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معلولیت نافي تعالي روحي و استغناي شخصیت نیست . معلولیت برابر با » نیاز به کمک « نیست 
بلكه ایجاد کننده »حقوقي« است که جامعه موظف به اداي آنها مي باشد. اما اینكه این حقوق 
چیست و آیا در جامعه رعایت مي شود یا خیربحث دیگري است.واضح و مبرهن است که معلولین 
نیز همانند دیگر افراد انساني داراي حقوق مادي، معنوي و اجتماعي هستند و به دلیل محدودیتها 
و ناتواناییهایشان نیازمند دیگر افراد جامعه اند که در قالب مسئولیتهاي مختلف این حقوق را تحقق 

بخشند. 
لغت توانبخشي به روندي اشاره دارد که هدف آن قادرساختن فرد معلول براي دستیابي و حفظ 
حداکثر سطح عملكرد فیزیكي، حسي، ذهني، روانشناسي و اجتماعي است. بنابراین توانبخشي باید 

اسباب تغییر زندگي افراد معلول را به سوي یک زندگي مستقل تر فراهم کند. 
بنابر تعریف سازمان بهداشت جهاني ، فرایند توانبخشي از نظر آماده کردن فرد معلول براي ورود 
بر            را در  اجتماعي  توانبخشي  توانبخشي پزشكي و  توانبخشي حرفه اي،  به جامعه، سه مجموعه 
باشد.  )اجتماعي( مي  بر جامعه   توانبخشي مبتني  این نوشته   مي گیرد که موضوع بحث ما در 
توانبخشي مبتني بر جامعه راهبردي است در درون جامعه براي ارائه خدمات توانبخشي، تساوي 
افراد  مشترک  تالشهاي  از طریق  فرآیند  این  معلول.  افراد  تمامي  اجتماعي  تلفیق  و  ها،  فرصت 
معلول، خانواده ها، جامعه و خدمات بهداشتي، آموزشي، حرفه اي و اجتماعي تحقق مي یابد. مطابق 
او، سازمانهاي  با این تعریف جهت رسیدن فرد معلول به حداکثر ظرفیت استقالل خود، خانواده 
دولتي و غیر دولتي، متخصصان و افراد جامعه داراي نقشها و وظایفي هستند که با انجام درست این 
نقشها توانبخشي به هدف اصلي خود که همانا کاستن تأثیر ناتواني یک فرد معلول، فراهم کردن 
مقدمات حضور اجتماعي ، زندگي با کیفیت و خودشكوفایي اوست ؛ خواهد رسید. اما سوالي که در 
اینجا ذهن را مشغول  مي سازد این است که در جامعه ما این وظایف تا چه حد شناخته شده است 
؟ هریک از این بخشهاي مسئول تا چه حد به این وظایف عمل مي کنند ؟ در جامعه ما تا چه حد 
به حقوق اجتماعي و فردي معلولین  به خصوص معلولین ذهني و کودکان فلج مغزي،  توجه شده 

است و مهمترین نیازهاي این گروه از معلولین چیست ؟ 
همانند دیگر برنامه هاي اجتماعي ؛ دولتها و سازمانهاي دولتي مهمترین نقش را در اجرا، توسعه و 
پایداري برنامه هاي توانبخشي دارا مي باشند. اما در کنار این مراکز دولتي، مؤسسات و سازمانهاي 
غیردولتي نیز اغلب تسهیالت الزم را براي ایجاد فرصتهاي برابر در جامعه براي معلوالن فراهم 
مي کنند. تالش سازمانهاي غیردولتي در رابطه با تهیه و تدوین قانون جامع حمایت از معلولین 
و الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حقوق معلولین قابل توجه بوده است. با توجه به سابقه 40 
ساله توانبخشي در ایران،  سازمانها و مؤسسات  غیر دولتي ومؤسسات خیریه، خدمات زیادي را به 
معلوالن ارائه داده اند و نقش مهمي را در راستاي تغییر نگرش جامعه به افراد معلول و ایجاد شرایط 
مساعد براي حضور معلوالن در جامعه ایفا کرده اند. مؤسسه توانبخشي ولیعصر )عج( در طي سالها 
تحقیق و تجربه و به کارگیري روشهاي نوین درماني ) که بعضي از این روشها براي اولین بار در 
ایران و توسط کارشناسان مؤسسه ارائه شده اند ( و استفاده از مشاوره هاي بهترین متخصصان و 
پزشكان داخلي و خارجي ، توانسته است با انجام فعالیتها و اجراي طرحهاي مختلف خدمات بسیار 

