیت درسال 1392
دختر
%37

پسر
%63

4تا
8سالگی
%60

کار
درمانی
1168

فعالیت های دو انجمن به صورت ماه شمار در سال 2556

فروردین:
 .8مکاتبه و پی گیری با مراکز دولتی ،وزارتخانه ها و سازمان های مختلف ،ازجمله :وزات بهداشت و درمان ،وزارت رفاه اجتماعی،
سازمان هالل احمر ،سازمان بهزیستی و  ...به مناسبت هفته سالمت در خصوص ارجاع مددجویان نیازمند به خدمات توانبخشی و مددکاری
اجتماعی – مشاوره ای به انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها
.2

برپایی غرفه اطالعرسانی ایدز در پارک الله ،کارخانجات و  ...به مدت یک هفته و توزیع بروشور بین اقشار مختلف افراد جامعه به

مناسبت هفته سالمت
 .7بازدید مدیرکل بهزیستی به همراه مدیر امور اجتماعی بهزیستی شهرستان تهران از انجمن های توان یاب و احیاء ارزرش ها جهت
آشنایی بیشتر با فعالیت های انجمن در خصوص راه اندازی واحد شبه خانواده

اردیبهشت:
 .8تهیه و تنظیم خبرنامه داخلی و گزارش عملکرد سال  18انجمن های توان یاب
و احیاء ارزش ها
 .2برگزاری همایش ایدز در بیمارستان شرکت نفت برای تیم تخصصی
دندانپزشکی ،پزشکان و پرستاران
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 .7حضور فعال در همایش بیماری های دهان که توسط انجمن دندانپزشکان ایران در برج میالد برگزار گردید و برگزاری پانل HIV /
 AIDSبرای جمعی از دندانپزشکان
 .4شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی پناهنده که به همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و کمیساریای عالی پناهندگان
سازمان ملل متحد برگزار شد.
 .5برگزاری مراسم  3می (روز جهانی یتیمان ایدز).

مراسم تکریم از کودکان یتیم ایدز ( 7می ،برابر با  27اردیبهشت)
در محل انجمن های احیاء ارزش ها و توان یاب
انجمن احیاء ارزش ها (حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی) در راستای اطالع
رسانی در زمینه بیماری ایدز و با تاکید بر این که کودکان و زنان از آسیب پذیرترین
اقشار اجتماع در برابر بیماری ایدز هستند 27،اردیبهشت برگزار کننده مراسم روز
جهانی حمایت ازیتیم ایدز بود .پنل تخصصی اطالع رسانی ،با حضور پزشکان
متخصص ،مشاوران ،مددکاران اجتماعی و مادران حامی سالمت (زنانی که شوهران
خود را دراثر ابتالء به بیماری ایدز از دست داده و صاحب فرزند یتیم حاصل از ایدز می باشند) به همراه کودکانشان به

اجرا درآمد.

آقای دکتر زمانی (عضو هیأت امناء) پزشک حاضر درسخنرانی خود تأکید نمودند «:بیماری ایدز یک بیماری کشنده فوری نیست بلکه
پیش رونده و قابل پیشگیری است ،و فرد مبتال در صورت اتخاذ سبک زندگی سالم و برخورداری از مراقبت های الزم پزشکی می تواند
همانند سایرین ازدواج کند ،فرزند سالم داشته باشد و کیفیت زندگی بهتر و طول عمر بیشتری را تجربه کند».
در ادامهی خسرو منصوریان بنیان گذار و مؤسس انجمن احیاء ارزش ها از اجتماعی بودن این بیماری یاد کردند و تعهد و پایبندی به
ارزش های انسانی و اخالقیات را از جمله راه های تاثیرگذار در جهت پیشگیری از این بیماری یاد کردند .در ادامه مادران حامی سالمت به
توضیح رفتارهای نامناسبی که در جامعه با آن روبه رومیشوند؛ پرداختند و ذکر کردند« :ما وظیفه انسانی خود میدانیم که دیگران را در
جریان بیماری مان قرار دهیم اما معموال برخورد افراد به قدری زشت و غیرقابل تحمل است که به نظر میرسد با یک بیماری واگیردار
روبه رو شدهاند ،مردم از ما و فرزندانمان فاصله می گیرند و با چشمهای هراسان سعی میکنند ازما فرار کنند؛ آنان همچنین از مشکالت
تحصیلی فرزندانشان یاد کردند که به دلیل ناآگاهی برخی از افراد
ازماهیت و انتقال بیماری ایدز ،فرزندنشان از تحصیل بازمانده است و
«بیماری ایدز یک بیماری کشنده فوری نیست بلکه

