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 شده توسط گروه افتیدر یمجوزها

  هر دو انجمن یاز وزارت کشور برا تیمجوز فعال افتیدر-6

از سازمان نظام  اءیمجوز خط مشاوره اح افتیدر -2

  رانیا یروانشناس

و  گانی)انجام تست را VCT مرکز تیمجوز فعال افتیدر -6

به صورت  داوطلبانه و محرمانه( از  دزی/ ا یو یمشاوره اچ آ

  وزارت بهداشت

 یاچ آ یاطالع رسان اریس گاهیپا تیمجوز فعال افتیدر -6

 یانتظام یرویراهور، ن سیاز وزارت بهداشت، پل دزی/ ا یو

و ارائه  دزیا نهیدر زم یبه منظور اطالع رسان یوشهردار

و ... به اقشار  یاجتماع یمددکار ،یخدمات مشاوره ا

 یشهرک ها ژهیدرمعرض خطر درتمام نقاط تهران به و

 استان تهران یاقمار

 گروه احیا
 6931و گزارش عملکرد  معرفی گروه احیاء
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 تاریخچه گروه احیاء
 ایو اح ابیمتشکل از دو انجمن توان  ایگروه اح

و            یرانتفاعیغ ،یردولتیارزش ها )مؤسسات غ

خسرو  یبا همت آقا  6635عام المنفعه ( از سال 

 سیتأس یرسم یپس ازاخذ مجوزها انیمنصور

 .شد

ازآن زمان تاکنون با هدف کاهش  ینهاد مردم نیا 

 ،یرسان یآگاه قیاز طر یاجتماع های بیروند آس

 یو ارائه خدمات مشاوره ومددکار یریشگیپ

/  یو یمبتال به اچ آ مارانیاز ب تی،حمایاجتماع

به کودکان معلول  ییو خوداتکا ی، توانبخش دزیا

جلب مشارکت مسئوالن،  ،یو حرکت یجسم

و برجسته کردن نقش ارکان مختلف  یزحساس سا

 تیو بهبود روش ها فعال یدر هنجارساز یاجتماع

 .و مستمر دارد یجد

 گروه احیاماموریت 
 ران،یداشتن مد اریو دراخت یاجتماع یها هیو سرما یانسان رخواهانه،یخ یها زهیبر انگ هیمردم نهاد با تک یبه عنوان سازمان اءیگروه اح

 :کند یاقدام م ریز یچند وجه یها تیبه چشم اندازها در چارچوب مأمور یابیکارکنان و داوطلبان متخصص به منظور دست

و  طیشرا یساز نهیو به ییبا هدف خود اتکا ییاجتما دگانید بیو آس انیمددجو یو توانمندساز یتوانبخش  تی: حمایتیوجه حما

 یو خدمات یامکانات رفاه

نسبت به افراد تحت پوشش،  ینگرش منف رییتغ ی: آموزش در سطوح مختلف جامعه، خانواده و فرد برایو اطالع رسان یآموزش وجه

 یزندگ های¬و آموزش مهارت یحقوق شهروند ،یقانون ،یموجود اعم ازعرف یها ضیمشارکت، اعتماد به   نفس و رفع تبع نهیزم جادیا

  مرتبط یدرحوزه ها یتخصص رکاد یآموزش و توانمندساز زیو ن

 بیاز آس تیدر حما ازیمورد ن نیافزودن قوان ای رییجهت تغ یو ارائه نظر کارشناس نیشدن قوان یی: تالش درجهت اجرایحقوق وجه

 یالملل نیو ب یدر سطوح مل یاجتماع دگانید

 رمترقبهیخاص و حوادث غ طیدر شرا دگانید بیاز آس تی: حماییاقتضا وجه

چشم انداز گروه 

                 اءیاح

مردم نهاد فعال و  گروه

، اثر گذار، مستقل و  ایپو

و  ی، با توسعه مل یمردم

 یدر راستا یمنطقه ا

 یتوانمندساز
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 راهبرد ها
 احیاء گروه گستردگی ملی و بین المللی .6

 مشابه مراکز احداث به کمک طریق از

 در خدمات کمیت و کیفیت سطح ارتقاء .2

 توسعه) ای منطقه و ملی سطح

 محصول(

 آگاهی افزایش و علم تولید به کمک .6

 مأموریت با مرتبط های حوزه در جامعه

 بر مبتنی حمایتی های ظرفیت توسعه .6

 مشارکت توسعه اجتماعی های سرمایه

 ها

 

 اءیاح یمنشور اخالق

 یاله فیتکل کیموجود به مراجعه کنندگان به عنوان  یها یپرمهر، فروتنانه، صبورانه و براساس توانمند ع،یسر یپاسخگوئ-

  توسط کارکنان ینظم، انصاف، اخالق و امانتدار ،یانسان یارزش ها تیرعا-

  استفاده از اموال و امکانات با کمال دقت و ظرافت-

 کار طیدر مح یو آراستگ یشئون اجتماع تیاحترام به حقوق همکاران و رعا-

  صداقت در کردار، گفتار و رفتار-

  گرانیبه د یرسان یاریو  یگروه یها تیو تعهد به فعال اءیامور گروه اح شبردیمشارکت فعال در پ-

 کند فیکارکنان را تضع انیو اعتماد م تیمیکه صم یو هراقدام ینیخبرچ بت،یاز تهمت، غ زیو پره یساز عهیمقابله با شا-

و   یجنس ،یمذهب ،یقوم ،ی)نژادضیمراجعه کننده و عدم تبع انیکارکنان و مددجو ران،یدر ارتباط با مد یداور شیعدم پ-

  ارائه خدمت ندیموارد در فرآ نیو در نظر گرفتن ا نفعانی(  در ارائه خدمات و احترام به نظرات ذیشاوندیخو

گروه  تیخارج از چارچوب مأمور یها تیفعال ایبه نام و در درون سازمان و  یاسیس تیاز هرگونه فعال یاحترام به قانون و دور-

 اءیاح

  احیاء اهداف کالن
 نطقه ای )توسعه جایگاه اجتماعی/ توسعه اطالع رسانی به جامعه( متوسعه فعالیت های گروه درسطح ملی و .6

 توسعه گروه حامیان حقیقی و حقوقی  .2

 توسعه کمی و کیفی زیرساخت ها  .6

 تولید تحقیقات علمی و کاربردی  .6

 افزایش تعداد افراد تحت پوشش  .1

 ارتقاء سطح رضایتمندی مددجویان  .4

  توسعه قابلیت های منابع انسانی و تعلق سازمانی .3

 افزایش جذابیت برای داوطلبان .5
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 های پیشگیرانه گروه فعالیت

سال  65با بیش از  ندمفتخر اجتماعی )احیا ارزش ها(گروه احیاء متشکل از دو انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب و انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان 

به  ارائه هرچه بهترخدمات توانبخشی اجتماعیهمکاری در)باهرگونه تخصص وتجربه(به منظور جامعه کنشگران داوطلب و نیکوکارتجربه ارزشمند، پذیرای 

برنامه هایش قرار داده است که   احت و شفافیت بوده و هست و این اصل را سرلوحهها صداقت، صرباوربنیادین انجمن های توانیاب و احیاء ارزش . اقشارنیازمندباشند

ارج  واین موهبت راباشیم  خداوند الطافشاکرتالش و کوشش خود دراین سازمان مردم نهاد درسایه شروع کنم، تا بزرگ فکر کنیم کوچک عمل کنیم..... .هم اکنون 

 های مردمی را هدایت و در راستای منافع جامعه سازماندهی کنیم.پتانسیل)غیردولتی،غیرانتفاعی و عام المنفعه( واقعیNGOعنوان یک ه ایم بنهیم که توانسته

خدمات مددکاری "احساس مسئولیت پذیری هموطنان نیکوکار سراسر کشور انجمن احیاء ارزش ها به ارائه و روند رو به رشد آسیب های اجتماعی  با توجه به

ها به حمایت و یاری آسیب دراین رهگذرکانون توجه انجمن احیاء ارزشگام برداشته و  "های جدی اجتماعاصالح ناهنجاری" و "مهاربهنگام"، اوره ایمش"اجتماعی، 

 های هزاره سوم محسوب می شود.چرا که پدیده ایدزیکی ازمهمترین چالش، مادرانشان معطوف گشت و دیدگان اجتماعی به ویژه ایتام ایدز

 هاانجمن احیاء ارزشبا توجه به مراتب فوق؛ 
 جلسات گروه .ندتالش می کن دکننزندگی می ایدز که با اچ آی وی/ دهزنان سرپرست خانوامادران حامی سالمت ) زنان وباالخص در راستای ظرفیت سازی برای 

با درنظرداشتن این مهم مادران حامی سالمت پس از گذراندن  شود.برگزار میمشارکت فعال مادران حامی سالمت با حضورمتخصصان محوردرمانی بردرمانی و معنا

اطالع رسانی در جهت پیشگیری از بیماری ایدز می  سفیربه ایفای رسالت خود به عنوان  (peerدیدگان همسان)آموزشهای الزم تحت عنوان آموزش

های الزم را دریافت کرده را تجربه کرده باشد و آموزش HIV/ AIDSهمچون زندگی با بیماری  اجتماعیهای آسیب  و بدیهی است که فردی که خود  پردازند

 می تواند آسانتر باسایرینی همانند خود ارتباط برقرار کند. باشد

 .پیشگیری مقدم بر درمان استما براین باوریم: 

اعی به شمار می رود. اجرای برنامه های پیشگیرانه فرهنگی با تکیه بر باور پیشگیری و اطالع رسانی مقدم بر درمان است و یکی از راه های کاهش آسیب های اجتم

ست و عمده علت این های اجتماعی جهل است، بسیاری از افراد اطالع ندارند چه شرایطی به وجودآورنده یا تسهیلگر آسیب اریشه بسیاری از آسیب

در این  توان نقش برجسته سازمان های مردم نهاد احیاء ارزشها را مورد توجه قرار داد.جا میرسانی است که دراینبحث اطالع ناآگاهی، نارسایی و

 راستا انجمن احیاء با: 
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ایدز

0% مشکوک به ایدز

26%
اطالع رسانی برای ایدز 

65%

هپاتیت

6%

ازدواج

3%
مسائل دوران نامزدی و عقد 

1%

رابطه با جنس مخالف

2%

مهارت کنترل  

خشم

2%

مهارت بین  

فردی

1%

سایر 

مهارت 

های 

زندگی

4%
خودکشی

0%

افسردگی

6%

اضطراب

0%
وابستگی 

0%

مشکالت  

جنسی 

2%

طالق

6%

پس از طالق

6%

اختالف 

خانوادگی 

62%

خیانت 

2%

مسائل کودک و نوجوان

4%

مسائل جوانان  

6%

مسائل تحصیلی و 

کاری

6%
مشکالت  

روانی 

6%

معلولیت

0%

حقوقی  

0%

اعتیاد 

2%

1396آمار یکساله مشکالت مراجعین در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کارخانجات، پادگان ها، مترو، پایانه های اتوبوسرانی، پارک ها و ... برای جمعی ازمدارس،، هااطالع رسانی در دانشگاه همایش هایبرگزاری 

کارشناسان ذیربط روانشناسان، مددکاران اجتماعی، با حضور پزشکان متخصص،   دانشجویان،اساتید،مدیران،کارگران،سربازان، پزشکان و پرستاران و آحاد مردم،

 و مادران حامی سالمت

 پیشگیری بیماری ایدز با حضور کارشناسان ذیربط ،های اطالع رسانی برپایی غرفه 

 نجام مشاوره و تست استقرار پایگاه سیار اطالع رسانی ایدز)موبایل کلینیک( در اماکن عمومی به ویژه پارک ها، میادین و ... به منظور اطالع رسانی ایدز، ا

 اقشار مختلف جامعه  رایگان و داوطلبانه و محرمانه  اچ آی وی / ایدز برای 

 
 ( HOT LINEخط مشاوره تلفنی رایگان ) 

 بهترین اتخاذ و مشکالت کردن برطرف برای روانشناس یک با ارتباط به نیاز روانی، فشارهای افزایش و افراد اکثر بین در زندگی های دغدغه و مشکالت افزایش دلیل به امروزه

