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 هوالرئوف

 خیرین و جهادگران عزیز خیرخواهانه و گرم حضور لطف به و تعالی و تبارک خداوند از یاری با که اکنون هم

 شاکریم را خود خدای بزنیم، ورق خیریه کودکان فرشته ایرانیان را های فعالیت تردف از دیگر برگی ایم توانسته

 فعالیت تیم های اجرایی خانواده کودکان فرشته اند،  عملکرد از ای با معرفی خالصه تا وسیله مفتخریم بدین و

میان و همراهان عزیز ، در کنار شما حا بتوانیم تا است برسانیم. امید عزیزان شما اطالع و سمع به ذیل را های

با گسترده کردن فعالیت های مزبور گام های استوار تری را در جهت تامین نیاز های مددجویانمان در سراسر 

 ایران عزیز برداریم . 

 آشنایی با خیریه کودکان فرشته اند

نهاد،  موسسه مردم کیبه عنوان  98504به شماره  یبا ثبت مل انیرانیکودکان فرشته ا هیریموسسه خ

مجموعه با تحت پوشش قرار دادن  نیخدمت به کودکان آغاز کرد. ا نهیدر زم 8800خود را از سال  تیفعال

خوراک و  نیتام ن،خاص در حوزه بهداشت و درما یها یماریبضاعت مبتال به ب یب ایکودکان کم بضاعت 

ه     ا،  مارستانیدر ب یرکودکان بست یبرا لیتحص طیجشن و فراهم کردن شرا یپوشاک، آموزش، برگزار

 نیذکر است ا انیکند. شا یم یکودکان خدمت رسان یها مارستانیب یداخل ینما رییو تغ یبازساز ز،یتجه

آموزش و پرورش،  ،یفرهنگساز ،یدر مناطق محروم با هدف فراهم کردن امکان زندگ 8841موسسه از سال 

 نیاز محرومتر یکی ییضمن شناسا 8841سه از سال موس نیا نکهیدارد. مضاف بر ا تیبهداشت و درمان فعال

و  قاتیدرصد و پس از انجام تحق 85 تیمحروم بیو بلوچستان )منطقه تلنگ( با ضر ستانیس یمناطق مرز

و  یاز جمله حداقل امکانات الزم مانند مراکز درمان ییها مبودگسترده در تالش است تا ک یها یزیبرنامه ر

خیریه کودکان فرشته  .دیمرتفع نما زینفر را ن 80588روستا و  21 یرا برا یفاهو ر یمراکز آموزش ،یبهداشت

شهر کشور از قبیل : تهران، مشهد ، ارومیه ، همدان ، سنندج ،کرمانشاه ، ساری ،  88اند در حال حاضر در 

وطلب  فعال دا 0588بجنورد ، گرگان ، زاهدان ، راسک ، تبریز و تلنگ فعالیت دارد و مفتخر است  با حدود 

 در سراسر کشور به تامین نیاز های مددجویان ایران عزیزمان پردازد.

مجموعه که بیشترین  مددکاریو مناطق محروم با توجه به اهمیت و حجم گزارش اقدامات دو تیم در ادامه 

 تفصیلاین دو تیم به  9011و  9911های خدمات موسسه توسط این دو تیم ارائه می شود ، گزارش عملکرد سال

مجموعه از قبیل تیم های  یسایر تیم ها و در ابتدای مشروحات ذیل عنوان و در ادامه گزارش عملکرد 

به سمع و نظر  9011 الی 9911در طی سال های  ومختصرا کارناوال شادی ، روانشناسی و ... بازسازی ، آموزش ، 

 شما خواهد رسید.
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 9011 - 9911گزارش اقدامات تیم مناطق محروم در سال 

 

 آبادانیو  عمران اقدامات حوزه

 ( در مناطق محروم هدف مراکز )ساخت ، احداث ، بازسازی و تجهیز

 

  سرفصل اقدامات تیم مناطق محروم  به اختصار : 

  دستگاه آب شیرین کن 0نصب

 ساخت خانه کودک روستای نوحانی بازار

 زی دبیرستان دخترانه روستای کهنبازسا

 بازسازی مدرسه ابتدایی روستای خندق ماندیرو

 بازسازی خانه بهداشت روستای ماندیرو

 بازسازی خانه بهداشت روستای سورک

 بازسازی مدرسه روستای لیردف

 تجهیز درمانگاه روستای لیردف

 بازسازی خانه مددجو نیازمند روستای تلنگ

 ب سنی بازارو احیای چاه آ لوله کشی

 بازسازی خانه بهداشت روستای نالود

 آب رسانی به روستای شیکلک

 برق رسانی با سلول خورشیدی به روستای چراغ آباد

 آب رسانی به روستای شودیگ

 مشارکت در تجهیز دارالفنون

  فرهنگیمشارکت در اردوهای عمرانی و

 مشارکت در پروژه های کارآفرینی منطقه هدف

 ی سطح آموزشیمشارکت در ارتقا

  مدرسه  0کلنگ زنی ، ساخت و احداث 

  کانکس در راستای ایجاد فضای کارآفرینی و اشتغالزایی  80تهیه ،جایگذاری و تجهیز ابتدایی

  دارالفنون  راستای ایجاد امکان اشتغالزایی در فرهنگسرای کافه ی قلی و گلی درو تجهیز جایگذاری

 مدارس منطقه هدف  درصندلی  988میز و  98 تهیه و توزیع 

 0ساخت  چشمه سرویس بهداشتی در دبستان مقداد کوچو

 در  راستای تجهیز دارالفنون و اشتغالزایی بانوان دستگاه چرخ خیاطی 5 اهدا 

  زمین بازی  82ساخت و احداث

  اتاق آموزشی در دهکده توانمندسازی دارالفنون 0ساخت و احداث

  ساخت آب انبار در روستای زنر

 آب انبار در روستای زنر یک  ساخت

 اشتغالزایی و قفسه بندی آن  مددجویان حوزه  مغازه یکی بازسازی
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  اهدا تجهیزات پزشکی از قبیل : دما سنج ،  تب سنج ، قد سنج و ... به خانه های بهداشت منطقه

  پایین چراغ آباد صفحه خورشیدی در روستا های چراغ آباد باال و  عدد 1نصب

 لیردف  منطقه یک پارک دراث ساخت و احد

 به خانه های بهداشت منطقه  ارسال تجهیزات پزشکی 

  ی شارک و دیرمان هازمین بازی در روستا 1بازسازی

  سرویس بهداشتی در روستای گواجویی چشمه  8ساخت

  کوتیرو روستای کالسه ی  9بازسازی مدرسه

  تعویض اینورتور روستای چراغ آباد

   در روستای ستانی یکی از مددجویان س بهداشتی برای منزلسروییک چشمه ساخت 

  سرویس بهداشتی در روستای دنگری پایین  چشمه ساخت یک 

 در منطقه یک دستگاه کولر گازی  هیه و نصبت

 اهدای یک پمپ آب به مدرسه ی دنسر تلنگ 

  سرویس بهداشتی در روستای لگوربیتچشمه ساخت یک

  تای بوندی روس یکی از مدارسسقف بازسازی

  در مناطق هدف عدد بیلبورد فرهنگی 8نصب طراحی و 

  پمپ آب به روستای گور چارییک دستگاه اهدای 

 زمین بازی در منطقه راسک  8 بازسازی

   درب مدرسه در روستا های دنگری پایین و کوتیرو  4نصب تهیه و

 برای مدارس منطقه درب آهنی 1 تهیه و نصب 

  کوچو باال روستای سیل بند و احداث ساخت

 راسک یکی از مدارس بخش  بازسازی

  نالود ، کوتیر و شارک روستاهای زمین بازی در  8بازسازی

  در بخش تلنگ تهیه مصالح یک سرویس بهداشتی

   دارالفنون فرهنگسرای اشتغالزایی و سقف ، درب ، حصار تعمیر پمپ آب

  لیردف بخش زمین بازی در  1بازسازی

 کوچو باال   روستای ایزوگام سقف مدرسه زیو بازسا تعمیر

 یک دستگاه آب سرد کن  و نصب تهیه

 درمانگاه تلنگ اورژانس  تعمیر و بازسازی سقف

   دیرمان یکی از مددجویان در روستای برق کشی منزل سوخته ی

  دارالفنون فرهنگسرای کارآفرینی و اشتغالزایی برق کشی کالس های

 در منطقهآنها  یضو تعو فرهنگی تعمیر بیلبورد های

  دارالفنون کالس های آموزشی مجموعه زباله آهنی در  های جایگذاری سطلتهیه و

 نوحانی بازار  روستای زمین بازی  بازسازی

  دارالفنون  فرهنگسرای اشتغالزایی برقتابلو های تعمیر
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 تسهیل امور علمی  به فرهنگسرای علمی آموزشی دارالفنون درراستای میکروسکوپ دستگاه اهدای یک

 مددجویان

  اهدای یک عدد روشویی

  ایجاد خط تلفن در روستاهای فاقد خط تلفنپیگیری 

  بازدید از سرویس بهداشتی ساخته شده

 شروع ساخت سرویس بهداشتی در مدرسه حسابی مقدم چرک

 قمهار مراتع چپ و یک خانه در روستای تلنگ از حری

 روستای چرک از حریق مهار زمین های کشاورزی ماندیرو و

 پیگیری اقدامات الزم جهت آبرسانی به مدرسه گازگر

 معیشتی تهیه و توزیع بسته 

 جشن یلدا  بسته شادی تهیه و توزیع

  با هدف کارآفرینی جوجه در میان خانوار های روستا ها 5888تهیه و توزیع

  کفش ، صندل و لباس در روستاها تعداد تهیه و توزیع 

  در سه بازه از سال  غذای نذری پرس 240هزار و  1و  میلیون 8پخت

  محلی  های  لباسو توزیع لباس در راستای دوخت ی توپ پارچه  4اهدا ی

 در منطقه نانهزار  88088تعداد  تهیه و توزیع 

  کودک لباس دست  08دوخت و توزیع

 دست لباس آتش نشانی به آتشنشانان گروه پسران آفتاب  1 تهیه و توزیع

 کفش و لباس ورزشی به برندگان لیگ فوتبال تعداد 18یه و توزیع ته 

  ورزشی ، دستکش و جوراب برای دو تیم ورزشی دست لباس   19تهیه و توزیع لباس 

  در میان مددجویان گوشت قربانی توزیعقربانی بز و 

  اردوی مطالعاتیدانش آموزان طرح برای تهیه بسته های معیشتی

  بین کودکان منطقهتهیه و توزیع عروسک

 در بسته های غذایی تهیه و توزیع مرغ 

  بین قشر ضعیف ترتهیه و توزیع میوه



  در منطقه هدف مشاوره تحصیلیو  آموزشیاقدامات 



 در منطقهمشاوره تحصیلی قدامات تیم ا

 و  جذب مدرسین خانم و آقا در راستای گسترش فعالیت های تیم مشاوره تحصیلی در دروس ریاضی ، علوم