حتی برخی مراکز با اطالع یافتن از ابتالی کودک به بیماری ایدز از

پیشرونده و قابل پیشگیری است ،فرد مبتال در

ثبت نام ایشان امتناع ورزیده است .در ادامه با حضور تعداد کثیری از

صورت اتخاذ سبک زندگی سالم و برخورداری از

هنرمندان محبوب کشورمان منجمله؛ بازیگران محبوب مجموعه خنده

مراقبت های الزم پزشکی می تواند همانند سایرین

بازار ،بابک برهانی ،خواننده شناخته شده موسیقی پاپ کشورمان و

ازدواج کند ،فرزند سالم داشته باشد و کیفیت

همچنین حمید حامی خواننده محبوب نسل جوان درمورد بیماری ایدز ،آن

زندگی بهتر و طول عمر بیشتری را تجربه کند».

را به عنوان یک وظیفه خطیر انسانی یاد کردند و در ادامه با درآغوش
گرفتن کودکان حاصل از ایدز با آنان عکس یادگاری گرفته و این
کودکان را مورد تکریم قرار دادند.
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خرداد:
 -8شرکت در مراسم انجمن مددکاران اجتماعی (میالد حضرت امیرالمومنین) و
روز مددکار
 -2اطالع رسانی ایدز و معرفی انجمن ها در خانه سالمت سرای محله طرشت از
طریق توزیع بروشورهای انجمن
 -7حضور در مراسم تأسیس مرکز مشابه احیاء ارزش ها در کرمان
 -4راه اندازی کارگاه خیاطی ،پس از فراهم سازی امکانات فیزیکی و فضاسازی محل و
تهیه تجهیزات کارگاه خیاطی

 -5برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نحوه برخورد صحیح با کودک معلول برای والدین صاحب فرزند معلول ذهنی

تیر:
سفرمؤسس انجمن احیاء ارزش ها به شیراز جهت شرکت درجلسه انجمن مائده احیاء
شیراز
 -8برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت آسیب های اجتماعی (به تسهیلگری تعدادی
از پزشکان ،روانشناسان و متخصصین جامعه شناسی) برای مشاوران فعال در
مراکزی مشابه احیاء در شهرستان های :کرج ،شیراز ،مشهد ،اصفهان ،کرمان
و  ) ...در محل انجمن احیاء ارزش ها در تهران به مدت چهار روز (دهم تا
سیزدهم تیرماه)
 -2برگزاری جلسه هیأت امناء (که به صورت فصلی انجام می پذیرد)
 -7شرکت درنخستین نشست تخصصی با هدف واکاوی آسیبها وایجاد انگیزه
وبینش در برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای کاهش آسیب با موضوع :تقویت
هویت فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی (که درمؤسسه خیریه حمایت از
آسیب دیدگان اجتماعی (سرای احسان) برگزار گردید).
 -4برگزاری کارگاه آموزشی ایدز برای دانشجویان و کارمندان دانشگاه شیراز
 -5برگزاری مراسم مولودی میالد دوازدهمین امام شیعیان ،حضرت مهدی (عج) در
انجمن با حضور مددجویان و جمعی از خیرین و نیکوکاران
 -6برگزاری مراسم افطاری در انجمن با حضور کلیه خانواده های تحت پوشش،
خیرین ،داوطلبین ،اعضای هیأت امناء و مدیره و  ...در محل انجمن.
 -3برگزاری سمینار اطالع رسانی ایدز درپادگان شماره  2دانشگاه افسری امام علی
(ع) با موضوع پیشگیری از ایدز برای جمعی از افسران وظیفه و سربازان همراه با
توزیع بروشورهای اطالع رسانی انجمن.
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مراسم های انجمن به روایت تصویر