مفیدي را به خانواده معلولین جامعه به خصوص معلولین ذهني و کودکان استثنایي ارائه دهد. 
اجراي این طرحها و برنامه ها توسط مؤسسه تنها قدمي کوچک در راستاي ارتقاي کیفیت زندگي 
این کودکان و کاهش آسیبهاي جسمي و رواني وارده بر خانواده هاي آنهاست. اما تحقق این هدف 
نیازمند همكاري نهادهاي دولتي و غیردولتي فعال در زمینه توانبخشي و شناخت نیازها و دغدغه 

هاي واقعي خانواده هاي این کودکان است. 
به امید روزي که شاهد تحقق کامل حقوق معلوالن در جامعه باشیم...
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برگزاری جشن روز جهانی کودک ) ویژه فرشتگان زمینی ( برگزاری جشن شکوفه ها در مراکز وابسته به مؤسسه 
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و در نتیجــه تــالش مربیــان و والدیــن؛ برخــي 
ــري مراکــز وابســته  ــالل یادگی ــه و اخت از  توانخواهــان بخــش آمــوزش روزان
ــن  ــه همی ــدند. ب ــه ش ــادی پذیرفت ــا ع ــتثنایی ی ــدارس اس ــه، در م ــه مؤسس ب
ــا  ــز ب ــک از مراک ــر ی ــنی در ه ــدارس، جش ــایی م ــتانه بازگش ــبت در آس مناس

ــان دلســوز آنهــا برگــزار شــد.  ــواده و مربی ــزان و خان ــن عزی حضــور ای

- آغاز ماه مهر ...  
ــای  ــرگ ه ــز. ب ــل پایی ــاز فص ــا آغ ــت ب ــادف اس ــه مص ــاه مدرس ــروع م ش
درختــان کــه شــروع بــه ریــزش مــی کننــد، شــكوفه هــای لبخنــد کــودکان، 
ــا چشــم  ــه ســیاه ه ــا، تخت ــد. در فضــای کالس ه ــی دهن یكــی یكــی گل م
ــا.  ــاگردی ه ــم ش ــد ه ــر لبخن ــوند از عط ــر ش ــراپا پ ــاره س ــا دوب ــد ت انتظارن

کلمــات مهربــان، بــی تابنــد تــا دســتی کوچــک، بــا مــداد شــوق، بــر صفحــه هــای ســفید دفترهــای چهــل بــرگ، بنویسدشــان. مهــر، مــاه 
مهربانــی مهتــاب اســت؛ مــاه میزبانــی نیمكــت هــای عاشــق درس و مدرســه؛ مهــر، مــاه مدرســه اســت. ســال تحصیلــی کــه آغــاز  مــی شــود 
ــه آســمان هفتــم مــی رســاند.  ــا صــدای کــودکان ســر خــوش مدرســه، ب نســیم، عطــر پــرواز را از ســطرهای مقــدس کتــاب هــا، همــراه ب
فرشــته هــا از پشــت پنجــره هــای کالس ســرک مــی کشــند بــه تماشــای کودکانــی کــه مشــتاق، بــه درس هــای معلمــی کــه زندگــی را بــه 
آنــان مــی آمــوزد، گــوش ســپرده انــد. هــوا در ایــن فضــای مقــدس نفــس مــی کشــد تــا معطــر شــود بــه ایــن جملــه کــه : »اول هــر کاری 
بــه نــام ایــزد دانــا« و ایــن، شــیرین تریــن دانــه علــم اســت کــه معلــم در ابتدایــی تریــن لحظــه مهــر، در جــان شــاگردان جوانــش مــی نهــد. 
مــاه مهــر امســال بــراي خانــواده هــای برخــی از توانخواهــان مراکــز وابســته بــه مؤسســه، رنــگ و بــوي دیگــري دارد. چــرا کــه بــر خــالف 
ــه مدرســه  ــد ورود ب ــد. هرچن ــه مدرســه راه یاب ــا جســمی، توانســته اســت ب ــی ی ــی ذهن ــا وجــود کــم توان ــز ب ــد آنهــا نی ــه، فرزن تصــور عام
بــرای ایــن کــودکان آغــاز راهــی ســخت و پرپیــچ و خــم اســت، امــا همیــن کــه مجــوز ورود بــه ایــن راه بــرای آنهــا صــادر شــده ، جــای 

بســی امیــدواری اســت...