 زبان در دوره های ابتدایی و متوسطه اول

 به صورت آنالین  در میان دانش آموزان کنکوری و برگزاری کالس های آموزشی ، انگیزشی و مشاوره تحصیلی

 برای دانش آموزان منطقه  ی تحصیلی برنامه ریزی روزانه ، هفتگی و ماهانه

  به  توسط داوطلبین تیم مشاوره تحصیلی کنکوریتهیه ، تدوین و ارائه جزوات و نمونه سواالت آموزشی و

دانش آموزان منطقه 
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  دانش آموز پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم در مدارس دخترانه زکیه و  180برگزاری همایش های تحصیلی برای

 شارک و مدرسه پسرانه حکمت

  یری روند پیشرفت دروس برای پسران دبیرستان های حکمت و زکیه و پیگدر منطقه  اردوی مطالعاتیبرگزاری

به صورت آنالینآنان 

  دانش آموز رشته تجربی و انسانی دختر و پسر  08در میان  اردوی مطالعاتیبرگزاری

  کنکور در راستای آمادگی دانش آموزان کنکوری ی آمادگی برگزاری آزمون های شبیه سازی شده

  اقدامات مزبور تشکیل تیم انتخاب رشته برای دانش آموزان کنکوری و پیگیری

 جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان بی انگیزه و برگزاری همایش های انگیزشی 

 

 های توانمندسازی دورهو  ورکشاپ هابرگزاری 

 در  توسط پزشکان و مددکاران حوزه بهداشت و درمان برگزاری ورکشاپ های آموزش بهداشت فردی و عمومی

میان ساکنان منطقه

  بانوان منطقه  در راستای کارآفرینی و اشتغالزایی آموزشی آموزش خیاطی و سوزن دوزیبرگزاری دوره های

  و  متدر میان دانش آموزان مدارس شارک ، حکتوسط متخصصین مجرب برگزاری دوره های امداد و نجات

زکیه ، داوطلبین منطقه ، معلمین و دهیاران 

 نشانان مجرب در روستا های دنسر ، تلنگ و  تشبرگزاری ورکشاپ های آموزشی آموزش آتش نشانی توسط آ

کوتیر

 در راستای  دختران و پسران آفتابدر میان تدوینگری آموزش کامپیوتر و کار با های آموزش  کالس برگزاری

کارآفرینی  اتبا خروجی مستند توانمندسازی و اشتغالزایی

 و  یفرهنگ اتبا خروجی تولید مستند در میان جوانان منطقه برگزاری ورکشاپ های آموزش فتوشاپ و عکاسی

محیط زیست بهداشتآموزش 

 برگزاری ورکشاپ های آموزش طراحی پوستر در میان دختران آفتاب با خروجی ارائه پوستر

  دانش آموز روستاهای شارک ، زنر کدرم ، کهن ، دنسر  588برگزاری دوره های استعدادیابی موسیقی در میان

زایش توانمندی استعداد های شناسایی شده توسط متخصصین مجربو پیگیری اف تلنگ و دیرمان

  توسط مربیان ورزشی مجرب در میان کودکان و نوجوانان منطقه به صورت آموزش حرکات اصالحی ورزشی

آناندر راستای بهبود سالمت فردی حضوری و مجازی و 

  زندگی  صحیحو شیوه  اجتماعیآموزش روابط برگزاری دوره های

  ساخت با خروجی در راستای خالقیت افزایی کودکان منطقه  ورکشاپ های آموزش ساخت بادبادکبرگزاری

بادبادک   18



 پک های تحصیلیتوزیع 

  در میان دانش آموزان منطقه  پک تحصیلی )شامل لوازم التحریر ، نوشت افزار و کیف ( 0888تهیه و توزیع

راسک و پیشین لیردف، تلنگ ،

  کتابکارتن  888اهدا   
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  در منطقه محروم هدفدرمان و  بهداشتاقدامات حوزه 

 عدد ترالی 8دستگاه پالس اکسی متر ،  1دستگاه قند خون ،  8از قبیل  تجهیزات پزشکی تهیه و توزیع

عدد تخت نوزاد ،  8دستگاه ترمومتر دیجیتالی ،  8دستگاه آ ایی دی ،  8عدد تخت معاینه بیمار ،  1پانسمان ، 

عدد گوشی پزشکی ،  8عدد مگو کومتر و نوار آن ، نوار مگو کومتر ،  88عدد فشار سنج اطفال و بزرگسال  ، 1

عدد محیط کشت  588،  84عدد کیت تشخیص کووید  8888عدد وارمر نوزاد ،  8عدد هود اکسیژن نوزاد ،  8

عدد پمپ ضدعفونی  08، عدد مانومتر 1دست لباس غسال فوتی کووید  18عدد سوآپ ،  8888پی سی اف ، 

عدد قرص ویتامین سی و دی ،  1888دارو ،  8888عدد ماسک اکسیژن بزرگسال و اطفال ،  05سطوح ، 

عدد گان ، محلول  888عد قرص مالتونین ، پمپ ضدعفونی سطوح ،  8888عدد قرص زینک ، 8888

دستگاه اکسیژن ساز  8یزر ، دستگاه نیوال 8دستگاه مانیتورینگ پزشکی ، 8ضدعفونی کننده دست ، ماسک ، 

عدد دستگاه تصفیه هوا  1پورتابل و 

   روستای بخش تلنگ 21عددی صابون و توزیع در میان ساکنان  90جعبه  1088تهیه 

  پک مولتی ویتامین آهن برای دختران و دارو های درمان سوء  تهیه و توزیعاجرایی نمودن طرح مکمل یار با

  راسک و پیشین، لیردف، در بخش های تلنگ  سوء تغذیه تغذیه برای مددجویان دارای 

 در راستای خدمت رسانی در  و آمبوالنس مجهز به منطقه 1با همراه  ان مجربپزشکاز نفره  88 یاعزام تیم

نفر از  1888به  دندان پزشکیارائه خدمات و بیماری ها  ، تشخیص عمومی بینایی سنجی ارائه خدماتزمینه 

 ساکنان منطقه

 فریم عینک در راستای بهبود وضعیت بینایی مددجویان  288ه و توزیع تهی

   ویلچر در میان ناتوان جسمی و حرکتی تحت پوشش مجموعه در منطقه   88تهیه و توزیع

  تهیه مسواک و خمیر دندان و توزیع در میان دانش آموزان مدارس

  تهیه و توزیع لباس زیر در میان بانوان منطقه 

 تجهیزات ارسالی  توزیع و جایگذاری مناسبرمانگاه های منطقه و بررسی بازدید از د

 در راستای نیازسنجی بحران کرونا  بازدید از بیمارستان چابهار 

  تشکیل گروه بهداشت در منطقه در راستای آموزش نکات بهداشتی به ساکنان

 ین در میان دانش آموزان مذاکره با سازمان هالل احمر در راستای توزیع قرص آهن و مولتی ویتام

 پیگیری  تهیه فرم و چارت بینایی سنجی توسط اپتومتریستان مجرب و آموزش ها الزم به مددکاران در راستای

به مراکز چشم پزشکی در راستای پیگیری روند از مددجویان  نفر 973ارجاع  و بینایی سنجی در منطقه امور

آناندرمان 

  جهت پیگیری روند درمان آنان شناسایی بیماران و برنامه ریزی

  روستای چراغ آباد ساکنان تب سنجی و غربالگری

 

 ف دمناطق محروم هاستعداد های ورزشی و حمایت از  ورزشیاقدامات حوزه 

 مربیان مجرب ورزشی با حضور منطقه در یششکل گیری تیم شناسایی و پرورش استعداد های ورز

 به همراه اهدا جوائز به استعداد های ورزشی ، در اردوهای جهادی  طقهدر میان جوانان من برگزاری لیگ فوتبال

تیم برتر  8شناخته شده در 
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   منطقه لباس ورزشی به برندگان لیگ فوتبالدست  18کفش و  عدد 18تهیه و توزیع  

  8 و عدد توپ والیبال 1، عدد طناب  18 ،عدد بدمینتون  1عدد توپ فوتبال ،  1 از قبیلتهیه اقالم ورزشی 

مدرسه بخش تلنگ  05بسته توپ بدمینتون در 

  سال جهت افزایش توانمندی های  81سال و زیر  81برگزاری المپیاد های ورزشی در دو رده سنی باالی

 جسمانی و شناسایی استعداد های ورزشی منطقه 

 بال ، توپ فوتبال ، برگزاری لیگ فوتبال آمادگی جسمانی و دو میدانی به همراه اهدای جوائزی چون توپ والی

توپ بسکتبال ، کفش و لباس ورزشی ، طناب ، توپ و تور و کارت هدیه در روستاهای شارک ،کهن و دنسر 

تلنگ 

  به فرهنگسرای دارالفنون اهدای یک فوتبال دستی

                                                    