مرداد:
 -8حضور و سخنرانی درمراسم افطاری مؤسسات غیردولتی فعال درزمینه توان یابان؛ ازجمله :انجمن اهسا ،مجتمع آموزشی نیکوکاری
رعد مرکز و..
 -2مصاحبه بنیانگذار انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها با خبرنگارروزنامه فرهنیختگان،
برنامه در شهر ،شبکه  4تلویزیون
 -7تهیه و پخش تیزرتبلیغ خط احیاء در ایستگاه های مترو تهران

شهریور:
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 -8شرکت در کارگاه دو روزه آموزش اداره سازمان های مردم نهاد با حضور
تعدادی از اعضای سازمان های مشابه انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها که
در استان های البرز ،کرمان ،آذربایجان شرقی ،مشهد ،فارس و  ...فعالیت دارند.
 -2برگزاری سمینار اطالع رسانی ایدز ،در مرکز کمیته امداد امام خمینی مشهد
مقدس در خصوص ایدز با حضور مادران توان یاب و مادران حامی سالمت
 -7برگزاری ورک ش اپ نقاشی با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان رشته هنر
به منظور تهیه کارت پستال در گالری آشیانه مهر
 -4سفرزیارتی –سیاحتی مددجویان (کودکان معلول جسمی -حرکتی و ایتام ایدز به
همراه مادرانشان( ازیازدهم تا  85شهریوربه مشهد مقدس

مهر:
 -8برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان باعنوان:من کی هستم؟ درتاریخ 26شهریورآغازشد
وبمناسبت روزجهانی کودک تا  86مهرادامه داشت.
تشکیل جلسه هیأت امناء (فصل پائیز)
 -2برگزاری مراسم روز جهانی کودک در محل انجمن
 -7برگزاری کارگاه آموزش واطالع رسانی ایدزدرپادگان شماره  2دانشگاه افسری امام
علی(ع) تهران برای جمعی از سربازان و افسران و درجه داران
 -4برگزاری همایش اطالع رسانی ایدز درکنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح در سالن
همایش های صدا و سیما در تهران
 -5بازدید کاردان سفارت آلمان ازانجمن جهت آشنایی بیشتربامرکزو ایجاد تعامل
 -6بازدید  71دانشجو رشته رشد و پرورش کودکان دبستانی (از دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی) از انجمن توان یاب
 -3برگزاری کارگاه لجبازی(5جلسه) برای مادران صاحب فرزندمعلول جسمی -حرکتی
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آبان:
-8

برگزاری کارگاه آموزشی و اطالع رسانی ایدزدر  :سخنرانی و اطالع رسانی
با موضوع
 شرکت پارس خودرو برای جمعی از مدیران و کارگران آن شرکت

 2انجمن ترویج علم به مناسبت روز سالمت و زندگی برای جمعی از اندیشمندان
و طبقه برجسته جامعه
 - 3سفر 7تن ازمدیران انجمن توان یاب و احیاء به کشورگرجستان جهت شرکت
درکارگاه  5روزه با موضوع :توسعه سازمانی برای سازمان های آموزشی و غیرانتفاعی با حضور نمایندگان کشورهای ارمنستان،
گرجستان و ایران.

