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وقتــي نیازهــاي اساســي را مطابــق هــرم مازلــو مــورد بررســي قــرار مــي دهیــم ، نقــش برجســته مشــارکت اجتماعــي 
معلــول کامــاًل مشــخص اســت . ایــن بــدان معنــا اســت کــه وجــود اشــتغال بــراي معلولیــن بســیار ضــروری اســت 
. چــرا کــه کار و فعالیــت نــه تنهــا بــه حــل و فصــل معضــالت اقتصــادي توانخــواه کمــک مــي کنــد بلكــه اثــرات 
درمانــي و روانــي مثبــت نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت . همینطــور در ایجــاد حــس اعتمــاد بــه نفــس و پذیــرش 
خــود در جامعــه نیــز نقــش بســزایي ایفــا خواهــد کــرد . توانبخشــي حرفــه اي بــه عنــوان بخشــي از رونــد اجتماعــي 

ســازي و ســوق دادن توانخــواه در عرصــه مشــارکتهاي اجتمــاع مطــرح اســت .
اقدامــات و فعالیتهایــي کــه در طــول ایــن پروســه انجــام مــي گیــرد ، در راســتاي آموزشــهاي الزم و ایجــاد زمینــه 
ــراي خــود معلــول مــي باشــد . در بعــد آموزشــي ایــن فرآینــد ،  ــا هــدف تأمیــن و حفــظ شــغل ب هــاي مســاعد ب
بخشــي از فعالیتهــا روي آمــوزش فنــي و مهارتــي کــه مربــوط بــه نــوع فعالیــت شــغلي اســت متمرکــز میگــردد و 
بخشــي روي مهارتهــاي ارتباطــي ، اجتماعــي فــرد و ارتقــاء تــوان تعامــل در ســطح اجتمــاع معطــوف مــي گــردد .
وقتــي آخریــن برداشــت و تعریــف WHO از معلولیــت و ناتوانــي تحــت عنــوان ICF مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد 
، مــي بینیــم مفهــوم توانبخشــي حرفــه اي و بحــث مشــارکت اجتماعــي معلــول بطــور شــفاف و روشــن بصــورت 
هــدف نهایــي و اصلــي در آن معنــا شــده اســت . در واقــع پروســه نقــص ـ ناتوانــي ـ معلولیــت جــاي خــود را بــه 
آلترناتیــو جامعــي ) عملكــرد هــاي بــدن و ســاختارها ، فعالیــت مشــارکت ( تحــت تأثیــر عوامــل محیطي و فــردي داده 
اســت . فرآینــدي کــه تعامــل میــان اجــزاء بصــورت دو طرفــه مــي باشــد ، بدیــن معنــا کــه وجــود ناتوانــي ممكــن 
اســت حتــي شــرایط ســالمتي را نیــز تغییــر دهــد .  بنابرایــن توانبخشــي حرفــه اي بنوعــي همانگونــه کــه در آخریــن 
ــًا یــک مشــكل ایجــاد شــده در اجتمــاع مــي دانــد و  تفســیر WHO از معلولیــت مطــرح اســت ،ناتوانــي را عمدت

اصــواًل آن را در چهارچــوب حضــور کامــل در جامعــه مــورد مالحظــه قــرار مــي دهــد ...
ــاد و  ــعادت آب ــز س ــی در مرک ــوزش و توانبخش ــج( از آم ــر )ع ــی ولیعص ــه توانبخش ــه مؤسس ــه ای ک ــس از تجرب پ
آشــنایی بــا ســطوح مختلــف توانمنــدی مددجویــان در نخســتین ســالهای فعالیــت خــود بــه دســت آورد، بــه مــرور 
ــه ســطحی نگــری  ــا توجــه ب ــذا ب ــدا کــرد. ل ــه معلولیــن ذهنــی ســوق پی ــه آمــوزی ب ــه ســمت حرف مؤسســه را ب
هــای  موجــود در زمینــه حرفــه آمــوزی ، برنامــه جامــع آمــوزش حرفــه ای و طــرح تشــكیل تعاونیهــا جهــت حمایــت 
ــه  ــرف مؤسس ــود، از ط ــه ب ــوزش حرف ــرای آم ــی ب ــل تكلیف ــود تحلی ــان خ ــه در زم ــان، ک ــی مددجوی از کارآفرین
تدویــن و مــورد اســتقبال ســازمان بهزیســتی و آمــوزش پــرورش اســتثنایی وقــت قــرار گرفــت و مبنــای راه انــدازی 
کارگاههــای حرفــه آمــوزی ویــژه معلولیــن ذهنــی توســط مؤسســه شــد. در واقــع ایــن برنامــه جامــع، در آن زمــان 