- اهمیت مداخالت زودهنگام در توانبخشی .... 
ورود ایــن کــودکان بــه مدرســه اهمیــت مداخــالت زودهنــگام توانبخشــی را دوچنــدان نمایــان مــی ســازد. هرچــه کــودکان کــم تــوان ذهنــی 
ــاز  ــه و آغ ــه مدرس ــرای ورود ب ــا ب ــی آنه ــی ذهن ــد، آمادگ ــرار گیرن ــی ق ــوزش و توانبخش ــت آم ــی، تح ــه زندگ ــالهای اولی ــمی از س ــا جس ی
زندگــی اجتماعــی بیشــتر مــی شــود. ســالهای اولیــه زندگــی جــزء گرانبهاتریــن اوقــات اســت کــه پایــه هــا و ســتونهای الزم بــرای یادگیــری 
ــه خصــوص در  ــی ب ــوان ذهن ــژه کــودکان کــم ت ــه آموزشــی وی ــدی زندگــی را فراهــم مــی ســازد. طراحــی برنام ــوزش در مراحــل بع و آم
ــران  ــت. درمانگ ــن اس ــون متخصصی ــای گوناگ ــكاری گروهه ــارکت و هم ــد مش ــه نیازمن ــت ک ــده اس ــق و پیچی ــی، کاری دقی ــان طالی زم
ــم  ــودک ک ــک ک ــری ی ــاری، مشــكالت یادگی ــی و خودی ــناختی، اجتماع ــاری، ش ــف حرکتی،گفت ــای مختل ــه ه ــاوت از جنب ــای متف تخصصه
تــوان را مــورد بررســی و کنــكاش قــرار مــی دهنــد. پــس از مشــخص شــدن نقــاط ضعــف و قــوت کــودک، یــک برنامــه آموزشــی متناســب 
ــر  ــن درگی ــداوم تمامــی متخصصی ــد نظــارت مســتقیم و م ــه شــده نیازمن ــه آموزشــی تهی ــن مــی شــود. اجــرای برنام ــاز کــودک تدوی ــا نی ب
در طراحــی برنامــه اســت.  هــر یــک از ایــن کــودکان راه یافتــه بــه مدرســه، حداقــل یــک ســال تحــت آمــوزش زیــر نظــر کادر تخصصــی 

ــد.  ــه ان توانبخشــی قــرار گرفت

- گزارش جشن : 
فرزندانــي کــه داراي مشــكالتي از بــدو تولــد هســتند؛ بــه نوعــي توجــه والدیــن را بیشــتر بــر خــود متمرکــز مــي کننــد و کســب موفقیتــي 
هرچنــد کوچــک ازطــرف آنهــا بــرای والدیــن ارزشــمندتر اســت. شــادي بــي حــد و حصــر والدیــن بچــه هــا در جشــن شــكوفه هــا کــه در 
مراکــز نویــد عصــر، امیــد عصــر، نــگار عصــر، فــروغ عصــر و نگیــن عصــر برگــزار شــد بــه خوبــي بیانگــر ایــن واقعیــت بــود. امســال نیــز 
ــه مؤسســه  ــان مراکــز وابســته ب ــی برخــی از مددجوی ــه گرامیداشــت قبول ــی و ب ــاز ســال تحصیل ــا آغ ــان ب ــد ســالهای گذشــته، همزم همانن
جشــنی در هــر مرکــز بــه ایــن مناســبت برگــزار شــد. گــروه تئاتــر و موســیقی کــودک، برگــزاری مســابقه بــرای بچــه هــا و والدیــن،از وجــوه 
مشــترک کلیــه ایــن جشــنها بــوده اســت. باشــد کــه بــه ایــن بهانــه، توجــه بیشــتری بــه آمــوزش و توانبخشــی ایــن کــودکان در ســالهای 

اولیــه زندگــی جلــب شــود. 