  اشتغالزایی و کارآفرینیاقدامات حوزه 

 تولید لباس همراه مادر، برای مادران مددجویان بخش خون بیمارستان بهرامی  دوخت و

 تولید روپوش پزشکی برای داوطلبین تیم آموزش و کارناوال شادی فعال در مراکز درمانی

 تولید پیکسل فرهنگی و روحیه افزا در راستای فروش به نفع امور خیریه

 ق محروم تولید کیف کوله پشتی برای دانش آموزان مناط

  تولید عدد جامدادی برای دانش آموزان مناطق محروم

  دوخت و تولید اسکارف و پرچم مسابقات ورزشی در راستای اقدامات تیم ورزشی مناطق محروم

  دوخت و تولید ماسک پارچه با طرح های چاپی برای داوطلبین تیم پویش و بحران و داوطلبین تیم اجرایی

 ای در راستای فروش در پیج اینستاگرامی بانودوچ  دوخت و تولید ماسک پارچه

 دوخت و تولید تونیک و تی شرت در راستای فروش در پیج اینستاگرامی بانودوچ

  دوخت و تولید مانتو ، شلوار ، پیراهن ، دامن ، جلیقه ، روپوش پزشکی و ماسک از سفارشات شخصی عوام

مردم به نفع امور محرومیت زدایی خیریه 

 ولید نمونه لباس در طرح های متنوع جهت ارائه نمونه به مشتریان و سفارش گیری دوخت و ت

  دوخت و تولید کیف و کاله آفتاب گیر در راستای فروش به نفع امور محرومیت زدایی مجموعه

  سفر به منطقه 9برگزاری ورکشاپ های آموزش سوزن دوزی و خیاطی در میان بانوان مناطق محروم در طول

   بستر های مناسب جهت اشتغال و سوزن دوزیایجاد آفتاب و پیگیری اقدامات تولیدات داخلی آنان بانوان

  اجرای سوزن دوزی بر روی محصوالتی از قبیل مانتو ، شال ، کوسن ، دستبند ، ساک پارچه ای ، شومیز ، تی

شرت ، بلیز و کیف در راستای فروش به نفع امورمحرومیت زدایی منطقه . 

  ساک های دستی پارچه ای تولید

  تولید جامدادی

  یک تن ترشی انبهانبه و تولید برنامه ریزی و تشکیل گروه تولید ترشی 

  دوخت لباس های محلی بلوچی 

  اشتغالزایی برای یکی از مددجویان از طریق رهن مغازه

  زه دوزی 
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 صورت گرفته  به مناطق محروم سفر های و  ید هادباز 

  صورت  8988الی  40هادی با جهادگران داوطلب موسسه به مناطق محروم در سالهای سفر ج 88تاکنون

.گرفته است

 

 احداثپروژه های در دست 

 ساخت خوابگاه دخترانه

 اردوی پسران آفتاب به تهران

 ساخت مدرسه کنارک

 بازسازی و تکمیل کالس مارنگز

 شروع اقدامات ارسال آب شیرین کن لیردف

 آباد تعویض برق کشی جدگال

 ساخت خانه کودک لیردف

 )راه اندازی تیم مراد )مرکز رشد استعداد های درخشان

 

 بخشی از اقدامات انجام شدهگالری عکس 

 

 

 

 

 

 

 بازسازی دبیرستان دخترانه کهن
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 ساخت مدرسه کارو دانش پسرانه روستای دنسر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ساخت مدرسه در روستای بل باال                                            
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 بازسازی مدرسه روستای خندق
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 راه اندازی و تجهیز دارالفنون        
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 برق رسانی با سلول خورشیدی به روستای چراغ آباد

 

 

 

 

 آب رسانی به روستای شیخ کلگ
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 آب شیرین کن در روستا های تلنگ 0نصب  و راه اندازی 

 

 

 

 

 

 

 تجهیز درمانگاه لیردف
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 اردوی آموزشی پژوهشی پسران آفتاب به تهران

 

 

 

 

 داشت سورک در لیردفبازسازی خانه به



17 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازسازی خانه بهداشت ماندیرو
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منطقه کودکان ، مهارتی، خالقیتی و ورزشیعمرانی ،موزشامور آارتقا مشارکت در   
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تلنگ در نیازمندفرد  خانه بازسازی

 

 

 

 ساخت خانه کودک نوحانی بازار
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 9011 - 9911 های  گزارش اقدامات تیم مددکاری در سال

اری تیم مددک نقدیعملکردگزارش 

 با است توانسته کمیته این یابد، می اختصاص مالی حوزه بهمددکاریکمیتهاصلییانباتوجه به آنکه  شر

 مخارج تامین به ذیل حوزه 85 در دو سال اخیر در تنها مردمی، نقدی های کمک از عظیمی حجم جذب

 خود نوع در که بوده است  تومان یونمیل 191به افزایش ورود نقدی معادل  اقدام خود منجر  این بپردازد.  خیریه

غیرنقدی این  و نقدی های  حوزه در الزم مخارج تامین است ذکر شایان  .است تحسین درخور و برانگیز تامل

 صورت گرفته است. مردمی های کمک جذب راه از مستقیما و این تیم نیازهای  به واسطه نشر اعالم  صرفا تیم

مددجویان ارائه شده است  نقدی بهلذا خدمات ذیل به صورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گزارش عملکرد غیر نقدی 

مددکاری به دست  تیمشود از طریق  در طول سال اقالم اهدایی که از طرف خیرین به موسسه اهدا می

مجموعا  8988و  44مذکور در سال  رسد. ارزش اقالم اهدایی های نیازمند می مستحقین واقعی و خانوار

که جزئیات ارائه این خدمات در قالب جدول زیر به پیوست تقدیم حضورتان  باشد می میلیون تومان 135حدود 

می گردد . 

عنوانردیف

خریددارو

ترخیص

کاردرمانیوگفتاردرمانی

شیرخشکوپوشک

آزمایش

توزیع بسته غذایی 

تجهیزاتپزشکی

حمل و نقل 

مسافر مناطق محروم 

88بازسازی منزل مددجو

متفرقه ی درمانی 88

سوپرمارکت 81

جارهرهن و ا 88

پخت نذری 89

متفرقه 85
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عنوانردیف  

 شیر خشک و پوشکاهدا

 بسته غذاییاهدا

 ویلچراهدا

 تشک مواجاهدا

اجاره

 اسباب بازیاهدا 

 شیلد صورتاهدا

 تلفن همراهاهدا 

پد الکلیهدا ا 

88 مایع ضد عفونی کنندهاهدا

ماسک جراحیاهدا  88

یخچال فریزراهدا  81

ویزیت دندان پزشکیارائه خدمات  88

هورمون رشدتامین  89

دارو برای مناطق محرومتامین  85

 تخت و کمداهدا  80

 لباس بزرگسالاهدا  82

 کفشاهدا  80

 لوازم التحریراهدا  84

 لباس بچه گانهاهدا  18

 سیستم کامپیوتراهدا  18

 بخاری برقی و گازیاهدا  11

 دوچرخهاهدا  18

 تبلتاهدا  19

 و شالگردن بافتنی هکالاهدا  15

 پیراهن پسرانهاهدا  10

 اسکان بیماران مناطق محروم 12

 ژل ضد عفونی کنندهاهدا  10

 فریم عینکاهدا  14

 ظروف منزلاهدا  88

 ه منزلپرداهدا  88

 جارو برقیاهدا  81

 فرش ماشینیاهدا  88

 تلوزیوناهدا  89

 اجاق گازاهدا   85

 گوشت قربانیاهدا  80

 چرخ خیاطیاهدا  82
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ری مددکاتیم اجراییعملکردگزارش 

 بازدیدازمنازل مددجویان معرفی شده به مجموعه در راستای نیازسنجی حقیقی و صحت گزارشات دریافتی

حومهوتهرانشهر  مختلفناطقمدر

 تشکیلپروندهوطبقهنیازمندی مددجویان بندیتحتپوششدردوگروه

آذوقهوپوشاکهای درمانی ،رفاهی،هزینهکمکالف(     

 درمانیهایهزینهکمکب( 

 ن در قالب پروژه آنادرمان روند مناطق محروم و پیگیری  به جهادی طی سفر های شناسایی بیماران نیازمند در 

مسافران مناطق محروم .

  ارجاع بیماران شناسایی شده در پروژه مسافران مناطق محروم به مراکز درمانی شهر تهران و پیگیری روند

درمان آنان 

 اجرایطرح تهیه وتوزیعلوازمخانگیموردنیاز مددجویان از قبیل : یخچال،ی ، فرش ، بخاری سیسمون

وکولرگازی 

 اجرایتوزیعتهیه و   طرحبستهمعیشتی  هایالبسه ودرماهمبارکرمضان

 اجرایتهیه  طرح توزیعولوازمالتحریربهمناسبتجشنشکوفههای مهر

 اجرایتهیه و طرحتوزیعالبسهوبستههایزمستان  معیشتی در فصل

  به آنها یانو معرفی مددجو خیرینرایزنی و ارتباط با

  ی مجموعهاسکان مددجویان شهرستان در مهمانسرا در راستایبا خیریه رها  همکاریتعامل و

  مددجویان در راستای تامین نیاز های آموزشی و تحصیلیآموزش  تیمهمکاری با تعامل و

  رهمکاری با اورژانس اجتماعی و معرفی چند خانواتعامل و
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 9011الی  9911گزارش اقدامات سایر تیم ها از سال 

 بازسازی شهر تهرانتیم الف( 

 9011مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

اعضای این تیم از هر قشری از جامعه در کنار هم  و داوطلبانه انجام می شود کامال فعالیت های این تیم به صورت

بهزیستی  فضای مراکزا ارائه خدماتی چون رنگ آمیزی ، طراحی و به طورکلی بازسازی و زیباسازی جمع شده و ب

هدف از این کار نشاندن  . بخشند جان تازه می ، به این مراکز ارستان های کودکان، مدارس کودکان کار و بیم