 تبدیل زندگی در جدی معضل یک به که کنند پیدا رشد آنقدر توجهی بی دلیل به است ممکن و است کوچک و ساده بسیار مشکالت این اوقات گاهی. شود می حس تصمیم

گذاشته  میان در تجربه با و متخصص مشاور یک با را خود مشکالت نگر آینده نگاه یک با که است این ممکن، کار بهترین مواقع این در. اندازد خطر به را زندگی امنیت و گردد

، درمانی و خط مشاوره تلفنی به افراد در معرض بحران در زمینه های مختلف مشاوره رایگان می دهد که سرخط این مشاوره های تلفنی مداخالت پیشگیرانه منظور شود. بدین

داشته است. با توجه به عمده مشاوره ها و پرسش هایی که از این خط تماس تلفنی  2665حدود  6654موارد آسیب های اجتماعی است. خط مشاوره با سه مشاور در سال 

تماس به سواالت افرادی که نگران ابتال به ایدز هستند پاسخ داده است. اغلب  564پرسیده می شود مربوط به ایدز است، که با هدف پیشگیری از بیماری ایدز در این سال حدود 

سال قرار دارند اما محدود به یک دوره سنی خاص نیستند. تعداد تماس ها در دوره های زمانی که تبلیغات محیطی از  61تا  21تماس گیرندگان به این خط در دوره سنی 

 فته است. جمله مترو، تله تکس و ... انجام می شود افزایش پیدا می کند. این در حالی است که صداوسیما اطالع رسانی برای این خطوط تلفن را نپذیر
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که موجب  یطیبهبود شرا یینها تینژاد و ... دارد. در اغلب کشورها مسئول ن،ید ت،یجنس ت،یفراتر از مل یبه نگاه ازین تیمعلول دهیکه مواجهه با پد ییاز آن جا

و سازمان  یجامعه مدن ،یصارگان ها چون بخش خصو ریسا تیموضوع مسئول نیا یگردد، به دولت ها واگذار شده است. ول یم ابانیتوان  یکاهش موانع برا

فرصت  شیو افرا تیتواند در کاهش معلول یکنشگران داوطلب در جامعه م یریحضور و نقش پذ نیسازد. بنابرا یافراد جامعه و ... را برطرف نم ،یردولتیغ یها

و  یرانتفاعیغ ،یردولتیمستقل، غ یکه نهاد ابیتوان  اناز کودکان و نوجوان تیانجمن حما لیدل نیداشته باشد. به هم یکننده ا نییافراد نقش تع نیا یها برا

 .خود را آغاز کرد تیفرصت ها فعال یو برابر یتوانبخش ه،یثانو یریشگیعام المنفعه است با سه هدف: پ

 -یو هنر و ... به کودکان معلول جسم یدرمان با باز ،یوتراپیزیف ،یگفتاردرمان ،یشامل: کاردرمان یتوانبخش گانیراستا ارائه خدمات صد در صد را نیا در

کودک ودختر  264بر  نفر ساعت مشتمل 4263بالغ بر 6654ادامه دارد و در سال  زیآغاز کرده و تاکنون ن سیرا از سال تأس 64از بدو تولد تا  یرذهنیغ یحرکت

 .بهره مند شده اند ابیانجمن توان  گانیو پسراز خدمات صد در صد را

 1396آمار مراجعان کلینیک توان یاب در سال 
 

انجمن توان یاب، 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 

موانع فرهنگی،اجتماعی و تربیتی خانواده ها می  ،اولین مانع حضورمعلول در جامعه

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 

ه با معلول آشنا نشده و ثانیاً جامع  مسلماً انگیزه حضور در جامعه را از دست می دهند.

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 

رائه خدمات توانبخشی رایگان در زمینه کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، ضمن ا

درمان بابازی وهنر،مشاوره تغذیه و ...اقدام به حمایت روانشناختی ازکودکان معلول 

یاب، به منظور عالوه براین انجمن توان.است نموده آنان های وخانواده حرکتی –جسمی

لیت  و نیزارتقاء سطح کیفی زندگی کودکان معلول به پیشگیری از روند رو به رشد معلو

های آموزشی، با موضوعات مختلف صورت هفتگی و مستمر اقدام به برگزاری کالس

ازجمله:مشاوره فردی و گروهی، تغذیه، پیشگیری از تولد کودک دارای معلولیت، پذیرش 

عتماد بنفس، کودک معلول توسط خانواده، چگونگی برخورد با کودک معلول، ایجاد ا

 افزایش عزت نفس و ... می نماید.
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  :میپرداز یبه اختصار م ایگروه اح یها تیاز فعال یبه برخ لیبا توجه به مراتب فوق، در ذ

   :به عمل آمده از انجمن یدهایبازد
 از طرف آن شرکت به انجمن رنامهیکارشناسان شرکت پارس خودرو و اهداء تقد  

 یجهت بهره مند ایتحت پوشش گروه اح انیبا آن مرکز و ارجاع مددجو یتعامل و همکار یبه منظور برقرار دیام ی رهیزنج هیریکارشناسان مؤسسه خ 
   دیام رهیمؤسسه زنج یو درمان یتیاز خدمات حما

 امام زمان )عج( یمهرطاها، دستان مهربان، مددکار ن،یمردم نهاد ازجمله: مهرآفر یسازمان ها رانیمد  

 تهران سیتن أتیه سیرئ   

 فرانسه، آلمان، گرجستان و مجارستان، یکشورها یزنان سفرا ...  

 انیو خانم طلوع یرضا عماد یدو تن از هنرمندان نقاش؛ آقا  

 سربازان در پادگان ها یبرا دزی/ ا یو یاچ آ یکارگاه اطالع رسان یارتش( به منظور برگزار یدانشگاه علوم پزشک سی)رئ ینور یآقا  

 هنرمند( انیانیرضا ک یآقا( 

 کیپروفسور فرهود پدر علم ژنت  

 ریمد یریخانم دکتر بص UNFPA 

 وزارت امور خارجه یو رسانه ا یعموم یپلماسیمرکز د سیسخنگو و رئ ،یدکتر بهرام قاسم  

 نفره 5 میبه همراه ت 4منطقه  یشهردار یمعاونت اجتماع  

 نفره 6 میشعبه انقالب با ت یکالنتر یمعاونت اجتماع  

 یاخبار و گزارشات مختلف جهت انعکاس خبر هیمختلف از انجمن به منظور ته یها یخبرنگاران روزنامه و خبرنگار  

 مستند لمیمنظور ساخت ف انیشیرضا درم یآقا نمایکارگردان س   

 یمجاز یایدر دن یغاتیتبل یزرهایبه منظور ساخت ت نمایکارگردان س یابانیب یآقا  

  از مرکز ییعالمه طباطبا دیدانشگاه شه یاجتماع یرشته مددکار انیتن از دانشجوسی  

 هیدوسو یتعامل و همکار جادیشهر تهران به منظور ا یعضو محترم شورا یصادق یمحمدمهد یآقا  

 نگیپروژه اسپر یانجام گرفته در بم در خصوص اجرا یها تیفعال یبه منظور بررس وسیشرکت هل ندگانینما   

 ایاز انجمن اح 4فرزانگان  رستانیدانش آموزان دب  

 با انجمن یدکتر فتوت( به منظور همکار یشده از سو یتجارت نو )معرف مهیشرکت ب یروابط عموم ریمد یباق یآقا  

 معلول در نگارخانه  یمناسبت روز جهان که به ابانیتوان  یدست عیو صنا یتجسم یهنرها شگاهیاز نمابه منظور بازدید هنرستان سروش  انیهنرجو
 .مهر برگزار شد انهیآش
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  می باشد:به شرح ذیل به اختصار  ایگروه اح یها تیاز فعال یبرخفهرست 
 انجام شده با:  ینشست ها

 وزارت بهداشت و درمان   ریواگ یماریاداره ب سی، رئ ایدکتر گو یآقا 

 یوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک دزیا تهیکم سیرئ ،یدکتر افسر کازرون خانم  

 وزارت آموزش و پرورش  یاجتماع یها بیمراقبت در برابر آس ریمد ییایمنصورک دکتر 

 سالمت یبا انجمن درجهت آموزش مادران حام شانیمداوم ا یاز زنان سرپرست خانواده و اعالم همکار تیحما رانجمنیمد 

 مهندس اشرف  یآقا رانیکل اتاق ا ریدب 

 پور یمهندس حاج یکسب و کار اتاق تهران آقا معاون 

 یصنعت تیریسازمان مد رعاملیمد  

 اقوتی نگیهلد رعاملیمد  

 مهندس اشرف زاده  یآقا رانیا یمیپتروش یمل عیصنا رعاملیمد 

 یریمهندس ام ی)ره( آقا ینیامام خم یمیشرکت پتروش رعاملیمد  

 یمانیدکتر سل یآقا یصنعت یکوچک و شهرک ها عیصنا معاون  

 یدکتر مرعشی و ابتکار آقا یدانش مهندس یالملل نیشرکت ب رعاملیمد  

 یدکتر پدرام سلطان یآقا رانیا یاتاق بازرگان رعاملیمد  

 یرددکتر شاه یآقا ییو شکوفا یصندوق نوآور یساز یو تجار التیتسه معاونت  

 هیمهندس قاسم یآقا سکوی رعاملیمد  

 ینیدکتر شاه حس یآقا انایگروه آر رعاملیمد  

 یدکتر نظافتچ یآقا 

 مهندس موحد  یدارندگان نشان استاندارد آقا انجمن 

 مهندس نادرپور  یآقا یمیره آوران شرکت پتروش شرکت 

 مهندس وفادار  یآقا یابیبازار مشاور 

 یزنان انقالب اسالم جامعه  

 محک  رانیمد 

 از جمله:  یالملل نیب یسازمان ها رانیمدUN, UNAIDS, UNHCR,UNICEF 

 وزارت بهداشت  یشیدر جلسات مستمر هم اند و دکتر جمالی یازیدکتر ا آقایان 

 انجمن  کارشناسانCP معلول  یروزجهان شیهما یها یزیدر خصوص برنامه ر 

 الملل  نیب یها نهیدر زم هیدوسو یتعامل و همکار  جادیدرخصوص ا پزشکی آموزش و درمان –الملل وزارت بهداشت  نیدر دفتر روابط ب انیتک دکتر 

 رانیا یاسالم یجمهور یخبرگزار سیرئ  

 شهر تهران  یشورابرخی از اعضای  با 

 سازمان  سیرئ باUN AIDS یدکتر درود یآقا  

 معلوالن  یبرا یشهر یشهر تهران با موضوع مناسب ساز یشورا 

 یسازمان مردم نهاد سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک رکلیبه دعوت مد کیاستراتژ یزیبرنامه ر کارگاهشرکت در  

 حافظ  مهیشرکت ب ریمد 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یدر دانشکده علوم اجتماع یاجتماع دیام ناریسم  

 دزیکودکان همراه با ا یشبه خانواده برا لیتشک یدر راستا  یترکمان رخوارگاهیش ریبا مد جلسه  

 رانیدختران فرار در ا هیریمؤسسه خ سیتأس یبرا کایآمر میو مق فیو همسرشان، استاد دانشگاه شر یدکتر هاشم یآقا 

 یشعبه دستجرد انهیبانک خاورم سیرئ یحمزه ا یآقا 

 رانیمردم نهاد و کارداوطلبانه درا یدرکنفرانس سازمان ها شرکت 

 کار داوطلبانه در سازمان مردم نهاد  تیریمد یو راهکارها موانع 

 داوطلبانه یها تیفعال جیمؤثر بر ترو عوامل 

 نگیپروژه اسپر یانجام گرفته در بم در خصوص اجرا یها تیفعال یبه منظور بررس وسیشرکت هل ندگانینما   
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 شرکت در جلسات خارج سازمانی ازجمله   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جشنواره عمران سالمت با مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -6

سی و هشتمین بزرگداشت دکتر محمد قریب و ایراد سخنرانی توسط آقای منصوریان با موضوع معرفی فعالیت های انجمن و مباحثی درخصوص ایدز  -2
 برای جمعی از پزشکان انجمن پزشکان کودکان ایرانیان 

 مجمع عمومی سالیانه شعبه احیا در اراک )احیا فروغ اندیشه نیک(  -6

ؤثر آموزش در تقویت زیرساخت های بهداشتی، پایبندی به درمان، مراقبت و حمایت از افرادی که مبتال یا متأثر از ایدز می کارگاه چهارروزه نقش م -6
برگزار  باشند که توسط وزارت بهداشت و با حضور مدیران سازمان های مردم نهاد متولی برنامه های باشگاه های مثبت در سراسر کشور در هتل فردوسی

 شد. 

 ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  کارگاه -1

 ی تهیه دستورالعملی برای افرادی که با خشونت خانگی مواجه هستند جلسه -4

 ی هماهنگی و تدوین برنامه همکاری با سمن های در دفتر مدیریت مرکز بهداشت شمال تهران جلسه -3

ایدز وزارت بهداشت در محل وزارت بهداشت با حضور مدیران: گروه احیا، خانم جلسه ی فعالیت موبایل کلینیک مرکز تحقیقات ایدز با همکاری دفتر  -5
 دکتر محرز و خانم دکتر فالحی 

 کنفرانس سازمان های مردم نهاد و کار داوطلبانه شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه  -5

ین در محل وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی با حضور دومین جلسه هم اندیشی همایش سازمان های مردم نهاد و تجارب اموخته در حوزه ی معلول -60
 وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با حضور سمن های فعال در حوزه ی معلولین 

 معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش درخصوص ساخت فیلم برای دانش اموزان در زمینه آسیب های اجتماعی  -66

ن مبتال به ایدز که با همکاری وزارت بهداشت، سازمان هالل احمر، سازمان بهزیستی و باشگاه مثبت یاران اجتماعی کار با بیمارا –نشست مداخله روانی  -62
 برگزار شد 

 هم اندیشی به منظور تسهیل و بهینه سازی خدمات در مناطق زلزله زده کرمانشاه  -66

 در مرکز بهداشت شمال تهران  HIV/AIDSگردهمایی فعاالن حوزه  -66

  )شبکه انجمن های مردم نهاد فعال در حوزه ایدز( گروه شمساجلسات مدون و مستمر  -61

 کارگاه تخصصی آموزش و توانمندسازی تشکل های مردم نهاد در وزارت کشور  -64

 هم اندیشی کلینیک های سیار استان تهران در محل معاونت بهداشتی دانشگاه ایران  -63

درمان و  -نشست های شبکه ملی تشکل ها و مؤسسات خیریه فعال در توانبخشی باحضور معاون محترم اجتماعی و دیگر مسئوالن وزارت بهداشت -65
 آموزش پزشکی 

 مراسم بزرگداشت روزجهانی ملل متحد  -65

 شرکت در کنفرانس روز زن که توسط انجمن زنان کارآفرین برگزار شد -20

 جلسه هم اندیشی انجمن احیا با حضور کارشناس امور زنان و خانواده شهرستان سرپل ذهاب که به منظور تسهیل و بهینه سازی خدمات در مناطق -26
 زلزله زده استان تشکیل شد 

 ین همایش مددکاران اجتماعی ایران و ارائه مطلبشرکت در اول -22
فعال در حوزه معلولین و  NGO 600ه در حوزه ی معلولین و کسب مقام ششم  از بین شرکت در همایش سازمان های مردم نهاد و تجارب آموخت -26

 اخذ دپیلم افتخار 
دی ماه سال جاری و ارائه مقاله با عنوان مطالعه روند  3لغایت  1شرکت در چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران از  -26

 ها صالحی، عظیمی و تسوجی در آن مراسم شیوع اچ آی وی / ایدز و ایراد سخنرانی آقای منصوریان، خانمتغییرات عوامل جامعه شناختی مرتبط با 

شرکت در جلسه هم اندیشی با مدیر باشگاه مثبت و دکتر علی نقی پژوهشگر مرکز تحقیقات بیمارستان امام خمینی  در خصوص ایجاد تعامل و  -21
 همکاری دوسویه 

 جلسه جلب مشارکت ها و همکاری سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع کودکان کار و خیابان  -24

 دیدار اقای منصوریان با پروفسور عال در انجمن هموفیلی در خصوص تفاهم و همکاری دوسویه گروه احیا با انجمن هموفیلی  -23

 در خصوص راه اندازی مرکزی مشابه و بر مبنای گروه احیا در مشکین شهر و محمود آباد کرج نشست مدیران گروه احیا با آقای کاشانی -25

 نشست آموزش خانواده و مدیریت مصرف آب در تاالر آبگینه شرکت آب و فاضالب -25

نهاد سالمت، به مدت دو روز در مرکز های مردمبه همت اداره کل سازمانکه نهاد سالمت، های مردمریزی استراتژیک ویژه سازمانکارگاه آموزشی برنامهشرکت در  -60
 .شدهای رازی برگزار بین المللی همایش
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  تعامالت انجام شده با سازمان های دیگر و انعقاد تفاهم نامه ها

 انعقاد تفاهم نامه گروه احیا و  کانون آگهی و تبلیغات آرنگ   .6

 ( جهت واریزی کمک های مردمی به حساب انجمن 350انعقاد قرارداد قلک مجازی ) .2

در زمینه  -6محله انقالب و انعقاد تفاهم نامه با موضوع: توانمندسازی مادران گروه احیا )حامی سالمت و امید( نشست با مدیران سرای  .6

لغایت  66/60/54ماه )از تاریخ  4بازاریابی و عرضه محصوالت کارآموزان در غرفه ها و جشنواره ها  به مدت   -2خیاطی، بافتنی و بسته بندی 

66/06/53) 

 هیه وسایل کمک حرکتی به سفارت استرالیا ارائه پروپزال ت .6

 گانه شهرداری تهران 22توزیع بروشورهای انجمن بین کارشناسان مناطق  .1

 تعامل با شهرداری به منظور حضور گروه احیا در دومین همایش ملی نقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار  .4

 امی سالمت جهت عرضه محصوالت تولیدی شانتعامل با شهرداری در خصوص تخصیص غرفه های رایگان به مادران ح .3

)درخصوص تشخیص و غربالگری زگیل تناسلی در مادران حامی سالمت  HPVتعامل با  بیمارستان مسیح دانشوری به منظور انجام تست  .8

 انجمن طی دو نوبت متوالی که توسط خود خانم دکتر رنگیانی انجام شد مبتال به ایدز( در محل

 

 

  :انجام شده به منظور جلب مشارکت ها های یزنیرا

  انهیکودکان تحت پوشش انجمن به صورت ماه یداروها گانیرا نیو تأم هیدر خصوص ته یدیعب یداروساز-

 از کودکان تحت پوشش انجمن یبرخ یو ام آر آ یدرخصوص انجام سونوگراف یدکتر اطهر یربرداریمرکز تصو-

  ابیتحت پوشش توان  انیمددجو گانیرا تیزیومتخصص مغز و اعصاب کودک جهت و یارتباط با دانشگاه علوم رفتار-

 یبهنام بان یانجمن قبل از کنسرت آقا زریکنسرت آن ها که منجر به مؤافقت با  پخش ت یانجمن قبل از اجرا یزرهایاز خوانندگان در خصوص پخش ت یبا برخ یزنیرا-

  .دیگرد

  انجمن یبرا گانیبه صورت را یدستمال کاغذ انهیبرگ  ماه 6400 صیبا شرکت پرگل درخصوص تخص یزنیرا-

  انیجهت اهدا به مددجو 53نوروز  یبرا ندهیسبد شو 200 صیبا شرکت هنکل درخصوص تخص یزنیرا-

  در مناطق مختلف  تهران ینوروز یسالمت( در بازارچه ها یتحت پوشش )مادران حام انیغرفه مددجو صیبه منظورتخص یبا شهردار یزنیرا-

 ( در سطح شهر تهرانایانجمن و خط اح یها تیفعال ی)معرف لبوردیعدد ب 66در خصوص:  نصب  یبا شهردار یزنیرا-
 

  

پزشکی تبریز و های موثر بر سالمت دانشگاه علومپزشکی زنجان، دکتر علیزاده، رییس اداره مولفهمعاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم مدرسین این کارگاه،

  بودند.پزشکی تبریز دکتر قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه علوم

ها، مراحل تدوین یک برنامه راهبردی، ریزیریزی استراتژیک و سایر برنامهتفاوت برنامهها، ریزیریزی راهبردی و عملیاتی و انواع برنامهآشنایی با تعاریف برنامه

 ریزیپایش و ارزشیابی برنامه استراتژیک، تدوین برنامه پایش و ارزشیابی و برنامه

بودای این کارگاه آموزشی هاستراتژیک در نظام سالمت از جمله سرفصل 
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 توسط گروه احیا در محل انجمن:  برگزارشده یآموزش یکارگاهها

  

 

 
فرزندان و  تیدر ترب یشناخت و آگاه تیبا عنوان اهم یکارگاه آموزش .6

کودکان،  یو انتظارها ازهایشادو موفق، توجه به ن یزندگ کیداشتن 

 با کودک یرابطه اساس یبا اصول برقر ییآشنا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی مادر، کودک، اچ آی وی در مرکز  -تخصصی -کارگاه علمی .2

همایش های برج میالد با حضور جمعی از مسئولین دولتی از جمله: 

افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت و درمان، خانم دکتر 

خانم دکتر حکیم زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش، خانم دکتر نژادی 

رئیس خبرگزاری  از دفتر معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری،

 ، برخی اعضای شورای شهرغیردولتی جمهوری اسالمی ایران، نهادهای

 و اصحاب رسانه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تن از کارشناسان شاغل در  30 یبرا دز،ی/ ا یو یکارگاه آموزش اچ آ .6

 در محل انجمن  تهران یگانه شهردار 22اداره سالمت مناطق 

  N.Aکارگاه اموزشی ایدز برای پرسنل گروه  .برگزاری .6
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  به منظور تربیت مربی  (TOT)کارگاه  برگزاری کارگاه آموزشی ایدز برای گروه داوطلبین انجمن .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر برگزاری کارگاه دو روزه پروژه نویسی برای پرسنل انجمن، کارشناسان انجمن سالمت خانواده ایرانیان و مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد الغدی .4

 و اعطای گوهی نامه به شرکت کنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری کارگاه اکسل برای کارمندان انجمن  .3

 انجمن در کارگاه نوروفیدبک کادر توانبخشیشرکت  .5
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  :درتوسط گروه احیا برپایی غرفه های اطالع رسانی ایدز   

 های اجتماعی شرکت نفت در دو روز متوالی  سومین نمایشگاه مسئولیت .6

 روز  4غرفه پارک الله به مدت  .2

 شهریور به مناسبت برپایی جشنواره فیلم سالمت  1تا  6سینما چهارسو از تاریخ  .6

 مرکز همایش های صدا و سیما  .4

 سال نوبرپایی کمپین دانش آموزی و فروش کارت های تبریک همچنین  3ستان های غیاثی و فرزانگان دبیر .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 توسط گروه احیا در:  برگزاری همایش اطالع رسانی ایدز      

  دبستان میالد برای مادران دانش آموزان 

  دبیرستان دخترانه شهید ثانب برای مادران دانش آموزان 

 )دبیرستان سلمان فارس )دختران دبیرستانی 

  4دبیرستان دخترانه فرزانگان 

  دانشکده ولی عصر)عج( برای دانشجویان در کیانشهر 

  خانه کودک بهنام برای خانواده های مقیم دروازه غار تحت پوشش انجمن خانه کودک بهنام 

  )زنان سرپرست خانواده تحت پوشش مؤسسه حضرت زهرا )س 

   مردم   تهران در سرای محله پارک المهدی )عج( برای پرسنل شهرداری و عموم 1شهرداری منطقه 

  آموزش اچ آی وی / ایدز برای زنان سرپرست خانواده در قرچک ورامین و نیز انجام تست اچ آی وی / ایدز 

  کودک و نوجوانان بزهکار  610کانون اصالح و تربیت در خصوص آموزش اچ آی وی / ایدز برای 

 یدزهمایش اطالع رسانی ایدز در پایانه بیهقی به همراه انجام تست اچ آی وی / ا 

 

(  برای تیم توانبخشی انجمن توانیاب برگزار گردید. 54ام بهمن ماه سال  66 – 62 – 66روز متوالی )از تاریخ های  6کارگاه آموزشی نوروفیدبک به مدت 

