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امام کاظم علیه السالم  :

عونک للضعیف من افضل الصدقه 

کمک تو به افراد کم توان بهترین صدقه است.

تحف العقول، صفحه 437

ــال 1975  ــدود س ــردد. در ح ــی گ ــر م ــل ب ــه قب ــد ده ــه چن ــا ب ــن در دنی ــراد دارای معلولی ــوق اف ــای حق ــا احی ــه ب ــری در رابط ــت گی جه
ــدا  ــر پی ــا تغیی ــت گیریه ــن جه ــد ای ــه بع ــال 1975 ب ــی از س ــود. ول ــور ب ــت مح ــور و حمای ــاع مح ــتر اجتم ــوزه، بیش ــن ح ــرد در ای رویک
نهایتــًا  تــا  بردارنــد  قــدم  معلولیــت  دارای  افــراد  زندگــی  مشــکالت  رفــع  در  بایــد  قوانیــن  یعنــی  شــد.  محــور  حقــوق  و  کــرد 
ــود  ــه وج ــان ب ــطح جه ــی در س ــد حرکتهای ــه بع ــال 1980 ب ــوند. از س ــاوی ش ــای مس ــاد فرصته ــی و ایج ــتقالل، خودکفای ــه اس ــر ب منج
ــیون  ــب کنوانس ــت تصوی ــی و در نهای ــدام جهان ــت، دیگری،اق ــراد دارای معلولی ــرای اف ــتاندارد ب ــررارت اس ــع مق ــا وض ــی از آنه ــه یک ــد ک آم
حقــوق معلــوالن بــود. مبنــای ایــن ســه رویکــرد، ایجــاد فرصتهــای برابــر بــرای افــراد دارای معلولیــت و امــکان مشــارکت آنهــا در 

جامعه بود. 
رویکردهایــی کــه قبــل از ســال 1975 مطــرح بــود، بیشــتر بــر ایجــاد رفــاه بــرای افــراد دارای معلولیــت متمرکــز بــود. امــا قوانیــن
 جدیــد بــر فرصتهــا و موقعیتهــا تمرکــز داشــت و اینکــه فــرد دارای معلولیــت بتوانــد از فرصتهــای مســاوی برخــوردار شــود. یکــی 
افــراد دارای معلولیــت  از کنوانســیون حقــوق معلــوالن مــورد توجــه بــود، وضــع مقــررات اســتاندارد بــرای  از قوانینــی کــه قبــل 
ــه  ــا ب ــه اینه ــه هم ــود ک ــه و ... ب ــات جامع ــه امکان ــی ب ــتغال، دسترس ــوزش، اش ــه، آم ــازی جامع ــگ س ــامل فرهن ــن ش ــن قوانی ــود. ای ب
ــای ــه ه ــتر توصی ــوارد بیش ــن م ــی ای ــد. منته ــرا باش ــورها الزم االج ــه کش ــد در هم ــا بتوانن ــد ت ــی درآم ــب مدون ــله مطال ــورت سلس ص
ــراد  ــی اف ــد، زندگ ــت کنن ــا را رعای ــه ه ــن توصی ــورها ای ــر کش ــه اگ ــود ک ــن ب ــش ای ــی. مبنای ــای قانون ــه ه ــا توصی ــد ت ــی بودن  اخالق
ــوط  ــی مرب ــازمانهای جهان ــص س ــود. بااالخ ــوالن نب ــه معل ــد جامع ــورد تأیی ــا م ــن حرکته ــذا ای ــد. ل ــی کن ــدا م ــود پی ــت بهب دارای معلولی
بــه افــرا د دارای معلولیــت بــه دنبــال قانــون دیگــری بودنــد کــه فقــط توصیــه اخالقــی نباشــد و ضمانــت اجرایــی هــم داشــته 
باشــند. خوشــبختانه تــالش آنهــا نتیجــه داد و مقدمــات تدویــن کنوانســیون حقــوق معلــوالن از ســال 2001 آغــاز شــد و در ســال 

2006 مصوبه آن نهایی شد. 
ایــن مصوبــه مــی توانســت راهنمایــی بــرای تمامــی کشــورها باشــد تــا بــرای حقــوق افــراد دارای معلولیــت خــود تــالش کننــد. 
عجلــه علــت  بــه  امــا  شــد،  مطــرح  معلــوالن  حقــوق  از  حمایــت  جامــع  قانــون   83 ســال  در  هــم  مــا  کشــور  در  خوشــبختانه 
تمــام کــه  اســت  ایــن  قانــون  ایــن  ویژگیهــای  از  یکــی  نکــرد.  نمایندگــی  را  جامعیــت  داشــت،  آن وجــود  تصویــب  در  کــه  ای   
نقطــه و  دیدگاههــا  خودمــان،  گذشــته  تجربیــات  معلــوالن،  حقــوق  کنوانســیون  مثــل  مهــم،  قوانیــن  ســایر  در  کــه  مــواردی   
اســت. خوشــبختانه  لحــاظ شــده  قانــون جامــع  در  بــوده  معلولیــت مطــرح  دارای  افــراد  نظریــات  و  فعــال  نظــرات ســمن هــای   
نهایــی  بهزیســتی  ســازمان  در  کــه  نویســی  پیــش  روی  شــاید  و  حساســند  بســیار  قانــون  ایــن  روی  غیردولتــی  هــای  انجمــن 
شــده و بــه هیئــت دولــت رفتــه اســت، تغییــرات دیگــری هــم داده شــده باشــد تــا بــه پختگــی الزم برســد. تصــور مــی شــود
 کــه ایــن پیــش نویــس کــه بــه زودی بــه قانــون تبدیــل مــی شــود، جامعیــت قابــل انتظــار از هــر حیــث را داشــته باشــد. 
آن  اجــرای  بایــد  فعاالنــه  هــم  آن  از  بعــد  کردنــد،  عمــل  فعــال  بســیار  قانــون  ایــن  تدویــن  در  دولتــی  غیــر  ســازمانهای 
هــر  و  دارنــد  فعالــی  بســیار  نقــش  انجمنهــا  ایــن  دیگــر  کشــورهای  در  باشــند.  تفــاوت  بــی  نبایــد  کننــد.  پیگیــری  را 
شــود  ســلب  آنهــا  از  حقــی  اگــر  اســت.  آنهــا  فعالیــت  مرهــون  گیــرد،  مــی  شــکل  معلولیــت  دارای  افــراد  نفــع  بــه  آنچــه 
اجرایــی ضمانــت  باالتریــن  کــه  گفــت  بشــود  شــاید  دهنــد.  مــی  نشــان  واکنــش  و  کننــد  مــی  اعتــراض  ســرعت  بــه 
بــود.  امیــدوار  قانــون  ایــن  اجــرای  بــه  شــود  مــی  کننــد  عمــل  فعــال  آنهــا  اگــر  و  هســتند  انجمنهــا  خــود  قانــون  ایــن   

باالترین ضمانت اجرایی قانون جامع حمایت از معلولین، سمن ها هستند .