اگــر روزی مــی آمــد کــه جهــان خــواب هیــچ کودکــی رانمــی دیــد، بــی شــک صداقــت بــه آخــر مــی رســید و دوســتی و مهربانــی، پشــت 
ــای  ــم. دنی ــراغ داری ــه س ــی ک ــر از روزهای ــت. زیبات ــه زیباس ــودکان همیش ــا ک ــا ب ــد. دنی ــی ش ــم م ــان گ ــالی هایم ــزرگ س ــای ب اندوهه
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 همچــون دوســتیهای بــی ریایشــان فراگیــر مــی کردنــد 

ــه مــی شــد و مــا کــودک.  .کاش دنیــا سراســر کودکان
ــس  ــد از جن ــی دارن ــوالد، قلب ــس ف ــد از جن ــی، اراده ای دارن ــی ذهن ــم توانای ــا ک ــی ی ــورداری از ناتوانای ــن برخ ــز در عی ــول نی ــودکان معل ک
آســمان ، دلــی دارنــد بــه رنــگ خــدا و عشــقی دارنــد بــه زیبایــی گلهــای ســرخ عاشــق. روز کــودک متعلــق بــه ایــن کــودکان نیــز هســت. 
ــزان  ــن عزی ــان ای ــا و مربی ــواده ه ــان مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( ، خان ــی صمیمــی از مددجوی ــا در جمع ــه ای شــد ت ــن روز بهان ای
ــک تبســم        ــا ی ــا ب ــاب اســت و تنه ــر از آرزوهــای ن ــا و پ ــودکان زیب ــد دیگــر ک ــز مانن ــول نی ــودکان معل ــای ک ــه دنی ــن باشــیم ک ــادآور ای ی
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 : 
ــد از اینكــه  ــان عصــر« آغــاز شــد. بع ــی »ارمغ ــان ذهن ــه آمــوزی کــم توان ــرآن توســط ســعید مددجــوی مرکــز حرف ــدن ق ــا خوان مراســم ب
گــروه ســرود مرکــز ارمغــان عصــر ســرود جمهــوری اســالمی را خواندنــد، زهــرا، امیــر رضــا، علــی و ســبا کــه از توانخواهــان مرکــز» نویــد 
ــا  ــد. مــادران، مربیــان و کلیــه حضــار ب ــرای روز کــودک آمــاده کــرده بودنــد خواندن عصــر « هســتند ، شــعری را کــه بــه کمــک مربیــان ب
دیــدن اشــتیاق و تــالش بچــه هــا بــرای شــعر خوانــدن ، لبخنــدی از روی رضایــت بــر چهــره نشــانده بودنــد. همچنیــن بــه مناســبت ایــن 
روز در مرکــز نویــد عصــر، مســابقه نقاشــی بیــن توانخواهــان برگــزار شــده بــود کــه برنــده هــای ایــن مســابقه نیــز در مراســم جشــن معرفــی 

شــدند. شــور و شــوق بچــه هــا هنگامــی کــه نقاشــی هایشــان را مــی دیدنــد واقعــا دیدنــی بــود ...
ــر نگــرش جامعــه  ــن تغیی ــان و همچنی ــف توانمندیهــای مددجوی ــه هــای مختل ــا هــدف شناســایی جنب ــی اســت ب مرکــز ارمغــان عصــر، مدت
بــه توانمندیهــای ایــن عزیــزان، اقــدام بــه راه انــدازی گــروه تئاتــر کــم توانــان ذهنــی نمــوده اســت. بــه همیــن مناســبت ، ایــن گــروه در 

دومیــن اجــرای خــود، تئاتــری کوتــاه را بــا موضــوع روز کــودک اجــرا نمــود کــه بســیار مــورد توجــه حضــار قــرار گرفــت. 
بــا نظــر بــه اینكــه ایــن روز متعلــق بــه کــودکان اســت، در محتــوای برنامــه ســعی بــر ایــن بــوده اســت کــه عــالوه بــر گنجانــدن نــكات 
آموزشــی ، برنامــه هــای شــاد و مفــرح نیــز بــرای بچــه هــا تــدارک دیــده شــود. لــذا بــا دعــوت از گــروه تئاتــر کــودک و در قالــب اجــرای 
تئاتــر خیمــه شــب بــازی و نواختــن ســرودهای کودکانــه، لحظاتــی سرشــار از لبخنــد و ســرور بــرای بچــه هــا و خانــواده آنهــا رقــم خــورد.  
در آخــر برنامــه نیــز در فضــای بــاز محــل اجــرای برنامــه، کارگاه نقاشــی بــا راهنمایــی مربیــان و همراهــی مــادران بــرای بچــه هــا برگــزار 