 الگوی تشخیص، مراجع ارزیابی نحوه کارگاه این رد. باشد می بالینی کاربردهای و نوروفیدبک حوزه در عمیق دانش ایجاد کارگاه این برگزاری از هدف

 .شد داده آموزش نوروفیدبک کمک به درمان و شناختی های آموزش مداخالت، انجام نحوه نامطلوب،
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 همایش اطالع رسانی اچ آی وی/ ایدز با حضور عموم مردم، در پارک الله و اجرای برنامه شاد و مفرح کودکانه برای میهمانان کودک 

   )شرکت پتروشیمی شازند )توسط شعبه احیا در اراک 

 دانشگاه شهیدبهشتی 

  

 طریق کلینیک سیار )اتومبیل کاروان(اطالع رسانی درخصوص پیشگیری از ایدز و انجام تست اچ آی وی/ ایدز از 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرندی در محله رفتگران  -منطقه شوش 

  دانشگاه شهیدبهشتی 

  میدان مفتح 

  سردخانه دنا 

  ترمینال جنوب 

  پارک دانشجو 

 میدان رسالت 

  میدان ونک 

 میدان خراسان 

 سعادت آباد 

  پارک میثاق 

 زمزم 

  خاک سفید 

  پارک خزانه 

 پارک میالد 

  فلکه اول تهرانپارس 

  پارک فجر 

 )پارک المهدی )عج 

   پل مدیریت 

   پارک ملت 

  پارک ملت 

  پاسگاه نعمت اباد 

  کیانشهر 

  تهرانسر 

  میدان امام حسین 

  پارک رازی 

 دروازه دوالب 
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 بین المللی توسعه ایهمکاری های از  برخی

 پروژه اسپرینگ )بهار( با همکاری اتحادیه اروپا  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 از نتایج مورد انتظار این طرح می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
مکانیسم جدیدی برای مشاوره، هدایت و همکاری در زمینه استراتژی توسعه روستایی شهرستان بم در بخش های عمومی، خصوصی و  .6

 جامعه مدنی 

بازار به منظور تنوع بخشی و افزایشی ارزش محصوالت کشاورزی شهرستان بم مورد آزمایش قرار یک برنامه توسعه خالقانه و مبتنی بر  .2

 گرفته، اجرا شده و ارتقا یافته است

 -وزش حرفه ای دائمی موجب ارتقاء ظرفیت، تخصص و توانایی مدیران تعاونی کشاورزی، تولید کننده ها و گروهمبهره گیری از سیستم آ .6

 .های روستایی و زنان در منطقه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه اسپرینگ با عنوان تقویت مشارکت سازمان های مدنی برای رشد فراگیر و 

مسئوالنه کشاورزی از طریق توسعه تعاونی ها و تشکل های روستایی در راستای 

اهداف کلی ارتقاء مشارکت سازمان های مدنی در فرایند اداره و توسعه کشور 

ف دست پیدا می کند و در تعریف شده است. پروژه با روش مشارکتی به این اهد

کنار آن یک هدف ویژه دارد: تقویت ظرفیت تعاونی ها و تشکل های کشاورزی به 

 منظور رشد فراگیر و پایدار، با حمایت از تولیدکنندگان روستایی در شهرستان بم

هدف کلی این پروژه: افزایش سهم سازمان های مردم نهاد ایرانی در فرآیندهای 

 ور حکمرانی و توسعه کش
هدف ویژه: ارتقا ظرفیت تعاونی ها و تشکل ها به منظور ترویج رشد فراگیر و پایدار 

کشاورزی با پشتیبانی از کسب و کار محلِ و دسترسی تولیدکنندگان روستایی به 

 بازار در شهرستان بم )استان کرمان(

زن فعال در فراوری و بازاریابی محصوالت کشاورزی ، تغعاونی های روستایی شهرستان بم، حدود  20مدیرتعاونی،  20کشاورز،  600در این پروژه 

میلیون نفر از توسعه  1/2ذینفع خصوصی و عمومی شرکت خواهند داشت. به طور کلی همه ساکنان شهرستان بم و استان کرمان حدود  60

 ناحیه بهره مند خواهند شد.  اقتصادی این
 

با حضور فرماندار محترم بم ، روسای دستگاههای اجرایی شهرستان ،   جلسه ای در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بم 54بهمن  63در مورخه 

یوس و دهیاری ها و شوراهای اسالمی روستا ، نمایندگان تشکل های فعال در کسب و کار کشاورزی ، نمایندگان انجمن احیاء ، موسسه ایتالیایی هال

اری و هم اتحادیه تعاونی های کسب و کار ایتالیا لگاکوپ به عنوان مجریان و حامیان پروژه بهار جلسه ای با هدف معرفی رسمی پروژه جهت ایجاد همک

م و افزایی های فرا بخشی و حمایت گری پروژه مذکور برگزار گردید. حاضرین ضمن ابراز خرسندی از آغاز مجدد فعالیت گروه احیاء در شهرستان ب

لگویی مشارکتی از همکاریهای بین المللی امیدوارند با اجرای این پروژه با محوریت ساماندهی تولید کنندگان خرد و بانوان روستایی موجبات ایجاد ا

 همکاریهای بین المللی و بخش خصوصی و تشکل های مدنی در حوزه کشاورزی و روستایی در راستای توسعه پایدار محلی شهرستان بم فراهم گردد.

 فت.صورت گر د از باغیت همراه بازدییشایان ذکر است پوشش خبری توسط رسانه های شهرستان صورت گرفته و در ادامه برنامه توسط ه
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 حضور گروه احیا در شصت و دومین کنفرانس مقام زن در نیویورک -2

 ملل سازمان سین هفت سفره کنار ایرانی،درNGOs درخشان حضور

 در ساله همهCSW:(The Commission on the status of women) عنوان تحت ،که زن مقام  کمسیون پایی بر و زن جهانی روز تقارن

 در تا داد متحد ملل سازمان زبان فارسی میهمانان به را فرصت این نوروز جهانی جشن ،با شود می برگزار نیویورک شهر در متحد ملل سازمان مقر

  . بروند بهار استقبال به ، سین هفت شکوه با ی سفره کنار

 عمومی مجمع در 6654در روزهای پایانی سال 

 نوروز با جهانی جشن نیویورک در ملل سازمان

 افغانستان، نمایندگان شوراهای ایران، حضور

 قزاقستان، هند، آذربایجان، تاجیکستان،

 مقدونیه و آلبانی ترکمنستان، ترکیه، قرقیزستان،

و  شد پا بر  آفرین غرور و نظیر بی شکوهی با

به ( احیا گروه)یاب توان و هاارزش احیا مؤسسه

 ی ویژه مشورتی مقام )با ایرانی NGO عنوان یک

 سازمان( اکوسوک) اجتماعی و اقتصادی شورای

 حضورCSW اجالس در متحد( که سالها ملل

 زن جهانی در روز داشته است. مستمر و فعال

 حضور نیز نوروز ملی ضیافت در بار دومین برای

 ملل سازمان دعوت به بنا ایرانی NGO یافت. این

 ی توسعه و پیشرفت باره در اندیشی هم و نظر تبادل خصوص در  سازمان این تایید مورد اجتماعی نهادهای و عضو کشورهای نمایندگان از متحد

 احیاارزشها انجمن هدف ی جامعه.  نمود شرکت جهانی نشست این در..... و فرهنگی ، آموزشی اجتماعی، سیاسی، ، اقتصادی هایحوزه در زنان

 روحیه حفظ و استقالل از اطمینان برای پشتکار و  شان پیشرفت زمینه درتالش تداوم آنان، از حمایت که است “ ایدز مادران مبتال به ویروس“

 .استNGO این های اصلیاز آرمان ایدز ویروس گسترش  و اجتماعی های آسیب  از پیشگیری منظور به زندگی ابعاد تمام در آنان

 علوم ،دانشجوی الکاتب لیال و پنسیلوانیا از پزشکی، رشته بوذرجمهری،دانشجوی فاطمه همراه به کانادا ونکوور از نویسنده و شاعر ژندی، ناز پری 

 ایراد با که بودند2065 سال در متحد ملل سازمانCSW کنفرانس دومین و  شصت در احیا گروه نمایندگان و سخنرانان انگلستان از ، سیاسی

 تحت زنان زایی اشتغال زمینه در را یاب وتوان هاارزش احیا انجمن گزار تاثیر و موفق عملکرد مستند فیلم نمایش ، پوینت پاور ارائه سخنرانی،

 به پشتکار و تالش با ایدز که بیماری به مبتال مادران بسوی را جهانی جامعه نظر پاسخ و پرسش گرد میز پایی بر با و کردند بیان پوشش

 . کرد جلب اند یافته دست زندگی وجوه تمام در  خود سازی توانمند و مالی استقالل

 عنوان نشست، با این تخصص وعلمی پنل HIVبرنامه این های قسمت ترین انگیز بر سوال و ترینجذاب از کدامست آن انتقال راههای و چیست 

  .بود همراه موفقی بسیار پاسخ و پرسش با که بود

 آموزش برای را خود آمادگی ایدز از متاثر کودکانو زنان از حمایت در خود ای حرفه فعالیت ارزشمند دستاوردهای از مفتخر احیا گروه 

 جشن در ایران کشور میهمان همچنان احیا گروه. شد مواجه  دیگر کشورهای هایNGOs بینظیر استقبال با نمودو اعالم دیگر هایNGOsبه

 غالمعلی بود همراه زبان پارسی کشورهای تمامی سفرای سخنرانی با متحد ملل سازمان در نوروز جشن که آنجا از0 بود نوروز المللی بین

 حافظ اشعار کمک با بهار فرهنگی اهمیت توضیح به خود سخنرانی در نیز متحدایران در سازمان ملل  اسالمی جمهوری ی نماینده ، خوشرو
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 دوستی و صلح فرهنگ را ایرانی فرهنگ و دانست همراه امنیت و دوستی و صلح فرشته حضور با حافظ حضرت دید از را بهاری حیات و پرداخت

 . بدرخشد خوش همواره جهانی عرصه خوددر آیین و نام از بلند سر ایرانی و ایران که امید .خواند مقاومت و

 برخی از ویژه برنامه های انجام شده به مناسبت های مختلف: 

 می(7روزجهانی حمایت از کودکان یتیم ایدز ) .1

 وی مثبتآیاچاند، حتی با ها فقط بچهبچه     

وی با این آیاحتیاط است چون نسل جدیدی از مبتالیان به اچهای بیآدمبرای کنید که ایدز فقط کنید اگر فکر میاشتباه می        

 ...اندآمده             بیماری به دنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برخی از فعالیت های رسانه ای: 

  .ساخت تیزر و انیمیشنی با موضوع: پیشگیری از ایدز و مشکالت بیماران مبتال به ایدز 

 زندگی، زنان،ماهنامه ماهنامه  : کرگدن، سپیده دانایی، خانواده سبز، و نشریات چاپ آگهی معرفی فعالیت های انجمن و خط احیا در مجالت 

 تلتکستآوای جوان، ورزش زنان، چلچراغ، موفقیت، سپیده دانایی، پیام یاقوت،  

  انجام تبلیغ ومعرفی فعالیت های خط احیا به مدت یکماه و یک هفته از طریق تله تکست در شبکه دوم سیما 

 و  مت باعنوان برنامه شبکه سالمتهای انجمن وکالس مادران حامی سالمت توسط شبکه سالتهیه گزارشی ازفعالیت   

 کانال تلگرامی پرجمعیت چند  

  درج نام مؤسسه احیا در لیست نیکوکاری اپلیکیشن تاپ 

  ثبت آدرس انجمن درGoogle Maps  

 ( جهت واریزی کمک های مردمی به حساب انجمن 350انعقاد قرارداد با قلک مجازی ) 

  ... ارتقا تعداد کاربران فضاهای مجازی ازجمله: اینستاگرام، کانال تلگرام و 

 

 61یتیم ایدز نام گذاری شده است.به همین مناسبت روز جمعه کودکان هفتم ماه مه )می( به عنوان روز جهانی حمایت از برابر با هفدهم اردیبهشت 

باهمکاری وزارت بهداشت  به همت انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی )احیا( و انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب، اردیبهشت