آذر:
 -1بازدید "آقای سونادا" رئیس  NGOژاپنی(شادزیستن) از انجمن توان یاب و احیاء ارزش ها جهت آشنایی بیشتر با فعالیتهای انجمن و تبادل تجربیات
 -2اطالع رسانی در خصوص ایدز از طریق نصب پوستر آموزشی و توزیع بروشور در بین دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ
 -3شرکت در مراسم گرامیداشت روزجهانی معلول که به همکاری یونیسف ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی برگزار گردید
 -4بازدید آقای کردونی مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از انجمن جهت آشنایی با فعالیت های انجمن و اخذ مشاوره در
خصوص مهار آسیب های اجتماعی
 -5سفر به کاشان و بوشهر به منظور ارائه تجربیات مدیران انجمنهای توان یاب و احیاء ارزش ها در جلسه مدیران سازمان های توانبخشی حرفه ای
(سماوات) که منجر به تشکیل شبکه همکاری سازمان های مردم نهاد (در حوزه توانبخشی حرفه ای معلوالن) و عضویت توان یاب در آن شبکه گردید.
 -6ارائه  5پروپزال با عناوین چاپ کتاب ،موبایل هوم ،کارگاه خیاطی ،تأمین تجهیزات توانبخشی برای شهرستان ها (پیرو نشست مدیران انجمن با
کاردان سفارت آلمان در مرکز احیاء ارزش ها و توان یاب).
 -3نشست مدیران انجمن های احیاء و توان یاب با کارشناس ستاد توانمندسازی شهرداری در حوزه زنان سرپرست خانواده
 -1مصاحبه خبرنگار روزنامه قانون با مؤسس انجمن تحت عنوان کاندوم خجالت ندارد
 برگزاری همایش های ایدز و جامعه به مناسبت روز جهانی ایدز و معلول در:
 -1ترمینال جنوب برای جمعی از مدیران ترمینال و رانندگان اتوبوس های برون شهری
 -2شهرداری منطقه  11با حضور شهردار ،شورای شهر ،سازمان نظام پزشکی  ،خیرین و اهالی شورای محالت مختلف شهردار تهران
 -3دانشگاه عالمه طباطبایی برای جمعی از اساتید و دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی
 -4انجمن دندانپزشکان برای جمعی از دندانپزشکان
 - 5شرکت مگاموتور (که منجر به تحت پوشش قرار گرفتن  11کودک یتیم حاصل از ایدز توسط ان شرکت گردید)
 -4شرکت سایپا دیزل برای جمعی از مدیران و کارگران و ...
 -5دانشگاه الزهرا برای اساتید و دانشجویان
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دی:
 -1بازدید مجدد آقای کردونی مدیرکل آسیب های اجتماعی و کارشناسان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از انجمن جهت آشنایی با
فعالیت های  NGOئی و اخذ مشاوره در خصوص مهار آسیب های اجتماعی
 -2سفر به بوشهر به منظور شرکت در همایش سازمان های غیردولتی فعال در زمینه معلوالن و نیز اطالع رسانی در خصوص ایدز

بهمن:
 -8برگزاری همایش اطالع رسانی ایدزدرصنعت خودروسازی منجمله شرکتهای :مگاموتور و سایپا دیزل؛ برای جمعی از
مدیران و کارگران آن شرکتها
 -2برپایی نمایشگاه آثار نقاشی خانم فروغ علیپور فطرتی با عنوان « قابی از گل» از تاریخ  7تا  15بهمن ماه  22در نگارخانه آشیانه مهر
 -7برگزاری کارگاه ایدز در انجمن توسط آقای دکتر صدق آذر (رئیس مرکز مشاوره بوعلی) به منظور به روزرسانی اطالعات
مشاوران خط احیاء
 -4بازدید چند تن از کنشگران داوطلب بنگالدشی از انجمنهای توان یاب و احیاء ارزش ها ،جهت آشنایی با فعالیت های مرکز
 -5دیداربا آقای دکتر جغتایی رئیس جدید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به منظور همکاری و تعامل متقابل
 -6آغاز به فعالیت دانشجویان کاردرمانی ،گفتاردرمانی دانشگاه های ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی در کلینیک توان یاب
 -3شرکت در همایش و جشنواره "دست بافته های میل و قالب و سبک زندگی ایرانی" که در دانشگاه الزهراء برگزار گردید و
ارائه دستاوردهای هنری مددجویان انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها در این جشنواره همراه با سخنرانی مدیران انجمن
احیاء ارزش ها

