
ســال سوم - شماره هشــتم- تابستان 1394-16 صفحه 

        خبرنامه مؤسســه توانبخشــی ولیعصر )عج(

پیک عصر 

اجرای گروه سرود و تئاتر مرکز ارمغان 

عصر در مراسم ویژه روز دختر 

در پی اقدام خداپستندانه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(  : 

بهره مندی فرشتگان زمینی از خدمات رایگان 
دندانپزشکی 

برگزاری اردوی مددجویان مرکز 
ارمغان عصر در باغ پرندگان 

اجرای طرح حمایت از خانواده های کودکان مبتال به 

فنل کتونوریا توسط مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(

حضور شاد مددجویان مرکز امید عصر در 
بوستان جوانمردان 

مرکز اتیسم ندای عصر حضور اساتید دانشگاه تورنتو در 



پیک عصر پیک عصر 

1

یادداشت فهرست  خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال سوم- شماره 8-تابستان 1394سال سوم- شماره 8-تابستان 1394

پیک عصر 
خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( 

سال سوم - شماره 8- تابستان 1394 

صاحب امتیاز : 
موسسه توانبخشی ولیعصر )عج( 

آدرس دفتر مرکزی : 
تهران - بزرگراه حقانی - بعد از چهار راه 

جهان کودک - پالک 14

روابط عمومی مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(

تلفن :88665610

سامانه پیام کوتاه  : 021-88665610

pr@vrf.ir : ایمیل

www.vrf.ir 

یادداشت

اجرای گروه سرود و تئاتر مرکز ارمغان عصر در 
مراسم روز دختر

گزارش اردوی باغ پرندگان مددجویان مرکز ارمغان عصر

حضور یک هفته ای اساتید دانشگاه تورنتو 
کانادا در مرکز اتیسم ندای عصر 

اجرای طرح حمایت از خانواده کودکان مبتال به فنل کتونوریا

گزارش اردوی مددجویان طرح ورزش کاشان 

برگزاری برنامه هنری ویژه خانواده مددجویان 
مرکز نوید عصر 

آغاز فصلی نو از طرح ورزش مؤسسه در کاشان 

لحظه ای درنگ 

شاد مثل آب ، مثل تابستان 

گزارش ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به مددجویان 

2

3

4

5

7

7

8

7

9

8

11

2

امام صادق )ع( می فرمایند:

بر مسلمانان الزم است که در رفع نیازهای مسلمانان با هم 
همکاری نمایند و با آنان با عطوفت و برادری رفتار کنند و محبت 

و مهربانی و همکاری را هم برنامه زندگی خود قرار بدهند. 

اصول کافی، جلد 2، صفحه 175

ضرورت توجه سازمانهای مردم نهاد معلولین به توانبخشی اجتماعی 

 بــا توجــه بــه اینکــه ســازمانهای غیــر دولتــی، پدیــده ای اجتماعــی هســتند و در دل ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگــی یــک جامعــه شــکل 
مــی گیرنــد، لــذا  بــر هــر پدیــده و فراینــد اجتماعــی ، مــی تواننــد تأثیــر گــذار باشــند. از جملــه فرآیندهــای متأثــر از جامعــه، توانبخشــی اســت.
»توانبخشــی عبــارت اســت از فراینــدی هدفگــرا و دارای محدودیــت زمانــی کــه هدفــش توانــا ســاختن یــک شــخص دارای اختــالل بــرای 
ــا  ــر دادن زندگــی اش ب ــرای تغیی ــن راه او را ب ــه یــک ســطح ذهنــی ، جســمی ، اجتماعــی و کارکــردی مناســب اســت کــه در ای رســیدن ب
ابزارهایــی مجهــز مــی ســازد؛ توانبخشــی شــامل اقداماتــی اســت کــه فقــدان کارکــرد را جبــران مــی کنــد و همچنیــن ســازگاری اجتماعــی 
را تســهیل مــی نمایــد.« )1( بــا توجــه بــه ایــن تعریــف مــی تــوان گفــت کــه فلســفه توانبخشــی یعنــی امیــد بخشــیدن و آمــاده کــردن فــرد 
معلــول بــه زندگــی در جامعــه از یــک ســو و آمــاده ســازی جامعــه بــرای پذیــرش وی بــه عنــوان یــک شــهروند از ســوی دیگــر مــی باشــد تــا 

هماننــد دیگــر افــراد جامعــه از فرصتهــای مختلــف اجتماعــی ، اقتصــادی و آموزشــی بــه طــور یکســان برخــوردار گــردد.)2( 
در واقــع توانبخشــی بــا محیــط اجتماعــی ارتباطــی حیاتــی دارد. امــروزه توانبخشــی از یــک فراینــد تخصصــی صــرف خــارج شــده و رویکــرد 
ــا  ــی و نیروه ــز  تخصص ــرف از مراک ــتفاده ص ــای اس ــه ج ــت.یعنی ب ــه اس ــه ای را گرفت ــات موسس ــرد خدم ــای رویک ــه ج ــر جامع ــی ب مبتن
وتجهیــزات تخصصــی توانبخشــی، اســتفاده از ابزارهــای ســاده موجــود در خانــواده و جامعــه و ارائــه خدمــات در محیــط طبیعــی زندگــی بــرای 
ــل کادر توانبخشــی و مــردم در امــر  ــه معنــی همــکاری متقاب ــه، ب ــر جامع ــی ب ــه است.)3(توانبخشــی مبتن ــرار گرفت ــن، مــورد توجــه ق معلولی
توانبخشــی اســت؛ توانبخشــی نمــودن فــرد معلــول در بطــن جامعــه ، یعنــی جلــب همــکاری خانــواده، فامیــل و کل افــراد جامعــه در توانبخشــی 