سید مجید میرخانی 
مدیر عامل مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
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برگزاری جشن روز جهانی کودک  

کم توانند اما دنیایشان همانند دیگر کودکان زیباست

ــه  ــراي ورود ب ــت. ب ــودکان اس ــان ک ــه جه ــراي ورود ب ــه ای ب ــودک دریچ ــي ک روز جهان
ایــن جهــان بایــد بــا دنیــای کــودکان  همــراه شــد. دنیــای کــودکان کــم توانــی ذهنــی یــا 
جســمی نیــز سرشــار از زیبایــی اســت. ایــن روز بهانــه ای اســت بــرای اینکــه ایــن کــودکان 
بــه همــراه مــادر و مربیانشــان در فضایــی خــارج از محیــط معمــول آموزشــی لحظاتــی را بــه 
ــد عصــر جشــنی  ــه همیــن ســبب در مرکــز جامــع توانبخشــی نوی ــد. ب شــادی ســپری کنن
بــه مناســبت ایــن روز برگــزار شــد. محوریــت اصلــی ایــن برنامــه متوجــه مددجویــان بــوده 
اســت و ســعی بــر آن شــد کــه در برنامــه هــای اجرایــی از تواناییهــا و ظرفیتهــای مددجویــان 

اســتفاده و در محتــوای برنامــه نیــز نــکات آموزشــی گنجانــده شــود. 
ــی شــک صداقــت  ــد، ب اگــر روزی مــی آمــد کــه جهــان خــواب هیــچ کودکــی رانمــی دی
بــه آخــر مــی رســید و دوســتی و مهربانــی، پشــت اندوههــای بــزرگ ســالی هایمــان گــم          

مــی شــد. دنیــا بــا کــودکان همیشــه زیباســت. زیباتــر از روزهایــی کــه ســراغ داریــم. دنیــای کودکانــه، صمیمــی تریــن دنیایــی اســت کــه هــر 
لحظــه بارهــا آرزو مــی کنیــم تــا کاش مــی شــد یــک بــار دیگــر بــه آن قــدم بگذاریــم. کاش دنیــا بــه زیبایــی روزهــای کودکــی مــی شــد. کاش 
کــودکان صمیمیتشــان را کــه همچــون دوستیهایشــان بــی ریاســت، فراگیــر مــی کردنــد .کاش دنیــا سراســر کودکانــه مــی شــد و مــا کــودک... 
کــودکان معلــول نیــز در عیــن برخــورداری از ناتوانایــی یــا کــم توانایــی ذهنــی، اراده ای دارنــد از جنــس فــوالد، قلبــی دارنــد از جنــس آســمان، 
دلــی دارنــد بــه رنــگ خــدا و عشــقی دارنــد بــه زیبایــی گلهــای ســرخ عاشــق. روز کــودک متعلــق بــه ایــن کــودکان نیــز هســت. ایــن روز بهانــه 
ای شــد تــا در جمعــی صمیمــی از مددجویــان برخــی مراکــز وابســته بــه مؤسســه ، خانــواده هــا و مربیــان ایــن عزیــزان یــادآور ایــن باشــیم کــه 
دنیــای کــودکان معلــول نیــز ماننــد دیگــر کــودکان زیبــا و پــر از آرزوهــای نــاب اســت و تنهــا بــا یــک تبســم مــی تــوان در دلهایشــان مانــدگار 

شــد. ایــن کــودکان نیــز حــق ایــن را دارنــد کــه در ایــن روز بــه آنهــا توجــه شــود، و بــه دنیایشــان بیشــتر نزدیــک شــد...

* گزارش جشن 

مراســم بــا خوانــدن قــرآن توســط ســعید مددجــوی مرکــز حرفــه آمــوزی کــم توانــان ذهنــی »ارمغــان عصــر« آغــاز شــد. مرکــز ارمغــان عصــر، 
مدتــی اســت بــا هــدف شناســایی جنبــه هــای مختلــف توانمندیهــای مددجویــان و همچنیــن تغییــر نگــرش جامعــه بــه توانمندیهــای ایــن عزیــزان، 

اقــدام بــه راه انــدازی گــروه تئاتــر کــم توانــان ذهنــی نمــوده اســت. بــه همیــن مناســبت ، ایــن گــروه ، تئاتــری 
کوتــاه را بــا موضــوع روز کــودک اجــرا نمــود کــه بســیار مــورد توجــه حضــار قــرار گرفــت. 

ــر ایــن بــوده اســت کــه  ــه اینکــه ایــن روز متعلــق بــه کــودکان اســت، در محتــوای برنامــه ســعی ب ــا نظــر ب ب
عــالوه بــر گنجانــدن نــکات آموزشــی ، برنامــه هــای شــاد و مفــرح نیــز بــرای بچــه هــا تــدارک دیــده شــود. لــذا 
بــا دعــوت از گــروه موســیقی و نواختــن ســرودهای کودکانــه، لحظاتــی سرشــار از لبخنــد و ســرور بــرای بچــه هــا 

و خانــواده آنهــا رقــم خــورد. 
عشــق، دوســتی و محبــت بــی ریــا و خالصانــه در میــان بچــه هــا مــوج مــی زد. فرفــره هــای رنگــی کــه نمــادی 
از دنیــای کودکانــه اســت، توســط مددجویــان مرکــز ارمغــان عصــر بــه کــودکان حاضــر در جشــن اهــدا شــد. ایــن 

اقــدام در راســتای اشــاعه پیــام دوســتی و محبــت مددجویــان بــه یکدیگــر، انجــام شــد.

بخــش هیجــان انگیــز برنامــه بــرای بچــه هــا، هدیــه هایــی بــود کــه توســط مؤسســه تهیــه شــده بــود. تصاویــر 
بچــه هــا بــا هدیــه هایــی در دســت و لبخنــدی بــر لــب و بــرق رضایــت در چشــمان همراهــان آنهــا، از تصاویــری 

اســت کــه در ذهــن مانــدگار  مــی مانــد... 
امیــد اســت چنیــن برنامــه هایــی عــالوه بــر ارتقــای ســطح روحیــه ایــن فرشــتگان زمینــی و والدیــن آنهــا، زمینــه 

ســاز حضوراجتماعــی بیشــتر  آنهــا و توجــه بیشــتر بــه ایــن عزیــزان شــود ... 

نمایــش ترکیبــي اســت از ســه مفهــوم: تصویــر، حرکــت و صــوت. امــروزه بــا گســترش توجــه بــه تئاتــر معلولیــن، ایــن قضیــه بــه 
اثبــات رســیده اســت کــه از همــه ابعــاد دراماتیــک و ســازنده ایــن ســه مفهــوم مــی تــوان در گســترش تــوان جســمي، ذهنــي و 
روحــي مددجویــان کــم تــوان ذهنــی یــا جســمی ســود بــرد. زیــرا هــر یــک از ایــن ســه عنصــر مــي تواننــد در جــاي خــود نقشــي 
ــواع روایــت، همســرایي، موســیقي، آواز وحرکــت هــاي  ــه و کارســاز در نــزد مددجویــان داشــته باشــند. بنابرایــن اســتفاده از ان یگان
گروهــي و مــوزون در قالــب تئاتــر مــی توانــد بــرای مددجویــان مثمــر ثمــر باشــد. شــاید معلــوالن بســته بــه نــوع معلولیــت از انجــام 
بعضــي از حــاالت نمایشــي ناتــوان باشــند امــا بــه دلیــل داشــتن احســاس قویتــر از افــراد دیگــر جامعــه در انتقــال پیامهــاي نمایــش 
بســیار توانــا هســتند. بــا ایــن وصــف تمریــن تئاتــر شــاید بــراي زندگــي افــراد معلــول یــک ضــرورت باشــد کــه عــالوه بــر محاســن 

