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 فروردین ماه

 بهنگام و پیشگیری از وقوع آسیب های ثانویه  توانبخشیبه منظور  و درمان با هنر تداوم کالس های توانبخشی 

 

 

 

 

 

 

  برگزاری کالس های هفتگی مادران حامی سالمت در زمینه های آموزش بهداشت، تغذیه، روانشناسی، تعلیم و تربیت

 کودک و ...  

 تشکیل شورای داوطلبین و روابط عمومی  با هدف سازماندهی قشر وسیع همکاران داوطلب 

 کاری و ادامه جلسات شورای هنر، شورای هماهنگی و اطالع رسانی ایدز، شورای مدد... 

 تداوم مشاوره های تلفنی و حضوری 

  بازدید از منزل مددجویان و تکمیل پرونده های آنان 

  به روز کردن سایت دو مؤسسه 

  ناحیه یک 41برگزاری همایش "اطالع رسانی ایدز و جامعه" در خانه ی سالمت منطقه 

  حمایت مالی و پیگیری عمل جراحی شکاف کام یکی از

 مددجویان خردسال انجمن توان یاب 

 افتتاحیه نمایشگاه گروهی آشیانه مهر 

 خط نقاشی( )استاد خوشنویسی وادامه کالس های آموزش آقای تن

 در زمینه آموزش خط به توان یابان

  90ماه شمار سال 

 (1390)گزارش عملکرد سال 
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  ارتباط با رسانه ها و مصاحبه های تلویزیونی به منظور: اطالع رسانی و

آگاهی دادن به طیف وسیع مخاطبین رسانه ها در مورد بیماری ایدز، نگاه جامعه 

 وپیشگیری های ساده و ضروری 

 ارسال گزارش انجمن به اکوسوک و دریافت نامه تشکر 

 کمک برایژاپن ازلزله زدگان سال نامه به سفارت ژاپن برای اعالم همدردی بار

 

 

به منظور به امانت  بهداشت و درمان و آموزش پزشکیدکتر صداقت در وزارت آقای جلسه مدیران انجمن با حضور  - 

 یشتر.و پیشنهاد همکاری های  گرفتن آثار نقاشی با موضوع ایدز

 .جهانی حمایت از یتیمان ایدزبرپایی نمایشگاه آثار نقاشی با موضوع ایدز در روز  -

 تداوم جلسات بازدید از منزل. -

 تداوم جلسات شورای ایدز، توانبخشی، هنر، روابط عمومی و امور داوطلبین و برگزاری جلسات مستمر هیأت مدیره. -

 تداوم مشاوره های حضوری و تلفنی. -

 تداوم جلسات ماداران حامی سالمت و جلسات توانبخشی.  -

 .آرمان یعقوب پور نمایشگاه نقاشی  برپایی -

 ادامه کالس های آموزشی هنر توسط آقای تن.  -

 برگزاری نشست ایدز و جامعه در فرهنگسرای حافظیه کرج. -

   "جامعه ایمن شهرداری".شرکت در جلسه  -

برگزاری نشست آموزشی برای مادران کودکان توان یاب با عنوان  -

 .خوش بینانه کودک معلولبرخورد 

 زمی در انجمن با عنوان: همایش روز جهانی یتیم اید 7برپایی مراسم  -

 . FXBمی به 7ارسال گزارش  -

 اردیبهشت ماه
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مجتمع فرهنگی شقایق، جهت اطالع   DICبرگزاری نشستی با حضور مادران حامی سالمت و دکتر زمانی در مرکز  -

    در زمینه ایدز برای افراد معتاد و خانواده هایشان.رسانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن کهریزک توسط مدیران، اعضای شورای هماهنگی و اطالع رسانی ایدز.ابازدید از سرای احس .4

 نمایشگاه خط نقاشی هنرمند عزیز کشورمان علی تن. .2

 خیریه "کاشانه مهر" کاشان.شرکت در مراسم سالگرد مؤسسه  .3

 در رابطه با گسترش همکاری های بیشتر. UNAIDSنشست با مدیران  .1

 بازدید از منزل مددجویان به منظور بررسی و رسیدگی به معضالت آنان. .5

ارسال نامه جهت جذب مادران مبتال به ایدز که حضانت کودکان یتیم حاصل از ایدزرا بر عهده داشتند که در این  .6