نــوآوری مؤسســه در مســئله حرفــه آمــوزی محســوب مــی شــد.

 مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( در نخســتین گام در راه توانبخشــی دختــران کــم تــوان ذهنــی، مرکــز حرفــه 
آمــوزی بــاالی 14 ســال در محلــه بنــی هاشــم تهــران در ســال 1374 را تأســیس نمــود. 

در جهــت انســجام و توســعه فراینــد حرفــه آمــوزی، مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر در خیابــان ولیعصــر تهــران 
در ســال 1384 توســط مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( تأســیس شــد. مرکــز ارمغــان عصــر در واقــع دســتاورد 
خدمــات و فعالیتهــای مؤسســه در دو مرکــز ســعادت آبــاد و بنــی هاشــم اســت. ایــن مرکــز در دو بخــش مجــزای 
دختــران و پســران،  مفتخــر بــه ارائــه خدمــت بــه مددجویــان عزیــز در قالــب  کارگاههــای مونتــاژ ســنگ، خیاطــی 
) راســته دوزی، ســری دوزی(، بســته بنــدی ، پاکــت ســازی بــرای پســران و کارگاههــای خیاطــی ) راســته دوزی ، 

ســری دوزی (، طراحــی پارچــه، گلــدوزی و ســاخت بدلیجــات بــرای دختــران اســت. 
آنچــه کــه بــرای توانمنــد ســازی معلولیــن ذهنــی حائــز اهمیــت اســت توجــه بــه کلیــه ابعــاد مهارتــی آنهــا اســت، 
ــزاری  ــر، برگ ــوزش تئات ــزاری نمایشــگاههای دوره ای، آم ــر،  برگ ــوزش کامپیوت ــی ، آم ــوزش ورزش همگان ــذا آم ل
اردوهــای متنــوع، کار درمانــی، گفتــار درمانــی ، موســیقی درمانــی، رفتــار درمانــی ، آمــوزش مهارتهــای خودیــاری 
و اجتماعــی؛ نیــز از جملــه خدماتــی اســت کــه جهــت تكمیــل فراینــد توانمندســازی بــه مددجویــان مرکــز 

ارمغــان عصــر ارائــه مــی شــود. 
ــوزی انجــام داده ،  ــه آم ــه حرف ــه در زمین ــده ای ک ــات ارزن ــا خدم ــج(، ب مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )ع
مفتخــر بــه گام برداشــتن در راه توانمندســازی مددجویــان کــم تــوان ذهنــی اســت، امــا فرامــوش نكنیــم 
ــازمانهای  ــه س ــد کلی ــنجم و هدفمن ــل ، مس ــكاری متقاب ــدون هم ــدارد » و ب ــدا ن ــت ص ــک دس ــه » ی ک
ــه  ــا ب ــیدن آنه ــی و رس ــن ذهن ــازی معلولی ــی توانمندس ــان کل ــازمان بهزیســتی، آرم ــه س ــئول از جمل مس