فــوق، ســطح مشــارکت اجتماعــی ایشــان را نیــز ارتقــا مــی بخشــد. 
ــا اهدافــی از جملــه : ایجــاد خالقیــت ذهنــي در بیــن مددجویــان،  زمینــه  در همیــن راســتا، مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( ب
ســازی بــرای حضــور اجتماعــی مددجویــان، ارتقــای ســطح اعتمــاد بنفــس مددجویــان ، افزایــش تحــرک بدنــي مددجویــان، ایجــاد 
قالــب مناســبی بــرای بــروز احساســات مددجویــان، برطــرف شــدن تنشــهاي روحــي ایشــان و زمینــه ســازی جهــت تغییــر نگــرش 
جامعــه بــه توانمندیهــای مددجویــان از اردیبهشــت مــاه 1393 اقــدام بــه راه انــدازی گــروه تئاتــر در مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغــان 
عصــر نمــوده اســت. یکــی از ویژگیهــای گــروه تئاتــر ایــن مرکــز در ایــن اســت کــه کلیــه اعضــای ایــن گــروه متشــکل از مددجویــان 

کــم تــوان ذهنــی آمــوزش پذیــر هســتند کــه تحــت نظــر مربــی متخصــص فعالیــت مــی کننــد.
بــا همــت و پشــتکار مددجویــان و تــالش مربیــان مرکــز و حمایــت مســئولین مؤسســه، گــروه تئاتــر مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغــان 
عصــر تــا بــه حــال موفــق بــه اجــرای تحســین برانگیــز در مراســم گوناگونــی از جملــه ویــژه برنامــه هــای روز جهانــی معلولیــن و 

جشــنها و برنامــه هــای مناســبتی شــده اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه کمتــر از دو ســال از شــروع فعالیــت گــروه تئاتــر مرکــز ارمغــان عصــر مــی گــذرد امــا بــا توجــه بــه توانمندیهــای 
مددجویــان در انجــام تمرینــات و اجراهــای قابــل قبولــی کــه در برنامــه هــای مختلــف داشــته انــد، مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر 
امــکان حضــور مددجویــان در جشــنواره تئاتــر معلولیــن آفتــاب کــه هرســاله توســط ســازمان بهزیســتی برگــزار مــی شــود را بــرای 
مددجویــان فراهــم آورده اســت. لــذا پــس از اجــرای موفــق گــروه تئاتــر مرکــز ارمغــان عصــر در مرحلــه بازبینــی ایــن جشــنواره کــه 

اســفندماه ســال 1394 در تهــران برگــزار شــد، ایــن گــروه مجــوز حضــور در ایــن جشــنواره را کســب نمودنــد. 
امیــد اســت بــا تــالش مددجویــان و حمایــت مســئولین شــاهد موفقیــت روز افــزون این عزیــزان و هموار ســاختن مســیر توانمندســازی 

ــیم ...   ایشان باش

به کانال تلگرام مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( بپیوندید 

بــه اطــالع مــی رســاند در راســتای اطــالع رســانی فعالیتهــا و خدمــات مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر 
ــراد  ــه اف ــه و کلی ــنل مؤسس ــوزه توانبخشــی ، پرس ــان ح ــان ، کارشناس ــواده مددجوی ــه خان ــج(  ب )ع

ــال تلگــرام ایــن مؤسســه ایجــاد شــده  اســت. عالقــه منــد، کان
ــه  ــر خــود، ب ــا کامپیوت ــت ی ــاء نســخه تلگــرام در گوشــی، تبل ــد پــس از ارتق ــدان می توانن ــه من عالق
آدرس telegram.me/vrfnews مراجعــه کننــد و پــس از بــاز شــدن صفحــه کانــال بــا کلیلــک 
کــردن بــر روی گزینــه join کــه در پاییــن صفحــه قــرار دارد، در کانــال رســمی مؤسســه توانبخشــی 

ولیعصــر )عــج(  در تلگــرام عضــو شــوند.



پیک عصر 

5

گزارش خبریگزارش خبری 

6

پیک عصر خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( سال سوم- شماره 9- پاییز و زمستان 1394سال سوم- شماره 9- پاییز و زمستان 1394

مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( به مناسبت روز جهانی 
معلولین برگزار کرد

جشن لبخند فرشتگان زمینی

همــه وجودشــان قلبشــان اســت و همــه قلبشــان، نگاهشــان و همــه نگاهشــان سرشــار از نوعــی رمــز و راز. نگاهشــان کتابــی پــر محتــوا اســت کــه 
بایــد آن را بــا صبــر و حوصلــه فــراوان خوانــد.

از  فرشــتگان زمینــی مــی گویــم، از آنــان کــه امیــد را در زندگــی معنــا مــی بخشــند و شــور و نشــاط را تجلــی مــی دهنــد، از آنــان کــه بــا محبــت 
و صمیمیــت وصــف ناپذیرشــان احســاس خوشــایندی در انســان بــر مــی انگیزنــد و دوره کامــل کتــاب دوســتی و گل همیشــه شــکوفای عشــق ، 

محبــت و وفاینــد.
 از عزیزانــی کــه وقتــی بــا آنــان هــم صحبــت مــی شــویم در کالمشــان مــی تــوان الفبــای امیــد را معنــا کــرد. هــم آنــان کــه بــا تــالش و کوشــش 

فــراوان بــه دنیــای تیــره خویــش رنــگ و جلــوه ای تــازه مــی بخشــند.
آری از کــم توانــان ذهنــی و کودکانــی کــه اختــالالت یادگیــری یــا رفتــاری دارنــد یــا گرفتــار چنــد معلولیــت بــه صــورت توأمــان هســتند و از آنانــی 
کــه بــه هــر دلیلــی محدودیتــی در جســم یــا ذهــن خــود دارنــد مــی گویــم کــه وقتــی بــه چشــمان معصومشــان  مــی نگــری در اعمــاق پــر رمــز 

و راز نگاهشــان ابهامــی نهفتــه و مرمــوز مــی یابــی... 
صفحات تقویم زندگی ورق خورد و بازهم رسیدیم به دوازدهم آذر، روز جهانی معلولین. 

مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( سالهاســت در حیطــه هــای مختلــف توانبخشــی بــه کــودکان، نوجوانــان و جوانــان کــم تــوان ذهنــی و جســمی، 
خدمــت مــی کنــد. ارتقــای ســطوح گوناگــون مهارتهــای مددجویــان، زمینــه ســازی جهــت حضــور اجتماعــی ایــن عزیــزان در جامعــه، ارائــه خدمــات 
بــر اســاس رویکردهــای نویــن توانبخشــی و تحقــق حقــوق مــادی و معنــوی کــودکان معلــول همــواره ســرلوحه فعالیتهــای مؤسســه بــوده اســت. 
در همیــن رابطــه مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( همــه ســاله بــه ویــژه در ســالهای اخیــر، روز جهانــی معلولیــن را بــه عنــوان فرصتــی جهــت 
نمایــش توانمندیهــای مددجویــان بــه اقشــار مختلــف جامعــه مدنظــر قــرار داده اســت. بــه همیــن مناســبت امســال ویــژه برنامــه ایــن روز بــا عنــوان 
» جشــن  لبخنــد فرشــتگان زمینــی «، توســط مؤسســه بــا حضــور بیــش از 300 نفــر از مددجویــان و والدیــن ایشــان روز دوشــنبه مــورخ 1394/9/8 

در ســالن آمفــی تئاتــر پردیــس ســینمایی قلهــک برگــزار شــد. 