اسفند:
 -8برگزاری کارگاه اطالع رسانی ایدز و جامعه در:


دانشگاه الزهراء برای جمعی از اساتید و دانشجویان



دبیرستان پسرانه کوثر برای جمعی از دبیران و دانش آموزان

 -2شرکت در نشست مدیران  NGOها با وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر بلژیک
 -7تهیه و ارسال کارت تبریک سال نو مزین به اثار هنرمندان نیکوکار برای مدیران دولتی ،غیردولتی و جمعی از خیرین و
داوطلبین مرتبط با انجمن
 -4تهیه و اهداء سبد موادغذایی و شوینده به مناسبت فرا رسیدن سال نو ،به مددجویان تحت پوشش
 -5برگزاری مراسم چهارشنبه سوری با حضور میهمانان انجمن در کنار کودکان معلول و ایتام ایدز به همراه خانواده آنان
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فعالیت های مستمر انجمن در سال 56

 -8استمرار جلسات آموزشی -توانمندسازی مادران حامی سالمت با موضوعات:
مهارت خودآگاهی ،تغذیه ،مهارت مدیریت هیجانات ،بارش افکار تور تفریحی یک
روزه ،مهارت تفکر خالق و انتقادی ،تحلیل فیلم ،مهارت های ارتباطی و ...
 -2انجام مصاحبه با خبرگزاری ایرنا ،روزنامه قانون ،مجله انجمن مشاوران
مدیریت ایران ،نشریه ساخت و ساز ،ایکنا
 -7چاپ آگهی معرفی انجمن ها در روزنامه ها و مجالت :امید جوان و اطالعات،
قنادباشی ،آشپزباشی ،سپیده دانایی ،شادکامی ،پیک برتر  ،سفره ایرانی ،تندیس
 -4پخش تراکت های خط مشاوره احیاء در مترو ،ترمینال جنوب و نیز بین
شهروندان مناطق شرق وغرب تهران ازطریق مجله پیک برتر
 -5تشکیل شوراهای مشورتی انجمن :روابط عمومی ،هنر ،اطالع رسانی ایدز
 -6ارتباط با خیرین و اسپانسرها و اعضای هیأت امنا و جمع آوری کمک ها
 -3ارتباط با صاحبان صنایع وجلب مشارکت آن ها در امور مربوط به مددجویان
تحت پوشش
 -1مشاوره روانشناسی فردی و گروهی مددجویان
 -1مشاوره تغذیه فردی و گروهی مددجویان بر اساس نیاز
 -81استمرار خدمات توانبخشی کودکان معلول جسمی -حرکتی شامل:
کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی ،تربیت شنیداری ،درمان با بازی و هنر و ...
 -88بازدید از منزل مددجویان
 -82پیگیری منابع مالی و جلب مشارکت های مردمی
 -87تهیه سبدهای غذایی (شامل :گوشت ،مرغ ،برنج ،حبوبات ،روغن ،رب گوجه فرنگی ،کنسرو ،چای ،شکالت ،آجیل) و سبد مواد
شوینده به مددجویان تحت پوشش به مناسبت های مختلف ازجمله :ماه مبارک رمضان ،آغاز سال تحصیلی ،ایام عید نوروز و ...
 -84جذب داوطلب جدید و تعامل بیشتر با مراکز خیریه مختلف
 -85پذیرش و تحت پوشش قرار دادن کودکان معلول جسمی -حرکتی جدید
 -86به روزرسانی سایت انجمن توان یاب ،احیاء ارزش ها و گالری آشیانه مهر
 -83برگزاری کارگاه آموزشی توسط مشاوران و مددکاران انجمن بر اساس نیاز خانواده های تحت پوشش
 -81برگزاری کالس های تقویتی برای کودکانی که وضعیت تحصیلی مناسبی ندارند (کالس خصوصی)
 -81برگزاری جلسات آموزشی برای مادران صاحب کودک معلول جسمی–حرکتی به صورت ماهیانه با موضوعات «چگونگی برخورد
با کودک معلول ،ایجاد اعتماد به نفس و افزایش عزت نفس در کودکان توان یاب»
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 -21هماهنگی با ارگانهای دولتی ازجمله :سازمان هالل احمرومراکز ارتوپد فنی و ارجاع کودکان معلول جسمی -حرکتی به این
مراکزجهت ساخت و تهیه وسایل کمک حرکتی برای کودکان توان یاب
 -28برگزاری کالس های هنر و نقاشی برای کودکان یتیم ایدز
 -22پرداخت مستمری ماهیانه به کودکان یتیم ایدز از  8،111،111تا  2،511،111لایر در ماه
 -27پرداخت کمک هزینه های تهیه و تأمین دارو برای برخی از مددجویانی که با مشکالت اقتصادی مواجه هستند.
 -24برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان در مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی ،دانشگاه ها ،کارخانجات و  ...در خصوص
اطالع رسانی ایدز ،مشاوره و پخش جزوات آموزشی
 -25استمرارفعالیت خطوط احیا جهت ارائه مشاوره تلفنی رایگان درزمینه مسائل
واختالفات خانوادگی ،فرارازمنزل ،طالق ،مشاوره قبل وبعد ازازدواج،هپاتیت،
ایدز ،مشکالت ارتباطی ،آزار جنسی وجسمی،خیانت و ...
 -26مشاوره فردی و گروهی در زمینه تغذیه ،روانشناسی ،مددکاری اجتماعی و
 ...مددجویان تحت پوشش.
 -23استمرار فعالیت کارگاه خیاطی
برای مادران صاحب فرزند معلول و
یتیم ایدزبا حضور مربیان داوطلب
در این زمینه
 -21برگزاری کالس های تئاتر
برای مادران تحت پوشش