معلولیــن ، آمــوزش توانبخشــی بــه جامعــه و انتظــار توانبخشــی از جامعــه.)4(
 در اجــرای ایــن رویکــرد، یکــی از ارکان مهــم در کنــار خــود فــرد معلــول، خانــواده اش، اعضــای جامعــه، بخــش دولتــی و کادر تخصصــی 
توانبخشــی؛ بخــش غیــر دولتــی یــا همــان  NGO هــا هســتند کــه در آمــوزش و حمایــت از معلولیــن و تلفیــق و مشــارکت آنــان درجامعــه 

مــی تواننــد بســیار مؤثــر باشــند. 
 همانطــور کــه در تعریــف توانبخشــی ذکــر شــد، آمــاده ســازی بــرای مشــارکت فــرد معلــول در جامعــه، فراینــدی دو ســویه اســت و هــم فــرد 
معلــول و هــم جامعــه بایــد بــه ایــن آمادگــی برســند. بــرای ایــن آمــاده ســازی و تعامــل دوطرفــه نیــاز بــه پلهایــی اســت کــه یکــی از مهمتریــن 

آنهــا ،  ســازمانهای غیــر دولتــی هســتند.       
 آمــوزش و فرهنــگ ســازی در جامعــه، مقابلــه بــا نگرشــهای منفــی موجــود دربــاره افــراد کــم تــوان و تــالش بــرای اصــالح آن،  مذاکــره و 
ارتبــاط بانهادهــا و ســازمانهای مســئول در امــور مربــوط بــه معلولیــن، تــالش بــرای بهبــود و ارتقــای وضعیــت افــراد ناتــوان و کمــک بــه آنــان 
جهــت رســیدن بــه اســتقالل و خــود شکوفایی،کوشــش بــرای مناســب ســازی فضاهــای مختلــف شــهری جهــت ســهولت دسترســی معلولیــن 
و... از جملــه راهکارهایــی اســت کــه ایــن تشــکلها مــی تواننــد بــرای کمــک بــه پیشــبرد اهــداف توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه ، انجــام دهنــد.

مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج(، بــه عنــوان مؤسســه ای غیردولتــی و غیرانتفاعــی، از نخســتین ســالهای فعالیــت خــود توانبخشــی اجتماعــی 
ــرای حضــور توانخواهــان در  ــرای ایجــاد بســترهای مناســب ب ــذا در ســالهای اخیــر، در راســتای تــالش ب را مــورد توجــه قــرار داده اســت، ل
جامعــه، در کنــار خدمــات کلینیکــی توانبخشــی، ارائــه خدمــات توانبخشــی اجتماعــی را نیــز مــورد توجــه ویــژه قــرار داده اســت. لــذا اجــرای 
طــرح اهــدای وســایل کمــک توانبخشــی و کمــک آموزشــی بــه کــودکان فلــج مغــزی، گســترش طــرح ورزش همگانــی ویــژه مددجویــان کــم 
تــوان ذهنــی، اجــرای ورزش بوچیــا ویــژه مددجویــان کــم تــوان جســمی، اجــرای طــرح آمــوزش مهارتهــای روزمــره زندگــی بــه مددجویــان 
کــم تــوان ذهنــی، اجــرای طــرح حمایــت از خانــواده هــای کــودکان مبتــال بــه فنــل کتونوریــا و ارائــه خدمــات دندانپزشــکی بــه مددجویــان، 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی ویــژه خانــواده هــا  و همچنیــن برگــزاری اردوهــای تفریحــی - آموزشــی و جشــنها و برنامــه هــای مناســبتی  
ــه  ــده ای ب ــب آن خدمــات ارزن ــه فعالیتهــای مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( در عرصــه توانبخشــی اجتماعــی اســت کــه  در قال از جمل
کــودکان، نوجوانــان و جوانــان کــم تــوان ذهنــی یــا دارای اختــالالت نورولوژیکــی کشــور ارائــه شــده اســت.  لــذا موفقیــت بیشــتر در ایــن 

عرصــه همــکاری و مشــارکت ســازمان بهزیســتی و دیگــر ســازمانهای مرتبــط حــوزه توانبخشــی  را خواســتار اســت. 

  )1( » ناتوانــی : وضعیــت، اســتراتژی هــا و تدابیــر« -گــزارش کارشناســی ســازمان ملــل- ترجمــه جــواد صالحی-تهــران : انتشــارات ســازمان 
بهزیســتی کشــور- 1372، ص5 .

