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ماموریت ما :گ

اهداف بلند مدت:

  آگاهی رسانی و توانمندسازی افراد، خانواده
  حساس سازی جامعه 

  جلب مشارکت نهادهای دولتی 
  یادآوری مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و همه ارکان جامعه 

  احترام به حیطه خصوصی افراد و کرامت انسانی شهروندان 

توسعه فعالیت های گروه درسطح ملی ومنطقه ای
)توسعه جایگاه اجتماعی/ توسعه اطالع رسانی به جامعه( 

   افزایش گروه حامیان حقیقی و حقوقی 
  توسعه کمی و کیفی زیرساخت ها 
  تولید تحقیقات علمی و کاربردی 

  افزایش تعداد افراد تحت پوشش 
  ارتقاء سطح رضایت مندی مددجویان 

  توسعه قابلیت های منابع انسانی و تعلق سازمانی 
  افزایش جذابیت برای داوطلبان
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گ اهداف کوتاه مدت:
  مداخله بهنگام در حوادث غیرمترقبه 

  اطالع رسانی و آگاه سازی شهروندان در خصوص معضالت اجتماعی و نحوه پیشگیری از آن ها
  ارائه مشاوره تلفنی با تکنیک های جدید پیشگیری از آسیب ها 

  برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی برای طیف های مختلف اجتماعی 
  مذاکره و همکاری با دولت در رابطه با سیاست گزاری ها و برنامه ریزی ها برای کاهش آسیب 

مجوزهای دریافت شده :
  دریافت مجوز فعالیت از وزارت کشور برای هر دو انجمن 

  دریافت مجوز خط مشاوره احیاء از سازمان نظام روان شناسی 
ایران 

  دریافت مجوز فعالیت مرکز VCT )انجام تست رایگان و مشاوره 
اچ آی وی به صورت  داوطلبانه و محرمانه( از دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی ایران 
از  وی،  اچ آی  اطالع رسانی  پایگاه سیار  فعالیت    دریافت مجوز 

وزارت بهداشت، پلیس راهور، نیروی انتظامی و شهرداری 
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شرکت در نشست های ملی و بین المللیگ

نگارخانه آشیانه مهر

  برگزاری و شرکت در نشست های داخلی و همایش های تخصصی ملی  
  شرکت در نشست ها و همایش های بین المللی:

1- کنفرانس مقام زن در سازمان ملل 
2- عضویت انجمن احیاء ارزشها و توانیاب در موسسه بین المللی آلیانس و شرکت در تدوین 
سند حمایت از کودکان آسیب دیده )جنگ، تجاوز، معلولیت، قاچاق کودک، بیماری مسری و ...( 

  به منظور جلب کمک و مشارکت هنرمندان با مجوز رسمی از وزات فرهنگ و ارشاد اسالمی 
  طراحی و توزیع  قلک های احیا

این قلک ها به عنوان نمادی از خدمات انجمن ها وارد خانه های افراد مختلف جامعه می شوند تا ضمن معرفی فعالیت های گروه احیا، 
کمک های خداپسندانه افراد داوطلب  و نیکوکار را جلب و جذب نماید.



5

اء
حي

ه ا
رو

گ

مراسم های انجام شده: 
 گردهمایی سالیانه انجمن در برج میالد در تقارن با روز جهانی ایدز

 اهداء گل به مناسبت روز جهانی حمایت از کودکان یتیم ایدز به سازمان های 
حامی این کودکان 

 مراسم افطاری سالیانه  خانواده های تحت پوشش
 جشن سالیانه روز جهانی کودک

 بزرگداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 
 مراسم های مناسبتی نظیر شب یلدا، چهارشنبه سوری، جشن نوروز و ...

اقدامات مستمر گروه احیا
 1- برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن احیاء ارزش ها و توانیاب

  تهیه و چاپ مجله احیاء )به صورت فصلنامه(
 برگزاری نمایشگاه های نقاشی 

 برگزاری کالس های هنری، نقاشی و موسیقی برای کودکان  تحت پوشش
 پرداخت مستمری ماهیانه به کودکان تحت پوشش

 پرداخت کمک هزینه های تهیه و تأمین دارو برای برخی از
 مددجویانی که با مشکالت اقتصادی مواجه هستند.