 .پارک ملت تهران برگزار شدگرامیداشت روز جهانی یتیمان ایدز در  مراسم ، 6هرداری منطقه و درمان و ش
 

 :به این بهانه نخست متن زیر را بخوانید تا به نگاه تازه ای برسید و در ادامه گزارش کوتاه از این مراسم نیز آمده است

کند، دانند که چه کارهایی خطر ابتال به این بیماری را بیشتر میاحتیاط است و همه میهای بیآدمکنید که ایدز مال کنید اگر فکر مینه! اشتباه می

وی هم آیاما نسل جدیدی از مبتالیان به اچ« اند خودشان را در معرض خطر قرار داده»یا این که همه کسانی که مبتال به ایدز هستند، خودشان 

  .اندبه دنیا آمده هایی که با این بیماریآدمهستند؛ 

دسترسی کمتری کنند، ها که در کشور های فقیرتر زندگی میبه خصوص آن وی هستند،آیمیلیون زن در سرتاسر دنیا مبتال یا ناقل اچ 61۵1تقریبا 

شوند که در هنگام زایمان یا متحمل می این ریسک راای ندارند، ای بهرهشان اطالع ندارند یا از خدمات پزشکی و مشاورهاز بیماری به بهداشت دارند،

 .اند چه فرقی با دیگران دارنددانستههایی هستند که خودشان نمیها بچهشیردهی، فرزندشان را آلوده به این بیماری کنند و این

 61هر  در قاره سیاه،« سالی است که مادرش را بر اثر بیماری ایدز از دست داده باشد. 61، کودک زیر یتیم ایدز»گوید: سازمان بهداشت جهانی می

که  میلیون کودک یتیم ایدز در دنیا وجود دارد 61اما این فقط مشکل آفریقا نیست.  شود،اضافه می« یتیمان ایدز»ثانیه یک کودک به جمع 

از جمله در همین ایران  شود سراغشان را گرفت،کنند؛ اما در همه جای دنیا میبیشترشان در کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا زندگی می

 .اندکه شناسایی نشدههستند کودک یتیم ایدز شناسایی شده و احتماال تعداد بسیار بیشتری از مبتالیان و ناقالن  600حدود 

 

 

http://www.asriran.com/fa/news/537501/%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%E2%80%8C%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA
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اهداء گل به مناسبت روز جهانی حمایت از 

 کودکان یتیم ایدز: 

اردیبهشت تعدادی از مدیران انجمن به  61در تاریخ 

یتیم ایدزبه مراکزمختلف همراه کودکان معلول و 

دولتی و غیردولتی ازجمله: وزارت بهداشت و درمان، 

سازمان یونیسف، دانشکده پرستاری و مامائی 

دانشگاه تهران، شهرداری ناحیه دو منطقه شش و 

مرکز انتشارات عصر قلم مراجعه کردند. در این 

مراسم کودکان با اهداء شاخه گلی به برخی از 

و کارمندان مراکز فوق الذکر از  مدیران و کارشناسان

زحمات آنان در راستای حمایت از کودکان یتیم 

 .ایدز، تشکر و قدردانی کردند

 

های بسیاری از سازمانهاست. با این که روز جهانی یتیم ایدز هنوز در تقویم سازمان ملل ثبت نشده، به نام این بچه ، هفدهم اردیبهشت،یهفتم م

کنند، اند تاکید میدست دادههایی که به خاطر ایدز والدینشان را از آیند و در آن بر حمایت از بچهمردم نهاد در سرتاسر دنیا این روز را گرد هم می

  .دهندها به مردم میهایی برای برخورد با این بچهکنند و آموزشهای مالی و غیر مالی جمع میکمک

رسانی در این شان به این مساله جلب شده و از هر فرصتی برای آموزش بیشتر و اطالعنهاد توجه های مردمدر ایران چند سالی است که سازمان 

  د.کنناستفاده میمورد 

سابقه  ایدز ، وی،آیحمایت از بیماران مبتال به اچ که حدود دو دهه درکار« هااحیای ارزش»انجمن  هران برگزار شد،ملت تدر پارک  آییهماین گرد

بروشور و آموزش و تست  کودکان یتیم ایدز،وی و مشاورانش را به پارک آورده بود و همزمان با تبلیغ برای حمایت از ایبوس آزمایش اچمینی دارد،

مشخص و محدود  وی،آیهای انتقال اچراه »کردند که دادند و تاکید میداد، همکارانش به مردم در مورد کار انجمن آموزش میرایگان ارائه می

زند و درگیر این بیماری هستند به کسی آسیب نمی هایی کههمسفره شدن و نشستن در کنار آدم است. از مبتالیان به این بیماری نباید ترسید،

 «.های مبتال به این بیماری هم به آغوش و محبت ما نیاز دارندبچه
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 مراسم افطاری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کودک: جهانی روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 ویژه برنامه های روز جهانی معلول:

برگزاری مراسم افطاری با حضور کودکان معلول و یتیم ایدز به همراه مادرانشان، هنرمندان،      

 افراد خیرو نیکوکار، داوطلبین انجمن و ... 
تحت پوشش انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها همچون سالیان معلول و یتیم ایدز  کودکان 

ضیافت گذشته در ماه مبارک رمضان میهمان خوان گسترده و پرنعمت الهی انجمن بودند. 

کتابخانه آرشیو ملی  ساختمان در 22الی  65:60ساعت خرداد از  63چهارشنبه روز افطاری 

 به همت تعداد کثیری از افراد نیکوکار کشورمانبرگزار شد. در سفره این میهمانی خدا که ملی 

 و مردم خیر تعدادی ازکودکان معلول و یتیم ایدز به همراه مادرانشان، ، گسترده شده بود

 .نیکوکار کشورمان، اعضای هیأت مدیره و امناء و گروهی از داوطلبین انجمن گردهم آمدند

لول و یتیم ایدز نیز به مناسبت میالد افطاری ویژه ای برای کودکان مع، عالوه بر این مراسم

باسعادت دومین اختر تابناک امامت، امام حسن مجتبی )ع( در محل تاالر شب برگزار شد. 

در این مراسم، کودکان به همراه مادرانشان، میهمان یکی از اعضای هیأت امناء انجمن 

خود در بین  بودند. برخی از هنرمندان سینما از جمله: عموقنات، خان عمو با حضور

کودکان، لحظات شاد و به یادماندنی را در شب میالد امام حسن در اذهان این کودکان 

     ضبط و ثبت کردند.

 

گروه احیاء امسال نیز همچون سال های گذشته به مناسبت روز جهانی کودک، پذیرای کودکان معلول جسمی حرکتی و ایتام ایدز در محل سالن    

 اجتماعات انجمن بود. 

ندان، پس از دریافت با گریم کودکان توسط داوطلبین هنرمند انجمن آغاز شد و کودکان با صورت های گریم شده و لب های خ 62:60این جشن از ساعت 

 کادوهای خود، به سمت سالن برگزاری مراسم حرکت کردند. 

ب ضمن خوش مراسم با تالوت آیاتی چند از قرآن کریم توسط یکی از کودکان توانیاب آغاز شد. در ابتدای برنامه، موسس انجمن احیاء ارزش ها و توانیا

به کودکان معلول و یتیم تحت پوشش انجمن تبریک گفتند. سپس مجری برنامه آقای محمد  آمدگویی به کودکان و خانواده های آن ها، روز کودک را

نامه های عیوضی  )خان عمو( با حضور خود و اجرای برنامه شاد و مفرحی بهمراه مسابقات متعدد لحظات شادی را برای کودکان خلق کردند. عالوه بر بر

شناس تغذیه با ارائه مطالب علمی و آموزشی، نکات مهمی درخصوص تغذیه مناسب کودکان به والدین خانم آرزو چراغی کار شاد و مفرح برای کودکان، 

ده از شادی متذکر شدند. این برنامه باپذیرایی و اهداء کادو به مناسبت روز کودک به این عزیزان خاتمه یافت و کودکان با لب های خندان و قلبی آکن

داوطلبان عکاس و فیلمبردار با حضور گرم و صمیمانه خود، لحظات شاد و به یادماندنی کودکان معلول و یتیم ایدز را با  انجمن را ترک کردند. در این برنامه

 دوربین های خود، ثبت و ضبط کردند. 
 

 

این افراد درجامعه، موانع  اولین مانع حضورمی باشند، زیرا  انجمن توانیاب معتقد به اصالح باورهای غلط در جامعه نسبت به پدیده معلولیت مدیران

 ها می باشد. فرهنگی، اجتماعی و تربیتی خانواده 
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 دانشگاهکه  سه روزبه مدت  یکاردرمان کنگره نیدوم و ستیبشرکت در   -الف 

« ارتقای سالمت، فناوری و حیطه های جدید ی،کاردرمان»شعار با  یستیبهز علوم

یاب در این کنگره، به امر اطالع رسانی در مورد انجمن توان برگزار کننده آن بود.

مجموعه توانیاب پرداخت و در غرفه ای که با همین هدف در نظر گرفته شده بود 

بین « گروه احیا»با پاسخگویی به سواالت مراجعه کنندگان و  توزیع بروشورهای

 ایان رساند.پآن ها کار خود را به 
 

 

 در این برنامه که با :  "دکبو گنبد ریز "ی برنامه ژهیوشرکت در  -ب

 یجمع و ابانیخ و کار کودکان یاری شبکه ران،یا هنرمندان خانهمشارکت 

 خانه ینام و بهار یها نگارخانه محل در روز 2به مدت  تئاتر هنرمندان از

برنامه هایی برای کودکان توانیاب و خانواده هایشان  شد، برگزار هنرمندان

 در نظر گرفته شده بود. 

  برای  ساده اریبس یابزارها از استفاده ، نقاشی کردن با موضوعات آزاد وتئاتر گروه توسط یخوان شنامهینما ،یمشارکتهای یبازازجمله

 ساختن هرآنچه که دوست داشتند.

 معرض دردر روز دوم برنامه با هدف آگاهی رسانی درباره پدیده معلولیت و کودکان توانیاب،  کودکان توسط شده ساخته ی هایکاردست 

 .گرفت قرار هنرمندان خانه از دکنندگانیبازد شینما

  هیهد شانیا به و ساختبه رسم یاد بود  را ابی توان کودکان از یکی پرتره کشورمان ساز مجسمه هنرمندان از یکی نیز برنامه هیاختتامدر 

 .کرد
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 توانیاب: به مناسبت روز جهانیعالوه بر برنامه های فوق انجمن توانیاب 

تفریحی در اردوگاه شهید باهنر را با حضور کودکان معلول و  مادرانشان  –اردوی آموزشی 

 برگزار نمود:   

های متنوع آموزشی و تفریحی برای کودکان و  برنامهبا برگزاری این اردو 

 کارگاه آموزشی برای مادرانشان، با حضور اساتید مجرب برگزار شد. 

أثیر اوقات فراغت و تآقای منصوریان بنیانگذار انجمن توان یاب،  در این مراسم

برنامه های تفریحی در رشد اجتماعی و توانمندسازی و نیز تلطیف روحیه 

استادیار "کردند. در ادامه خانم دکتر نرگس شفارودی  اشاره کودکان و مادران

و نیز آقای دکتر مالک امینی  "و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایراد سخنرانی داشتند و در انتهای پنل، 

 اساتید به پرسش های مادران پاسخ دادند. 

ران، تعدادی از هنرمندان داوطلب و فعال انجمن با اجرای موسیقی، نقاشی، بازی و نمایش های خالق برای کودکان در غرفه در کنار پنل آموزشی ماد

 های شادی، لحظات شاد و مفرحی را برای کودکان توان یاب خلق نمودند. 