  )2(  کریمــی درمنــی ، حمیــد رضــا. »توانبخشــی گــروه هــای خــاص بــا تاکیــد بــر خدمــات مــددکاری اجتماعــی« تهــران، نشــر گســتره ، 
1382 ، ص383.

  )3( میرخانی، سید مجید. »مبانی توانبخشی«. تهران:سازمان بهزیستی کشور:دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،1378 ، ص 154 .
  )4( داورمنــش ، عبــاس. » توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه « ، نامــه بهزیســتی، دوره جدیــد شــماره 2،1374، )نقــل از ویــژه نامــه هفتــه بهزیســتی(» بــرای    

ایــن همــه نیلوفــر درخــت باشــیم« ص10.

گزارش اردوی مددجویان مرکز امید عصر در 
شادیکده بوستان جوانمردان 
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ــا شــده اســت.  ــر برپ ــه مناســبت روز زیبــای دخت ــه همــراه همــه دوســتانم میهمــان جشــنی هســتیم کــه ب امــروز مــن ب
ــدیم و  ــی ش ــرم م ــان ح ــه میهم ــن روز کبوتران ــد در ای ــی ش ــت. ای کاش م ــت اس ــل بی ــه اه ــالد کریم ــروز روز می ام
ــر           ــرا ب ــای عشــق از آن صحــن و س ــه ه ــد، دان ــی ش ــر م ــده تطهی ــا آب دی ــه در حوضچــه چشــمانمان ب ــی ک ــا دلهای ب

ــم ... ــی چیدی م
امــروز دور هــم جمــع شــده ایــم تــا بگوییــم اگرچــه ذهنمــان کندتــر از دیگــران عمــل مــی کنــد، امــا دلــی داریــم بــه 
ــر  ــم روز دخت ــم بگویی ــم. آمــده ای ــه شــدن تــالش مــی کنی ــرای جاودان ــم از جنــس آســمان و ب ــی داری ــگ خــدا، قلب رن

ــردن را داریــم...  ــودن، شــاد زیســتن و از زندگــی لــذت ب ــه همــه دختــران اســت و مــا نیــز حــق شــاد ب متعلــق ب
ــا  ــای م ــان. دنی ــب پاکم ــی قل ــی االیش ــی دل و ب ــت از صاف ــادی اس ــم نم ــر داری ــه س ــروز ب ــه ام ــفیدی ک ــالهای س ش

ــاب...  ــتن ن ــت داش ــر و دوس ــت از مه ــر اس ــت، پ زیباس
ما را باورکنید و تالشــمان را برای شــاد زندگی کردن ارج نهید ... 

گزارش جشن : 	 

ــر کــه روز یکشــنبه مــورخ 1394/5/25  ــژه روز دخت ــر مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر در جشــن وی ــان دخت مددجوی
ــر  ــان دخت ــی از مددجوی ــا حضــور جمع ــن جشــن ب ــد. ای ــد، شــرکت نمودن ــزار ش ــارک شــفق برگ ــات پ ــالن اجتماع در س
ــن  ــزار شــد. در ای ــه 6 برگ ــن کارشناســان و مســئولین شــهرداری منطق ــان ایشــان ، و همچنی ــی و  مربی ــوان ذهن ــم ت ک
برنامــه کــه شــامل بخشــهای شــاد و متنوعــی از جملــه موســیقی، خوانــدن مولــودی و اجــرای مســابقه بــود، گــروه ســرود 
ــن در  ــورد توجــه حاضری ــد کــه بســیار م ــی پرداختن ــه هنرنمای ــز ب ــان عصــر نی ــه آمــوزی ارمغ ــر مرکــز حرف و گــروه تئات

جشــن قــرار گرفــت.  
 

هــدف مرکــز ارمغــان عصــر و در رأس آن مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( از تشــکیل گــروه ســرود و تئاتــر در ایــن 
ــرای  ــت اج ــد اس ــت. امی ــه اس ــراد جامع ــر اف ــه دیگ ــی ب ــتگان زمین ــن فرش ــای ای ــی از توانمندیه ــش بخش ــز، نمای مرک
ــیر  ــاختن مس ــوار س ــه هم ــزان و در نتیج ــن عزی ــتر ای ــای بیش ــوی اجراه ــه س ــره ای ب ــن، پنج ــن جش ــروه در ای ــن گ ای

ــد... ــان باش ــازی ایش توانمندس

باغ پرندگان میزبان مددجویان مرکز حرفه آموزی ارمغان عصراجرای گروه تئاتر و سرود مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر در جشن روز دختر 

بچــه هــا ســرخوش و دلگــرم و سرشــار از مهربانــی، کولــه بــاری مختصــر 
مــی بندنــد تــا یــک روز نــه چنــدان گــرم تابســتان، بــه همــراه دوســتان و 

مربیانشــان بــه ســوی بــاغ پرنــدگان هــم قــدم شــوند.
ــن  ــای ای ــر و صف ــر از مه ــه دل پ ــان را ب ــز، دلم ــوای دل انگی ــن ه در ای
ــاب و  ــدون حس ــه ب ــی ک ــم.  عزیزان ــی زنی ــره م ــی گ ــتگان زمین فرش
کتابهــای دنیایــی بــه هــم مهــر مــی ورزنــد و قلبشــان پــر از پاکــی و صفــا 