 -21تهیه و ارسال کارت تبریک
سال نو برای افراد داوطلب و نیکوکاری که با کمک های نقدی و غیرنقدی خود
مددجویان دو انجمن توان یاب واحیاء ارزش ها را مساعدت و یاری کردند.
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صورت منابع و مصارف
تاريخ از  29/10/10لغايت 29/09/92
انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعی
مبلغ به ريال

درصد

منابع:
کمك های دریافتی از خیرین به انجمن

مبلغ به ريال درصد
525,270,999
100.0

525,270,999

مصارف :
مصارف مستقیم:
مستمری

296,217,777
120,000,000

41

24.0

8,737,800

3

1.7

مددکاری و مشاوره

128,043,047

43

25.6

آموزش

13,465,930

5

2.7

خدمات فرهنگی  -تهیه بروشور

25,971,000

9

5.2

0

0

0.0

کمك هزینه داروئی و لوازم توانبخشی

مخارج انجام شده بابت زلزله زدگان
مصارف غیر مستقیم:

203,101,930

هزینه حقوق

111,030,956

55

22.2

هزینه اداری

92,070,974

45

18.4

جمع مصارف

100.0 499,319,707

مانده كمك هاي مردمی

25,951,292
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صورت منابع و مصارف
تاريخ از  29/10/10لغايت 29/09/92
انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان توانياب
مبلغ به ريال درصد
منابع:

مبلغ به ريال درصد
643,681,000

کمك های دریافتی از خیرین به انجمن

100

643,681,000

مصارف :