شــد. 
ــه ســاز حضوراجتماعــی  ــا، زمین ــن آنه ــی و والدی ــن فرشــتگان زمین ــه ای ــای ســطح روحی ــر ارتق ــی عــالوه ب ــه های ــن برنام ــد اســت چنی امی

ــزان شــود ...  ــن عزی ــه ای بیشــتر  آنهــا و توجــه بیشــتر ب
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ــان خــود  ــد عصــر را در دام ــدازی مرکــز جامــع توانبخشــی نوی ــاط تهــران، راه ان ــن نق ــی تری  از ســال 1384 کــه یكــی از جنوب
نظــاره گــر شــد تــا امــروز کــه ایــن مرکــز توانســته در آســتانه بیســتمین ســال تأســیس خــود، بــه عنــوان مرکــز روزانــه نمونــه 
از طــرف ســازمان بهزیســتی معرفــی شــود ، بــر هیچكــس پوشــیده نیســت کــه ایــن افتخــار ثمــره نیــت خیــر بانیــان مؤسســه و 
تــالش و کوشــش مســئولین، کارشناســان و نیروهــای مخلــص و متعهــد مرکــز اســت کــه تمــام تــوان خــود را صــرف بالندگــی 

مرکــز نمــوده انــد کــه ثمــره آن خدمــت رســانی ماهانــه بــه بیــش از هفتصــد فرشــته زمینــی اســت. 
ــال  ــه در س ــت ک ــج( اس ــر )ع ــی ولیعص ــه توانبخش ــه مؤسس ــته ب ــز وابس ــی از مراک ــر، یك ــد عص ــی نوی ــع توانبخش ــز جام مرک
1384بــا هــدف ارائــه خدمــات تخصصــی بــه کــودکان فلــج مغــزی و کــم تــوان ذهنــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. ایــن مرکــز 
ــی، توانســته ســهم  ــن درمان ــری روشــهای نوی ــه کارگی ــا همــكاری کارشناســان متخصــص و مجــرب و ب ــن ســالها ب در طــی ای
ــواده و  ــطح خان ــا در س ــگاه آنه ــود جای ــتثنایی و بهب ــودکان اس ــای ک ــطح توانمندیه ــای س ــه ارتق ــک ب ــتای کم ــزایی در راس بس
ــی، از همــكاری و مشــورت پزشــكان متخصــص  ــت درمان ــا کیفی ــات ب ــه خدم ــه منظــور ارائ ــز ب ــن مرک ــد. در ای ــا کن ــه ایف جامع
اطفــال ، متخصــص بیماریهــای متابولیــک و ارثــی ، فــوق تخصــص مغــز و اعصــاب اطفــال و همچنیــن کادر توانبخشــی مجــرب 

اســتفاده مــی شــود.
کاردرمانــی، گفتــار درمانــی، آب درمانــی، فیزیوتراپــی، روان شناســی، آمــوزش روزانــه بــه کــودکان زیــر 15 ســال، ارائــه خدمــات 
ــات  ــوزش نمونشــی،ارائه خدم ــرد آم ــه رویك ــی، ارائ ــات توانبخشــی اجتماع ــه خدم ــری، ارائ ــالل یادگی ــودکان دارای اخت ــژه ک وی
آموزشــی - توانبخشــی ویــژه کــودکان اتیســتیک از جملــه خدماتــی اســت کــه در مرکــز نویــد عصــر بــه کــودکان از بــدو تولــد 

تــا 15 ســالگی ارائــه مــی شــود. 
ــا، بهــره منــدی از کارشناســان و متخصصیــن  ــر اســاس اســتانداردهای مراکــز توانبخشــی روز دنی ســاختمانی مجهــز و طراحــی ب
ــه  ــز  از جمل ــات مرک ــران از خدم ــوب ته ــودکان جن ــه ک ــدی کلی ــره من ــت به ــددکاری جه ــات م ــه خدم ــد و ارائ مجــرب و متعه

ــد عصــر اســت.  ویژگیهــای مرکــز نوی
ــوده  ــد عصــر ب ــا در مرکــز نوی ــون زحمــات و تــالش هــای مســئولین مؤسســه و همــكاران م ــد موفقیــت مذکــور مدی ــی تردی  ب
اســت. امیــد اســت بــا تــالش مســتمر و همــكاری جمعــی شــاهد تــداوم موفقیــت هــای روزافــزون مرکــز جامــع توانبخشــی نویــد 

عصــر و دیگــر مراکــز وابســته بــه مؤسســه باشــیم.