ــت... ــت اس و صمیمی
هــوای امــروز بــاغ پرنــدگان پــر از عشــق اســت. پــر از بــوی زندگــی. بــه 
ــه زندگــی را در ایــن فرشــتگان زمینــی دیــد  وضــوح مــی تــوان عشــق ب
وقتــی شــادی و خوشــحالی شــان را بــه انحــاء مختلــف نشــان مــی دهنــد، 

بــه دوستانشــان کــه مشــکالت جســمی اندکــی دارنــد در طــول مســیر کمــک مــی کننــد، از دیــدن پرنــده هــا بــه شــوق مــی آینــد، 
بــا هــم شــوخی مــی کننــد، بــا رهگــذران بــه خوبــی ارتبــاط برقــرار مــی کننــد و بــا ژســتهای زیبــا از همدیگــر عکــس مــی گیرنــد. 
گویــا مــی خواهنــد بگوینــد مــا هــم حــق زندگــی و زندگــی کــردن داریــم، بــه مــا بــه دیــده تحقیــر ننگریــد، مــا را بــاور کنیــد و 

فرصــت لــذت بــردن از زندگــی را بیــش از پیــش بــرای مــا فراهــم کنیــد...
مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر در کنــار خدمــات آموزشــی – توانبخشــی کــه بــرای مددجویــان فراهــم مــی کننــد، در فرصتهــای 
مختلــف، اقــدام بــه برگــزاری اردوهــای درون شــهری وبــرون شــهری بــرای ایــن عزیــزان مــی نمایــد. از جملــه مهمتریــن اهــداف 
مرکــز در برگــزاری ایــن اردوهــا مــی تــوان بــه افزایــش حــس مســئولیت پذیــری توانخواهــان، ارتقــای ســالمت جســمی و روحــی 
ایشــان و همچنیــن زمینــه ســازی حضــور اجتماعــی ایــن عزیــزان و تغییــر نگــرش جامعــه نســبت بــه آنهــا اشــاره کــرد. در همیــن 
راســتا روز چهارشــنبه مــورخ 1394/6/12 اردوی نیمــروزه بــاغ پرنــدگان ویــژه کلیــه مددجویــان مرکــز و مربیــان ایشــان برگــزار شــد. 
امیــد اســت چنیــن برنامــه هایــی عــالوه بــر تحقــق اهــداف توانبخشــی، فرصــت لــذت بــردن بیــش از پیــش از زندگــی و زیباییهــای 

طبیعــت را بــرای ایــن فرشــتگان زمینــی فراهــم نمایــد ... 

عرضه تولیدات مددجویان مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر در نمایشــگاه بخشش 
بــا همــکاری ســازمان رفــاه، خدمــات و مشــارکتهای اجتماعــی شــهرداری تهــران و ســازمان مدیریــت میادیــن میــوه و تــره بــار 
؛ نمایشــگاه و بازارچــه خیریــه »بخشــش« )بازارچــه خیریــه هــاي شــهر شــما( بــا هــدف نمایــش توانمنــدي هــاي  مددجویــان 

موسســات مــردم نهــاد شــهر تهــران برگــزار شــد.
در ایــن بازارچــه 45 ســازمان مــردم نهــاد  فعــال و خوشــنام شــهر تهــران کــه در زمینــه هــاي متعــددي همچــون توانبخشــی، 
ــام،  ــان، کــودکان کار، ایت ــت از ســالمندان، زن ــي و ســالمت، پیشــگیري از آســیب هــاي اجتماعــي، حمای ــت هــاي درمان حمای
ــات خــود  ــه خدم ــدي هــا و معارف ــه منظــور نمایــش توانمن ــد، ب ــت دارن ــن، بیمــاران خــاص و ... فعالی موسســات حــوزه معلولی

بــه  شــهروندان گردهــم  جمــع شــدند.
ــه  ــه ب ــرش جامع ــر نگ ــز و تغیی ــان مرک ــای مددجوی ــش توانمندیه ــتای نمای ــز در راس ــر نی ــان عص ــوزی ارمغ ــه آم ــز حرف مرک

ــت. ــه حضــور  یاف ــن بازارچ ــز در ای ــام مرک ــا ن ــه ای ب ــزان، در غرف ــن عزی ــای ای توانمندیه
ــهریورماه  ــنبه 30 ش ــا از روز دوش ــازمان ه ــان س ــتي مددجوی ــع دس ــري و صنای ــدات هن ــب عرضــه تولی ــه  در قال ــن بازارچ  ای
لغایــت چهارشــنبه 1 مهرمــاه  از ســاعت 10 تــا 20 شــب در میــدان میــوه و تــره بــار جــالل آل احمــد واقــع در ابتــداي بزرگــراه 

کردســتان برگــزار شــد .

خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال سوم- شماره 8-تابستان 1394
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         	 ضرورت استفاده از مشاوره کارشناسان حرفه ای و مجرب بین المللی در زمینه اتیسم :
 

حضور یک هفته ای اساتید دانشگاه تورنتو کانادا در مرکز توانبخشی کودکان اتیسم ندای عصر

مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( در ادامــه ارتبــاط بــا مراکــز علمــی معتبــر بین المللــی، جهــت ارتقای ســطح علمی کارشناســان 
مؤسســه و ارتقــای کیفیــت خدمــات ارائــه شــده بــه مددجویــان، اقــدام بــه دعــوت از دو نفــر از اســاتید دانشــگاه تورنتــو کانــادا جهت 
ارزیابــی تخصصــی کلیــه فعالیتهــا و خدمــات مرکــز توانبخشــی ویــژه کــودکان اتیســم نــدای عصــر نمــود. در حضور یــک هفته ای 
آنــه کوپــر و تمــی کوچــر ، در مردادمــاه ســال جــاری، عــالوه بــر ارزیابــی ابعــاد مختلــف خدمــات مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عج( 
بــه کــودکان اتیســم، کارگاه دو روزه آموزشــی نیــز بــا موضوعــات » چالشــهای رفتــاری در اتیســم « و » اســتراتژیهای بینایــی در 

اتیســم « ویــژه مربیــان و درمانگــران آموزشــی اتیســم مراکــز وابســته بــه مؤسســه برگــزار شــد...

	 اقدامات مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( در حوزه اتیسم : 
بــر طبــق آمــار ســال2014، آمــار ابتــال بــه اتیســم 1 در 68 کــودک اســت. لــذا بــا توجــه بــه ضــرورت تشــخیص زودهنــگام اتیســم 
بــا اســتفاده از نیروهــای متخصــص و مجــرب و تســتهای معتبــر تشــخیصی، و بــا نظــر بــه خألهــای موجــود در امــر آمــوزش و 
توانبخشــی اتیســم در کشــور و اطالعــات نادرســتی کــه بعضــاً در مــورد درمــان اتیســم در اختیــار خانــواده هــا قــرار مــی گیــرد، 
مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج(، بــه عنــوان مجموعــه ای پیشــرو در ارائــه رویکردهــای نوین توانبخشــی بــا هدف فراهــم نمودن 
زمینــه تشــخیص اتیســم بــا اســتفاده از تســتهای معتبــر جهانــی و ارائــه خدمــات در راســتای بهبــود شــرایط کــودکان مبتــال بــه 
اختــالل طیــف اتیســم ،کارشناســی را جهــت اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد کــودکان اتیســم بــه کشــور انگلســتان اعــزام و مرکــز 

اتیســم نــدای عصــر را در ســال 1393 تأســیس نمــود. 
  2 – ADOS و نســخه جدیــد تســت  SCQ تســت GARS  مجموعــه ای از تســت هــای تشــخیصی اتیســم شــامل تســت 
بــرای اولیــن بــار در کشــور در ایــن مرکــز ارائــه مــی شــود. در  مرکــز اتیســم نــدای عصــر، بــر اســاس یافتــه هــاي حاصــل از  
ارزیابــي ، اهــداف درمانــي ویــژه در قالــب برنامــه هــاي آموزشــي، حرکتــي، گفتــاري ، ارتباطــي  و  تکمیلــي  خــاص ، اســتفاده از 
نــرم افزارهــا و تکنولوژیهــاي نویــن، بازیهــاي انفــرادي و گروهــي و اتاقهــاي چنــد حســي کــه بــراي کــودکان بــا نیازهــاي خــاص 
طراحــي شــده اســت، پیگیــري مــي گــردد. در ایــن میــان توجــه بــه نقــش محــوري خانــواده در رونــد توانبخشــي بــه عنــوان یــک 

اصــل مؤثــر مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. 
پــس از انســجام فعالیتهــا و خدمــات مرکــز اتیســم نــدای عصــر، مؤسســه تصمیــم بــه راه انــدازی بخــش آمــوزش گروهــی اتیســم 
در کلیــه مراکــز جامــع توانبخشــی وابســته بــه مؤسســه نمــود. لــذا پــس از برگــزاری دوره هــای آموزشــی و تربیــت مربیــان ویــژه 
اتیســم، هــم اکنــون بخــش آمــوزش گروهــی اتیســم در کلیــه مراکــز جامــع توانبخشــی ولیعصر)عــج( مشــغول بــه فعالیــت مــی 

. شد با

بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از رویکردهــا و برنامــه های آموزشــی مرکز اتیســم 
نــدای عصــر بــرای اولیــن بــار در کشــور بــه مرحلــه اجــرا درآمــده اســت و بــا 
نظــر بــه خألهایــی کــه در امــر آموزش اتیســم در کشــور وجــود دارد، مؤسســه 
ــی کــه در حــوزه اتیســم انجــام  ــه فعالیتهای توانبخشــی ولیعصر)عــج( در ادام
داده اســت پــس از رایزنیهــای مکــرر بــا دانشــگاه تورنتــو کانــادا و برگــزاری 
جلســات مجــازی بــا  اســاتید ایــن دانشــگاه، علــی رغــم هزینــه هــای زیــاد، 
تصمیــم بــه دعــوت از دو نفــر از اســاتید ایــن دانشــگاه در تخصصهــای » رفتار 
درمانــی اتیســم « و » کاردرمانــی « جهــت بررســی  ابعــاد گوناگــون خدمــات 
اتیســم مؤسســه و ارائــه راهنمایــی و راهکارهــای الزم در ایــن زمینــه نمــود. 