 مه مربوط به مراکز مشاوره بیماری رفتاری سرتاسر کشور ارسال شد.خصوص نا

 مدیره، توانبخشی، هماهنگی و اطالع رسانی ایدزهیأت تداوم تشکیل شوراهای روابط عمومی، هنر،  .7

فراخوان نشست تعامل بیشتر با معلوالن و تسهیل در ایاب و ذهاب آن ها و نیز اطالع رسانی در زمینه ایدز به  .8

  MSتاکسیرانی تهران و انجمن 

 مجمع عمومی سالیانه دو انجمن .9

هنرمند توان یاب انجمن مشغول کشیدن  "مهرداد معظمی"

تابلوی نقاشی با موضوع ایدز

 خرداد ماه
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 شرکت در نشست انجمن مددکاران در روز مددکار  .41

 شعبانپتو برای مرکز نگهداری کودکان معلول ذهنی نیمه  57تهیه  .44

به منظور برگزاری نشست در زمینه اطالع  با مدیران دانشگاه شهید بهشتی و قائم مقام معاونت درمان ایجلسهبرگزاری  .42

 ایدزرسانی 

 

 

 

  

 تشکیل جلسات شوراها         .4

آرزو برگزاری جلسات مادران حامی سالمت با حضور خانم  .2

 و مشاوره گروهی تغذیهکارشناس تغذیه چراغی 

 برپایی نمایشگاه آثار حجمی "محمدحسین طاهری"  .3

مددجویان تحت پوشش انجمن های توان یاب و زیارتی سفر  .1

اه احیاء ارزش ها شامل مادران حامی سالمت به همر

 حرکتی به همراه والدینشان. –فرزندانشان و کودکان معلول جسمی 

 نشستی با رانندگان تاکسی بی سیم بانوان تاکسیرانی جهت برگزاری کارگاه آموزشی و اطالع رسانی ایدز. .5

 بازدید ازمرکز بهداشت جنوب تهران به منظور اعالم آمادگی انجمن ها جهت جذب مادران حامی سالمت جدید. .6

 در جشن سالگرد تأسیس "مرکز رعد کاشانه مهر" کاشان.شرکت  .7

 شرکت در نشست تخصصی تجربیات جهانی و نگاهی همه جانبه به پیشگیری از کودک آزاری .8

 نشست با مدیران تاکسیرانی در فرهنگسرای محله ایوانک در خصوص اطالع رسانی در زمینه ایدز. .9

حضور یافته و معاونت بهداشت دانشگاه شهید بهشتی در انجمن که از  "دکتر رضایی"و  "سیدصالحی"نشستی با خانم  .41

فرازهای ارزشمندی برای مشاوران و کارشناسان انجمن احیا به  برگزاری نشستی تخصصی در زمینه اطالع رسانی ایدزبا  

 .ارمغان آوردند

 شرکت در نشست بین ستاد شورای شهر و انجمن های خیریه. .44

 پوشش دو انجمن.بازدید از منزل مددجویان تحت  .42

 

 

 

 

 

 تیرماه
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    تهیه و توزیع سبدهای غذایی به مددجویان تحت پوشش دو انجمن به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان .4

    برگزاری مراسم افطاری با حضور مددجویان و خیرین به همت افراد نیکوکار کشور .2

ارسال نامه مبنی بر اعالم آمادگی انجمن ها جهت پذیرش  .3

کودکان یتیم حاصل از ایدز به مراکز بیماری های رفتاری کل 

 شهرها و شهرستان های ایران

پذیرش کودک معلول توسط " کارگاه آموزشی با عنوان .1

ول ــــــو ایجاد تغییر نگرش در خصوص معل "خانواده

 "دکتر پوراصغریان"         وسطـــــت

 6شرکت در جلسه "جامعه ایمن" شهرداری منطقه  .5

 تشکیل شوراهای انجمن. .6

 بازدید از منزل مددجویان تحت پوشش انجمن. .7

تعامل با خیریه "سیمای سبز رهایی" جهت آموزش ساخت  .8

 بدلیجات توسط مادران تحت پوشش انجمن

 شرکت مادران حامی سالمت و کودکانشان در جلسات آموزشی دکتر زمانی  .9

 نیکوکار کشورمان.برپایی نمایشگاه آثار اهدایی خطاطی اساتید خوشنویس  .41

 