مصارف مستقیم:

399,236,700

مستمری

310,885,000

78

47.0

کمك هزینه داروئی و لوازم توانبخشی

54,510,200

14

8.3

آموزش مادران

2,760,000

1

0.4

خدمات فرهنگی  -تهیه بروشور

31,081,500

8

4.7

مصارف غیر مستقیم:

259,119,496

هزینه حقوق

112,681,000

43

17.1

هزینه اداری

146,438,496

57

22.2

جمع مصارف

658,356,196

مانده كمك هاي مردمی

-14,675,196
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با توجه به گستردگی دامنه آسیب های اجتماعی در کشور و همچنین نیاز مبرم به توانبخشی بهنگام کودکان معلول ،ما را بر آن داشت تا
با تشویق و ترغیب هموطنان شهرستانی ،موجبات تأسیس مراکزی بر الگوی انجمن احیاء و توان یاب در شهرهای مختلف فراهم آید.
بدین منظور امکان سنجی علمی -مطالعه میدانی ،برقراری ارتباطات فردی و گروهی توسط مدیریت انجمن احباء با کنشگران داوطلب
شهرستان های مختلف و مراحل  ....صورت پذیرفت.
ذیالً گزیده فعالیت های بالقوه و بالفعل مؤسسات شهرستانی ارائه می گردد:

گزارش مراكزي كه بر الگوي انجمن هاي توان ياب و احياء ارزش ها در شهرهاي مختلف ايران فعاليت دارند:
الف -استان البرز(شهرستان كرج):

طی شدن مراحل تأسیس -انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل و رهن محل کار
اخذ شماره ثبت از اداره ثبت شرکت ها
تحت پوشش قراردادن  86مادرحامی سالمت و کودکان یتیم آنان
برگزاری جلسات مجمع عمومی ،گردهمایی و اردوهای مختلف یک روزه خانواده های تحت پوشش
چاپ نشریه اهسا
جلب و جذب خیرین و برگزاری جلسات اطالع رسانی ایدزدر اماکن مختلف
تهیه تجهیزات اداری

-8
-2
-7
-4
-5
-6
-3

ب -استان آذربايجان (تبريز):
.8
.2
.7
.4

تشکیل و تأسیس هیأت مؤسس -مدیره و جلسات هیأت مدیره
تهیه و توزیع بروشورهای اطالع رسانی ایدز
اقدامات قانونی جهت اخذ شماره ثبت و مجوز از سوی استانداری و فرمانداری تبریز
تهیه محل کار (رهن و اجاره محل) و تأمین امکانات اداری

ج -شيراز:
.8
.2
.7
.4
.5
.6

خرید ملک
تحت پوشش قراردادن مادران حامی سالمت و کودکان توان یاب
تالش های الزم جهت اخذ شماره ثبت و مجوز فعالیت
برگزاری جلسات اطالع رسانی در دانشگاه ها
برقراری ارتباط مؤثر با دانشگاه علوم بهزیستی شیراز و بازید نمایندگان دانشگاه ها از انجمن شیراز
راه اندازی وب سایت انجمن شیراز توسط خانواده نیکوکار شیرازی که هم اکنون در کالیفرنیا زندگی می کنند با
کمک های بشردوستانه خود ،توانبخشی کودکان معلول و حمایت و یاری ایتام ایدز شیرازی را پایه گذاری کردند.