ها  انتخاب رنگشایان ذکر است  باشد.  می آنان و کاستن فشار روحی ازمراجعان و مددجویان مراکز لبخند بر لب 

با توجه به حوزه فعالیت آن  حوزه کودک وشناسان روان ان ومشاورزیر نظر دیوار  ، طرح ها و اقدامات این تیم 

داوطلبانه درسال  خدمات نفرساعت 7711 ارائه با خود همت و یاری داوطلبین هگردد. این تیم ب مرکز انجام می

 توانست 8988

 :بازسازی نماید از قبیل مراکز ذیل را  مرکز 1 

کودکان کار شوش خانه 

مرکز کودکان استثنایی حاجی بابایی 

ش رست و فیزیوتراپی بیمارستان کودکان بهرامیبخ 

مدرسه کودکان کار کریمی 

مرکز معلولین وحدت 

مدرسه امام جواد 

مدرسه شهید صدوقی 

مرکز توانبخشی بهار 

مرکز توانبخشی کوثر 

نیمکت مدارس 888بازسازی  

 

 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال  

ارائه خدمات کمتر  از سال  و به علت شیوع ویروس کرونا باخود ن مت و یاری داوطلبیه هب 44در سال  این تیم

مراکز ذیل را  متر مربع 9973به مساحت مجموعا  مرکز 1فعالیت داوطلبانه توانست  نفرساعت  0171 های قبل با

 بازسازی نماید :  )کاهش تعداد مراکز نسبت به سال های پیشین به علت شیوع ویروس کرونا (

رهیختگان امید مرکز بهزیستی ف 

مرکز بهزیستی یاسر  

مرکز نگهداری دختران بهشت  

بخش داخلی بیمارستان کودکان بهرامی  

مرکز کودکان کار صبح رویش واحد پرتو  

بخش تاالسمی و شیمی درمانی بیمارستان کودکان بهرامی  

 فعال می باشد . نو داطلب  828جذب   44در سال  از دیگر فعالیت های این تیم
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 9911صری بر عملکرد این تیم در سال مخت

 توانست 40داوطلبانه درسال  خدمات نفرساعت 91913 ارائه با خود همت و یاری داوطلبین هاین تیم ب

 :بازسازی نماید از قبیل مراکز ذیل را  مرکز 99 

بازسازی کارگاه آموزشی مرکز معلولین نارمک  

بازسازی مرکز خانه سالمت وحدت اسالمی   

زی حیاط مرکز بهزیستی آوای رضوان بازسا  

بازسازی بخش جانبی اورژانس بیمارستان کودکان بهرامی  

بازسازی سالن جشن و همایش مرکز معلولین نارمک  

بازسازی بخش پذیرش بیمارستان بهرامی 

بازسازی دبستان استثنایی شهید اشرفی اصفهانی  

بازسازی بخش جراحی بیمارستان بهرامی   

رسه کودکان کار حوالی میدان خراسان بازسازی مد  

بازسازی بخش اعصاب بیمارستان طبی کودکان   

بازسازی مرکز امید فردا  

بازسازی مدرسه کودکان کار صبح رویش  

بازسازی دفتر خیریه  

9917مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

از مرکز  99توانست  42داوطلبانه درسال فعالیت  نفرساعت 7001 ارائه با خود همت و یاری داوطلبین هاین تیم ب

  قبیل مراکز ذیل را بازسازی نماید : 

بازسازی اتاق بازی کودک در انستیتو روانپزشکی تهران  

بازسازی مدرسه سفیران مهر آسمان واقع در شهر ری  

بازسازی مرکز معلولین دخترانه هفتم تیر واقع در الهیه   

واقع در شهر ری  بازسازی مدرسه کودکان کار ایلیا  

بازسازی مرکز بهزیستی فرمانیه   

بازسازی بخش اطفال بیمارستان امیر المومنین  

سال آوای رضوان 89بازسازی مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی دختران باالی   

بازسازی مرکز نگهداری معلولین ذهنی نرگس  

تان سوم شعبان بازسازی و راه اندازی بخش اطفال بیمارس 

بازسازی بخش رادیولوژی بیمارستان بهرامی   

بازسازی مجتمع بهزیستی ولیعصر )عج(   

 40بازسازی مرکز معلولین نارمک در سال  

40بازسازی خانه سالمت وحدت اسالمی درسال   
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 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

از  مرکز 1توانست  40فعالیت داوطلبانه درسال  نفرساعت 1111 ارائه با خود همت و یاری داوطلبین هین تیم با

  د : بازسازی نمایقبیل مراکز ذیل را 

مرکز نگهداری و آموزشی سرای نور  

مرکز معلولین ذهنی وحدت   

مرکز آموزشی ناشنوایان نیم روز   

مرکز بهزیستی شیر خوارگاه شهید ترکمانی   

مرکز توانبخشی و حرفه آموزی شریعتی   

کز شهید ذوالفقاریمر  

بیمارستان بهرامی  

 مرکز بهزیستی دختران جوادیه 

 9913مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

از   مرکز 3فعالیت داوطلبانه  نفرساعت 1911با ارائه توانست  45درسال  خود همت و یاری داوطلبین هین تیم با

 بازسازی نماید. قبیل مراکز ذیل را 

ستان بهرامی بازسازی بخش های بیمار 

بازسازی خانه کودک ولیعصر  

بازسازی مرکز پسرانه یاسر  

بازسازی مرکز معلولین ذهنی نارمک  

بازسازی مرکز نگهداری ضرغامی 



 شهر تهران کارناوال شادیتیم ب(                                              

به  مذهبی  اعیاداسبت های خاص همچون همچنین در من هر هفته و، تیمی متشکل از داوطلبین موسسه 

و  برگزاری جُنگ های شادی ، تئاتر کودکرفته و با درمانی یا حمایتی عیادت کودکان در بیمارستان ها و مراکز 

گامی در راستای افزایش روحیه بیماران و مددجویان برمی دارد . این اقدام در  اجرای کارناوال های موسیقی

 از درمان ، بهبود و تسهیل روند درمان و افزایش روحیه ناتوانان صورت می پذیرد .راستای کاهش آالم ناشی 

شیوه ارتباط گیری و آموزش های بهداشتی و تمامی  شایان ذکر است پیش از حضور داوطلبین در مراکز نامبرده 

عبور کرده تا  ن آموزش داده می شود وداوطلبین از فیلتر های مذکوریکنش اجتماعی با مددجویان به داوطلب

 .صورت پذیرد به بهترین نحو  این عمل نیک 

 9011مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

اجرای جشن و کارناوال شادی به مناسب شب یلدا  

کودک تحت پوشش  088اجرای جشن و کارناوال شادی در مرکز نگهداری هرندی به نفع  

اجرای جشن و کارناوال شادی اتاق آبی به نفع کودکان دارای بیماری اوتیسم 
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اجرای جشن و کارناوال شادی در مرکز نگهداری کودکان بد سرپرست و بی سرپرست 

جشن و کارناوال شادی در بیمارستان کودکان بهرامی 98اجرای  

نو داوطلب 588جذب  

 انجام پذیرفت. 8988سال نفرساعت فعالیت داوطلبانه در  2288ر مجموع د 

 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

 9131معادل  کارناوال شادی حضوری 59 در مجموع  به این تیم پیوسته وداوطلب نو  888مجموعا  44در سال  

و با حضور حداقلی پروتکل های بهداشتی  کامل کودکان با رعایت مراکز درفعالیت داوطلبانه نفر ساعت 

 ،میوه، شیرینی اقالمی چون  هر کارناوال در  ( برگزار شد .به علت همه گیر شدن ویروس کرونا  ) داوطلبین

توزیع شد کودکان و مددجویان در میانو ...  های خالقیت افزا  نمدی، کاردستی های آبمیوه، هدیه، گیفت

 ع مددجویان به صورتبه نفکارناوال شادی  3اجرای  همچنین در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 

.پیگیری شد مجازی

فینگیلی ها بود. تیزر های موسیقیایی مجموعه و ضبط برنامهمله فعالیت های دیگر این تیم ضبط جاز  





9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

 کان کود مراکز درمانی درداوطلبانه  فعالیتنفر ساعت  9193 کارناوال شادی معادل 01مجموعا  40در سال  

های  نمدی، کاردستی های آبمیوه، هدیه، گیفت ،میوه، شیرینی اقالمی چون  هر کارناوال . در برگزار شد

ی اجرایی کارناوال های توزیع شد. )برای کاهش هزینه ها کودکان و مددجویان در میانو ...  خالقیت افزا 

 ساخت و  40گیفت در سال 8588 با خروجی داوطلبان این تیم شروع به ساخت گیفت های نمدی مذکور

های خالقیت افزا نمودند . کاردستی

 

 9917مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

 کودکان  مراکز درمانی درداوطلبانه  فعالیتنفر ساعت  5111 کارناوال شادی معادل 77مجموعا  42در سال  

های  نمدی، کاردستی های ، گیفتآبمیوه، هدیه ،میوه، شیرینی اقالمی چون  هر کارناوال . در برگزار شد

.توزیع شد کودکان و مددجویان در میانو ...  خالقیت افزا 

امام  قی این تیم با موضوع مدح تیم موسیزیر  محتوای صوتیطراحی و اجرای اولین این سال همچنین در  

رضا )ع( تهیه شد. 



