
مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(

مددجوی سندرم داون مرکز فروغ عصر به مدرسه عادی راه یافت ...

پس از ماهها تالش مربیان و پشتکار خانواده

معنــی واقعــی موفقیــت چیســت ؟ پاســخ ایــن ســؤال را بارهــا در ذهنــم مرورکــرده ام. عمــده پاســخی که ایــن روزها 
بــه ایــن ســؤال مــی دهنــد ایــن اســت کــه موفقیــت یعنــی کســب تحصیــالت عالیه، داشــتن پــول و ثــروت، داشــتن 
موقعیــت شــغلی مناســب و ... شــاید یکــی از معانــی موفقیــت، کســب ایــن موقعتیهــا باشــد، امــا تمامــی اینهــا حــول 

محــور مادیــات مــی چرخــد. موفقیــت تمــام اینهــا نیســت بلکه معانــی دیگــری نیــز دارد ...
موفقیــت یعنــی از ناممکنهــا، ممکــن ســاختن، موفقیــت یعنــی ناکامــی هــا را جــدی نگرفتــن، موفقیــت یعنــی خــود 
را بــا شــرایط مختلــف وفــق دادن، موفقیــت یعنــی خندیــدن بــه آنچــه دیگــران ناتوانــی مــی پندارنــد، موفقیــت یعنی 

صبــور بــودن و عاشــق زندگــی بــودن ...
در طــی بیــش از دو دهــه فعالیــت مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج(، بارهــا شــاهد رقــم زدن ایــن بُعــد از موفقیــت 
توســط مددجویــان مراکــز وابســته بــه مؤسســه بــوده ایــم. مددجویانــی کــه علــی رغــم کــم تواناییهایــی کــه داشــته 
انــد بارهــا بــه انحــاء مختلــف ثابــت کــرده انــد کــه معلولیــت ، ناتوانــی نیســت و بــا برنامــه آموزشــی منســجم و 

تــالش و کوشــش مربیــان، خانــواده و اراده خــود توانســته انــد موفقیــت را معنایــی دیگــر ببخشــند. 
راه یافتــن یــک کــودک ســندرم داون بــه مدرســه عــادی بــرای عمــوم مــردم دور از ذهــن اســت چــرا کــه تصورآنهــا  

از ســندرم داون بیشــتر بــر محوریــت ناتوانــی متمرکــز اســت تــا کــم توانــی. 
تــالش مســئولین و کارشناســان مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( در کلیــه مراکــز وابســته بــه آن ایــن اســت کــه 
توانمندیهــای بالقــوه مددجویــان را در قالــب دوره هــای مختلــف آموزشــی - درمانــی بــه فعلیــت برســانند. کودکانــی 
ــر  ــز معتب ــگام توانبخشــی در مراک ــه در صــورت انجــام مداخــالت زودهن ــد ک ــی کنن ــت م ــز ثاب ــا نی ــد کیمی مانن
توانبخشــی و تحــت نظــارت درمانگــران مجــرب و متعهــد، خواهنــد توانســت بســیاری از ناممکنهــا را ممکــن کننــد. 
درســت اســت کــه کیمیــا راه ســختی را در پیــش دارد و خیلــی بیشــتر از دیگــر دوســتانش در مدرســه بایــد تــالش 
کنــد امــا امیــد اســت بــا همراهــی و مشــارکت بیــش از پیــش والدیــن و مســاعدت کادر آموزشــی مدرســه، شــاهد 

خبرهــای خوبــی از پیشــرفت کیمیــا در مســیر آمــوزش و توانمنــدی در آینــده باشــیم. 
مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( نیــز بــه کیمیــا افتخــار مــی کند کــه توانســته معنــای متفاوتــی از موفقیــت را در 
عیــن داشــتن مشــکالت ذهنــی رقــم بزنــد. بــرای او و همــه دوســتانش در مرکــز جامــع توانبخشــی فــروغ عصــر از 

خداونــد متعــال آرزوی ســالمتی و توفیــق روز افــزون را خواســتار اســت. 
به امید موفقیتهای بیشتر ... 