ــه دعــوت مؤسســه  ــر و تمــی کوچــر ، ب ــه کوپ ــا آن ــن رابطــه خانمه در همی
توانبخشــی ولیعصــر )عــج( از مــورخ 1394/5/6 لغایــت 1394/5/12 در مرکــز 

اتیســم نــدای عصــر حضــور یافتــه و در ایــن میــان روز پنجشــنبه مــورخ 1394/5/8 از مرکــز جامــع توانبخشــی نویــد عصــر نیــز 
بازدیــد نمودنــد.

 
	 گزارش فعالیتهای انجام شده در مدت زمان حضور اساتید :

  
ارائــه مؤثــر خدمــات حــوزه توانبخشــی بــه خصــوص در زمینــه اختــالالت 
طیــف اتیســم ، نیازمنــد بررســی تخصصــی خدمــات از طــرف مراکــز علمــی 
بیــن المللــی ارائــه دهنــده خدمــات توانبخشــی و داشــتن ارتبــاط مــداوم بــا 

چنیــن مراکــزی مــی باشــد. 
بــه همیــن دلیــل در مــدت زمــان حضــور اســاتید دانشــگاه تورنتــو در مرکــز 
ــود کــه ایشــان  ــه نحــوی ب ــدای عصــر برنامــه ریزیهــای انجــام شــده ب ن
عــالوه بــر مشــاهده و در جریــان قــرار گرفتــن کلیــه فعالیتهــای انجام شــده 
ــات مرکــز، نقــاط قــوت و ضعــف هــر  در مرکــز و همچنیــن فضــا و امکان
یــک را بیــان و راهکارهــا و مشــاوره هــای تخصصــی در هــر زمینــه را ارائــه 
نماینــد. لــذا از اولیــن ســاعات حضــور ایشــان تــا روز پایانــی انجــام مــوارد 

ذیــل مدنظــر بــوده اســت :
معرفی کلیه فعالیتها و خدماتی که مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( به کودکان دارای اتیسم ارائه می دهد.	 
مشــاهده کلیــه فعالیتهــا و خدمــات مرکــز اتیســم نــدای عصــر از جملــه نحــوه پذیــرش کــودکان ، فعالیتهــای بــازی، فعالیتهــای 	 

ارتباطــی، فعالیتهــای حســی و فعالیتهــای آموزشــی، 
برگــزاری جلســات روزانــه پیرامــون بحثهــا و نظــرات اســاتید در ارتبــاط بــا فضــا، امکانــات، ابــزار آموزشــی، مربیــان و درمانگــران 	 

مرکــز، تعــداد مددجویــان در هــر کالس، ســاعات کار مرکــز، محتــوای برنامــه هــای آموزشــی و نحــوه اجــرای آن 
مشاهده جلسات کاردرمانی، گفتار درمانی و جلسات مشاوره درمانگران با خانواده ها و ارائه نظرات در ارتباط با آن	 

همچنیــن از امکانــات و خدمــات مرکــز جامــع توانبخشــی نویــد عصــر نیــز بازدیــد بــه عمــل آمــد و نظــرات مربوطــه بــه ویــژه در 
ارتبــاط بــا فعالیتهــای بخــش آمــوزش گروهــی اتیســم ایــن مرکــز نیــز توســط اســاتید مدعــو ارائــه شــد.

در راســتای ارتقــای ســطح دانــش و کیفیــت کار عملــی مربیــان و درمانگــران کاردرمــان و گفتاردرمــان مؤسســه توانبخشــی ولیعصر 
)عــج( کــه ویــژه کــودکان اتیســتیک فعالیــت مــی کننــد، دو کارگاه آموزشــی  با موضوعــات » چالشــهای رفتــاری کودکان اتیســم« 

و  » اســتراتژیهای بینایــی اتیســم « در روزهــای 9 و 10 مردادمــاه توســط آنــه کوپــر و تمــی کوچــر برگــزار شــد. 

                                 به دعوت مؤسسه توانبخشی ولیعصر)عج( جهت بررسی خدمات اتیسم انجام شد :

سال سوم- شماره 7-تابستان1394
خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(

پیک عصر سال سوم- شماره 8-تابستان 1394
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پیک عصر 

ــد  ــه فرزن ــدر و مــادر ب فنــل کتــون اوری بیمــاری متابولیکــی ارثــی اســت کــه از پ
ــل  ــد فن ــی آی ــود م ــه وج ــدی ب ــم کب ــص آنزی ــت نق ــه عل ــود و ب ــی ش ــل م منتق
ــه ضــروری  ــید آمین ــک اس ــود دارد ی ــی وج ــای پروتئین ــام غذاه ــه در تم ــن ک آالنی
ــم  ــش چش ــزان افزای ــن می ــار ای ــراد بیم ــت.که در در اف ــدن اس ــالمت ب ــرای س ب