 

 

 سال     5تمدید مجوز نگارخانه آشیانه مهر به مدت  .4

و خط  های توان یاب، احیاء ارزشمعرفی انجمن ها .2

شرقی، سپیده دانایی و  مشاوره تلفنی احیاء در مجله بانوی

 روزنامه همشهری.

 بازدید از منزل مددجویان تحت پوشش دو انجمن .3

مختلف انجمن از قبیل: توانبخشی، تشکیل شوراهای  .1

هماهنگی و اطالع رسانی ایدز، هنر، روابط عمومی و هیأت 

 مدیره.

 برپایی نمایشگاه آثار حجمی و سفال "منصوره باغگرایی"  .5

 مردادماه 

هشهریورما  
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 استمرار فعالیت خطوط احیاء و مشاوره های حضوری .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدارس به مددجویان تحت پوشش دو انجمن.تهیه و توزیع لوازم التحریر به مناسبت بازگشایی  .4

 به تمامی کودکان تحت پوشش که توسط افراد نیکوکار تهیه شده بود.  هدایابرگزاری جشن روز کودک و اهداء  .2

حرکتی و ایتام  -برپایی نمایشگاهی از آثار نقاشی کودکان معلول جسمی -3

به مناسبت روز جهانی  "رنگ بهشت، رنگ کودکی"ایدز با عنوان 

مهر در نگارخانه آشیانه مهر ، در این  46کودک در روز شنبه 

کارت پستال های خلق شده توسط کودکان   نمایشگاه تابلوهای نقاشی و 

 یتیم و معلول جسمی حرکتی در معرض تماشای عموم قرار گرفت. 

 

 سایت 
3% 

سازمان های 
 مربوطه

9% 
 نشریات

8% 

دوستان و 
 آشنایان

48% 

 رادیو و تلویزیون
4% 

118 
32% 

 مراجعین قبلی
29% 

 1390نمودار منابع ارجاع مراجعان خط احیاء در سال 

 مهرماه
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 .بوشهر ایجاد شعبه احیاء ارزش ها در سفر مدیران به شهرستان بوشهر برای بررسی جوانب مختلف جهت -1

 برپایی نمایشگاه خط نقاشی "عظیم فالح"  -5

برپایی نمایشگاه نقاشی آثار هفت هنرمند معروف کشورمان: منوچهر معتبر، بهرام دبیری، مصطفی دشتی، رضا هدایت،  -6

 رضا افسری، سعید رفیعی و داور یوسفی

 عروف کشورمان " احمد وکیلی" به همراه هنرآموزان ایشانبرپایی نمایشگاه گروهی نقاشی هنرمند و استاد م -7

تهیه شناسنامه آثار نقاشی و خوشنویسی گنجینه )توضیح: گنجینه آن دسته از اثار هنری اهدایی به انجمن است که نیمی از  -8

 .(عواید حاصل از فروش این تابلوها صرف حمایت از کودکان یتیم تحت پوشش می گردد

 جویان تحت پوشش بازدید از منزل مدد  -9

 شروع کارآموزی دانشجویان رشته های کاردرمانی دانشگاه های ایران، شهیدبهشتی و علوم بهزیستی و توانبخشی  -41

 و دانشجویان گفتاردرمانی دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی و ایران

هرهای مختلف کشور متعاقب نامه جذب تعدادی مددجوی جدید از جمله: مادران حامی سالمت و کودکان یتیم ایدز از ش -44

 های ارسالی به مراکز مشاوره و بیماری های رفتاری سراسر کشور و اعالم آمادگی جهت جذب کودک یتیم ایدز.