 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

 کودکان  مراکز درمانی درداوطلبانه  فعالیتنفر ساعت  5311 اوال شادی معادلکارن 31مجموعا  40در سال  

های  نمدی، کاردستی های آبمیوه، هدیه، گیفت ،میوه، شیرینی اقالمی چون  هر کارناوال . در برگزار شد

.توزیع شد کودکان و مددجویان در میانو ...  خالقیت افزا 
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 9913مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

 کودکان  مراکز درمانی درداوطلبانه  فعالیتنفر ساعت  311111 کارناوال شادی معادل 911مجموعا  45ل در سا 

های  نمدی، کاردستی های آبمیوه، هدیه، گیفت ،میوه، شیرینی اقالمی چون  هر کارناوال . در برگزار شد

.توزیع شد کودکان و مددجویان در میانو ...  خالقیت افزا 

 

بازخورهای قابل تامل و جالبی نیز داشته است درمانی  در بیمارستان ها و مراکز  ری کارناوال های مذکوربرگزا 

کودکان بعد از افزایش اشتهای خندیدن کودکان بعد از دوره های طوالنی افسردگی و شنیده ها حاکی از  که

است. بی اشتهایی طوالنی مدت های



 

 شهر تهرانتیم آموزش ج( 

پیامرسان های  از ، خالقیت افزایی و دور کردن کودکانی تحصیلارائه خدمات آموزشی و ا هدف ب تیم ینا

تعدادی از باتوجه به آنکه  و فعالیت خود را در مراکز درمانی پیگیری می نماید . یجاداجتماعی و فضای مجازی ا

اقدامات درمانی  نیازمند بهکودکان سرطان و بیماری های خاص همچون کودکان مبتال به  علی الخصوصکودکان 

کنند و شرایط تحصیل و  سپری می مراک درمانی زمان زیادی از زندگی خود را در، دیالیز  طوالنی مدتی چون

ارائه تعدادی از داوطلبین یک روز از هفته خود را به برآن شدیم تا فراهم نیست،  مناسبی برای آنهاآموزش 

هند . داوطلبین این تیم با حضور در مراکز درمانی اختصاص دنها و در محل درمان آاین کودکان خدمات به 

های خالقیت  کاردستیساخت آموزش  ی تحصیلی ، آموزش دروس عقب افتاده به اقداماتی از قبیل  مددجویان

 ند. پرداز ، بازی درمانی و ... میافزا 

 

 9011مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

و بازی درمانی به کودکان و دانش آموزان بستری در مراکز درمانی و ساعت خدمات آموزشی  100ارایه  

بهزیستی

 توزیع چندصد بسته آموزشی و خالقیت افزا در میان دانش آموزان 

 

 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال  

 هایفعالیت شیوع ویروس کرونا مجبور به حذف اکثر  محدودیت های ناشی از به علت 8844این تیم در سال  

مرکز معلولین  و ارائه خدمات نامبرده به کودکان حضوری خود شد، با این حال برنامه هایی از جمله همکاری

. همچنان تداوم یافت نارمک و موسسه طلوع بی نشان ها 

در بخش های خون و دیالیز برای مددجویان و همچنین کالس های رفع اشکال درسی به صورت غیرحضوری  

نجام پذیرفتاات نامبرده موسس
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 پیوستند . به تیم آموزش  نو داوطلب  58،  44در سال  

 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

مراکز بدون احتساب روزهای تعطیل رسمی در  و  روز سال 805مفختر بود تا در  8840ین تیم در سال  

ل تعطی م در برخی از ایامداوطلبین مشتاق این تیشایان ذکر است  درمانی کودکان خدمت رسانی نماید .

رسمی نیز خدمت رسانی های خود را تداوم بخشیدند . 

 10به مدت کودکان بهرامیفوق تخصصی در بیمارستان خدمات ارائه شده توسط این تیم با حضور داوطلبین  

پیگیری شد. ی در سالحضور روز فعالیت 108( و ثانیه 508088دقیقه و  4808ساعت و  850) در ماه  روز

 روز 89به مدت در بیمارستان سوانح سوختگی مطهری خدمات ارائه شده توسط این تیم با حضور داوطلبین  

پیگیری شد. ی در سالحضور روز فعالیت 800( و ثانیه 821088دقیقه و  1008ساعت و  90) در ماه 

 در ماه  روز 5مدت به  رسول اکرم )ص(در بیمارستان خدمات ارائه شده توسط این تیم با حضور داوطلبین  

پیگیری شد.  ی در سالحضور روز فعالیت  08( و ثانیه 98188دقیقه و  218ساعت و  81)

ساعت و  81) در ماه  روز 5مرکز معلولین نارمک مدت در خدمات ارائه شده توسط این تیم با حضور داوطلبین  

د. پیگیری ش ی در سالحضور روز فعالیت  08( و ثانیه 98188دقیقه و  218

دقیقه و یا  850908ساعت یا  1080 و معادل  مرکز  9 ا ارائه خدمات داوطلبانه درمجموعکلی به طور   

صورت گرفت .ثانیه  4800088

تومان  888/858جلسه ای  ارزش نقدی ارائه خدمات با احتسابو  مراکز درمانیروانشناس در 858حضور با  

صورت  40توسط داوطلبین این تیم در سال رایگان  یشناسروان ( خدماتتومان 888/588/11عا معادل وجم)م

پذیرفته است . 

با من بخوان برگزار و  مراقبه گروهی ،روانشناسی با موضوع تکنیک های ذهنی  دوره های آموزشیهمچنین   

به رایگان  یآموزش خدمات تومان 888/885/9مبلغ حق الزحمه هر مشاور معادل  گردید و با احتساب 

.ارائه شد مددجویان 

 9917مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

روزانه در بیمارستان های بهرامی، سوانح سوختگی، رسول اکرم )ص(، مفید و مرکز نیز  42تیم در سال این  

خدمات آموزشی نامبرده در فوق را پیوسته ارائه می داد . معلولین نارمک 

 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

بدون  (ساعت 1882معادل از سال ) روز 148 ، با ارائه خدمات آموزشی در 8840ش در سال تیم آموز 

سوانح سوختگی خدمت رسانی خود را تداوم احتساب روزهای جمعه و تعطیل در بیمارستان بهرامی و 

ده در ساعت فعالیت داوطلبانه توسط داوطلبین این تیم در مراکز درمانی نامبر 550و  884بخشید و به تریب 

این سال ارائه شد.
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 ها ) شهر تهران  ( تیم پویش و بحراند( 

شیوع ویروس توجه به مواجه شدن جامعه ی کنونی با بحران های طبیعی عالی الخصوص مواجهه با بحران با  

 و با هدف پرورش و رشد داوطلبین در مواجهه با وقایع طبیعی چون سیل ، 44، این تیم از سال  44در سال  کرونا

زلزله ، شیوع بیماری هایی چون کرونا و ... تشکیل شد و در قالب موارد مذکور آماده امداد رسانی فوری به مناطق 

 آسیب دیده و خدمت رسانی به مددجویان می باشد . 

 9011مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

پک تحصیلی به نفع دانش آموزان مناطق محروم  1588تفکیک و بسته بندی  

"بازی را دست به دست کن"عروسک اهدایی در پویش  0588ته بندی بس  

اجرای پروژه نذر آبرو و تسویه حساب های سوپر مارکت های مناطق کم برخوردار  

پخت و توزیع نذورات به نفع مددجویان تحت پوشش مراکز تگهداری کارتن خواب ها و نیازمندان مناطق  

 کم برخوردار 

9911یم در سال مختصری بر عملکرد این ت 

با توجه به مواجهه با شیوع ویروس نادر کرونا در راستای امدادرسانی فوری به جامعه گروهی متشکل از  

مراکز کارتن خوابی،  و توزیع در میان ضدعفونیو مایع ماسک  80888داوطلبین جسور این تیم با تهیه 

امداد رسانی خود را آغاز نمود .بهزیستی و ... 

 ی نذری در سال و توزیع در میانغذا 1888حداقل  پخت 44الیت های دیگر این تیم در سال از جمله فع   

خانوار های کم بضاعت می باشد .

در مناطق کم سوپر مارکت ها  های تسویه حسابهایی چون  این تیم سردرمدار اقدامات اجرایی پروژه 

های فرهنگی توزیع پیکسل تهیه و نان ،  رایگان توزیعتهیه و کودکان،  در میان آبنبات تهیه و توزیع، برخوردار

 باشد. ، پاکسازی محیط زیست و ... میدر میان عوام مردم  هدف امید بخشی در دوران کرونابا 

 

 شهر تهران تیم رشد و پویاییح( 

 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

رتقا فرهنگ ارتباطات سالم و رشد و پویایی و با هدف توانمندسازی داوطلبین موسسه و ا 8844این تیم از سال 

داوطلبین تشکیل شد . فعالیت های خود را به صورت کامال داوطلبانه و با حضور اساتید مجرب به نفع موسسه 

تصویربرداری ، برگزاری رویداد  ورکشاپ هایبرگزاری  44جمله فعالیت های این تیم در سال پیگیری نمود . از 

، این تیم در پایان سال خیریه می باشد داوطلبین مورد نیاز دوره های سایر نیازسنجیاند و  سفیران کودکان فرشته

 با تیم منابع انسانی ادغام گردید. 44

 

 



31 
 

 شهر تهران تیم منابع انسانیخ( 

داوطلبین این  .نو داوطلبین و گسترش فعالیت های خیرخواهانه تشکیل شد با هدف جذب  و 44این تیم در سال  

اعته و به طور کامال داوطلبانه به پاسخگوئی سواالت نو داوطلبان و عوام مردم در راستای پیوستن به س 19تیم 

 عبارت است از:  8988و  44 از جمله فعالیت های این تیم در سال خانواده کودکان فرشته اند می پردازند .