د -كرمان :
.8
.2
.7
.4

تشکیل و تأسیس هیأت مؤسس -مدیره و جلسات هیأت مدیره و عالقمندان
پی گیری مراحل ثبت از اداره ثبت شرکت ها
تهیه محل کار (رهن و اجاره محل) و تأمین تجهیزات اداری
امضای پروتکل همکاری و اخذ مؤافقت همکاری اصولی فیمابین انجمن احیاء و ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ه -مشهد:
 .8تشکیل و تأسیس هیأت مؤسس -مدیره و جلسات هیأت مدیره و عالقمندان بصورت ادواری
 .2انجام مراحل و اقدامات قانونی جهت اخذ مجوز از فرمانداری مشهد
 .7پی گیری مراحل ثبت از اداره ثبت شرکت ها
با توجه به نیاز مبرم خدمت رسانی به سراسر کشور عزیزمان مدیریت انجمن احیاء و توان یاب در تالش هستند در آتیه نزدیك نسبت
به گسترش و تأمین امکانات الزم جهت تأسیس NGOهای مشابه در دیگر استان ها به ترتیب اولویت ،اقدام نمایند.
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فعالیت گالری آشیانه مهر در سال 2556

به منظور گسترش دامنه فعالیت های بشردوستانه ،فرهنگی و عام المنفعه انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها در سطح ملی و فراملی
مؤسسات احیاء و توان یاب در سال  8731مؤفق به جلب حمایت جمع کثیری ازنیکوکاران جامعه هنری به ویژه هنرهای تجسمی کشور
گردیدند و بالغ بر  511هنرمند شناخته شده کشور در رشته های نقاشی ،خوشنویسی ،عکاسی ،مجسمه سازی به اهداء آثار بسیار نفیس و با
ارزش هنری خود به انجمن اقدام نمودند تا با به نمایشگاه گذاشتن این آثار به نفع کودکان یتیم ایدز و معلول جسمی – حرکتی ،امکان توسعه
خدمت رسانی رایگان به افرادنیازمند ونیزاطالع رسانی درخصوص ایدز ،به آحاد مردم بویژه بازدیدکنندگان نگارخانه آشیانه مهر فراهم آید.
به پاس همدلی هنرمندان عزیز میهن ،نگارخانه آشیانه مهر با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال  8718نیز همچون
سالیان گذشته ،میزبان برخی از هنرمندان عزیز کشورمان بوده ،تا دوشادوش و همدل با آنان ،چتری را که به مهر گشوده بودند ،جاودانه
ساخته ،دامنه حمایت های خود را جهت پاسخ به نیاز فطریشان پاسخگو بوده ،لبخند مهر بر لب های کودکان بنشانیم.
ذیالً مروری بر آن چه در گالری آشیانه مهر گذشت ،خواهیم داشت:
 -8برگزاری ورک شاپ نقاشی توسط جمعی از اساتید ،هنرمندان و دانشجویان رشته هنر به منظور تهیه و تکثیر کارتهائی که بمناسبت های
مختلف قابل استفاده هستند.
 -2برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان باعنوان:من کی هستم؟ که ازتاریخ  26شهریورآغاز وبمناسبت روزجهانی کودک تا  86مهرادامه داشت.

 -7برگزاری نمایشگاه نقاشی خانم فروغ علیپور فطرتی با عنوان « قابی از گل» از تاریخ  7تا  15بهمن ماه 22
عالوه بر موارد فوق :در راستای تعمیم فعالیت ها و بهرهمندی هرچه بیشتر هنری و فرهنگی گالری آشیانه مهر ،سال  8712آغازگر
فعالیت نوینی برای اطالع رسانی خدمات  NGOاحیاء و توان یاب به شمار می رود.
بر آن شدیم تا از طریق ارائه و توزیع کارت های تبریک آثار نقاشی اهدائی هنرمندان
برجسته کشور به مناسبت عید نوروز و دیگر مناسبت ها و کسب عوائد حاصل از
عرضه کارت های فوق به افراد و سازمان های عالقه مند کشور بتوانیم بخشی از نیاز
مالی روبه گسترش مؤسسات را پوشش
دهیم .امید است در سال آتی با ابتکارها و
کسب تجربیات نوین ،بهتر بتوانیم توش و
توان انجمن را با بهره گیری از خدمات
گالری آشیانه مهر گسترش دهیم.
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