پیشگیری بیماری ایدز برای نوجوانان "نشست با مدیران دادگاه اطفال شهید فهمیده به منظور برگزاری همایش در زمینه  -42

 . "بزه کار

 به منظور معرفی انجمن ها و ایجاد تعامل و همکاری  «آن» یارخانهمراجعه به نگ -43

 تشکیل شوراهای هنر، توانبخشی، هماهنگی، روابط عمومی و ... -41

 

 

 برگزاری نمایشگاه نقاشی اساتید هنرمند: اسدهلل کیانی، احمد وکیلی و شاگردانش .4

 هادیبرگزاری نمایشگاهی از آثار گنجینه در نمایشگاه شیخ  .2

برگزاری نمایشگاهی از آثار نقاشی و کارت پستال خلق شده به دست کودکان معلول و ایتام ایدز تحت پوشش انجمن  .3

 در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران

 

 آبان ماه
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مراجعه به انجمن کارآفرین "ماندگار" جهت بازدید از  .1

 کارگاه آموزشی خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار.

کارگاه تخصصی رسانه و ایدز با حضور برگزاری  .5

 متخصصین در زمینه ایدز و خبرنگاران.

آموزشی رفتاربا کودک لجباز و  برگزاری کارگاه  .6

با حضوراساتید  وابسته برای والدین کودکان توان یاب

 دانشگاهها

رگزاری شوراهای هنر، روابط عمومی، توانبخشی و ب .7

  ... 

 تداوم خدمات توانبخشی کلینیک توان یاب    .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسط مدیران و مددکاران اجتماعیانجام بازدید از منزل تعدادی از مددجویان تحت پوشش  .9

 تشکیل جلسات آموزشی به منظور ارتقاء کیفیت عملکرد مشاوران خط احیاء  .41

 شرکت در مراسم سالگرد تأسیس موسسه خیریه امداد دارویی  .44

 رسانی سایت های توان یاب و احیاء ارزش هابه روز  .42
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تداوم کالس های آموزشی در زمینه مهارت های زندگی برای مادران حامی  .43

 سالمت

 

 

 

 

 

 

تشکیل پرونده های مددکاری و مشاوره برای کودکان توان یاب تحت پوشش  .4

 انجمن

 تداوم کاردرمانی و گفتاردرمانی کلینیک  .2

 "استاد سعید نقاشیان"برگزاری نمایشگاه نقاشی  .3

 ی نیاورانبرگزاری نمایشگاهی از آثار گنجینه در باغ موزه .1

مامائی دانشگاه  -برگزاری مراسم روز جهانی ایدز در دانشکده های پرستاری .5

 عالمه طباطبائیدانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا، کانون آسیب شناسی اجتماعی دانشگاه  تهران، دانشکده پزشکی 

 تداوم کالس های آموزش مهارت های زندگی مادران حامی سالمت .6

 تشکیل شوراها .7

 توسط مدیران و مددکاران اجتماعی بازدید از منزل کودکان تحت پوشش انجمن .8

 جذب گروه داوطلبی که سابقاً با مرکز اهداء عضو همکاری داشته اند، جهت همکاری و تعامل با انجمن .9

  ها و پاسخ به مراجعین سایت  یتبه روزرسانی سا .41

 معرفی نمایندگان انجمن احیاء ارزش ها به سازمان ملل .44

 وماهی به مناسب شب یلدا. اهداء مواد غذایی از قبیل: گوشت، تن ماهی،رب گوجه فرنگی و... به مددجویان تحت پوشش .42

رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما )برنامه های منشور، سیمای خانواده، در شهر و... (  توسطمعرفی انجمن ها،  .43

و نیز از طریق چاپ آگهی در برخی از مجالت و روزنامه ها: به ویژه )مجله بانوی شرقی، مجله سپیده دانایی، امید 

 ، جام جم، جمهوری اسالمی و ... (.   جوان، خانواده سبز و  روزنامه های مختلف از جمله: همشهری، شرق، اطالعات

 

 آذرماه
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اعضای هیأت مدیره شرکت تاکسی بی  مدیران انجمنبا مشترک نشست  .4

و  سازماناعضای آن با  سیم بانوان جهت ایجاد تعامل و همکاری بیشتر

 ارائه آموزش های الزم به بانوان راننده تاکسی زن

 -4مادران توان یاب با موضوعات: برگزاری کارگاه آموزشی برای  .2

شناخت هویت  -3رفتار با کودک لجباز  -2اهمیت بازی برای کودکان 

 جنسی برای کودکان.