توسط آقای مسعود واشویی از داوطلبین مدرس موسیقی( کودکان توان یاب انجمن )هنرآموز کالس موسیقی انجمن که  دراین مراسم، امیرعلی عزیز از

 با تمبک، موجبات مسرت میهمانان را فراهم نمود. در این برنامه کودکان در کنار مادرانشان با صرف نهار، میوه و شیرینی "ای ایران"با نواختن قطعه ی 

وان یاب و نیز اردوگاه شهید باهنر تهیه شده بود به کودکان توان یاب لحظات شادی را سپری کردند و در انتهای برنامه هدایایی که از طرف انجمن ت

رت رایگان اهدا شد و آنها با لب هایی خندان و قلبی آکنده از مهر و شادی، به سوی اتوبوس های اعزامی از سوی سامانه حمل و نقل معلولین که به صو

ن برگشتند. کلیه هزینه های این اردوی تفریحی به صورت رایگان و با همکاری صمیمانه و ایاب و ذهاب کودکان را برعهده گرفته بودند، رفته و به انجم

وه احیا دلسوزانه ی مسئولین اردوگاه شهید باهنر، سازمان ورزش شهرداری، سازمان امور اجتماعی شهرداری و سامانه حمل و نقل معلولین تهران و گر

 برگزار گردید. 
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روز در  6از سراسر ایران به مدت  هنرمند توانیاب 42نمایشگاهی از آثار از دیگر فعالیت های انجمن به مناسبت روز جهانی معلول، برپایی 

بود که با هدف به نمایش گذاشتن توانمندی هنرمندان توانیاب و اثبات این حقیقت که  " 4برچکاد  "محل نگارخانه آشیانه مهر  با عنوان 

 )به تفصیل در فعالیت های نگارخانه خواهد آمد( .معلولیت فقط یک تفاوت است نه ناتوانی برگزار گردید

 ( 2بر بلندای چکاد ) -ج

از آثار هنرمندان توان یاب در رشته های  2با عنوان بر بلندای چکاد  نمایشگاهیهمچون سال های گذشته،  

طی فراخوانی برای شرکت دراین نمایشگاه  دعوت بعمل آمد.  مهر نگارخانه آشیانه، در صنایع دستی تجسمی و

ذهنی و  هنرمند توان یاب 26این نمایشگاه با حضور آثار ارسالی به انجمن مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت 

شامل )این آثار نگارخانه آشیانه مهر محلبه مدت سه روز در ایران از سراسر  (حرکتی –جسمی) غیرذهنی

از برپایی چنین  هدف عموم قرار گرفت.در معرض دیدتابلو خط، گلیم،معرق،مشبک و تذهیب( تابلوهای نقاشی،

 معلولیت ناتوانی"و اثبات این حقیقت که  توانمندی هنرمندان توان یابنمایشگاهی به نمایش گذاشتن 

( شرکت کردند هرکدام دچار مشکالت 2هنرمندانی که در نمایشگاه بر بلندای چکاد ) .می باشد "نیست

این متعددی از جمله میکروسفالی، اوتیسم، فلج مغزی، ضایعه نخاعی، دیستروفی، سندروم دان و ... بودند. 

در این نمایشگاه شرکت هیچ وجهی از افرادی که  و بودنمایشگاه یک حرکت غیرانتفاعی و صرفا فرهنگی 

 عواید حاصل از فروش آثار در این نمایشگاه به خود هنرمندان تعلق گرفت. و دریافت  ،کردند

 برگزاری مراسم چهارشنبه سوری  -1

 20 روز یکشنبه، سالیان گذشته همچون استقبال از بهار و جشن های نوروز ، انجمن های احیاء ارزش ها و توانیاب امسال نیزحلول سال نو و  مناسبتب

 برگزار شد.  ،برای مددجویان گرامی داوطلبین و کارکنان همکاری باچهارشنبه سوری  مراسم شاد و مفرحاسفند ماه، 

توسط داوطلبین  قبل از شروع مراسم چهارشنبه سوری صورت کودکان 

لبانی ،  با و کودکان با صورت های گریم شده شدگریم هنرمند انجمن 

سفره ثبت و ضبط عکس های زیبایشان در کنار خندان پس از شکوفا و 

سپس مجری  .مراسم شدندسالن اجتماعات محل برگزاری وارد  ، هفت سین

 را سالن فضای با اجرای برنامه های شاد و مفرح عبدی  آقای ،برنامه

برنامه های  نیز ،در ادامه .دنده های معصومانه کودکان کرخند از مملو

اجرا شد که تداوم ، حاجی فیروز و گروه موسیقی سنتی  با حضوری متنوع

بخش شادی کودکان بود . سپس مراسم برش کیک بود که کودکان در کنار کیک تولد عکس گرفتند و با برش کیک و تقسیم آن بین میهمانان به 

  د.   پایان رسید و کودکان بار دیگر لحظات شاد و به یادماندنی را در دفتر خاطرات خود ثبت کردن

وه استمرار جشن با نغمه سرایی شعرهای کودکانه با همراهی خود کودکان و اجرای برنامه استند آپ تفاوت نسل ها ، با اجرای مجری توانمند گر

حضور و  نمایشی رویش سبز ) رسام ( جناب آقای علیرضا کریمی و تعدادی از داوطلب جوان و پرشورگروه نمایشی استمرار داشت. دوام برنامه با نمایش
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ه با شخصیت های عروسکی چون گارفیلد و دلقک و با اجرای مسابقات متنوع برای پدران و کودکان ادامه یافت و در نهایت با حضور عمو نوروز همرا

 کیک سال نو مراسم با رقص و شادی و تقدیر و تشکر از گروه نمایشی  به پایان رسید.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ک -4

 مپین از پیله تا پروانه ک

به منظور پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی و حسب نیاز جامعه نسبت به امر آموزش، اطالع رسانی و پیشگیری و تشخیص بیماری ایدز    

به خصوص میان اقشار جوان جامعه، اقدام به اخذ مجوزهای الزم )پلیس راهور و وزارت بهداشت( جهت ثبت و راه اندازی یک دستگاه مینی بوس 

ان پایگاه سیار با ویژگی های فنی و حرفه ای خاص مجهز به امکانات اطالع رسانی که آماده ارائه خدمات آموزشی به صورت کامال تخصصی تحت عنو

های و محرمانه و رایگان از طریق انجام تست و نیز کاهش آسیب ها و رفتارهای پرخطرگروه

ال ارائه خدمات دراقصی نقاط در معرض خطر می باشد، نموده است. لیکن این خودرو به دنب

تهران و حومه، مستهلک شده و ناگزیر به تأمین هزینه های گزافی جهت رفع عیوب فنی 

این خودرو بودیم. از این رو مدیران گروه احیا تصمیم گرفتند، یک دستگاه خودرو )مینی 

أمین بوس( مناسب سازی شده جهت ارائه خدمات فوق الذکرخریداری کنند. لذا به منظور ت

برآمدیم تا با جلب «  از پیله تا پروانه» هزینه های موردنیاز، در صدد راه اندازی کمپین 

های نقدی، بتوانیم یک دستگاه مینی بوس مشارکت های مردمی و جمع آوری کمک

 خریداری نمائیم. 

های پرفیض قدر، شب ضربت از این رو در آستانه حلول ماه مبارک رمضان به ویژه شب

و شهادت موالیمان علی )ع(  و به رسم یتیم نوازی موالیمان علی )ع(، کمپین از  خودرن

پیله تا پروانه راه اندازی شد. تا با یاری هریک از 

هموطنان عزیز کشورمان بتوانیم سهمی در پرواز و 

 سعادت فرشته های کوچک زمینی مان داشته باشیم. 

 در اجرایی شدن این کمپین که از اول ماه مبارک

رمضان آغاز و تا عید سعید فطر ادامه  داشت، با پیوستن 

تعداد کثیری افراد نیکوکار به این کمپین و با پرداخت 

نفر از دوستان خود  60تومان و مشارکت  1000حداقل 

در این گروه تلگرامی، مؤفق به جمع آوری مبلغ ششصت 

میلیون تومان، شدیم، که این  40میلیون ریال معادل 

از هزینه های مربوط به خریداری یک  مبلغ بخشی

 دستگاه اتومبیل را تأمین کرد. 

 
 

 رونمایی موبایل کلینیک در برج میالد  -3
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ده بود، مراسم رونمایی از کلینیک سیار جدید گروه احیا که از طریق کمک های مردمی در کمپین از پیله تا پروانه در ماه مبارک رمضان جمع آوری ش

 .برگزار شد

که با مشارکت مدیریت برج میالد برگزار شد، در ابتدا با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید، توسط آقای شهاب کاظمی و با اجرای آقای  این مراسم

 .محمد سلوکی آغاز شد

تر زمانی، همراه بود. درادامه با سخنرانی جناب آقای دکتر اولیایی رییس هیئت مدیره انجمن احیا و مدیر سالمت شهرداری تهران، سرکار خانم دک

 .همینطور برنامه ی شادی برای کودکان حاضر در مراسم توسط گروه بچه های ایران اجرا شد

 

 

بهمراه در انتهای برنامه، پس از سخنرانی موسس گروه احیا، جناب آقای منصوریان و حضور آقای مسعود جعفری جوزانی )کارگردان و فیلمنامه نویس( 

جعفری جوزانی )بازیگر( و اجرای بسیار دیدنی گروه رقص آذری آیالن و دف زنی جمعی از دوستان به سرپرستی آقای دارابی، دختر ایشان خانم سحر 

 .مراسم رونمایی از کلینیک سیار ایدز در حضور جمع کثیری از میهمانان انجام شد

 

 مراسم روزجهانی ایدز در سالن رودکی برج میالد  -2

و چگونه آگاهی بخشیدن به آحاد جامعه، به  به منظور پیشگیری از بیماری ایدز "مادر، کودک، اچ.آی.وی" کارگاه علمی تخصصی اجتماعی

روز دوشنبه با حضور جمعی از مسئوالن دولتی و غیردولتی  توان یاب و احیا هایبه همت گروه احیا متشکل از انجمن مناسبت روز جهانی ایدز و

 .برگزار شد ، تاالر رودکیمیالد های برجدر مرکز همایشآبان ماه  22

تشکیل شده بود و در هر پنل مدیران و فعاالن  "اچ.آی.ویکودک و "و  "اچ.آی.ویرسانه و "، "اچ.آی.ویمادر و "ساعته از سه پنل  3این کارگاه 

از آن خسرو منصوریان موسس گروه  مدنی در آن حوزه به نشست و گفتگو پرداختند. کارگاه با پخش آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز شد و پس

شده  اچ.آی.ویاحیا ضمن بیان فعالیت های انجمن های احیا و توانیاب، چند تن از مادران حامی سالمت )مادرانی که در رابطه زناشویی مبتال به 

 اند( را به روی سن دعوت نمودند.

نشستند و به مشکالتی که این مادران به عنوان یک بیمار اچ آی وی حضار داخل سالن، چند دقیقه ای را پای درد و دل مادران حامی سالمت 

 مثبت در جامعه با آنها رو به رو هستند گوش فرا دادند.
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خانم حبیبی یکی از مادران حامی سالمت گفت: همسر ایشان زمانی که در زندان به سر می برده است از طریق خالکوبی با سوزن های آلوده به 

ده است. پس از آزادی از زندان و به علت عدم آگاهی، این بیماری را به همسر خود نیز منتقل می کند. هر دوی آنها قربانیان این بیماری مبتال ش

 این بیماری هستند و تنها علت آن عدم آگاهی از راه های انتقال و پیشگیری از این بیماری است.