* گزارش جشن : 
میهمــان ویــژه ایــن مراســم کودکانــی از جنــس آســمان بودنــد، لــذا تــدارک میزبانی مناســب 
ایــن عزیــزان از روزهــا قبــل در حــال انجــام بــود. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن روز متعلــق بــه 
مددجویــان اســت در تدویــن محتــوای برنامــه ســعی بــر ایــن بــوده اســت کــه از پتانســیل 
و توانمنــدی ایــن عزیــزان و خانــواده آنهــا اســتفاده شــود. لــذا برنامــه بــه گونــه ای برنامــه 

ریــزی شــد کــه بیشــتر بخشــهای برنامــه توســط مددجویــان اجــرا شــود.  
روز اجــرای مراســم فــرا رســید . تعــدادی از مددجویــان در درب ورودی ســالن ضمــن گفتــن 
خیرمقــدم بــه میهمانــان، شــاخه گلهایــی کــه نمــادی از عشــق، دوســتی و مهــرورزی بــود به 

دوستانشــان هدیــه مــی کردنــد.
ــی  ــراه والدینشــان وارد ســالن م ــه هم ــی در دســت ب ــا شــاخه گل ــا یکــی یکــی ب بچــه ه
ــرق شــادی در عمــق نگاهشــان  ــود و  ب ــان شــده ب ــر لبانشــان میهم ــد ب شــدند. گل لبخن

ــود. ــدا ب هوی

ــع  ــز جام ــوی مرک ــط مددج ــرآن توس ــالوت ق ــا ت ــم ب ــان، مراس ــی میهمان ــیدن تمام ــا رس ب
توانبخشــی نویــد عصــر آغــاز شــد. لحــن دلنشــین او هنــگام قرائــت قــرآن، صفــای خاصــی در 

ــه مراســم بخشــید. ــدا ب همــان ابت
سرود جمهوری اسالمی توسط گروه سرود مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر اجرا شد. 

ــان  ــادر یکــی از مددجوی ــان عصــر ( و م ــز ارمغ ــوی مرک ــا ) مددج ــه صب ــن برنام ــان ای مجری
ــق او،نشــان  ــرای موف ــالت و اج ــت جم ــا صالب ــرا، ادای ب ــا در اج ــس صب ــاد بنف ــد. اعتم بودن
داد کــه نگــرش مبنــی بــر ناتوانــی بــه افــراد کــم تــوان ذهنــی بایــد جــای خــود را بــه بــاور 
ــد. ــروز استعدادهایشــان ده ــش ب ــرای نمای ــه ای ب ــزان و ایجــاد زمین ــن عزی ــای ای توانمندیه

در ادامه حضار در سالن، میهمان سخنان ارزشمند مدیرعامل محترم مؤسسه توانبخشی ولیعصر 
)عج(، جناب آقای دکتر میرخانی شدند. 

ــه  ــرادرش ب ــی ب ــا همراه ــر ( ب ــد عص ــز امی ــوی مرک ــی ) مددج ــر عل ــخنرانی، امی ــس از س پ
روی صحنــه رفــت تــا دل نوشــته ای را بــا عنــوان » نامــه ای بــه خــدا « کــه از روزهــا قبــل 
جهــت ایــن برنامــه آمــاده کــرده بــود، بخوانــد. قطــرات اشــکی کــه روی گونــه هــای میهمانــان 
هنــگام خوانــدن متــن توســط امیــر علــی نشســته بــود نشــان از تأثیــر کالم وی داشــت کــه از 

دل برآمــده و بــه دل نشســته بــود...
بخشهایی از این دلنوشته را با هم مرور می کنیم : 

ای خدای بزرگ و مهربون سالم      تو خوب می دانی که پاهایم در راه رفتن با من همراهی 
نمی کنند    دستهایم در انجام کارهای ساده زود خسته می شوند

برای جابجا شدن نیاز به کالسکه و ویلچر دارم      برای غذاخوردن، لباس پوشیدن و حمام 
کردم نیاز به کمک پدر و مادرم دارم      دستها و کمر مادرم به دلیل جابجایی من درد می کند      
هزینه های درمان من پدرم را آزار می دهد        وسایل مورد نیاز برای جابجایی و حمل و نقل 

من خیلی نایاب است
حمایتهای مسئولین از من و دوستانم خیلی زیاد نیست      نگاههای ترحم آمیز مردم ، من و پدر 

و مادرم را آزار می دهد موانع کوچه و خیابان نیز مزاحم همیشگی من هستند      مادرم برای 
آینده من خیلی غصه دارد         اما خدای مهربون :           من همیشه متشکر و سپاسگزار 

هزاران نعمت توأم ، چرا که :   دلی دارم به وسعت دریا   روحی دارم به گستره عالم هستی          
قلبی دارم مهربان           امیدی دارم خستگی ناپذیر     اراده ای دارم چون آهن مستحکم

توقعی دارم بسیار اندک      رضایتمندی دارم بسیار زیاد          حسود نیستم که دیگران 
بیش از من نعمت دارند       بخیل نیستم در محبت کردن به دیگران   اهل صدق و صفایم              

از دورنگی و دروغ بیزارم       مادری دارم فرشته     پدری دارم نازنین      درمانگرانی دارم 
دلسوز     خدایا من راضیم به آنچه که به من دادی  خدایا تو راضی باش که روز به روز 

توانمندیهایم اضافه شود و ناتواناییهایم کم تر       خدایا به پدر و مادرم کمک کن که بتوانند بار 
سنگین مشکالتم را تحمل نمایند     خدایا پدر و مادرم را همیشه و همیشه و همیشه برایم حفظ 
کن      خدایا به همه کسانی که به ما فکر می کنند کمک کن و همیشه آنها را سالم نگه دار     

خدایا بر طول عمر بانی مؤسسه که همیشه به ما فکر می کند و به یاد ماست بیفزای... 
 پــس از اجــرای امیــر علــی شــرایط احساســی خاصــی در ســالن بــه وجــود آمــده بــود و در ادامــه 
اجــرای جــدی، بــا احســاس و قابــل تحســین مددجویــان در قالــب »گــروه تئاتــر مرکــز ارمغــان 
عصــر« ،  حضــار در ســالن را بــه وجــد آورد.مرکــز توانبخشــی و حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر، 
مدتــی اســت بــا هــدف شناســایی جنبــه هــای مختلــف توانمندیهــای مددجویــان و همچنیــن 
تغییــر نگــرش جامعــه بــه ایــن عزیــزان، اقــدام بــه راه انــدازی گــروه تئاتــر کــم توانــان ذهنــی 
نمــوده اســت. بــه گفتــه مربــی تئاتــر ایــن مرکــز، نمایشــی کــه بــه مناســبت ایــن روز برگــزار 

شــد در پــی القــای توانمنــدی مددجویــان در قالــب ادای کلمــات و حــرکات نمادیــن بــود. 
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در ادامــه نوبــت بــه فاطمــه ) مددجــوی مرکــز جامــع توانبخشــی نویــد عصــر ( رســید. فاطمــه بــا 
ســن کمــش و بــا اینکــه بــا واکــر راه مــی رفــت بــا  بــرای قرائــت دعــای فــرج بــه روی صحنــه 
ــا تــک تــک کلماتــش مــی  ــا احســاس دعــا را زمزمــه مــی کــرد گویــی ب رفــت. فاطمــه چنــان ب

گفــت بــه مــن و دوســتانم اعتمــاد کنیــد و مــا را بــاور داشــته باشــید...
 پــس از خوانــدن دعــا توســط فاطمــه، پــدر یکــی از مددجویــان کــه بــه همــراه فرزنــدش بــه روی 
ــرر  ــرد.  تشــویقهای مک ــود ک ــته خ ــن دلنوش ــان مت ــالن را میهم ــود، حضــار در س ــه ب ــه رفت صحن
حضــار پــس از اجــرای ایــن بخــش، نمایانگــر ایــن بــود کــه صحبتهــای ایــن پــدر مهربــان، حــرف 