ــد شــد.  ــق نخواه ــی، محق ــوب از اســتقالل نســبی در زندگ ســطحی مطل
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ــوان  ــم ت ــال ک ــر 35-15 س ــوزان دخت ــان کارآم ــنبه میزب ــنبه و دوش ــای ش ــان عصــر در روزه ــوزی ارمغ ــه آم ــز حرف ــتان امســال مرک زمس
ــد. در ایــن برنامــه  ــه ایــن مرکــز مراجعــه نمودن ــرای یادگیــری مهارتهــای هنــری و شــرکت در برنامــه هــای تفریحــی ب ــود کــه ب ذهنــی ب
نقاشــی بــر روی پارچــه، ســاخت بدلیجــات تزیینــی، ورزش و آمــوزش تئاتــر بــه صــورت رایــگان ارائــه شــد و تــا پایــان اســفند مــاه ادامــه 

داشــت.
هــدف از اجــرای ایــن برنامــه رشــد مهــارت هــای مددجویــان، پرکــردن زمــان فراغــت ایشــان، آمــوزش اصــول اولیــه فعالیــت حرفــه و آمــاده 

ســازی مددجویــان بــرای ورود بــه حرفــه آمــوزی مــی باشــد کــه خوشــبختانه بــا اســتقبال مناســبی روبــرو شــد.
35-15 ســال ســن، بهــره هوشــی آمــوزش پذیــر، عــدم داشــتن مشــكالت حــاد جســمانی و مشــكالت رفتــاری شــدید و همچنیــن عالقــه 

مددجــو بــه انجــام فالیتهــای گروهــی از جملــه شــرایط ورود بــه ایــن کارگاه اســت.
عالقه مندان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با واحد مددکاری مؤسســه تماس حاصل فرمایند.

درســت اســت ذهنشــان کنــد تــر از دیگــران عمــل مــي کنــد یــا دســتها و پاهایشــان 
ــد  ــد دیگــر بچــه هــا نمــي توانن ــي برایشــان نیســتند. اگرچــه مانن ــار و همــراه خوب ی
ــان  ــات دردهایش ــي اوق ــا گاه ــد و ی ــاد بگیرن ــا ی ــد ی ــازي کنن ــد، ب ــا  بدون آزاد و ره
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 
ــرده  ــا پژم ــک درخــت ی ــم از قطــع ی ــا ه ــد، آنه ــي برن ــذت م ــا ل ــر روي شــاخه ه ب
ــا  ــرد. آنه ــي گی ــان م ــان، دلش ــواي شهرش ــن دل ه ــا  گرفت ــک  گل ی ــدن  ی ش
ــه  ــه بهان ــه ب ــه اي ک ــان در هفت ــردم شهرش ــه م ــراه هم ــه هم ــد ب ــي خواه ــم م ه
ــي  ــد، گل ــي بكارن ــم، نهال ــي بری ــت م ــمت طبیع ــه س ــتي ب ــت دوس ــكاري  دس درخت

ــد... ــان کنی ــر باورم ــم ، اگ ــي توانی ــم م ــا ه ــد : م ــه بگوین ــه هم ــد و ب برویانن

مرکــز جامــع توانبخشــی نــگار عصــر واقــع در شــهر کاشــان جهــت آشــنایی مددجویــان 
بــا آئینهــای ســنتی و مناســبتهای ملــی اقــدام بــه برگــزاری جشــن یلــدا نمــود. بــا توجــه 
ــود،  ــر مصــادف شــده ب ــاه صف ــان م ــزاداری پای ــا مراســم ع ــدا ب ــه اینكــه امســال یل ب

ایــن جشــن روز چهارشــنبه ســوم دی مــاه برگــزار شــد. 
ــار  ــه، نث ــرخی عاطف ــود و س ــی ش ــه م ــت دان ــار محب ــه در آن ان ــت ک ــبی اس ــدا، ش یل
ــازه  ــه هــای ت ــا مــی شــود. شــبی کــه طــراوت هندوان ــز از شــوق م کاســه هــای لبری
تابســتان بــه ســرمای زمســتان هدیــه مــی شــود و داغــی نگاههــای زیبــای بزرگترهــا 
ــی رود. در ازدحــام بشــقابهای کوچــک  ــاال م ــرد و ب ــی گی در چشــمان کــودکان اوج م
بلــور، شــیرینی صمیمیتهــا و یكدلــی هــا تقســیم مــی شــود و کام همــه را شــیرین مــی 