 بازدید منزل مددجویان 
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حضورگروه احیا در بالیای طبیعی 
زلزله بم: 

  اعزام نیروهای متخصص )پزشکی – توانبخشی(  و امکانات توانبخشی به منطقه 
  ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ... به کودکان و نوجوانان  آسیب دیده

  ارائه خدمات مددکاری اجتماعی
 پرداخت مستمری به  کودکان بی سرپرست

 حرفه آموزی به جوانان و زنان سرپرست خانوار

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

 عید نوروز و در برخی موارد به صورت ماهیانه و مستمر 
 ارتباط با خیرین و  اعضای هیأت امنا و جمع آوری کمک ها

 تعامل با مراکز خیریه و سایر سازمان های دولتی و غیردولتی
)ارجاع موارد خاص(

 جذب و جلب همکاری داوطلبان
 تالش و ترغیب شهروندان شهرهای مختلف جهت تأسیس سازمان هایی بر الگوی انجمن

 تماس با ارگان ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی، دانشگاه ها، کارخانجات و ... 
جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات عمومی درخصوص اطالع رسانی اچ آی وی
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 اعزام نیروهای متخصص )پزشکی – توانبخشی( 

 استقرار کانکس مشاوره فردی و خانوادگی به آسیب دیدگان زلزله
 ارسال تجهیزات مربوط به کارگاه خیاطی )چرخ خیاطی، قیچی، پایه، اتو( به سرپل ذهاب 

 آموزش تغذیه سالم و ارزان در مدارس زلزله زده و توزیع شیردر بین 750 دانش آموز، مهدکودک ها و سالمندان سرپل 
ذهاب   

 اعطای وام به نیازمندان و حادثه دیدگان زلزله
 کمک به تعمیر و ساخت  برخی از خانه های تخریب شده

آذربایجان

و در نهایت:

 اعزام نیروهای متخصص )پزشکی – توانبخشی( به منطقه 
 تهیه و نصب کانکس مجهز به توالت و حمام جهت استفاده بهورزان مستقر در منطقه

 ساخت محل نگهداری دام و طیور
 تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی

 ارسال پالستیک های ضخیم برای پوشش چادرها جهت کاهش سرما  
 ارسال فنس و تورهای سیمی و ایجاد فضای موقت  برای نگهداری و حفظ دام از حمله حیوانات و سرما 

 تأسیس و راه اندازی مراکزی مشابه برالگوی گروه احیا با مشاوره و راهنمایی مؤسسین احیا در دیگر شهرهای ایران
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فعالیت های تخصصی انجمن احیاء ارزشها
جلسات مادران حامی سالمت:

) HOT LINE ( خط مشاوره تلفنی رایگان

)HIV( VCT مرکز مشاوره و انجام تست

موبایل کلینیک ) کلینیک سیار(

انجمن احیا در راستای ظرفیت سازی برای زنان اچ آی وی مثبت، اقدام به تشکیل گروهی 
به نام مادران حامی سالمت کرده است. هرهفته جلسات گروه  درمانی و معنا  درمانی با 
محور مشارکت فعال مادران حامی سالمت با حضور متخصصان برگزار می شود. مادران حامی 
سالمت پس از گذراندن آموزش های الزم تحت عنوان آموزشگران همسان به ایفای رسالت 
خود به عنوان سفیران  اطالع رسانی در جهت پیشگیری از انتقال ویروس اچ آی وی می پردازند.

با هدف ارائه خدمات مشاوره و روان شناسی  به خانواده ها در حوزه های: 
مهارت های زندگی، اختالالت روان شناختی، اچ آی وی /ایدز و...

مرکز V.C.T  که به صورت محرمانه و رایگان به داوطلبانی که جهت دریافت 
تست سریع )Rapid Test( به محل انجمن مراجعه می کنند.

مینی بوس مجهز به تجهیزات تخصصی برای اطالع رسانی در حوزه پیشگیری از رفتارهای 
پرخطر و تست داوطلبانه و محرمانه اچ آی وی در کانون های پر آسیب )نقشه(
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با هدف بررسی علمی فعالیت های گروه احیا، تعیین میزان اثربخشی آن، بهره برداری علمی واحد پژوهش 
از داده های در دسترس و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبودی برنامه هایی که در 
انجمن صورت می گیرد، فعالیت داشت.  یافته های پژوهشی این واحد به دانشگاهیان، 
حمایتی،  و  درمانی  مراکز  دانشگاه،  در  تا  کرد  خواهد  کمک  مجریان  و  گزاران  سیاست 

برنامه های خود را با توجه به نیازهای واقعی گروه هدف طراحی کنند.

برخی از دستاورد های  واحد پژوهش عبارتند از : 

اجرای پروژه توانمندسازی خرماکاران  شهر بم :
: )spring( پروژه بهار  

- پذیرش چکیده مقاله »انگ و تبعیض درمراکز پزشکی : تجربه زیسته زنان مبتال به اچ آی وی / ایدز«، به صورت پوستر در سومین 
گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز ، که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

- دریافت کد اخالق برای مقاله های گروه احیا از پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه کرمان جهت ارائه سه پروپزال پژوهشی. 