دل بســیاری از والدیــن کــودکان کــم تــوان ذهنــی و جســمی بــوده اســت... 
یکــی از اهــداف مؤسســه از اجــرای ایــن برنامــه  ارتقــای ســطح روحیــه مددجویــان و خانــواده هــا و 
ایجــاد زمینــه ای بــرای شــادی و نشــاط و تخلیــه انــرژی مددجویــان بــود لــذا از گــروه هنــری ویــژه 
کــودکان دعــوت شــده بــود تــا بــا اجــرای تئاتــر عروســکی وبرگــزاری مســابقه ویــژه مددجویــان، 
ــه  ــود ب ــب توجــه ب ــرای بچــه هــا بســیار جال ایــن هــدف را محقــق ســازد.این بخــش از برنامــه ب
نحــوی کــه لحظاتــی سرشــار از لبخنــد و ســرور بــرای ایــن عزیــزان و خانــواده آنهــا رقــم خــورد. 

ــر از  ــه از 6 نف ــش از برنام ــن بخ ــود. در ای ــر ب ــم تقدی ــزاری مراس ــز برگ ــه نی ــام برنام ــن خت حس
ــد  ــه ای شــده بودن ــی حرف ــی در آزمــون فن ــه قبول ــق ب ــان عصــر کــه موف ــان مرکــز ارمغ مددجوی
ــی  ــواده های ــدادی از خان ــن تع ــا و همچنی ــدال طــالی مســابقات بوچی ــده م ، برهــان کوهکــن برن
ــه  ــر ب ــتند تقدی ــان داش ــی در پیشــرفت فرزندش ــش مهم ــر توانبخشــی نق ــا مشــارکت در ام ــه ب ک
هــر طــرح و برنامــه ای کــه بــرای اولیــن بــار اجــرا شــود، بــی شــک مــورد توجــه رســانه هــا قــرار 
خواهــد گرفــت. ایــن برنامــه نیــز بــه دلیــل ایــده نــو و جــذاب آن مــورد توجــه برخــی رســانه هــا 
قــرار گرفــت. لــذا گزارشــگرانی از شــبکه » ســالمت « ســیما و شــبکه» تهــران « ســیما ) برنامــه 
ــای  ــه آن در شــبکه ه ــوط ب ــار مرب ــد و اخب ــن مراســم پرداختن ــزارش از ای ــه گ ــه تهی در شــهر ( ب
ــوز،  ــه مهــر، افکارنی رادیویــی » جــوان « و  »ســالمت« پخــش و همچنیــن خبرگزاریهایــی از جمل
ــا مناســبتی خــاص باشــد، ارزش خبــری آن بــرای رســانه هــا دو چنــدان خواهــد شــد.  کتابــک ) ب
طرحهــا و برنامــه هــای مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( بــا توجــه بــه اثربخشــی و منحصــر بــه 
فــرد بــودن، بــه نوبــه خــود، بســیار مــورد توجــه روزنامــه هــا، خبرگزاریهــا و رســانه هــای صوتــی و 

تصویــری قــرار گرفتــه اســت. 
در انتهــای ایــن مراســم آرزوی مشــترک همــه مــا در مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( ایــن بــود 
ــه ای دیگــر رقــم بخــورد، ای کاش همــه  ــه گون کــه کاش صفحــه دوازدهــم آذر تقویــم امســال ب
اقشــار جامعــه احســاس مســوولیت کننــد و بــار ســنگین مســوولیت رســیدگی بــه مشــکالت معلولیــن 

را فقــط بــر عهــده شــخص، نهــاد یــا ســازمان خاصــی قــرار ندهنــد. ای کاش همــه 
مــردم حیطــه مســئولیت هایشــان را وســیع گرداننــد و بــرای داشــتن یــک زندگــی سرشــار از آرامــش 
ــر  ــوکل ب ــاد و ت ــا ی ــان را ب ــار دلهایم ــز باشــند. ای کاش غب ــود نی ــوع خ ــه فکــر همن و آســایش ب
ــه احــکام الهــی و وظایــف انســانی خــود عمــل کنیــم.  ــان و بخشــنده بزداییــم و ب پــروردگار مهرب
ای کاش دایــره دیدمــان را وســیع گردانیــم و فرهنــگ درک معلولیــت و برخــورد بــا اقشــار مختلــف 
ــاور کنیــم شــاید در پــس  ــز آمــوزش دهیــم. ای کاش ب ــه فرزندانمــان نی معلولیــن را بیاموزیــم و ب
ــه باشــد و ای  ــزرگ و افــکاری واال نهفت ــر، روحــی ب ــوان وآســیب پذی بســیاری از جســم هــای نات
ــور نکنیم.مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر  ــار مســائل عب ــی راحــت از کن ــه خیل ــم ک ــاد بگیری کاش ی
ــر ارتقــای ســطح اعتمــاد بنفــس ایــن  ــا اجــرای ایــن برنامــه هــا عــالوه ب )عــج( امیــدوار اســت ب
ــگاه کلیشــه ای  ــد ن ــان، بتوان ــی ایش ــرای حضــور اجتماع ــه ای ب ــاد زمین ــی و ایج ــتگان زمین فرش

جامعــه بــه ایــن عزیــزان را تغییــر دهــد...

برگزاری اردو و برنامه های مناسبتی ویژه مددجویان 

ــوان و  ــرد کــم ت ــا ف ــي اســت ت ــه اجتماعــي و روان ــگ توانبخشــي در زمین ــات مســتمر و هماهن ــدي از خدم توانبخشــي اجتماعــي فراین
خانــواده وي ضمــن کاهــش هــر نــوع فشــار اقتصــادي، اجتماعــي و روحــي بتوانــد در جریــان کلــي توانبخشــي واقــع گردیــده و آمادگــي 

کافــي بــراي ایفــاي نقــش اجتماعــي را در آینــده کســب نمایــد.
در واقــع خانــواده بــه عنــوان اولیــن مربــی  کــودک نقشــی اساســی و حســاس در پــرورش و تربیــت او ایفــا مــی کنــد. متأســفانه بســیاری 
از والدیــن نمــی خواهنــد قبــول کننــد کــه فرزنــد آنهــا دارای معلولیــت اســت . برخــی از افــراد حتــی حاضــر بــه حضــور در مهمانــی هــا 
نمــی شــوند و از برقــراری تعامــالت اجتماعــی فاصلــه مــی گیرنــد.  در ایــن زمینــه بایــد تــالش کــرد تــا خانــواده هــا معلولیــت فرزنــد 
را بپذیرنــد . همچنیــن بــه مــوازات آن بایــد افــراد اجتمــاع را از وجــود چنیــن کودکانــی و چگونگــی برخــورد بــا  آنهــا آگاه ســاخت. لــذا 
توجــه بــه توانبخشــی اجتماعــی توســط مراکــز، مؤسســات و ســازمانهای فعــال در حــوزه توانبخشــی، مــی توانــد در ایــن زمینــه مؤثــر واقــع 
شــود. در واقــع ایجــاد زمینــه ای بــرای حضــور اجتماعــی مددجویــان، تعامــل بیشــتر خانــواده هــای آنهــا بــا یکدیگــر و اجــرای طرحهــا و 
برنامــه هایــی بــا هــدف جلــب توجــه جامعــه بــه ایــن عزیــزان از جملــه اقدامــات در زمینــه توانبخشــی اجتماعــی اســت. لــذا برگــزاری 
اردوهــای درون شــهری، برگــزاری جشــن تولــد و برنامــه هــای مناســبتی  در مراکــز توانبخشــی وابســته بــه مؤسســه،  از جملــه اقدامــات 
مؤسســه در زمینــه توانبخشــی اجتماعــی اســت. چنیــن اردوهــا، جشــنها و برنامــه هایــی عــالوه بــر اینکــه در القــای شــادی و نشــاط بــه 
ایــن کــودکان و ارتقــای ســطح روحیــه آنهــا مؤثــر اســت، زمینــه آشــنایی خانــواده هــای آنهــا بــا یکدیگــر را فراهــم مــی کنــد و آنهــا را 