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "ایدز و جامعه" برای  .3

)ویژه رانندگان    فرودگاه ها و هتل  های  رانندگان تاکسی در برج میالد

 بین المللی تهران(

 نمایشگاه گروهی از آثار اهدائی گنجینه در خانه هنرمندانبرگزاری  .1

 برگزاری نشستی در خصوص هنر، هنرمند و امور خیریه با حضور هنرمندان و مسئولین خانه هنرمندان  .5

 برگزاری نشستی در خصوص "بررسی آسیب های اجتماعی با موضوع: دختران فراری"در دفتر روزنامه حمایت. .6

 تشکیل شوراها  .7

های زنان  لسات آموزشی مادران حامی سالمت باموضوعات:افسردگی وکنترل خشم، طب سنتی وگیاهی، بیماریتداوم ج .8

 و مهارت های زندگی.

 شرکت در جلسه شورای محله با موضوعات: "کودک کار و خیابان" و "آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس"   .9

 دی ماه
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 جهت تأسیس مرکزی مشابه انجمن احیاء در تبریز.سفرمدیران انجمن به شهر تبریز به منظور بررسی شرایط  .41

سرکار خانم امینی منجمله: داوطلب متخصصین داوطلب مشاوره فردی حضوری برای مددجویان انجمن توسط  انجام .44

 کارشناس مشاوره.

 برگزاری جلسه ای با مشاوران خط احیاء به منظور ارتقاء کیفیت خط مشاوره.  .42

 صفر. 28ده های تحت پوشش به مناسبت اهداء مرغ و غذای نذری به خانوا .43

 

 

 

داوم کالس مادران حامی سالمت باموضوعات آموزشی ازجمله:  -4

 پیشگیری ازبروزآتش سوزی وچگونگی اطفاء حریق 

 تداوم ارائه خدمات توانبخشی در کلینیک توان یاب -2

 ی مختلف انجمنشوراهامستمر تشکیل  -3

 چاپ کارنامه های تصویری -1

کارگاه اموزشی ریشه یابی ناهنجاری های رفتاری در  برگزاری -5

 توسط آقای دکتر به پژوه کودکان 

 برگزاری نمایشگاه انفرادی خط نقاشی آقای محمد استانستی  -6

 برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی بانوان هنرمند معاصر -7

 

 

 

 شرکت در دومین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به منظور اطالع رسانی در زمینه ایدز        -4

چاپ و ارسال کارت تبریک سال نو )این کارت ها به همت و تالش  -2

"محمد  استانستی" طراحی و هنرمند نقاش و خطاط داوطلب انجمن 

 چاپ گردید(.توسط شرکت تبلیغاتی آفتاب به طور رایگان 

برگزاری جشن چهارشنبه سوری و اهداء هدایای شب عید به کودکان  -3

یتیم و معلول تحت پوشش انجمن و اهداء سبد کاال به خانواده های 

 تحت پوشش انجمن

 تداوم فعالیت های توانبخشی کلینیک  -1

 تداوم جلسات شوراهای روابط عمومی، هنر، اطالع رسانی ایدز -5

 91اسفندماه  41نقاشی آقای محمد استانستی تا ادامه  نمایشگاه خط  -6

هبهمن ما  

هاسفند ما  
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برپایی جلسه ایی با مدیریت فرهنگسرای سرو در خصوص  -7

"ایجاد تعامل و برگزاری نمایشگاه آثار هنری" و همکاری با 

 شوراهای محالت جهت اطالع رسانی ایدز

تداوم جلسات مادران حامی سالمت با موضوعات: مشاوره  -8

 ای غذایی و دارویی.تغذیه،مسائل پزشکی، مکمل ه

برگزاری کارگاه آموزشی مادران توان یاب توسط "دکتر احمد  -9

ریشه یابی ناهنجاری های رفتاری " :به پژوه" با موضوع 

 و مشاوره گروهی تغذیه کودکان" 

توزیع لوازم التحریر، سبد غذایی و اسباب بازی در بین کودکان  -41

دارای سوء تغذیه 

در منطقه قلعه 

واقع حاج موسی 

 در اسالمشهر.