ــوان  ــم ت ــودکان ک ــری از ک ــع کثی ــا در حضــور جم ــواده آنه ــا مشــارکت خان ــول ب ــودکان معل ــا توســط ک ــرواز بادبادکه ــنواره پ جش
ــارس تهــران  ــج ف ــورخ 1393/9/11در محوطــه دریاچــه خلی ــن روز ســه شــنبه م ــی معلولی ــه مناســبت روز جهان ــی و جســمی ب ذهن

برگــزار شــد. 

جاذبــه و معانــي بلنــد پــرواز یــک بادبــادک بــه گونــه اي اســت کــه هــر بیننــده اي را بــه ســر شــو ق مــي آورد و دیگــران را نیــز 
از وجــود آن آگاه مــي ســازد ...

امــا  ایــن بار صحنــه اي متفاوت از این پرواز را نظاره گر بودیم...
کودکانــي هدایتگــر ایــن پــرواز بودنــد کــه توانســتند بــا وجــود کــم توانــي ذهنــي یــا جســمي، معانــي بلنــد عشــق، محبــت، حرکــت، 

تالش،امیــد، نشــاط، حضــور و در یــک کلمــه »زندگــي« را بــا بــه پــرواز درآوردن بادبادکهــا بــه تصویــر بكشــند...
هــدف مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( از اجــرای ایــن برنامــه ، ارتقــای ســطح روحیــه مددجویــان و خانــواده هــا و ایجــاد زمینــه 
ــواده  ــراه خان ــه هم ــان ب ــرای حضــور بیشــتر مددجوی ــه ای ب ــان ، ایجــاد زمین ــرژی مددجوی ــه ان ــادی و نشــاط و تخلی ــرای ش ای ب
ســازی  زمینــه  ایشــان در اماکن عمومی و مكانهای تفریحی – گردشــگری و شكســتن تدریجی حصار انزوا طلبی ایشــان، 
ــن  ــواده هــای ای ــرای آشــنایی بیشــتر خان ــه ای ب ــول، ایجــاد زمین ــه کــودکان معل ــه نســبت ب ــت در جامع ــر نگــرش مثب ــرای تغیی ب
کــودکان بــا یكدیگــر، آمــوزش نــكات مربــوط بــه مهارتهــای اجتماعــی و خودیــاری بــه مددجویــان در محتــوای برنامــه هــا ، اشــاعه 
ــه آســمان نمــادی از  ــه توجــه ب ــا ) چــرا ک ــرواز در آوردن بادبادکه ــه پ ــا ب ــان ب ــد، شــادی و نشــاط مددجوی ــی، امی ــادی از رهای نم
امیــد، ســعی آنهــا بــرای بــه پــرواز درآوردن بادبادکهــا بــا علــی رغــم مشــكالتی کــه دارنــد نمــادی از تــالش و شــادی و ذوق آنهــا 

ــوده اســت.  هنــگام پــرواز بادبادکهــا نمــادی از نشــاط آنهاســت ( ، ب
ــه  ــش ســطح توج ــان، افزای ــف عملكــردی مددجوی ــه ســطوح مختل ــه ب ــا توج ــا، ب ــرواز درآوردن بادبادکه ــه پ ــن در بخــش ب همچنی
ــم  ــی چش ــای هماهنگ ــت، ارتق ــرکات دس ــام ح ــت انج ــرعت و دق ــش س ــت، افزای ــف دس ــرکات ظری ــت ح ــو، تقوی ــز مددج و تمرک
ــو و  ــه مددج ــطح روحی ــای س ــت ارتق ــودن و در نهای ــمند ب ــاس ارزش ــس و احس ــاد بنف ــای اعتم ــن ارتق ــو و همچنی ــت مددج و دس
همچنیــن  ایجــاد زمینــه ای بــرای تعامــل و مشــارکت بیشــتر مددجــو و خانــواده بــا یكدیگــر هنــگام بــه پــرواز در آوردن بادبادکهــا 