در جریــان مشــکالت و تجربیــات یکدیگــر قــرار مــی دهــد. 
در ســال 1394 نیــز هماننــد ســالهای گذشــته برگــزاری جشــن تولــد مددجویــان، اردوهــای یکــروزه و بازدیــد از ســینما و تئاتــر کــودک، 
ویــژه مددجویــان باحضــور خانــواده ایشــان در دســتور کار کلیــه مراکــز وابســته بــه مؤسســه  قــرار گرفــت. امیــد اســت چنیــن برنامــه هایــی 

زمینــه حضــور اجتماعــی مددجویــان را بیــش از پیــش در جامعــه فراهــم نمایــد . 

بــه اطــالع مــی رســاند مرکــز جامــع توانبخشــی امیــد عصــر کــه در حوالــی میــدان ونــک واقــع بــود از دی مــاه ســال 1394 بــه آدرس میــدان 
رســالت - بزرگــراه رســالت  شــرق بــه غــرب - بعــد از مجتمــع دنیــای نــور- خیابــان شــهید اردکانــی - پــالک 144 منتقــل شــده اســت. 

از جملــه خدمــات تخصصــی مرکــز جامــع توانبخشــی امیــد عصــر مــی تــوان بــه  کاردرمانــی جســمی ، کاردرمانــی ذهنــی، گفتــار درمانــی ، 
 ) Adeli Suit ( لبــاس فضایــی ،)Conductive Education (  فیزیوتراپــی،  روانشناســی، مشــاوره ، بــازی درمانــی، آمــوزش نمونشــی

اشــاره کــرد. 
مرکــز جامــع توانبخشــی امیــد عصــر روزهــای شــنبه تــا پنجشــنبه از ســاعت 8 تــا 16  پذیــرای مددجویــان و خانــواده هــای محتــرم  مــی باشــد.  

26320986  : تلفن 
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پیک عصر  گذرگاه پیک عصر  خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال سوم- شماره 9- پاییز و زمستان 1394

کالت راه اهی غلبه رب مش
کالت خود بخندید ات همیشه چیزی ربای خندیدن داشته باشید.  هب مش

رد دل ره موفقیت، تحمل سختی و انمالیمات نیز وجود دارد. 

مهم نیست هک دریوز چقدر رب شما سخت گذشته است؛ همیشه می توانید از نو آغاز کنید. 

معمواًل روزاهی اول، لکشم رتین دوران تغییر عادت است. رد هم شکستن و تغییر دادن عادتهای انپسند بسیار دشوار است. 

ساده رتین کار جهان این است هک خود باشی و دشواررتین کار جهان این است هک کسی باشی هک دیگران می خواهند.

پیک عصر خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( سال سوم- شماره 9- پاییز و زمستان 1394

ی نفس اهیش بارش زیادی سنگین بود و سرباالیی سخت. داهن گندم روی شاهن اهی انزکش سنگینی می کرد. نفس نفس میزد. اما کسی صدا
 را نمی دینش ، کسی او را نمی دید.داهن روی شاهن اهی کوچکش سر خورد و افتاد.خدا داهن گندم را فوت کرد. مورهچ می دانست هک نسیم ، نفس 

شت و هب خدا گفت: گاهی یادم می رود هک هستی ، کاشکی رتشیب می وزیدی.خدا گفت: همیشه  ست.مورهچ ، داهن را دوباره رب دوشش گذا خدا
می وزم، نکند دیگر گمم کرده ای!

مورهچ گفت: این منم هک گم میشوم. بس هک کوچکم. بس هک انچیز. بس هک خرد . نقطه ای هک بود و نبودش را کسی نمی فهمد.

خدا گفت: اما نقطه سرآغاز ره خطی است.
مورهچ زری داهن گندمش گم شد و گفت : من اما سرآغاز هیچم ، رزیم و ندیدنی. من هب چیه چشمی نخواهم آمد.

خدا گفت: چشمی هک سزاوار دیدن است میبیند. چشمهای من همیشه بیناست.
مورهچ این را می دانست. اما شوق وگتفگ داشت.شوق اداهم گفتن.

پس دوباره گفت: و زمینت زبرگ است و من انچیزرتینم. نبودنم را غمی نیست.

خــدا گفــت: امــا اگــر تــو نباشــی، پــس هچ کســی داهن کوچــک گنــدم را رب دوش بکشــد و راه رقصیــدن نســیم را رد ســینه خــاک بــاز کنــد؟ تــو هســتی و ســهمی از بــودن 
ربای توســت و رد نبودنــت کار ایــن کارخــاهن انتمــام اســت.

مورهچ خندید و داهن گندم از دوشش دوباره افتاد. خدا داهن را هب سمتش هل داد.

هیچکس اما نمی دانست هک گوهش ای از خاک، مورهچ ای با خدا گرم وگتفگ است
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توانبخشی اجتماعیگزارش خبری پیک عصر  خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال سوم- شماره 9- پاییز و زمستان 1394سال سوم- شماره 9- پاییز و زمستان 1394

ــه از  ــن زمین ــیاری در ای ــث بس ــود و احادی ــي ش ــوب م ــادت محس ــه عب ــن و مزرع ــازي زمی ــکاري و آبادس ــاء، درخت ــاء و اولی ــّنت انبی در س
پیامبرگرامــی اســالم)ص( و ائمــه معصومیــن)ع( آمــده از جملــه ایــن حدیــث پیامبــر )ص( کــه نشــان دهنــده اهمیــت درختــکاری اســت کــه 

مــی فرماینــد: هــر کــس درختــی بنشــاند و بــه ثمــر بنشــیند، خــدا بــه انــدازه ای کــه میــوه از آن فراهــم آیــد بــه او پــاداش مــی دهــد.
بــا توجــه بــه اینکــه مســئله آلودگــی هــوا و تخریــب محیــط زیســت در کشــور بســیار جــدی اســت و فرهنــگ ســازی در زمینــه توجــه بــه 
محیــط زیســت و اهمیــت درختــکاری بایــد از ســنین کودکــی و نوجوانــی بــه نســل آینــده آمــوزش داده شــود و بــا نظــر بــه اینکــه نوجوانــان 
و جوانــان کــم تــوان ذهنــی نیــز عضــو جامعــه هســتند لــذا آمــوزش ایــن امــر بــه آنهــا عــالوه بــر ترویــج فرهنــگ درختــکاری، ایــن نکتــه 
را بــه دیگــران یــادآوری مــی کنــد کــه معلولیــن نیــز عضــو جامعــه هســتند و مــی تواننــد در جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت نقشــی 