کنــد.
یلــدای طوالنــی بهتریــن مجــال بــرای نیــم نگاهــی کوتــاه بــه لحظــه هاســت. لحظــه هایــی کــه در ســرعت عبــور، خالصــه  مــی شــوند و 
مــی گذرنــد و ایــن گذشــتن بهتریــن پیــام بــرای زیبــا زیســتن ماســت. زیــرا شــیرینی در کنــار هــم بــودن لبخندهــای امــروز، هــزاران بــار 

بهتــر از اشــک حســرت ریختــن بــر مــزار جدایــی هــای فرداســت.
امســال هــم یلــدا بهانــه ای شــد تــا در جمعــی صمیمــی بــا حضــور فرشــته هــای زمینــی و والدینشــان طــی مراســمی عــالوه بــر ایجــاد زمینــه 
ــم و  ــرکت در مراس ــه ش ــی از جمل ــای اجتماع ــه آن، مهارته ــوط ب ــتان(ونمادهای مرب ــا )زمس ــا فصله ــان ب ــتر توانخواه ــنایی بیش ــرای آش ای ب
مهمانــی بــه آنهــا آمــوزش داده شــود و همچنیــن همــكاری و همیــاری بیشــتری میــان مــادران ایــن عزیــزان بــا مربیــان مرکــز ایجــاد شــود.
ــز  ــر نی ــود. در آخ ــم ب ــن مراس ــهایی از ای ــان بخش ــكاری مربیانش ــا هم ــا ب ــط آنه ــش توس ــرای نمای ــابقه و اج ــا ، مس ــه ه ــعرخوانی بچ ش
عروســكهای  آدم برفــی کــه بــا مشــارکت خانــواده هــا و مربیــان درســت شــده بــود بــه ایــن عزیــزان هدیــه شــد. امیــد اســت بــا اجــرای 

ــود. ــده ش ــش دمی ــش از پی ــواده ایشــان، بی ــی و خان ــتگان زمین ــن فرش ــی ای ــه زندگ ــادی و نشــاط ب ــابه ، روح ش ــی مش ــه های برنام

روزهــای پایانــی زمســتان اســت و بــوی بهــار بــه مشــام مــی رســد. حــال و هــوای امــروز بچــه هــا و مادرانشــان نیــز بهــاری اســت. دیگــر از 
آن چهــره هــای عبــوس و در هــم رفتــه همیشــگی خبــری نیســت. جملــه ی » مامانــی امــروز مــی خواهیــم بریــم پــارک«، بارهــا از طــرف 
مادرهــا شــنیده مــی شــود. اتوبــوس مــی رســد و بچــه هــا بــا کمــک مادرانشــان ســوار مــی شــوند. وارد مــوزه مــی شــویم و بچــه هــا بــا 
ــی کــه  ــد اســم بعضــی از حیوانات ــد ســعی دارن ــم دارن ــدرت تكل ــد . بعضــی از بچــه هــا کــه ق ــات، حســابی ســر ذوق مــی آین ــدن حیوان دی

مــی شناســند را بــر زبــان بیاورنــد. مادرهــا از دیــدن ایــن تــالش فرزندشــان بســیار خوشــحالند و ایــن خوشــحالی بــه وضــوح در چهــره آنهــا 
نمایــان اســت. یكــی از مادرهــا مــی گویــد: » ایــن برنامــه هــا عــالوه بــر اینكــه فرصــت حضــور در اجتمــاع را پیــش پــای مــن و دختــرم 
ــا جســمی  ــی ذهنــی ی ــه واســطه کــم توان ــی ســپری مــی کنــم کــه ب مــی گــذارد، ایــن حســن را دارد کــه ســاعاتی را در جمعــی از مادران
ــر مــن  کــه  ــم. دخت ــرای خــود بیاب ــی ب ــداری کــرده و دوســتان و هــم صبحتهــای خوب ــا آنهــا همــذات پن ــم ب فرزندشــان، کامــاًل مــی توان