ــوده اســت.  مدنظــر ب
ایــن برنامــه بــا تــالوت قــرآن توســط یكــی از مددجویــان کــم تــوان ذهنــی آغــاز و اجــرای ســرود و تئاتــر توســط گــروه مددجویــان 
مرکــز ارمغــان عصــر، تقدیــر از ابوالفضــل حســین قربــان، قهرمــان مســابقات دو میدانــی المپیــک ویــژه و خوانــدن متــن ویــژه ایــن 

روز توســط مــادر یكــی از مددجویــان ادامــه یافــت ودر ادامــه بخــش پــرواز بادبادکهــا بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. 
ــوان  ــر از کــودکان کــم ت ــری از نقاشــی بیــش از هــزار نف ــا و طومــاری چندصدمت همچنیــن در حاشــیه برنامــه اجــرای ورزش بوچی

ــه نمایــش درآمــد. ــه همــراه آرزوی والدینشــان ب ذهنــی و جســمی، ب
امید اســت اجرای چنین برنامه هایی زمینه ســاز حضور اجتماعی هرچه بیشــتر این عزیزان شــود. 

بخش » آموزش روزانه « مرکز نوید عصر از

 طرف سازمان بهزیستی استان تهران مفتخر به 

کسب عنوان » نمونه « در میان مراکز روزانه 

استان شد.

به مناسبت روز جهانی معلولین : 

پرواز بادبادکهایی از جنس نشاط، تالش و امید توسط فرشتگان زمینی 
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جشن تولد یک سالگی محمد طاها
ــد محمــد طاهــا، کــودک  در راســتای ضــرورت توجــه بــه توانبخشــی اجتماعــی، جشــن تول
ــز امیدعصــر  ــات مرک ــدش از خدم ــای تول ــه از نخســتین ماهه ــندرم داون ک ــاله س ــک س ی
ــا همراهــی ســایر دوســتان ســندرم داونــش در ایــن مرکــز برگــزار  اســتفاده نمــوده اســت ب

شــد. 
آشنایی با سندرم داون : 

بچه هایــی کــه ســندروم داون دارنــد، آهســته تر از کــودکان معمولــی رشــد می کننــد. 
احتمــال دارد کــه آن هــا دیرتــر از حــد معمــول شــروع بــه راه رفتــن یــا حــرف زدن کننــد. در 
ــرای  ــاز داشــته و ب ــی نی ــه گفتاردرمان ــی، ب ــش مهارت هــای کالم ــرای افزای ــن صــورت ب ای
یادگیــری بهتــر مهارتهــای حرکتــی، بایــد تحــت کاردرمانــی قــرار بگیرنــد. بچه هــای مبتــال 
بــه ســندروم داون معمــواًل در یادگیــری مشــكل دارنــد و نســبت بــه بچه هــای دیگــر خیلــی 
ــد.  ــد و از خودشــان مراقبــت کنن ــه حــرف بزنن ــد کــه چگون ــاد می گیرن ــر و آهســته تر ی دیرت

امــا بــا وجــود تمــام ایــن مشــكالت، آن هــا می تواننــد بــه مدرســه برونــد، دوســت پیــدا کننــد و از زندگیشــان لــذت ببرنــد .البتــه تمــام اینهــا مســتلزم 
ــا بتواننــد زندگــی شــادتر، ســالم تر و مســتقل تری داشــته باشــند. ــد از خدمــات توانبخشــی بهــره منــد شــوند ت ایــن اســت کــه از بــدو تول

ضرورت توانبخشی اجتماعی : 
 خانــواده بــه عنــوان اولیــن مربــی  کــودک نقــش اساســی و حساســی در پــرورش و تربیــت او ایفــا مــی کننــد. 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 یكدیگــر و اجــرای طرحهــا و برنامــه هایــی بــا هــدف جلــب توجــه 
ــد مددجویــان مراکــز توانبخشــی  ــذا برگــزاری جشــن تول ــه ایــن عزیــزان از جملــه اقدامــات در زمینــه توانبخشــی اجتماعــی اســت. ل جامعــه ب
وابســته بــه مؤسســه،  یكــی از اقدامــات مؤسســه در زمینــه توانبخشــی اجتماعــی اســت. چنیــن جشــنها و برنامــه هایــی عــالوه بــر اینكــه در 
ــا یكدیگــر و در  ــواده هــای آنهــا ب ــه آشــنایی خان ــر اســت، زمین ــه آنهــا مؤث ــن کــودکان و ارتقــای ســطح روحی ــه ای القــای شــادی و نشــاط ب