نو داوطلب در راستای افزایش داوطلبین مجموعه 1494جذب  

مربوطههای به تیم  آنان طلبین و هدایتبررسی تخصص داو 

در بدو ورود به تیم های مجموعه آماده سازی داوطلبین  رویداد مجازی در راستای 2برگزاری  

برگزاری کمپین جذب داوطلب 

برگزاری کارگاه های مختلف کنترل استرس و مهارت افزایی 

های مجموعه بررسی ایمیل  

مجموعه داوطلبین فعال تقدیر نامه بهارسال  

داوطلبینبه تبریک تولد ارسال متن   

 فعالیت داوطلبی نفر ساعت  1715مجموعا 

 شهر تهران تیم روانشناسید( 

و با هدف ارائه خدمات روانشناسی به مددجویان تحت پوشش موسسه و کودکان و مادران  44این تیم از سال 

خدمات ارائه شده  از جملهالیت خود را آغاز کرد . مبتالیان بستری در مراکز درمانی به صورت کامال داوطلبانه فع

 : می توان به موارد ذیل اشاره نمود  8988و  8844توسط داوطلبین این تیم در سال 

به صورت رایگانروانشناس و روانپزشکبه متخصصان بالینی مددجو 88ارجاع  

استای  گروه درمانی از طریق تعامل با بازی ایجاد بستر های مناسب در رارائه خدمات روان درمانی کودک   

تیم روانشناسی محک در بخش خون و انکولوژی بیمارستان بهرامی

و روان درمانی گروهی برنامه ریزی و ایجاد تیمی در راستای ارائه خدماتی چون آموزش ارتباط گیری صحیح   

بخش خون بیمارستان بهرامی کودکان بستری در به صورت مجازی برای مادران

و آگاه شو اجتماعی چون  پروژه های آگاهی افزاییو حقوقی مجموعه در راستای بهبود با تیم فرهنگی  تعامل  

کودک آزاری ، کودک همسری ، بزهکاری کودکان و آسیب برنامه آگاهی افزایی با موضوعات 9تهیه و تولید 

های فضای مجازی

 ادران مددجویان بستری در مراکز درمانی ارائه خدمات روانشناسی در قالب کانال تلگرامی برای م 

و ارجاع به مشاوران دانش  راستای انجام مصاحبهدر  مناطق محروم موسسه با تیم مشاوره تحصیلی تعامل 

آموزان آسیب پذیر، برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی ، عزت نفس و برنامه ریزی برای دانش آموزان 

نوجوان مدارس بلوچستان 
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در بازسازیباید ها و نباید های طراحی موسسه در راستای آموزش بازسازی برای تیممقاله ای دوین و تتهیه  

. این کار با هدف پیشرفت اصولی تیم بازسازی و ارائه خدمات بازسازی  فضای های بیمارستانی کودکان

متناسب با مددجویان هر مرکز پیگیری شد . 

نشر آن در بستر اربرد روانشناسی برای مخاطبین خیریه به زبان ساده و مقاالت پرک تهیه ، تدوین و گرد آوری 

های مجازی موسسه در راستای آگاهی افزایی عموم مردم در هر ماه و دو مرتبه . 

انو ذهن درمانگر ان، روانشناس انبا روانپزشکآموزشی در بستر اینستاگرامی خیریه الیو برگذاری 

ناطق محروم هدف روانشناسی در مو اصولی خدمات برنامه ریزی حرفه ای  در راستای هایی انجام پژوهش  

پرسشنامه های  پیمایش آماری روانشناسی در منطقه محروم هدف از طریق ارائه ، توزیع و جمع آوری 

نوجوانان منطقه و بررسی و تفسیر پرسشنامه ها توسط داوطلبین تیمدر میان روانشناسی 

انشناسی به منظور همکاری با خیریه جهت ارجاع مراجعین به صورت رایگانهماهنگی با کلینیک های رو 

 دوره هایهماهنگی با مراکز مشاوره و اساتید روانشناسی و روانپزشکی به منظور برگزاری کارگاه ها و   

خیریه روانشناسی برای داوطلبین ، مسئولین ، مددجویان

مراکز بهزیستیبرگزاری دوره های مهارت زندگی به نفع مددجویان  

 خدمات مشاوره روانشناسی به مددجویان بیمارستان فوق تخصصی بهرامی  ارائه 

 خدمات روان درمانی به مددجویان تحت پوشش با همکاری مراکز روانکاوی و روان درمانی ارائه  

 برگزاری الیو های آموزشی حوزه روانشناسی و آگاهی افزایی در بستر اینستاگرام موسسه و با حضور 

متخصصین و کادر درمان 



فعالیت داوطلبی نفر ساعت 9117 مجموعا 



 شهر تهران تیم فرهنگیذ( 

این تیم با هدف فرهنگسازی اجتماعی ، بهبود عملکرد زندگی افراد جامعه ، آموزش باید ها و نباید ها در مقابل 

ال به بیماری ها ، یادآوری عادات روزمره ناهنجاری های اجتماعی ، ارائه راهکار های توانمندسازی و جلوگیری از ابت

 خوب و ... تشکیل شد . 

 9011 - 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 



ن ، روز جواهای فرهنگی در راستای افزایش آگاهای های عمومی و فرهنگسازی در مناسبت های تهیه پوستر  

اهدای ، روز روز معلم و روز کارگر ،  های خاصروز بیماری ،روز زمین ، روز امید،  روز طبیعت،روز سالمت

روز جهانی حمایت از قربانیان خشونت و روز مبارزه  ، روز اهدای خون  ،روز محیط زیست،روز خانواده ، عضو 

روز گفتگو و تعامل سازنده با ،روز ادبیات کودکان و نوجوانان،کیسه پالستیک نروز جهانی بدو، با مواد مخدر

، روز جهانی ناشنوایان ،  روز آتش نشانی و ایمنی ، روز انسان دوستی  ،  روز خانواده، روز اهدای خون  ،جهان 

روز جهانی ، روز جهانی پوکی استخوان ،  روز جهانی دختر، روز جهانی ریشه کنی فقر، روز جهانی نابینایان 
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روز مبارزه با خشونت علیه  ، ز جهانی کودک رو،  روز کتاب و کتابخوانی،  روز جهانی دیابت،  فرهنگ عمومی 

، روز جهانی عاری از خشونت و افراط گری ، روز جهانی با فساد،  روز جهانی معلوالن،  روز جهانی ایدز، زنان 

روز ، روز جهانی زبان مادری ،روز جهانی سرطان، روز جهانی احترام به قانون  ،  روز ایمنی در برابر زلزله 

روز درختکاری و ...، مین و بانوان بزرگداشت ز

، کلیپ قضاوت ویدیو  فرهنگساز از قبیل : محتوای های تصویری و سناریو نویسی برای ساختپردازی ایده  

و ... آگاه شو  ، سوپراستار

هنر نه  ،ترویج شکرگذاری  ،بدانیم و صحیح بخوانیم  ، های شهری  انجام پروژه هایی همچون: ساماندهی زباله 

نذر چهل ، ارزش دادن به زندگی خود و دیگران  ، احترام به حریم شخصی خود و دیگران  ، ن و نه شنیدن  گفت

 و ... روز چهل معرفت 

بلوچستان و ...  فرهنگی تهیه جمالت انگیزشی برای بیلبوردهای  

 

فعالیت داوطلبی نفر ساعت 1951مجموعا 

 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

 عبارت است از :  40ای تداوم اهداف نامبرده در فوق فعالیت های این تیم در سال در راست

ویدیو کلیپ آموزشی در راستای افزایش آگاهای های عمومی و فرهنگسازی  با  9فرهنگی و پوستر  88 تهیه 

زلزله، هوای سالمت دندان ها، ازدواج کودکان در سنین پایین، آلودگی هوا، ایمنی در برابر موضوعاتی چون  : 

کودکان کار و ...  ارتباط صحیح با پاک، کرونا، رفتار با کودک، رفتار خوب،

برگزاری کمپین های محیط زیستی چون جمع آوری داوطلبانه زباله ها ی سطح شهر. 

در راستای افزایش توانمندی های جسمی داوطلبین در مواجهه با چالش هاکوهنوردی  برگزاری دوره های 



فعالیت داوطلبی نفر ساعت 97131مجموعا 

 9917مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

 عبارت است از :  42در راستای تداوم اهداف نامبرده در فوق فعالیت های این تیم در سال 

برگزاری کمپین های محیط زیستی چون جمع آوری داوطلبانه زباله ها ی سطح شهر. 

ت جشن یلدا تهیه و توزیع گیفت های فرهنگی به مناسب 

محتوای تصویری فرهنگی کودک در راستای آموزش های الزم به کودکان 08تهیه و تولید  

آگاهی افزامحتوای نگارشی  21تهیه و تولید  

فرهنگی در راستای افزایش آگاهی مخاطبین خیریه پوستر  85و تولید  تهیه 

هدف  زیع در مناطق محرومتو در راستای آگاهی افزا و فرهنگ سازبروشور های تهیه و تولید  

کودکان کار و ... مدارسبهداشتی در  های  تهیه و توزیع پک همکاری با تیم های اجرایی موسسه در راستای 

فعالیت داوطلبی نفر ساعت00101مجموعا 
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 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال

 عبارت است از :  40در راستای تداوم اهداف نامبرده در فوق فعالیت های این تیم در سال 

 تهیه و بسته بندی پاکت های ارزن سهم پرندگانو  برنامه اهدای خوناجرای کمپین های فرهنگی چون  

روانشناسی کودک در راستای آموزش های الزم به مخاطبین _محتوای تصویری فرهنگی 08تهیه و تولید  

مجموعه و در تعامل با تیم روانشناسی

آگاهی افزارشی محتوای نگا 10تهیه و تولید  

های خالقیت افزا و توزیع در میان کودکان مبتال به بیماری های خاص در تعامل با تیم کاردستی و تولید تهیه  

با همکاری فرشته های بستری در بیمارستانکارناوال شادی 

 فعالیت داوطلبی نفر ساعت 51179مجموعا 

 شهر تهران  تیم اشتغالزاییر( 

و با هدف هدایت مددجویان به موقعیت های شغلی موجود ایجاد شد و با  40ال این تیم در نیمه دوم س 

مدد به  4از بین رزومه های دریافت شده  رزومه از داوطلبین فعالیت خود را پیگیری کرد . 88دریافت 

مسئول کار  ،مسئول تولید محتوا  ،  تکنسین آسانسورفرصت های شغلی و کارفرمایان مربوطه در زمینه های 

 مسئول تولید محتوا آغاز کرد. در سمتنفر همکاری خود را به  8و مربی مهد کودک معرفی شدند  و دفتری