ســندرم داون دارد، امــروز واقعــًا خوشــحال اســت و دیــدن لبخنــد او باعــث مــی شــود همــه مشــكالتم را فرامــوش کنــم...«

بازدید مددجویان مرکز نوید عصر از موزه تنوع زیستی پردیسان 

بازدید مدیر کل بهزیستی استان تهران از مراکز 
بازدید نماینده یونیدو در ایران از مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر ارمغان عصر و امید عصر 

جنــاب آقــای دکتــر زارعــی، مدیــرکل بهزیســتی اســتان تهــران 
روز یكشــنبه مــورخ 1393/12/24 از مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغان 

عصــر و مرکــز جامــع توانبخشــی امیــد عصــر بازدیــد کردنــد.
ــه از  ــز ک ــن دو مرک ــات ای ــی خدم ــد ضمــن معرف ــن بازدی در ای
ــه مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج( هســتند،  ــز وابســته ب مراک

ــن بررســی شــد. ــكاری فیمابی ــای هم راهه

الســاندرو آمادیــو نماینــده یونیــدو ) ســازمان صنعتــی ملــل متحــد ( در ایــران ، از مرکــز حرفــه 
آمــوزی ارمغــان عصــر بازدیــد نمودنــد. در ایــن بازدیــد ضمــن آشــنایی ایشــان بــا نحــوه آمــوزش، 
فعالیــت و تولیــدات مددجویــان،  راههــای همــكاری فیمابیــن در راســتای توانمندســازی هرچــه 

بیشــتر مددجویــان بررســی شــد.

مددجویان مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر نهال مهر و دوستی کاشتند ...

برگزاری جشن یلدا در مرکز نگار عصر کاشان  ...
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گزارش تصویری اجرای طرح ورزش در سال 1393  مددجویان مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( به استقبال بهار رفتند ...

بــوی عیــدی و عیــد در همــه جــا مــی پیچــد و همــه در انتظــار نــوروز انــد و همــه شــادتر از همیشــه انــد چــرا کــه تولــد زمیــن اســت . همــه بــه 
همدیگــر عیــدی مــی دهنــد و بهــار هــم شــكوفه هــای گرمــش را بــه آرامــی بــه زمیــن هدیــه مــی کنــد. خانــه تكانــی هــا تمامــی نــدارد بــوی 
هفــت ســین زندگــی همــه جــا را عطراگیــن کــرده اســت. زمیــن هــم خوشــحال اســت چــون اســب ســفید بهــار بعــد از 9 مــاه خودنمایــی مــی 
کنــد بــا آمدنــش یــا مقلــب القلــوب هــا مــی پیچــد و بهانــه ای ایجــاد مــی شــود کــه بــرای 13 روز همــه یكدیگــر را شــاد ببیننــد . چــه خــوب 
اســت در هیاهــوی اســتقبال از بهــاری دیگــر، بــه کــودکان معصومــی بیندیشــیم کــه علــی رغــم کــم توانــی هایــی کــه دارنــد، بهــار را حــس مــی 
کننــد و از زیباییهــای آن بــه زعــم خــود لــذت مــی برنــد. اینــان در واقــع فرشــتگان خداونــد بــر روی زمیــن هســتند. از آنجــا کــه در فصــل بهــار، 
طبیعــت دگرگــون و شــكوفا مــی شــود چــه خــوب اســت مــا نیــز در ایــن فصــل بــه دگرگونــی و شــكوفایی بیندیشــیم و بــه ســوی بهــار و بهــاری 
شــدن گام برداریــم. چــه زیباســت همزمــان بــا آغــاز بهــار و شــروع دگرگونــي طبیعــت، مــا نیــز ســعي کنیــم در عقایــد، بــاورو نگاهمــان نســبت 
بــه توانمندیهــاي کــودکان، نوجوانــان و جوانــان معلــول، دگرگونــي ایجــاد کنیــم و بــا اســتفاده از فرصتهایــي کــه بــه دســت مــي آوریــم از توجــه، 