هــر چنــد کوچــک ایفــا کننــد.
بــر همیــن اســاس، مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر بــه عنــوان یکــی از مراکــز وابســته بــه مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( ، بــه 
مناســبت هفتــه درختــکاری و بــا هــدف بهبــود روحیــه مددجویــان ، اســتفاده از فرصتهــای آموزشــی بــه مددجویــان در حیــن کاشــت نهــال، 
ایجــاد فرصــت حضــور مددجویــان در محیــط اجتماعــی و برقــراری تعامــالت مناســب در جامعــه  و  فراهــم نمــودن زمینــه تغییــر نگــرش 

ــز در  ــن مرک ــان پســر ای ــال توســط مددجوی ــه کاشــت نه ــزان، برنام ــن عزی ــای ای ــه توانمندیه ــه ب جامع
ــه اجــرا درآورد... ــه مرحل مــورخ 1394/12/15 در یکــی از بوســتانهای شــهر را ب

درســت اســت ذهنشــان کنــد تــر از دیگــران عمــل مــي کنــد یــا دســتها و پاهایشــان یــار و  همــراه خوبــي 
ــاد  ــا ی ــد ی ــازي کنن ــد، ب ــد آزاد و رهــا  بدون برایشــان نیســتند. اگرچــه ماننــد دیگــر بچــه هــا نمــي توانن
بگیرنــد و یــا گاهــي اوقــات دردهایشــان آنهــا را از ادامــه زندگــي وا مــي دارنــد،  در عــوض اراده اي  دارنــد 

از جنــس فــوالد و دلــي دارنــد بــه رنــگ خــدا ...
آنهــا هــم درخــت و گل و ســبزه را مــي فهمنــد ، آنهــا هــم از صــداي آواز پرنــدگان بــر روي شــاخه هــا 
لــذت      مــي برنــد، آنهــا هــم از قطــع یــک درخــت یــا پژمــرده شــدن  یــک  گل یــا  گرفتــن دل هــواي 
شهرشــان، دلشــان مــي گیــرد. آنهــا هــم مــي خواهــد بــه همــراه همــه مــردم شهرشــان در هفتــه اي کــه 
بــه بهانــه درختــکاري  دســت دوســتي بــه ســمت طبیعــت مــي بریــم، نهالــي بکارنــد، گلــي برویاننــد و بــه 

همــه بگوینــد : مــا هــم مــي توانیــم ، اگــر باورمــان کنیــد...

کاشت نهال دوستی توسط فرشتگان زمینی 
بازتاب اجرای طرح ورزش معلولین ذهنی در رسانه ها 

مؤسســه توانبخشــي ولیعصر)عــج( پــس از ســالها خدمــت بــه کــودکان و بزرگســاالن اســتثنایي اشــراف کاملــي بــه نیازهــاي ایــن قشــر از جامعــه 
دارد. لــذا بــا توجــه بــه خألهــاي موجــود در ســطح جامعــه در زمینــه ورزش معلولیــن ذهنــي و ضــرورت ایجــاد امکانــات بــراي پــر کــردن اوقــات 
فراغــت ایــن افــراد، پــس از طــي جلســات کارشناســي و پیگیریهــاي مــداوم جهــت اخــذ مجوزهــاي قانونــي ، علــي رغــم تمامــي محدودیتهایــي 
کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، از ســال 1387 اقــدام بــه اجــراي رایــگان طــرح ورزش همگانــي بــراي دختــران و پســران کــم تــوان ذهنــي آموزش 
پذیــر نمــوده اســت. هــدف از اجــراي ایــن طــرح، ارتقــاي ســطح مهارتهــاي اجتماعــي کــودکان  و بزرگســاالن کــم تــوان ذهنــي، ارتقــاي ســطح 
عملکــرد جســمي- حرکتــي و ذهنــي ایــن افــراد، پــر کــردن اوقــات فراغــت آنهــا و ایجــاد انگیــزه و نشــاط بــراي ایــن افــراد و خانــواده هــاي 
آنهاســت.  بــا اســتعانت از خداونــد متعــال طــرح ورزش تــا کنــون در شــهرهای تهــران، مشــهد، شــیراز، کاشــان و یــزد بــه مرحلــه اجــرا درآمــده 
اســت و نزدیــک بــه 1000 دختــر و پســر کــم تــوان ذهنــی از خدمــات ایــن طــرح بهــره منــد شــده انــد.  در اینجــا بــه گــزارش برخــی از رســانه 

هــا در ارتبــاط بــا طــرح ورزش اشــاره شــده اســت. 

گزارش روزنامه 

همشهری از 
اجرای طرح 

ورزش در 
تهران 

 تلویزیونی 
ش گزارش

پخ

 در برنامه 
طرح ورزش

ش روز شبکه سه 
گزار

سیما ) بهمن ماه 1394(

1112

شهر ورزش در این از اجرای طرح نیم نگاه شیراز گزارش روزنامه 

خبری این شهرکاشان درپرتال ورزش در شهر اجرای طرح انتشار گزارش 
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مصاحبه  خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال سوم- شماره 9- پاییز و زمستان 1394

زندگی برای من یک مفهوم جدید پیدا کرده ...

مصاحبه با یکی از مادرانی که در کالسهای آموزشی ویژه والدین شرکت داشته است : 

واحــد مــددکاری مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( در ادامــه گســترش خدمــات توانبخشــی اجتماعــی، در ســال 1394 اقــدام بــه 
برگــزاری دوره آمــوزش کالســهای هنــری ویــژه مــادران مددجویــان مراکــز وابســته بــه مؤسســه نمــوده اســت. ویژگیهــای ایــن 
کالســها و اهمیــت توجــه بــه والدیــن مددجویــان در مراکــز توانبخشــی را بــه روایــت مــادر مهــدی مددجــوی مرکــز نویــد عصــر 

کــه در ایــن کالســها شــرکت کــرده اســت،  مــی خوانیــم : 
مــن مهــدی را از 5 ماهگــی بــه مراکــز توانبخشــی بــرده ام. بــا اینکــه مشــکل متابولیــک داره و در راه رفتــن مشــکل داشــت، بــا 
تــالش مســتمر مــن و همســرم در پیگیــری درمــان او، بــه حمــد خــدا مهــدی توانســت از 7 ســالگی راه بــرود. االن دو ســال اســت 
کــه مهــدی را بــه مرکــز  جامــع توانبخشــی نویــد عصــر مــی بــرم. مــن تــا بــه حــال مراکــز توانبخشــی زیــادی را تجربــه کــرده 
ام امــا مرکــز نویــد عصــر تفاوتهــای عمــده ای بــا بیشــتر مراکــز توانبخشــی دارد. از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه برخــورد مناســب 
پرســنل، محیطــی مجهــز و تمیــز ، بخــش آمــوزش روزانــه ، خدمــات مــددکاری ) کــه کمــک زیــادی در پرداخــت هزینــه هــای 
درمــان مهــدی کــرده اســت(، و مهمتــر از آن توجــه بــه آمــوزش و اوقــات فراغــت خانــواده هــا در کنــار ارائــه خدمــات توانبخشــی 