ــد  ــی مانن ــری دارد و عالئم گی
ــور شــدن مــو  ــی، ب ــد ادرار و عــرق، عــدم تمرکــز، پیــش فعال ــوی ب ــی، ب کــم خواب
ــال  ــه دنب ــن خــون، خــواب آلودگــی و... را ب ــل آالنی ــم ظاهــری افــت فن هــا، عالئ
دارد و در صــورت عــدم درمــان، ایــن بیمــاری منجــر بــه ضایعــات مغــزی و عقــب 

ماندگــی ذهنــی در کــودکان مــی گــردد.
بنابرایــن رژیــم غذایــی کــم پروتثیــن بــرای ایــن گــروه از بیمــاران ضــروری مــی باشــد و خانــواده هــا ناگزیــر بــه تهیــه مــواد 

غذایــی مخصــوص بــرای کــودکان خــود مــی باشــند کــه هزینــه و زمــان بســیاری مــی طلبــد.
ــط  ــوص توس ــی مخص ــواد غذای ــن م ــا)pku( در تامی ــل کتونوری ــه فنی ــال ب ــودکان مبت ــاي داراي ک ــت از خانوادهه ــرح حمای ط
موسســه توانبخشــي ولیعصر)عــج( در اردیبهشــت و خــرداد ســال 94 اجــرا گردیــد. در ایــن طــرح موادغذایــي مخصــوص کــودکان 
ــداد  ــه تع ــان نیکــوکار موسســه،  ب ــه 50% بانی ــا کمــک هزین ــودر تخــم مــرغ( ب ــي و پ ــوره ســیب زمین ــودر پ ــه Pku )پ ــال ب مبت
ــا تحــت پوشــش قــراردادن تعــداد بیشــتري از  60 نفــر از ایــن خانوادههــا اهــدا شــد. قراراســت ایــن طــرح در ســالهاي آینــده ب

ــواع بیشــتري از موادغذایــي اجــرا گــردد. ــواده هــا و ان خان

ــات فراغــت  ــه منظــور پرکــردن اوق  هــر ســال در فصــل تابســتان موسســه توانبخشــی ولیعصــر برنامــه هــای ورزشــی خــود را ب
مددجویــان کــم تــوان ذهنــی بــا افزایــش کیفیــت و کمیــت برنامــه در دوره جدیــد آغــاز مــی نمایــد کــه در تابســتان ســال 94 نیــز 
ــه کار نمــود، کــه بحمــداهلل امســال در  شــهر تهــران و در منطقــه جنــوب تهــران  از 1394/03/26 اولیــن کالس ورزشــی آغــاز ب
)میــدان راه آهــن( بــرای اولیــن بــار ایــن طــرح اجــرا مــی گــردد کــه امیــد اســت بــه همــراه ســایر ســالن هــای ورزشــی کــه از 
ســال هــای پیــش در مناطــق غــرب تهــران )بلــوار فــردوس(، شــرق تهــران ) خیابــان ســبالن و میــدان رســالت(، شــمال تهــران 
ــاد و  ــرای داشــتن تابســتانی ش ــای ایشــان ب ــواده ه ــان و خان ــه مددجوی ــی باشــد ب ــر م ــگان دای ــه صــورت رای ــک( ب ــدان ون )می

همــراه بــا ســالمت جســمی و روحــی کمــک نمایــد.
الزم به ذکر اســت برنامه ورزش رایگان ویژه کم توانان ذهنی در شــهر های کاشــان، یزد و مشــهد نیز برگزار میگردد.

ــواده  ــدان خــود و انســجام خان ــی بدیلــی در رشــد و بالندگــی فرزن مــادران نقــش ب
ــی و  ــی، ذهن ــت عاطف ــاعی، حمای ــت و س ــه مثب ــد، باروحی ــادران توانمن ــد، م دارن
آموزشــی مناســب تــری بــرای فرزنــدان خــود خواهندداشــت. لــذا مرکــز توانبخشــي 
ــق  ــان و تحق ــن توانخواه ــش مشــارکت والدی ــتاي افزای ــج( در راس ــد عصــر )ع نوی
ــان توفیــق برگــزاري کارگاه آموزشــي هنری)چــرم دوزی(  رســالت توانمندســازی آن
ــاه  ــددکاری در م ــد م ــن و واح ــار والدی ــروه خودی ــکاري گ ــا هم ــادران  ب ــژه م وی
مبــارک رمضــان را داشــته اســت. برنامــه آموزشــي بــا مربــی گــری یکــی از مــادران 
دوره دیــده  برگــزار گردیــده اســت کــه بــا توجــه بــه نقــش فعالیــت هــای هنــری 
ــه  در حفــظ روحیــه افــراد خوشــبختانه مــورد توجــه و اقبــال والدیــن و مراجعیــن ب

مرکــز بــوده اســت.