 به فعالیت خود پایان داد. 8844این تیم در پایان سال 

 شهر تهران تیم مستند سازیز( 

 9011 - 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

و تولید محتواهای تصویری مجموعه ائم از محتوای گزارشی ، اعالم نیاز تهیه  تمام تالش خود را در راستایم این تی

 و ... به کار گرفت و در این راستا خدمات ذیل را ارائه داد : 

مددکاری، ویدیو کلیپ در راستای تحقق اهداف مجموعه و با موضوعاتی چون : خدمات  818تهیه و تولید  

مشاوره، آموزش و ..اجرایی، بازارچه، بازسازی، بازارچه مجازی، 

فعالیت داوطلبانه و تولید محتوا نفرساعت  9598محتوا در قالب برداری و تدوین  تصویر ارائه خدمات 

 تیم مستند سازی با حضور داوطلبانه اساتید مجرب در جهت توانمند سازی داوطلبین ارائه خدمات آموزشی  

 سازیفعالیت داوطلبی در تیم مستند نفر ساعت 0301مجموعا 



 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

تهیه و تولید محتواهای تصویری مجموعه ائم از محتوای گزارشی ، اعالم نیاز و  در راستای نیز  40این تیم در سال 

 ... خدمات ذیل را ارائه داد : 

مددکاری، مات خد ویدیو کلیپ در راستای تحقق اهداف مجموعه و با موضوعاتی چون : 818تهیه و تولید  

.اجرایی، بازارچه، بازسازی، بازارچه مجازی، مشاوره، آموزش و ..
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فعالیت داوطلبانه و تولید محتوا نفرساعت  8988محتوا در قالب برداری و تدوین  تصویر ارائه خدمات 

محروم بلوچستان، سفر مشهد کودکان مبتال،  به مناطقجهادی  حضور داوطلبانه تیم مستند در سفر های 

و ...  سیل گلستان و لرستان



 فعالیت داوطلبی در تیم مستندسازینفر ساعت 9011مجموعا 



 9917مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

تهیه و تولید محتواهای تصویری مجموعه ائم از محتوای گزارشی ، اعالم نیاز  در راستای نیز  42این تیم در سال 

 و ... خدمات ذیل را ارائه داد : 

مددکاری، خدمات  ویدیو کلیپ در راستای تحقق اهداف مجموعه و با موضوعاتی چون : 58هیه و تولید ت 

.اجرایی، بازارچه، بازسازی، بازارچه مجازی، مشاوره، آموزش و ..

فعالیت داوطلبانه و تولید محتوا نفرساعت  1998محتوا در قالب برداری و تدوین  تصویر ارائه خدمات 



 فعالیت داوطلبی در تیم مستندسازینفر ساعت 5001مجموعا 

 شهر تهران تیم طراحیژ( 

با هدف تهیه و تولید پوستر های موردنیاز مجموعه ، موشن ، طراحی تقویم ، کارت پستال ، لوح و بنر  این تیم

 .تسلیت ، لوگو ، پیکسل ، پرچم و ... تشکیل شد

 9011 - 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

پوستر، موشن، تقویم، موکاپ، کارت پستال، تصویرسازی،  خروجی داوطلبانه از قبیل 8418و تولید  تهیه 

 و ... لوح تسلیت، بنرتسلیت، لوگو، پیکسل، بنر، پرچم

 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

تصویرسازی، لوح پوستر، موشن، تقویم، موکاپ، کارت پستال،  خروجی داوطلبانه از قبیل 821تهیه و تولید  

...و  تسلیت، بنرتسلیت، لوگو، پیکسل، بنر، پرچم

 9917مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

پوستر، موشن، تقویم، موکاپ، کارت پستال، تصویرسازی، لوح  خروجی داوطلبانه از قبیل 08تهیه و تولید  

...و  تسلیت، بنرتسلیت، لوگو، پیکسل، بنر، پرچم

 9911ین تیم در سال مختصری بر عملکرد ا
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پوستر، موشن، تقویم، موکاپ، کارت پستال، تصویرسازی، لوح  خروجی داوطلبانه از قبیل 98تهیه و تولید  

 و ... تسلیت، بنرتسلیت، لوگو، پیکسل، بنر، پرچم

 شهر تهران تیم بازارچهس( 

تشکیل و اقدامات خود را  این تیم با هدف برگزاری بازارچه های خیریه به نفع امور محرومیت زدایی موسسه

 پیگیری نمود . 

 9011 - 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

و ایجاد محدودیت در برگزاری بازارچه های حضوری این تیم  8988و  44باتوجه به شیوع ویروس کرونا در سال 

ز این راه منجر به افزایش با هدف پیگیری امور خود اقدام به برگزاری بازارچه های مجازی نمود و ا 44در سال 

 ورودی نقدی و غیرنقدی مجموعه شد .

 9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

 عبارت است از :  40در راستای تداوم اهداف نامبرده در فوق فعالیت های این تیم در سال 

ین مالی اقدامات دوره بازارچه خیریه در باغ کتاب شهر تهران و خانه مهر رضا در راستای تام 0برگزاری  

موسسه

دوره بازارچه خیریه در دانشگاه های شهر تهران در راستای تامین مالی اقدامات موسسه 0برگزاری  

معرفی اقدامات مجموعه و جذب داوطلب با قراردادن کانتر های روابط عمومی در بازارچه های برگزار شده  

زارچه نامبرده در فوق شد . با 0فرم عضویت در  208که این امر خود منجر به دریافت 

9911مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

دوره بازارچه خیریه در دانشگاه های شهر تهران در راستای تامین مالی اقدامات موسسه 0برگزاری  

فرم  588با قراردادن کانتر های روابط عمومی در مراکز تجاری و فرهنگی که این امر خود منجر به دریافت  

بازارچه نامبرده در فوق شد.  0ر عضویت د

 9917مختصری بر عملکرد این تیم در سال 

دوره بازارچه خیریه در راستای تامین مالی اقدامات موسسه 1برگزاری  

فرم  458کانتر روابط عمومی در مراکز تجاری و فرهنگی که این امر خود منجر به دریافت  85با قراردادن  

ر فوق شد. بازارچه نامبرده د 0عضویت در 

 مجازی تیم بازارچهش(  

از  در راستای تامین مالی اقدامات نیکوکارانه مجموعه وموسسه داوطلبین فعال  برای این تیم با هدف کارآفرینی

با مشارکت شرکت بیدک کرد و  های اجرایی آن  شروع به برنامه ریزی و بنا کردن زیرساخت 42اسفند سال 

عالیت رسمی خود را آغاز کرد.  این تیم در جهت توانمند سازی فروشگاه ها ف 40سرانجام در اردیبهشت سال 
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در راستای پیشبرد هرچه بهتر  مود. همچنیننشروع به برگزاری سلسله کارگاه های کسب و کار و کارآفرینی 

 با تیم بازارچه تلفیق شد. 44ابتدای سال  اهداف خود از

   قابل محاسبه نمی باشدجموعا : معادل سازی مالی خدمات ارائه شده به ارزش م

 شهر تهران مشارکت های مردمیط( 

این تیم با هدف تامین نقدی و غیرنقدی امور نیکوکاری و محرومیت زدایی مجموعه به صورت کامال داوطلبانه و 

بدون جذب نیرو توسط دو تن از داوطلبین به عنوان مسئول و معاون مشارکت های مردمی مجموعه در طول سال 

 ای فعالیت خود به انجام اموری از قبیل امور ذیل پرداخته است  : ه

برگزاری جلسات تخصصی حضوری و مجازی و رایزنی با شرکت ها ، مراکز عمومی دولتی و خصوصی ، استارت  

آپ ها  و ... در راستای همکاری و تعامل با مجموعه

لی  خارجی در راستای آشنایی و همکاری با برگزاری نشست های اختصاصی با اساتید برتر دانشگاه های داخ 

مجموعه 

پیگیری ، طرح ریزی و برنامه ریزی در راستای تامین نقدی و غیر نقدی پروژه های اجرایی موسسه 

به داوطلبین مجموعهتخصصی  یآموزشارائه خدمات جذب مدرسین جهت  

ی خدمات ارائه شده به مددجویان ، ارسال گزارش های مکتوب و تصویری و ارائه فاکتور ها و رسید های مال 

برای  خیرین اختصاصی مجموعه

ها ، ارگان ها و ...  اختصاصی خیریه جهت ارتباط با نفرات کلیدی سازمانهای لینکدین  ایجاد بستر ها و 

 ایجاد تعامل با اینفلوئنسر ها  ، بازیگران ، ورزشکاران و ... در راستای پیشبرد اهداف موسسه  

   قابل محاسبه نمی باشدالی خدمات ارائه شده به ارزش مجموعا : معادل سازی م

 شهر تهرانتیم روابط عمومی ظ( 

این تیم با هدف مدیریت و گسترش تعامالت مجموعه ، تولید و ارائه محتواهای تصویری و مکتوب در بستر های 

نکدین و ... تشکیل و اقدامات خود را به مجازی مجموعه ائم از سایت ، اینستاگرام ، توییتر ، آپارات ، فیس بوک ، لی

صورت کامال داوطلبانه پیگیری می نماید  و در طول سال های فعالیت خود خدماتی از قبیل موارد ذیل را ارائه 

 نموده است : 

مدیریت بستر های مجازی ائم از سایت ، اینستاگرام ، توییتر ، آپارات ، فیس بوک ، لینکدین و ... 