انتقال درصدی  5ضمن ابراز امیدواری در خصوص کاهش  درمان و آموزش پزشکی دکتر پروین افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت،

های اخیر از طریق روابط جنسی متاسفانه آمارها نشان می دهد درصد افرادی که در سالافزود: اما از طریق اعتیاد تزریقی  "اچ.آی.وی"ویروس 

 ، افزایش یافته است.مبتال شده اند "اچ.آی.وی"به 

 "اچ.آی.وی"های اجتماعی به ویژه در در چارچوب کاهش آسیب ( NGOسازمان های مردم نهاد )گفت: مشارکت و فعالتر شدن  افسر کازرونی

با رسالت و نقش موثری  ( NGOسازمان های مردم نهاد ) .تر و ساختارمندتر در حال انجام است های صورت گرفته بسیار پررنگبا برنامه ریزی

 .زمینه انگ زدایی کمک شایانی به بیماران مبتال کنندکه دارند می توانند در 

ژاد مشاور فرهنگی اداره ایدز وزارت بهداشت و مدیر عامل باشگاه سالمت نوجوانان پسر تهران هم گفت: متاسفانه ایدز دکتر وحید جهانمیری ن

های پیشگیرانه در ایران را سال در آفریقا و دومین عامل مرگ نوجوانان در کل دنیاست. وی سرعت فعالیت 65تا  60اولین عامل مرگ نوجوانان 

شود نتوانیم با مشکل به خوبی های بین بخشی هم باعث میهای اجتماعی دانست و گفت: ضعف همکاریبسیار کندتر از سرعت پیشرفت آسیب

 .مقابله کنیم

ن که هنوز صحبت درباره مسائل اولیه این بیماری در کشور ما خط قرمز محسوب می شود، افزود: متاسفانه بسیاری از ژاد با بیان ایجهانمیری ن

 .های انتقال، ناخواسته قربانی می شوندنوجوانان و جوانان به دلیل عدم آگاهی از روش

میر این گروه بر اثر ابتال به ایدز خبر داد و گفت: نوجوانان  وی از پایین آمدن سن ابتالی نوجوانان در ایران به این ویروس و افزایش مرگ و

 .های جنسی پایین آمده است؛ از این رو آنان بیشتر در معرض خطرندپذیری دارند. از طرفی سن شروع فعالیت روحیه سرکش و ریسک

ایران هم در سخنانی در این کارگاه گفت: بسیاری از  شناسیاحمدنیا، دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شیرین

گ افراد جامعه ایدز را به عنوان یک بیماری می شناسند، در حالی که ایدز قبل از این که یک بیماری باشد یک مساله اجتماعی است، چون فرهن

ها ها در افزایش آگاهی جامعه اظهار داشت: رسانهکند. وی با اشاره به نقش مهم رسانهو سبک زندگی به نشر یا پیشگیری آن کمک شایانی می

 .در ارتباط با ارتقای آگاهی و تغییر رفتار در سبک زندگی بسیار مهم هستند و باید فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشند

ها می توانند ثیرگذار است، افزود: رسانهها به ویژه در حوزه زنان بسیار تاهای فرهنگی هم در افزایش آسیباحمدنیا با بیان این که محدودیت

 بحث ایدز را مطرح کنند و تاثیر زیادی در معرفی ویروس اچ.آی.وی و تبعات آن در جامعه داشته باشند.احمدنیا تاکید کرد: جوانان مخاطبان

های پرمخاطبی که بتواند چارچوب ایدز های جدید هستند و باید سریالعمده رسانه

های مرجع از جمله ورزشکاران و د، ساخته شود. وی بر نقش گروهرا در اختیار بگیر

توانند تاثیر بسزایی در از بین رفتن بازیگران و هنرمندان اشاره کرد و افزود: آنان می

های اجتماعی و همچنین انتشار خدماتی که اکنون در باورهای غلط، انگ زنی

 .جامعه وجود دارد، داشته باشند

های رفتاری بوعلی هم ورود ایدز رئیس مرکز مشاوره بیماریدکتر مهدی صدق آذر 

به ایران را در چهار مرحله تقسیم بندی کرد و گفت: در مرحله اول، ایدز از طریق 

ها و اعتیاد، در مرحله سوم از طریق روابط های خونی، سپس از طریق زندانفرآورده

گیرد. وی گفت: صورت می  جنسی -از طریق تزریقیجنسی و در مرحله چهارم 
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 .های مردمی باید در کنار دولت برای اخراج این میهمان ناخواسته تالش مضاعف کنندتشکل

های اجتماعی و به ویژه ایدز در های اجتماعی هم در بخشی از کارگاه به افزایش آسیبدکتر بهمن مشکینی فعال مدنی و صاحبنظر در حوزه آسیب

 .رد و گفت: قطعا در یک دهه آینده ابتال به ویروس اچ. آی. وی یک مساله جدی خواهد بودنتیجه کاهش سرمایه اجتماعی اشاره ک

حمایت اطهره نژادی، معاون برنامه ریزی دفتر معاونت زنان ریاست جمهوری هم درباره این که چگونه می توانیم از زنان و مادران مبتال به ایدز 

 .طریق مردم انجام شود و دولت نمی تواند و نباید به جای مردم تصمیم بگیرد کنیم، گفت: اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید از

متاسفانه به همین دلیل زنان بیشتر سکوت می کنند و  :وی با تاکید بر این که زنان به آموزش، اطالعات و منابع کمتر دسترسی دارند، گفت

نند این فرهنگ سکوت را بشکنند. نژادی با بیان این که نمی توان با یک نگاه احیا بتوا گروه هایی مثلدر معرض ابتال قرار دارند؛ شاید انجمن

وی دولت،  .زا را از بین ببریمسنتی با خصوصیات نوظهور مقابله کرد، افزود: نباید از ایجاد تغییر بترسیم و باید تالش کنیم هنجارهای آسیب

ها به خوبی می توانند در بله با این بیماری دانست و گفت: تشکلجامعه مدنی و بخش خصوصی را سه ضلع مهم برای پیشگیری و مقا

رسان باشند. نژادی همچنین تاکید کرد: سیاستگذاران باید به نیازهای مردم توجه کنند. اکنون بسیاری از بیماران های دولت یاریریزیبرنامه

 .زدایی هستندبیماری خود را پذیرفته اند، اما خواهان انگ

        نویسنده و پژوهشگر حوزه زنان به نقش موثر رسانه در این زمینه اشاره کرد و گفت: پاک کردن صورت مساله کاری را پیشآذر منصوری 

همچنین با طرح این سئوال که آیا حاکمیت و نظام میخواهد واقعیت را بپذیرد یا خیر  .ها باید موضوع را کامل تبیین کنندنمی برد. رسانه

  .کلی خود را روشن کند اید در این باره سیاستافزود:کل نظام ب

هاست، گفت: هم با بیان این که ایدز، یک بیماری معمولی مثل سایر بیماری خبرگزاری جمهوری اسالمی ایرانمحمد خدادی مدیر عامل 

 .ها باید به تولید محتوا و قرائت سازی از این بیماری روی آورند؛ یعنی ایدز را یک بیماری معمولی تلقی کنندرسانه

 طرح قلک های گروه احیا -5

از آن جایی که تمامی خدمات گروه  احیا صد در صد 

بوده و هیچ گونه  هزینه ای از مراجعین مرکز دریافت رایگان 

مندی کودکان نمی شود، لذا به منظور اطلع رسانی بهره

حرکتی و کودکان یتیم ایدز از خدمات صد  –معلول جسمی

در صد رایگان توانبخشی، حمایتی، مشاوره ای و مددکاری 

اجتماعی و ... این مراکز، اقدام به توزیع قلک هایی نمود تا 

به عنوان نمادی از خدمات انجمن احیا و توان یاب وارد خانه 

های افراد مختلف جامعه کند تا ضمن معرفی فعالیت های 

احیا، کمک های خداپسندانه افراد داوطلب  و نیکوکار  گروه

را جلب و جذب کنند. از این رو پیرو مذاکرات به عمل آمده 

در هیأت مدیره و مصوبه صادر شده، مدیران گروه احیا 
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ی گرو ه احیا و عدد قلک، اقدام کردند. این قلک ها پس از آماده شدن و نصب برچسب فعالیت ها 1000نسبت به  سفارش و ساخت تعداد 

 نیز ثبت شماره کد روی آن ها، طی همایش های اطالع رسانی و نیز بازدیدهای به عمل آمده از انجمن، در میان اقشار مختلف جامعه، به ویژه

لف، اعضای هیأت مدیره، امنا، خیرین و داوطلبین انجمن، دانش آموزان مقاطع مختلف، دانشجویان دانشگاه ، کارمندان کارخانجات مخت

 گردد.   میپرسنل سازمان های دولتی ازجمله هالل احمر و ... توزیع 

 

 

 اردوهای تفریحی و زیارتی ویژه مددجویان:   -6

 یتیم ایدز از موزه کاخ گلستان  –اردوی یک روزه کودکان معلول  -6

 حرکتی به همراه مادرانشان به مناسبت روز جهانی معلول به اردوگاه شهید باهنر   -اردروی یک روزه کودکان معلول جسمی -2

  سفر کودکان معلول و یتیم ایدز به همراه مادرانشان به مشهد مقدس: -6

کودکان معلول و یتیم ایدز به همراه مادرانشان   برای را« مقدس مشهد»  تفریحی و آموزشی -زیارتی اردوی  گروه احیا همچون سال های گذشته    

 و فرزندانشان همراه به مادران از تن 62 تعداد برگزار کردند. در این سفر

 .مقدس شدند مشهد رهسپار انجمن پرسنل از چند تنی

 توان می بود سفر این ماحصل که تفریحی و آموزشی دستاوردهای جمله از

 آموزشی ای جلسه برگزاری و مشهد های ارزش احیاء انجمن با آشنایی به

 که کرد اشاره مشهد هایارزش احیاء انجمن نیکوکاران از یکی باغ در

 احیاء انجمن مددجویان با تهران انجمن توانیاب و سالمت حامی مادران

  تبادل به و شدند آشنا مشهد های ارزش

 سفر این که دیگری سازنده پیامدهای جمله از .پرداختند یکدیگر یا تجارب

 ارتباطات و تعامالت برقرای به توان می داشت همراه به درمانی و گروهی

 داشت:                                    اشاره انجمن دو مددجویان بین آموزنده حال عین در و صمیمی

 رد ذیل اشاره نمود: موا به توان می عرفانی، و معنوی فضایی از مددجویان مندی بهره بر عالوه سیاحتی –هدف از این سفر زیارتی

 ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی  -6

 تقویت حس تعاون و همکاری از طریق سپردن تقسیم مسئولیت ها و وظایف بین مددجویان  -2

 های مختلف اجتماعی، اخالقی و فرهنگی کسب تجربه در زمینه  -6

 هاارتقای اینگونه مهارتکمک به فرایند اجتماعی شدن و  -6

 کنترل و آموزش مسائل بهداشت فردی به کمک بررسی و ارزیابی دقیق با تشویق و ترغیب -1

 های مددجویان های فردی و ارتقای سطح توانمندیگسترش و تعمیق مهارت -4

 ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی -3

 دجویان ارضای نیازهای عاطفی و روانی متناسب مد -5

 آمادگی افراد برای مقاومت در برابر مشکالت و تنگناها -5
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 حضور گروه احیا در حوادث غیرمترقبه: حضور انجمن در زلزله کرمانشاه: 

منطقه  54آبان ماه سال  26که درتاریخ  یریشتر 2/3زلزله مهیب 

آن را به لرزه درآورد  سرپل ذهاب کرمانشاه و روستاهای اطراف

تعداد زیادی از هموطنان عزیز کشورمان جان باخته و  موجب شد

 یا با مصدومیت و معلولیت شدید مواجه شدند. 

اولین محموله از کمک های مردمی انجمن به زلزله زدگان استان 

کرمانشاه شامل: پتوی گلبافت، پتوی مسافرتی، رختخواب، کت و 

شلوار، لباس، دستمال کاغذی، نوار بهداشتی و پوشک، سوئیشرت 

 نماینده انجمن آقای وهابی در بین زلزله زدگان توزیع شود.و  ..... در اولین هفته وقوع زلزله به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد تا در آنجا توسط 

 چند هفته پس از وقوع زلزله به منطقه ارسال شد.دومین محموله شامل: موادغذایی، پوشاک، 

سیب آماعی به مشاوره و مددکاری اجت بهنگام، توانبخشیبرنامه ریزی نمود تا گروه احیا به منظور کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه،  همچنین

 . ارائه نمایددیدگان به ویژه مصدومین ناشی از 

 اعزام نمایندگان ستاد احیا به منطقه زلزله زده کرمانشاه:

 سه نفر از مسئولین ارشد گروه احیا مرکب از خانم آرزو چراغی

)عضو هیات امناء(، آقای محسن روحی صفت )مدیرعامل انجمن احیا( و 

آذر ماه با  24آقای خسرو منصوریان) مؤسس و عضو هیات امناء ( در تاریخ 

 سفر به منطقه زلزله زده 

روانی و توزیع  -وحیسرپل ذهاب و روستاهای اطراف آن ضمن بازدید از شهر و مناطق روستایی به بررسی اولیه و برآورد نیازهای جسمی و ر

 برخی اقالم کمک پرداختند.

 به محض ورود اعضای گروه احیا به کرمانشاه، جلسه هماهنگی با هدف بازدید از منطقه و نیاز سنجی جهت توزیع کمکهای انجمن با سرکار خانم

مسیولین ذیربط در سرپل ذهاب با آنان جعفری معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد و مالقات و برگزاری جلسات با 

 هماهنگ گردید.