 

 

 

 

 

 

 «ضرورت حمایت جامعه جهانی از پدیده ایدز و مبتالیان آن »             

 

 پس شما به واسطه کار هنری به اطالع رسانی پرداختید؟ -42

 یکی از تدبیرهای خاص انجمن ،نده ایاری کرددر اهدافمان زمان که هنرمندان کشور با اهدای آثار هنری خود ما را  ازآنبله 

 هنری بود.ایجاد بسترهای مناسب  بااطالع رسانی  :احیاء ارزش ها های توان یاب و

ایی طیف وسیعی از افراد جامعه به   NGOبا پیوند بین فعالیت های هنری وفعالیت های سرکار خانم رحیم دوست آیا  -43

 دایره  فعالیت های داوطلبانه انجمن وارد شده اند؟

ه هایی نو با چشم انداز هایی حقیقتاً دلگرم کننده و پر ثمر در برابرمان گشوده شد  از ایده های خوب و  و رنگین کمانی هبله را

وان یاب و احیاء ه شده است و بجاست که از تمام همکاران و داوطلبان انجمن های تجدید در آسمان انجمن به ارمغان آورد



 
13 

  

                               .فراوانی در زمینه فعالیت های نگارخانه تقبل می کنند تشکر و قدردانی کنم ارزش ها که زحمات

می شود   به واسطه فشارهای اجتماعی یک بحران تلقی HIVانجمن احیاء ارزش ها براین باور است که از آنجا که عفونت 

 اجتناب است:بنابراین استمرار این جلسات به دالیل زیر غیر قابل 

 HIV / AIDSعفونت  فعلیت داشتن -4

 HIVوجود مشکالت بدنی به دنبال عفونت  -2

                                                                                                              HIVوانشناختی به دنبال عفونت روجود مشکالت  -3

که سیستم ایمنی بدن را برعهده دارد  به واسطه  CD4لنفوسیتی به نام ،)HIVوجود مشکالت اجتماعی به دنبال عفونت   -1

استرس و کاهش حمایت های اجتماعی متالشی می شود 

 .(ودوران کمون کم می شود

 نیاز به اطالع رسانی درراستای کاهش رفتارهای پرخطر -5

 

 

 

 

 

 

کودکان معلول خانواده از خانواده های 21مادرانشان  ن گذشته برای تقویت روحیه کودکان وتابستان امسال نیز چون سالیا

 .تن از پرسنل انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها عازم مشهد شدند 5به همراه  حرکتی و ایتام ایدز -جسمی
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که هر ساله میزبان ی مدیریت هتل آپارتمانمهندس "امیرمیرخانی" زینه این سفر بر عهده نیکوکاران و حامیان انجمن بود. ه

نظیر همه نوع امکانات رفاهی  کم یبا چهره گشاده و سخاوت، امسال نیز مددجویان انجمن های توان یاب و احیاء ارزش هاست

مکان های گردش در ار، درمشهد مقدس؛ خاطره ایاب وذهاب گروهی، باز د.نقراردا)ع( در اختیار زائرین حرم امام رضا را 

این  اشت که پایانبرجا گذزیارت های دسته جمعی چنان تأثیر مثبت و عمیقی در بین مددجویان و کارکنان انجمن  تفریحی و

  سفر را برای همگان سخت ودشوار ساخته بود.

 

 

 

انجمن احیاء ارزش ها همچون سال های گذشته با بهره  4391سال پس از گذشت هشت سال از وقوع زلزله اسف بار بم در 

تا تداوم بخشید در شهرستان بم را با حمایت مالی شعبه تهران  خدمات ارائه شده گذشتهگیری از پیشینه ی تجربی خود، تمام 

این شهر  کودکان یتیم آسیب دیده و بتواند در عرصه توانمندسازی مددجویان شعبه بم، آن چه در توان دارد پیشکش مردم 

 زلزله زده نماید.