اری ها و خبرنگاران و بستر های خبری در راستای نشر اخبار مجموعه تعامل با خبرگز 

رصد بازخورد ها و تعامالت بستر های مجازی مجموعه با عموم مردم و طرح ریزی در جهت افزایش ارتباطات  

دو جانبه 

ر ، آپارات ، بارگزاری و نشر محتواهای تصویری و مکتوب در بستر های مجازی ائم از سایت ، اینستاگرام ، توییت 

فیس بوک ، لینکدین و ...
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 ایجاد تعامل با اینفلوئنسر ها  ، بازیگران ، ورزشکاران و ... در راستای پیشبرد اهداف موسسه  

برگزاری جلسات  حضوری و مجازی و رایزنی با روابط عمومی شرکت ها ، مراکز عمومی دولتی و خصوصی ،  

امالت با مجموعهاستارت آپ ها  و ... در راستای گسترش تع

هدایت و مدیریت داوطلبین روابط عمومی سایر شعب و نمایندگی های شهرستان مجموعه 

 فعالیت داوطلبی در تیم روابط عمومینفر ساعت 39905مجموعا 

 

 و انفورماتیک شهر تهرانتیم سئو ع( 

جازی خیریه در طول سال این تیم با هدف مدیریت و گسترش تعامالت مجموعه ، بهبود و ریدیزاین بستر های م

 های فعالیت خود خدماتی از قبیل موارد ذیل را ارائه نموده است :

 خیریه ریدیزاین کلی سایت   

مورد نیاز مجموعه تلگرامی های تهیه بات  

موسسهلینک سازی خارجی مقاالت  در راستایجدید های استراتژی طراحی 

تولید محتوالینک و  ی ساختآموزشارائه خدمات  

آموزشی ساخت بک لینک  و تولید محتواهای هیهت   

 در بستر های مجازی  داوطلبیهای اری سامانه داوطلبی و طراحی کارت ذبارگطراحی و  

در راستای فروش اقالم تیم بازارچه مجازی به نفع امور محرومیت زدایی بارگزاری صفحه بازارچه مجازی  

 مجموعه 

 فعالیت داوطلبی در تیم سئو و سایتنفر ساعت مجموعا                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غ( تیم پشتیبانی شهر تهران

 شروع به فعالیت خود نمود از جمله اقدامات این تیم در این سال: 8988این تیم در سال 

کارناوال شادی عدد گیفت کودک به نفع کودکان هدف تیم های آموزش ، فرهنگی و  8888تامین  

پک آموزشی در راستای پیشبرد اهداف اعتکاف علمی دانش آموزلن مناطق محروم 858تامین  
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کارناوال شادی و جشن مناسبتی 58پشتیبانی  

آماده سازی دکور نمایشی ویژه برنامه های شب یلدا ، عید نوروز ، نیمه شعبان و بازارچه خیریه 

رهنگی عدد فلش کارت به نفع تیم ف 88تامین  

عدد دستبند به پاس همراهی داوطلبین فعال 188تامین  

نفر ساعت فعالیت داوطلبانه 80888 

 

 نمایندگی های شهر تهران گزارش اقدامات 
 ، قم، همدان ، سنندج ، کرمانشاه ، ارومیه ، کرمان ، گرگان ، بجنورد ، تبریز ، مشهد و زاهدان ساری های  شهر نمایندگی

و  نموده اند  شروع به کار ایجاد و اده کودکان فرشته اند در راستای پیگیری اهداف موسسه خانو نمایندگیشعب 

داوطلب فعال در نمایندگی های نامبرده به خدمت رسانی خود تداوم  8288با حداقل و مجموعا در حال حاضر 

از قرار ذیل بوده  خدماتی 8988 - 8844ل های می بخشند . اقدامات داوطلبین نمایندگی های مجموعه در سا

 است : 

 مددکاری

و توزیع در میان مددجویان تحت پوشش شعب نمایندگی   شله زرد نذریپخت  

 در میان مددجویان تحت پوشش شعب نمایندگی  پک بهداشتی توزیع تهیه و 

تهیه و توزیع بسته معیشتی و توزیع در میان مددجویان تحت پوشش شعب نمایندگی  

در میان مددجویان تحت پوشش شعب نمایندگی  نکعی فریمتهیه و توزیع  

 ارائه خدمات مددکاری و بهداشتی  

اجرایی نمودن پروژه نذر آبرو  

پخت پرس غذای نذری و توزیع در میان مددجویان  

 کودکان کار در میان شال و کاله  دست توزیع تهیه و 

ار برای مدارس روستاهای کم برخورد برقی بخاری و توزیع دستگاه  تهیه 

و ارائه خدمات درمانی چون بینایی سالمت  ان و متخصصانبررسی سالمت جسمانی کودکان توسط پزشک 

سنجی و ... 

و توزیع در میان خانوار های کم برخوردار  ماسک پارچه ایتهیه  

برادوست منطقه صومای شناسایی و نیازسنجی 

بازسازی
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نفرساعت  1050 تیم بازسازی شعب نمایندگی با ین توسط داوطلب مرکز کودکان 81و زیباسازی  بازسازی 

و ارائه خدمات بازسازی  فعالیت داوطلبانه

 آموزش

در میان دانش آموزان کم برخوردار تحت پوشش  و توزیع(  و کتاب لوازم التحریر بسته تحصیلی ) 8588 تهیه 

شعب نمایندگی 

وره تحصیلی ، برگزاری همایش های ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی از قبیل برنامه ریزی درسی ، مشا 

مددجوی تحت پوشش این نمایندگی و  58انگیزشی و ... توسط داوطلبین تیم آموزش این شهر در میان 

خدمت رسانی 

انگلیسی برای مددجویان بستری در مراکز درمانی زبان  یآموزشکلیپ ویدیو تهیه و تولید  

زی مددجویان تحت پوشش شعب نمایندگی در راستای توانمند سا های آموزشیدوره  برگزاری 

 کارناوال شادی 

کارناوال شادی شامل اجرای نمایش ، موسیقی ، پذیرایی و توزیع اقالم اهدایی از قبیل میوه و هدیه  105رای جا 

 در میان کودکان بستری در مراکز درمانی 

روحیه افزایی به کودکان بستری کاردستی های خالقیت افزا در راستای افزایش خالقیت و  928تهیه و توزیع  

در مراکز درمانی 



تولید محتوا

پوستر و  805تهیه و تولید محتواهای تصویری و مکتوب در بستر های مجازی این نمایندگی با خروجی تولید  

محتوای تصویری  100

 

 منطقه هرندی

ن محمدیه، جنوب میدان شوش موقعیت جغرافیایی این محل از شمال به خیابان مولوی از میدان قیام تا میدا

تا خیابان خیام، شرق آن خیابان ری از میدان قایم تا میدان شوش و غرب میدان محمدیه تا خیابان شوش 

قمری که شهر گسترش یافت گواه از آن دارد که  8109است. بررسی نقشه تهران در دوره صفوی تا سال 

ه مولوی )تقاطع خیابانهای مصطفی خمینی / امین خیابان مولوی باروی جنوبی شهر بوده و در محل چهاررا

السلطان با مولوی محل دروازه شاه عبدالعظیم و میدان محمدیه )تقاطع خیابانهای خیام با مولوی(، محل 

دروازه محمدیه بوده است. از این بارو به سمت جنوب حواشی و حومه شهر بوده که پس از تخریب این حصار و 

خیابان شوش، دروازه شاه عبدالعظیم به محدوده میدان شوش و به جای دروازه  ساخت حصار جدید در حدود

محمدیه دروازه ای به نام خانی آباد در محل تقاطع خیابانهای تختی و شوش احداث شد و بین این دو دروازه 

قبر آقا،  در محدوده میدان شهید هرندی ساخته شد. مشخصات بارز این محله وجود« غار»نیز دروازه ای به نام 
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صنوف مواد بهداشتی و شوینده، الستیک و شیشه فروش ها و مواد غذایی، مجموعه ورزشی شهید هرندی و 

 ، خانه های کودک و خانه فرهنگ خواجوی کرمانی ، سرای محله و شش بوستان بزرگ است.880کالنتری 

 

 محله هرندی ، چهره آشکار آسیب های اجتماعی

 نیاز سنجی های مکرر و بازدید های منطقه ای ، شاهد آسیب های  باتوجه به بررسی های میدانی ،

اجتماعی و فرهنگی ای چون بی خانمانی ، اعتیاد ، کار کودک ، فقر آموزشی ، عدم وجود بستر های 

 اشتغالزایی ، ناامنی ، بزهکاری و تداوم باز تولید آسیب های اجتماعی در این پهنه می باشیم .

  قومیت های متفاوت در این منطقه و عدم شناخت کافی از فرهنگ و آداب شایان ذکر است سکونت

و رسوم یک دیگر ، خود منجر به افزایش نزاع های محلی و عدم همکاری بومیان در حل مشکالت  

 فرهنگی منطقه و بهره وری صحیح از امکانات موجود شده است . -اجتماعی

   ه ، عدم یکپارچگی عملکرد های سازمان های سازمان مردم نهاد در این پهن 18تمرکز بیش از

نامبرده  و عدم همکاری مشترک این نهاد ها با یک دیگر ، خود موجب کاهش کیفیت خدمت 

 رسانی ، افزایش کمک های هیجانی ، ایجاد چالش های اجرایی در ارائه خدمات و ... شده است . 

 توان به بی تفاوتی و فقر باوری کاذب فرهنگی در این منطقه می  -از دیگر معضالت آشکار اجتماعی

 مددجویان اشاره نمود . 

با توجه به وجود عمده مشکالت در این منطقه تصمیم به شروع فعالیت با راه اندازی یک خانه کودک، 

مهدکودک، فعالیت های مددکاری، روانشناسی، اجرای جشن، اقدامات تحصیلی و ... در این منطقه گرفتیم تا 

 اهد مشکالت مردم عزیزمان در این منطقه باشیم.زین پس کمتر ش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبادانی  روزافزون کشورمان باشیم. امید است با یاری و حضور سبز شما شاهد

 باد. دعای خیر مددجویان بدرقه راهتان
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 :  راه های ارتباطی با ما

 info@koodakancharity.irایمیل: 

 مدیرعامل موسسه:

 11930515111سید نصیرالدین موسوی نژاد: 

  159-77119131 دفتر مجموعه : 

mailto:info@koodakancharity.ir
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