بــه مددجویــان اشــاره کــرد. 
از وقتــی کــه مــن مهــدی را در بخــش آمــوزش روزانــه مرکــز ثبــت نــام کــرده ام، زندگــی بــرای مــن یــک مفهــوم جدیــد پیــدا 
کــرده اســت. تــا قبــل از آن تمــام وقــت مــن در طــول روز صــرف مهــدی مــی شــد. امــا االن در مــدت زمانــی کــه او در مرکــز اســت 
مــی توانــم وقــت بیشــتری بــرای خــودم و پرداختــن بــه عالیــق شــخصی ام صــرف کنــم .  مــن همیشــه بــه کارهــای هنــری عالقه 
داشــته ام امــا شــرایط مهــدی و هزینــه بــاالی کالســهای آموزشــی مانــع از پیگیــری ایــن عالقــه در مــن بــوده  اســت. از وقتــی کــه 
شــنیدم در مرکــز نویــد عصــر کالســهای هنــری ویــژه والدیــن قــرار اســت برگــزار شــود، بســیار خوشــحال شــدم. اولیــن کالســی که 
مــن در آن شــرکت کــردم کالس چــرم دوزی بــود.  بــه نظــر مــن از ویژگیهایــی کــه ایــن کالســها نســبت بــه کالســهای مشــابه 
بیــرون دارد ایــن اســت کــه مــا در جمعــی بــا دغدغــه هــای مشــترک خودمــان تحــت آمــوزش قــرار مــی گیریــم. حتــی مربــی ایــن 
کالســها نیــز مــادر یــک فرزنــد کــم تــوان ذهنــی اســت. همیــن امــر باعــث شــده اســت کــه او بــا در نظــر گرفتــن شــرایط یــک 
مــادر دارای فرزنــد کــم تــوان ذهنــی یاجســمی، بــه مــا آمــوزش دهــد. در واقــع چنیــن شــخصی مــی دانــد مــا چقــدر مــی توانیــم 
در طــول روز بــرای کارهــای هنــری وقــت بگذاریــم، چــه دغدغــه هایــی داریــم و نحــوه آمــوزش بایــد بــه چــه صورتــی باشــد کــه 
بــرای مــا مثمــر ثمــر باشــد. همیــن امــر باعــث شــد کــه مــن بتوانــم بــا توجــه بــه عالقــه قبلــی  کــه داشــتم، دوره آمــوزش را بــه 
راحتــی پشــت ســر بگــذارم و بــه مرحلــه تولیــد کیــف چرمــی برســم.  بــه صورتیکــه از اطرافیانــم ســفارش دوخــت مــی گیــرم و مــی 
توانــم کمــک خرجــی هــر چنــد انــدک در کنــار همســرم بــرای تأمیــن هزینــه هــای درمــان مهــدی باشــم.  بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه اعتمــاد بــه نفــس مــن نســبت بــه گذشــته بســیار بیشــتر شــده و در واقــع  زندگــی بــرای مــن رنــگ دیگــری شــده اســت...

در پایــان ایــن گــزارش بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی شــود کــه مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر ) عــج ( در ادامــه گســترش خدمــات 
ــاری، در ســال  ــر اســتمرار اجــرای طــرح ورزش معلولیــن ذهنــی، طــرح آمــوزش مهارتهــای خودی توانبخشــی اجتماعــی عــالوه ب
1394 طــرح برگــزاری کالســهای آموزشــی ویــژه والدیــن مددجویــان و همچنیــن ارائــه خدمــات دندانپزشــکی ویــژه مددجویــان  را 
آغــاز نمــوده اســت. امیــد اســت مجموعــه خدمــات مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( بتوانــد عــالو بــر ارتقــای ســطح مختلــف 

توانمندیهــای مددجویــان ، بیــش از پیــش زمینــه  حضــور اجتماعــی ایــن عزیــزان را فراهــم نمایــد... 

 

                                                                                                                                                                                                       

مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( 

مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج( مؤسســه ای غیــر دولتــی و غیرانتفاعــی اســت، کــه از ســال 1371 بــا هــدف ارائــه خدمــات آموزشــی، توانبخشــی، اجتماعــی 
و فرهنگــی بــرای کــودکان و بزرگســاالن اســتثنایی در حــال فعالیــت مــی باشــد. مؤسســه از نخســتین ماههــای فعالیــت خــود در راســتای حمایــت، بازتوانــی و 

آمــوزش کــودکان و بزرگســاالن اســتثنایی فعالیتهــای گســترده ای حــول محورهــای ذیــل انجــام داده اســت : 
1-ارائــه خدمــات پزشــکی و توانپزشــکی در قالــب کاردرمانــی، گفتــار درمانــی، فیزیوتراپــی، آبدرمانــی، بــازی درمانــی، روان شناســی، توانبخشــی شــنوایی، 

آمــوزش نمونشــی و لبــاس فضایــی در 5 مرکــز جامــع توانبخشــی در تهــران و شــهرهای کاشــان، شــیراز و مشــهد
2-تــالش در جهــت پیشــگیري از بــروز معلولیــت هــاي ارثــي و مــادرزادي در قالــب آگاهــی بخشــی بــه خانــواده هــا و شناســایی و تــدارک خدمــات بهنــگام 

توانبخشــی ) پایــش رشــد (
3-آموزش روزانه کودکان زیر شش سال دچار مشکل ذهني، جسمي و حرکتي 

4-حرفــه آمــوزی بــه دختــران و پســران کــم تــوان ذهنــی جهــت کســب تــوان حرفــه ای و رســیدن آنهــا بــه اســتقالل نســبی در قالــب مرکــز حرفــه 
آمــوزی ارمغــان عصــر

5-تشخیص، ارزیابی و اجرای برنامه های توانبخشی انفرادی و گروهی ویژه کودکان اتیستیک در مرکز اتیسم ندای عصر 
ــب طرحهــا  ــوان ذهنــی در قال ــه کــودکان کــم ت ــه خدمــات توانبخشــی اجتماعــی در راســتای ارتقــای مهارتهــای اجتماعــی واســتقالل بخشــی ب 6-ارائ
ــج مغــزی و دچــار  ــه کــودکان فل ــه آســمان ) اهــدای رایــگان وســایل کمــک توانبخشــی و کمــک آموزشــی ب ــه طــرح راهــی ب و برنامــه هایــی از جمل
مشــکالت جســمی شــدید 2 تــا 14 ســال (، طــرح رایــگان ورزش ویــژه معلولیــن ذهنــی، طــرح رایــگان ورزش بوچیــا، طــرح  رایــگان آمــوزش مهارتهــای 
زندگــی و خودیــاری بــه کــودکان معلــول ، ارائــه خدمــات مشــاوره، روانشناســی و مــددکاری بــه خانــواده هــا و برگــزاری برنامــه هــای تفریحــی، اجتماعــی 

و فرهنگــی بــرای مددجویــان و خانــواده هــای آنهــا 
7- انجــام فعالیتهــای علمــی و ارتبــاط بــا مراکــز معتبــر علمــی بیــن المللــی داخلــی و خارجــی در قالــب برگــزاری کارگاههــای آموزشــی، حمایــت از پایــان 
نامــه هــا و مقــاالت علمــی، فراهــم نمــودن فرصتهــای مطالعاتــی بــرای دانــش آموختــگان و متخصصــان پزشــکي و توانپزشــکي جهــت فراگیــری و کاربــرد 

رویکردهــای نویــن توانبخشــی و  آموزشــهاي تخصصــي کوتــاه مــدت بــراي متخصصــان و ارتقــاء ســطح دانــش و تجربــه آنهــا
8- انتشار نشریات، کتب و ساخت فیلمهای آموزشی با هدف ارتقای دانش و آگاهی خانواده ها 

امیــد اســت مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج(، هماننــد امــروز، در برنامــه هــای آتــی خــود نیــز بتوانــد ســهم ارزنــده ای در ارتقــای ســطوح 
مختلــف مهارتــی کــودکان کــم تــوان ذهنــی و جســمی و کاهــش دغدغــه هــای خانــواده هــای ایــن عزیــزان بــردارد...
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