 

برگزاری دوره های آموزشی )صد در صد رایگان( کامپیوتر و خیاطی به عالوه 

ی برپایی کارگاه های تخصصی کوتاه مدت مرتبط با آموزش مهارت های زندگی 

ادامه داشت در پایان هر دوره به کارآموزان  4391به طور مستمر در طی سال 

وزارت کار اعطا شد. عالوه بر پرداخت مستمری ماهیانه به  فنیمهارت مدارک 

و  د مدتنلکودکان یتیم حاصل از زلزله ، انجمن با پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی به مددجویان متقاضی وام های ب

  جهیزیه آنان را مورد حمایت قرار داد.

 

 

 

تک سرپرستی بود که به علت  یتیم و طور رایگان پذیرای کودکانمهدکودک انجمن احیاء ارزش ها شعبه بم به از طرفی؛   

اشتغال والد در طول روز تنها بوده و نیاز به مراقبت و رسیدگی داشتند، توجه به تغذیه و رشد تربیتی این کودکان در 

مستمر رسیدگی  مهدکودک انجمن توسط کارشناسان لحاظ می شد و گزارش کار ان ها از طریق بازرسان شعبه تهران به طور

اشتغال زایی برای برخی از خانواده ها که نیاز مبرم به حمایت مالی داشته اند به منظور از سوی دیگر  می شد. و مکتوب 

های کشاورزی، دامداری و ایجاد کارگاه های خوداشتغالی در منزل به ویژه برای زنان و دختران خودسرپرست تداوم فعالیت

 نه تحصیلی برای فرزندانشان مقرر شد.صورت گرفت و نیز کمک هزی

 کارنامه بم
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 صورت منابع و مصارف

 انجمن  حمايت از کودکان و نوجوانان توان ياب

 82/08/01لغايت  10/0/01تاريخ از 

 

   

 

 
 

 مبلغ به لاير
 

 مبلغ به لاير درصد
 

 درصد
 منابع:

 
كمك هاي دريافتي از       

 خيرين
   

681,517,196 
  

 :مصارف         
 مصارف مستقيم:      
   

111,161,617 
 

78 
 955,889,177 مستمري 
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كمك هزينه داروئي و    

 96,195,981 لوازم  توانبخشي
 

7.9 
خدمات توانبخشی و    

 11,159,511 مددکاری وآموزش
 

7.9 
   

تهيه  -خدمات فرهنگي        
 6,515,711 بروشور

 
1 

   
 مصارف غير مستقيم:       

   
591,775,158 

 
11 

 511,985,111 هزينه حقوق
 

58 
 91,661,158 هزينه اداري   

 
15 

   
 جمع مصارف       

  
111 685,519,951 

 
111 

 مانده كمك هاي مردمي       
   

-002,892 
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 صورت منابع و مصارف
 انجمن  حمايت و ياري آسيب ديدگان  اجتماعي

 82/08/01لغايت  10/0/01تاريخ از 

 

    
 مبلغ به لاير

 
 مبلغ به لاير درصد

 
 درصد

 منابع:
كمك هاي دريافتي از       

 خيرين
   

511,811,151 
  

 مصارف  :       
 مصارف مستقيم:      
   

961,181,111 
 

75 
 195,168,571 مستمري 
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كمك هزينه داروئي    
 6,111,111 ودرمان

 
1.8 

 71,511,691 آموزش مادران   
 

5.1 
   

خدمات فرهنگي ) تهيه        
 97,815,781 بروشور(

 
15 

 95,878,196 خدمات خط احيا    
 

19 
 مصارف غير مستقيم:   

  
1 999,991,169 

 
19 

 571,511,657 هزينه حقوق
 

96 
 95,699,589 هزينه اداري   

 
15 

   
 جمع مصارف       

  
111 515,857,159 

 
111 

    
  

 مانده كمك هاي مردمي  
   

-0,10,,1,2 
  

          
          
  

 
       

          
           

 

 