  ارتقا ظرفیت تعاونی ها و تشکل ها به منظور ترویج رشد فراگیر و پایدار کشاورزی با پشتیبانی از کسب و کار محلی و دسترسی 
تولیدکنندگان روستایی به بازارهای محلی، استانی و ملی در شهرستان بم )استان کرمان( در این پروژه 300 کشاورز، 20 مدیرتعاونی، 20 زن 

فعال در فرآوری و بازاریابی محصوالت کشاورزی، تعاونی های روستایی شهرستان بم و حدود 30 ذینفع خصوصی و عمومی شرکت دارند. 
 UNDP پروژه »طراحی مدل کشاورزی چندکاره در باغ های خرمای بم« با همکاری   
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فعالیت های تخصصی انجمن توان یاب 

اهداف کلی: 

ارائه خدمات  با  انجمن  توان یاب طی بیست و یک سال فعالیت خود 
گفتاردرمانگران،  )کاردرمانگران،  تخصصی  تیم  همت  به   توانبخشی 
جهت  در  کشور  های  دانشگاه  از  روانشناسان(  و  ها  فیزیوتراپیست 
تحقق اهداف و چشم اندازهای بلند مدت مندرج در اساسنامه برای 
بهبود کیفیت زندگی کودکان  توان یاب فعالیت داشته است. همچنین 
به جهت ارتباط موثر بین کلینیک توانبخشی انجمن توان یاب و مراکز 
دانشگاهی »علوم پزشکی ایران، تهران و علوم بهزیستی و شهید بهشتی« 
در طول سال، همه روزه از شنبه تا چهارشنبه آماده پذیرش و کارورزی 
دانشجویان بوده است. خدمات نوروفیدبک و بیوفیدبک نیز به صورت 
در  تسریع  و  توانبخشی  روند  در  مکمل  درمان  عنوان  به  و  تخصصی 
بهبودی کودکان توان یاب از جمله خدمات صد در صد رایگان در محل 

انجمن توان یاب می باشد.

  پیشگیری ثانویه: پیشگیری ازاختالل  هایی که کودک یا با آن به دنیا 
آمده و یا در اثر حادثه، بیماری و اتفاقات دیگربه آن مبتال شده 

  توانبخشی بهنگام: توانبخشی کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی 
در زمان طالیی رشد

ب
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  برابری فرصت ها: ایجاد فرصت های آموزشی و شغلی، اجتماعی و تسهیالت ورزشی و تفریحی برای همه افراد جامعه از جمله 
کودکان توان یاب 

  پیشگیری اولیه: آموزش و آگاه سازی خانواده ها در جهت تولد نوزادان سالم از مرحله تصمیم به بارداری تا یک سالگی 

اقدامات اجرایی
جسمی   های  معلولیت  دارای  کودکان  رایگان  1-توانبخشی 
حرکتی  از بدو تولد تا 16 سالگی )متوسط سالیانه 8000 نفر 

ساعت( شامل: 
  فیزیوتراپی
  کاردرمانی

  گفتاردرمانی
  مشاوره روانشناسی

  نوروفیدبک و بیوفیدبک
  مددکاری اجتماعی

2-خدمات حمایتی: 
طبی،  کفش  واکر،  ویلچر،  مانند  بخشی  توان  کمک  وسایل  رایگان  اهدای   

عینک، سمعک و...
  ارجاع کودکان به مراکز معتبر علمی، آزمایشگاهی، پزشکی، بیمارستانی 

  ارائه کمک هزینه های جانبی توانبخشی، پزشکی، دندانپزشکی و دارویی 
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)Telerehabilitation( 3-غربالگری و مشاوره توانبخشی آنالین و تلفنی
4- پیشگیری از معلولیت ها:

4- کالس های پرورش استعدادهای هنری )نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی و ...(
5-  فرهنگ سازی  در زمینه حضور کودک دارای معلولیت در خانواده، مدرسه و جامعه 

6-  توانمندسازی مادران امید )مادران دارای فرزند توانیاب( از طریق: 

واحد پژوهش

  برگزاری کارگاه های آموزشی برای خانواده ها در زمینه آموزش های قبل از بارداری، حین بارداری و پس از تولد 
  آموزش مادران برای تسهیل رشد روانی، حرکتی، ارتباطی نوزادان از بدو تولد تا یک سال و آگاه سازی 

  توانمندسازی حرفه ای: برگزاری کالس های آموزشی خیاطی، ویترای، صنایع دستی و... 
  آموزش مهارت های زندگی : برگزاری کارگاه های گروهی و مشاوره فردی 

   پذیرش مقاله »بررسی تاثیر گفتار و زبان کودک با کاشت حلزون 
تاخیری« انجمن  توان یاب در چهاردهمین سمپوزیوم اروپایی کاشت 

حلزون سال 2019
کودکان  مادران  زیسته  تجربه  بر  تمرکز  با  کیفی  پژوهش    

توان یاب
  پژوهش اثربخشی مداخله ACT بر سالمت روان مادران امید 
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