جریــان مشــكالت و تجربیــات یكدیگــر قــرار گرفتــن ایشــان را فراهــم مــی کنــد. 
ــواده هایــی کــه دارای فرزنــد معلــول مــی شــوند، گاهــی اوقــات بــه علــت عــدم شــناخت کافــی و تأخیــر در پذیــرش کــودک معلــول  در خان
نابســامانی در شــرایط خانــواده بوجــود مــی آیــد و خانــواده رونــد زندگــی طبیعــی خــود را از دســت مــی دهــد. مــع ذلــک در ایــن راه پــر پیــچ و 
خــم شــاهد حضــور والدینــی هســتیم کــه توانســته انــد بــر احســاس ناکامــی و ناامیــدی خــود غلبــه نماینــد و بــا پذیــرش معلولیــت فرزنــد خــود 

گام هــای موثــری را در ایــن راه بردارنــد. از جملــه ایــن والدیــن مــی تــوان از مــادر محمدطاهــا نــام بــرد ...
گزارش جشن :

مــادر محمــد طاهــا بــا انگیــزه و هیجــان خاصــی صحبــت مــی کــرد. مــی گفــت : دوســت دارم جشــن تولــد محمــد طاهــا را در ایــن مرکــز و در 
جشــنی بــا حضــور توانخواهــان ســندرم داون و مادرانشــان و برخــی از اعضــای خانــواده ام برگــزار کنــم. دوســت دارم اعضــای خانــواده ام بــا بچــه 
هــای ســندرم داون و توانمندیهــای آنهــا بیشــتر آشــنا شــوند. دوســت دارم بــا برگــزاری اولیــن ســالروز تولــد فرزنــدم در یــک مرکــز توانبخشــی بــه 
همــه بــه ویــژه بعضــی از مادرانــی کــه گاهــا شــاهد بــی انگیزگــی آنهــا در پیگیــری رونــد توانبخشــی فرزندشــان هســتند بگویــم وظیفــه مــا ایــن 
اســت کــه در اولیــن روزهــا و ماههــای تولــد فرزندمــان بــا تالشــی مضاعــف و انگیــزه ای قــوی موانــع را پشــت ســر بگذاریــم. دوســت دارم بــا 

ایــن کار بــه آنهــا بگویــم  فرزنــدان مــا نیــز حــق دارنــد شــاد باشــند، زندگــی کننــد و از زندگــی لــذت ببرنــد ... 
روز جشــن فــرا رســید و مهمانهــای کوچــک دوســت داشــتنی بــه همــراه مادرانشــان یكــی یكــی مــی رســیدند. محمــد طاهــا اول کمــی بــی تابــی 

مــی کــرد امــا کــم کــم و بــا دیــدن بچــه هــا گل لبخنــد بــر لبانــش نشســت و بــا دیــدن لبخنــدش همــه شــاد شــدند...
مــادر محمــد طاهــا از اینكــه مــی دیــد اعضــای خانــواده و فامیلــش بــا حضــور در ایــن جمــع مــی بیننــد کــه تنهــا محمدطاهــا دارای ســندرم داون 
نیســت و بچــه هــای زیــادی هســتند کــه ســندرم داون دارنــد و تنهــا کمــی بــا بچــه هــای عــادی متفاوتنــد و نیازمنــد محبــت، عشــق و توجــه 

مضاعــف مــی باشــند، بســیار خوشــحال بــود.
 مــا هــم در مجموعــه مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( آرزوی بهــروزی و شــادی روز افــزون بــرای محمــد طاهــا، دوســتان دوســت داشــتنی اش 
و خانــواده محترمــش را داریــم. امیــد اســت بــا اجــرای  چنیــن مراســمی عــالوه بــر ایجــاد زمینــه تغییــر نگــرش خانــواده هــا و اعضــای فامیــل 
کــودکان دارای مشــكالت ذهنــی یــا جســمی، زمینــه تعامــل بیشــتر والدیــن بــا یكدیگــر و ایجــاد انگیــزه بیشــتر در آنهــا جهــت پیگیــری رونــد 

توانبخشــی فرزنــد دلبندشــان نیــز بــه وجــود بیایــد ... 