 

جلسه هماهنگی با امور بانوان استانداری کرمانشاه و شبکه بهداشت سرپل ذهاب جهت هماهنگی و توزیع کمکهای انجمن به زنان در سرپل ذهاب 

ن بخشی هالل احمر سر پل ذهاب و بیمارستان شهر و سرپرست خانوار وکودکان زیر پنج سال، نشست با اداره بهداشت سرپل ذهاب و بازدید از توا

مالقات با رییس اداره بهزیستی شهرستان سرپل ذهاب و بازید از 

 بخش توانبخشی مصدومان از زلزله صورت گرفت. 

سرکار خانم چراغی عضو هیات امنای انجمن از چند مدرسه در 

سرپل ذهاب دیدار و ضمن گفتگو با دانش آموزان و مسئولین 

مدارس کمک هائی غذایی و دارویی را اهدا نمود.  همچنین با 
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 ودند. عزیمت به روستاهای مرزی منطقه زلزله زده ضمن بررسی شرایط محل، کمک هایی را بین نیازمندان توزیع نم

دیماه زمینه مشارکت انجمن احیا در ایجاد مرکز توانبخشی ضایعات نخایی در کرمانشاه  20ایشان در سفر مجدد  به کرمانشاه و سرپل ذهاب در تاریخ 

دام به تهیه و و ایجاد مرکز مشاوره روانشناسی در سرپل ذهاب را فراهم نمود.ند و پیرو تفاهم به عمل آمده با اداره کل بهزیستی کرمانشاه، انجمن اق

جهت استفاده در مرکز توانبخشی مصدومان زلزله در کرمانشاه و کار درمانی به مرکز نگهداری ضایعات نخاعی قلم وسایل توان بخشی  61ارسال 

 نمود . انجمن همچنین پرداخت هزینه کادر توانبخشی مرکز یاد شده بر عهده گرفت. 

 

 

 لزله زده کرمانشاه: از دیگر فعالیت های گروه احیا در مناطق ز

برگزاری جلسه درکانکس بهزیستی سر پل ذهاب با رئیس اداره 

بهزیستی سرپل ذهاب جهت هماهنگی استقرار کانکس و مشاوره 

 فردی وخانوادگی انجمن احیا به مددجویان زلزله زده

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 

 دانش اموز ، مهدکودکها و سالمندان دشت سرپل ذهاب 310

های گروه احیا در مناطق زلزله زده کرمانشاه همچنان ادامه فعالیت 

 دارد. 

 

 فعالیت های نگارخانه آشیانه مهر: 

رایگان انجمن های توان یاب و احیاء ارزش به منظور گسترش دامنه خدمات صد در صد 

 6654ها  نگارخانه آشیانه مهر با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال 

های گذشته، میزبان برخی از هنرمندان عزیز کشورمان بوده، تا نیز همچون سال

ت کرده و دوشادوش و همدل با آنان، چتری را که به مهر گشوده بودند، جاودانه حمای

نیاز فطری خود را جهت زدودن نابسامانی های فرهنگی اجتماعی و نشاندن لبخند مهر 

بر لب همگان هموار نمایند. در این راستا نمایش های ذیل در نگارخانه آشیانه مهر 

  برگزار گردید:

دی ماه  25لغایت  61ان تجلی عشق  از تاریخ برگزاری نمایشگاه گروهی از آثار هنرمندان برجسته کشورمان با عنو نمایشگاه تجلی عشق: 

دی( و ارسال دعوت نامه به مراکز مختلف به ویژه وزارت خانه ها،  25دی و اختتامیه  61سال جاری  در محل نگارخانه آشیانه مهر )افتتاحیه 

 سازمان های دولتی و غیردولتی، هتل ها، سفارت خانه ها، بانک ها 

 

 نگارخانه و توان یابان: 

 : 4برگزاری نمایشگاهی بربلندای چکاد 
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از آثار هنرمندان توان یاب در رشته  2با عنوان بر بلندای چکاد  نمایشگاهی

طی یک فراخوان  مهر نگارخانه آشیانه، در صنایع دستی های تجسمی و

گسترده برای شرکت دراین نمایشگاه  دعوت بعمل آمد. آثار ارسالی به انجمن 

 هنرمند توان یاب 26این نمایشگاه با حضور مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت 

به مدت سه روز در ایران سراسر از  (حرکتی –جسمی ) ذهنی و غیرذهنی

تابلو خط، گلیم،  تابلوهای نقاشی،شامل )این آثار  نگارخانه آشیانه مهر محل

  معرق، مشبک و تذهیب( در معرض دید عموم قرار گرفت.

 

 برگزاری نمایشگاه آثار هنری با عنوان: هویت  -1

اسیدپاشی از نمایشگاه هویت، نمایشگاهی گروهی از آثار صنایع دستی )چوبی(، زیوراالت، تابلوهای معرق و ... برخی از هنرمندان توان یاب و قربانیان 

کثیری از این روز برگزار شد، بازدیدکنندگان  3اسفند ماه در محل نگارخانه آشیانه مهر برگزار شد. این نمایشگاه که به مدت  60لغایت  6تاریخ 

ی حمایت نمایشگاه بازدید کردند و عوائد حاصل از این نمایشگاه به نفع خود هنرمندان بود.  هدف از برگزاری این نمایشگاه ضمن معرفی انجمن نوپا

برای هنرمندان توان یاب از قربانیان اسیدپاشی به جامعه، شناساندن توانمندی های افراد توان یاب به آحاد جامعه و نیز کمک به کسب درآمد مالی 

 بوده است. این نمایشگاه مورد استقبال زیاد بازدیدکنندگان واقع شد و بازتاب رسانه ی مؤثری داشت.   

 

 دیگر فعالیت های نگارخانه: از       

  حضور نگارخانه آشیانه مهر در فراخوان بازار هنر و پذیرفته

نمایشگاه خانه شدن دو اثر از آثار گالری جهت شرکت در 

 هنرمندان

  معرفی نگارخانه در سایت های هنری به صورت مداوم یا

 دوره ای در چندین نوبت به صورت رایگان صورت گرفت.

  تداوم رایزنی با هنرمندان عزیز کشورمان و جمع آوری بالغ

 اثر ارزشمند از آنان تاکنون، به منظور برگزاری  60بر 

 نمایشگاه 

 

 

 طراحی کارت های تبریک 
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ی آسیب های اجتماعی، برآن شدیم تا با توسعه خدمات توانبخشی، اطالع رسانی و آگاهی بخشی، مشاوره ای، مددکاری با توجه به گسترش دامنه

لیکن  اجتماعی در صدد کاهش آالم افراد نیازمند جامعه برآئیم. از آن جایی که خدمات فوق الذکر به صورت رایگان به مددجویان ارائه  می گردد،

ن تحمیل می کند، حال با توجه به این که کلیه ی هزینه های جاری انجمن به کمک افراد خیر و نیکوکار کشورمان تأمین هزینه گزافی را بر انجم

از تصاویر  می گردد، لذا  به منظور تأمین هزینه های فوق برآن شدیم، اقدام به تهیه و ارائه کارت های تبریک )ویژه اعیاد و مناسبت ها( طراحی شده

 نرمندان به نگارخانه و سالنامه رومیزی  نمائیم،   تا از عواید حاصل از آثار، در راستای حمایت از کودکان معلول و یتیم حاصل از ایدزآثار اهدایی ه

 گام های مؤثری برداریم. 

    

 

       

 شهرهای دیگر ایران: گروه احیا در  و بر الگوی تأسیس و راه اندازی مراکزی مشابه 

 گروه احیاء در شهرهای مختلف ایران تأسیس شده و یا در دست تأسیس می باشد:مرکز مشابه لیست 

 تأسیس شده:های دفاتر و نمایندگی

 تبریز -

 شیراز -

 کرج -

 کرمان -

 اراک -

 قم -

 بندرعباس -

 تأسیس: شرف مراکز در 

 جهرم -

 مشهد -

 قشم -

 

 

 اقدامات مستمر گروه

 مهارت مدیریت ،کالس تغذیه ،رت خودآگاهیمها با موضوعات: فرزندپروری، مبتال به ایدزتوانمندسازی مادران  -ستمرار جلسات آموزشیا

 مهارت های ارتباطی، تحلیل فیلم هارت تفکرخالق وانتقادی، مبارش افکار در تور تفریحی یک روزهبه صورت هفتگی،  هیجانات
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 اه  اجتماعی، سازمان هالل احمر، سازمان بهزیستی ارسال نامه به مراکز مختلف دولتی و غیردولتی ازجمله: وزات بهداشت و درمان، وزارت رف

سالگی و نیز  64حرکتی غیرذهنی از بدو تولد تا  -)کودکان معلول جسمی و ... به مناسبت هفته سالمت درخصوص ارجاع مددجویان

 اجتماعی انجمنرایگان توانبخشی، حمایتی، مشاوره ای و مددکاری  صدرکودکان یتیم ایدز به منظور بهره مندی از خدمات صدد

 برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن 

 جلسات دورهمی داوطلبان 

  نشست( 22)تشکیل جلسات مستمر هیأت مدیره   

  :جلسه( 4) ایدز شورایروابط عمومی، هنر، جلسه(،  10روابط بین الملل )تشکیل شوراهای مختلف انجمن ازقبیل 

 حرکتی از جمله: کالس های کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، تربیت شنیداری،  -استمرار کالس های توانبخشی کودکان معلول جسمی

 ...درمان با بازی و هنر و

  استمرار خدمات مشاوره ای و مددکاری اجتماعی از طریق خط مشاوره احیاء 

 ارتباط با خیرین و اسپانسرها و اعضای هیأت امنا و جمع آوری کمک ها 

  سازمان ها و یافتن اسپانسرتأمین بودجه با مراجعه به 

  پیگیری منابع مالی و جلب مشارکت های مردمی 

  تهیه سبدهای غذایی )شامل: گوشت، مرغ، برنج، حبوبات، روغن، رب گوجه فرنگی، کنسرو، چای، شکالت، آجیل( و سبد مواد شوینده به

در برخی موارد به صورت مددجویان تحت پوشش به مناسبت های مختلف ازجمله: ماه مبارک رمضان، آغاز سال تحصیلی، ایام عید نوروز و 

 ماهیانه و مستمر 

 داوطلب جدید و تعامل بیشتر با مراکز خیریه مختلف  جذب 

  بازدید از منزل مددجویان 

  به روزرسانی سایت انجمن توان یاب و احیاء ارزش ها 

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

  الگوی انجمنتالش و ترغیب شهروندان شهرهای مختلف جهت تأسیس سازمان هایی بر 

 حرکتی  -ارائه خدمات توانبخشی به کودکان معلول جسمیدانشکده های توانبخشی در خصوص  عامل بات 

  مختلف از جمله:  با موضوعات هفتگی و مستمر صورت به حرکتی –برگزاری جلسا ت آموزشی برای مادران صاحب کودک معلول جسمی

 چگونگی برخورد با کودک معلول، ایجاد اعتماد بنفش و افزایش عزت نفس و ...   

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

 پرداخت مستمری ماهیانه به کودکان یتیم حاصل از ایدز 

  اقتصادی مواجه هستند.مشکالت یانی که با از مددجو برخیپرداخت کمک هزینه های تهیه و تأمین دارو برای 

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

 رسانی ایدز  

  )تهیه و چاپ مجله احیاء )به صورت فصلنامه 

  تداوم انجام تست اچ آی وی / ایدز و نیز ارائه مشاوره قبل، حین و بعد از انجام تست در مرکزvct  واقع در محل انجمن 

 در اماکن مختلف: به ویژه در همایش های اطاع رسانی ایدز در کارخانجات، دانشگاه  سیار تداوم فعالیت پایگاه سیار اطالع رسانی ایدز، ازطریق کلینیک (

 ها و ... و نیز شهرک های اقماری تهران و ارائه مشاوره و تست داوطلبانه ایدز از طریق پایگاه سیار 
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  برگزاری مراسم دورهمی داوطلبین و شب یلدا در انجمن 

   تحت پوشش انجمن اهداء ویلچر کودک به کودکان معلول 

 

 

                          

  به امید فردایی بهتر                                                                                              

 

 

 
 

 

 

 