محبــت و احتــرام بــه ایــن عزیــزان غافــل نشــویم ...
ــواده هــا ، مربیــان و کارشناســان مراکــز وابســته بــه  ــا حضــور مددجویــان، خان امســال نیــز مطابــق ســالهای گذشــته، جشــن اســتقبال از بهــار ب
مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر در هــر یــک از ایــن مراکــز برگــزار شــد. بــا توجــه بــه تقــارن روزهــای پایانــی ســال بــا ایــام فاطمیــه و رقــم خــوردن 

بهــاری فاطمــی، ایــن مراســم قبــل از ایــن ایــام برگــزار شــد.
مرکــز نگیــن عصــر بــه ایــن مناســبت برنامــه و یــژه اي را بــراي کــم توانــان ذهنــي دختــر 2 تــا 20 ســال ترتیــب داد در ایــن برنامــه مددجویــان 
در 4 جلســه آموزشــي در تهیــه کاردســتي و فعالیــت هــاي هنــري شــرکت نمودنــد. ایــن کارگاه بــه همــت بخــش مــددکاري مرکــز و بــا همــكاري 
مدیریــت و مربیــان اجــرا شــد و مددجویــان عــالوه بــر آمــوزش مهــارت هــاي الزم و ضــروري، در یــک برنامــه شــاد و ســرگرم کننــده شــرکت 

کــرده و تخــم مــرغ رنگــي و ملزومــات ســفره هفــت ســین و ســایر کارهــاي دســتي انجــام دادنــد.
همزمــان بــا برگــزاری جشــن اســتقبال از بهــار در مراکــز وابســته بــه مؤسســه ، بخــش مــددکاری ســتاد بــا همــكاری خانــواده هــای مددجویــان 
شــرکت کننــده در طرحهــای روزنــه امیــد و ورزش بــه عنــوان اختتامیــه ایــن برنامــه هــا در ســال 1393 جشــنی را در مرکــز ارمغــان عصــر برگــزار 

نمودنــد .
گروههــای شــاد موســیقی کــودکان، برگــزاری مســابقه مابیــن والدیــن، برگــزاری مســابقه مابیــن مددجویــان، کشــیدن نقاشــی و درســت کــردن 

کاردســتی ویــژه نــوروز توســط مددجویــان بــا همراهــی مربیــان و والدینشــان از جملــه بخشــهای ایــن مراســم بــوده اســت.
به امیدسالي پر از تالش و کوشش در جهت تحقق حقوق مادي و معنوي این فرشتگان زمیني ...

طرح ورزش ویژه مددجویان کم توان ذهنی که از سال 1387 توسط مؤسسه توانبخشی ولیعصر در حال اجرا می باشد، در سال 1393 نیز در قالب دو 
ترم ورزشی در شهرهای تهران، مشهد، کاشان و یزد به مرحله اجرا در آمد. امسال در راستای گسترش خدمات طرح ورزش و بهره مندی مددجویان 

بیشتری از این خدمات، مددجویان شهرهای کاشان و یزد نیز به خانواده طرح ورزش مؤسسه پیوستند.
آغاز طرح ورزش در شهرستان یزد و اجرا در ترم تابستان و پاییز در دو بخش دختران و پسران

شروع طرح ورزش در شهرکاشان و اجرای آن در تابستان و پاییز 1393در دو بخش دختران و پسران

ادامه اجرای طرح ورزش در شهر تهران در دو گروه دختران و پسران و افزایش تعداد سالنهای ورزشی

ادامه اجرای طرح ورزش در شهر مشهد در دو ترم

 تابستان و پاییز در دو بخش دختران و پسران 

و افزایش تعداد سالنهای بخش پسران
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لحظه ای درنگ خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
پیک عصر سال دوم - شماره 6- زمستان  1393 خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(لحظه ای درنگ

سال دوم -شماره 6 - زمستان 1393
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قصه زندگی معرفی خدمات  خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال دوم - شماره 6- زمستان 1393سال دوم - شماره 6 - زمستان 1393
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