مددجویان دختر طرح ورزش کاشــان، میهمان طبیعت کوهپایه ها شدند
ــگار  ــواده هــا، مــددکار مرکــز ن ــا حضــور خان ــح روز یکشــنبه )18/05/1394( ب صب
ــاز  ــان اردو  آغ ــی کاش ــای اصل ــان ه ــی از از خیاب ــان ورزش در یک ــر و مربی عص
ــا  ــا ب ــواده ه ــود، خان ــان ب ــهر کاش ــام ش ــه ب ــد ک ــه مقص ــیدن ب ــد.پس از رس ش
همــکاری و تعــاون جهــت حمــل وســایل بــه ســمت بــاالی تپــه حرکــت نمودنــد و 
در مــکان مناســب اســکان کردنــد. برنامــه هــای اجــرا شــده در طــول اردو شــامل 
ــی  ــابقات ورزش ــزاری مس ــارک، برگ ــازی پ ــایل ب ــتفاده از وس ــه، اس صــرف صبحان
ــی،  ــف گروه ــای مختل ــازی ه ــام  ب ــادران وانج ــان و م ــرای توانخواه ــدد ب متع
ــت  ــز در را ه بازگش ــان نی ــود. در پای ــی ب ــه گروه ــزاری جلس ــه و برگ ــدای هدی اه
ــا  ــت ب ــد و در نهای ــی پرداختن ــا خوان ــی و دع ــه شــعر خوان ــان ب برخــی از توانخواه

ــید. ــان رس ــه پای صــرف بســتنی اردو ب

اجرای طرح حمایت از خانواده های دارای کودکان مبتال به فنل کتونوریا
شاد مثل آب، مثل تابستان

زمانــی کــه فردکــم تــوان ذهنــی بــه  شــنا مــی رود بــدن را در یــک محیــط جدیــد و غیــر معمــول قــرار می دهــد. و در واقــع فــرد بــدن 
خــود را بــا یــک چالــش جدیــد مواجــه می کنــد و مزایــای بهداشــتی و ســالمتی جدیــدی بــرای بدســت خواهــد آورد.

شــنا کــردن فــرد فشــار را را از روی ســتون فقــرات بــر مــی دارد بنابرایــن شــنا بــرای اســتخوان و مفاصــل بســیار مفیــد اســت و بــه افرادی 
کــه مشــکالت جســمی و یــا محدودیــت هــای حرکتــی دارنــد کمــک کننده اســت.

از طرفــی شــنا قبــل را آمــوزش مــی دهــد و راه صحیــح تنقــس را بــه ایشــان ارائــه مــی کنــد بــا توجــه بــه اینکــه بســیار از کــودکان کــم 
تــوان ذهنــی و بــه خصــوص گــروه ســندروم داون بــه علــت کــم تحرکــی و مشــکالت همــراه کــم توانــی ذهنــی دچــار چاقــی مــی شــوند 

ورزش چربــی هــای اطــراف ران هــا و باســن را راحــت تــر مــی ســوزاند و بــه حفــظ ســالمت ایشــان کمــک مــی کنــد.
.شــنا، از نظــر آســیب پذیری یکــی از کــم خطرتریــن ورزش هاســت و نســبت بــه بدنســازی یــا ورزش هــای قدرتــی خیلــی امن تــر اســت. 

ایــن ورزش از مفاصــل شــما محافظــت کــرده تــا کمتــر دچــار صدمــات مفصلــی بشــوید
شــنا فرصتــی را بــه فــرد کــم تــوان ذهنــی مــی دهــد تــا در آب محیــط جدیــدی را تجربــه کنــد و قــدم در مســیر اســتقالل بگــذارد و بــا 
توجــه بــه تغییــر محیــط خــود را بــا شــرایط وفــق دهــد کــه ایــن تجربــه بــرای ایــن گــروه کــودکان بســیار مهــم و دلچســب مــی باشــد.

بــا توجــه بــه مزایــا و اهمیــت شــنا بــرای افــراد کــم تــوان ذهنــی ودرخواســت والدیــن بــرای برگــزاری کالس شــنا در فصــل تابســتان  
موسســه ولیعصــر )عج(یــک دوره ازمایشــی کالس شــنا بــرای مددجویــان برگــزار نمایــد.

ــا توجــه بــه عالقــه  مــدت هــا ســت کــه بخــش تربیــت بدنــی موسســه توانبخشــی ولعیصــر )عــج( در نظــر دارد ورزش شــنا را نیــز ب
مددجویــان و خانــواده هــا و اثــرات مثبــت ورزش شــنا بــه برنامــه هــای ورزشــی خــود اضافــه نمایــد کــه امســال ایــن امــر محقــق شــد 
و یــک دوره ازمایشــي شــنا بــراي مددجویــان در مجموعــه اســتخر دریــای نــور واقــع در منطقــه 5 شــهرداری تهــران برگــزار شــد کــه 
10 نفــر از مددجویــان بــه همــراه دو مربــي و دو ناجــي غریــق نجــات در ایــن طــرح شــرکت کردنــد هــدف  مربیــان از ایــن طــرح بیشــتر 
اشــنا کــردن بچــه هــا بــا آب بــود و توانخواهــان نحــوه راه رفتــن در اب و تــوپ بــازي در اب را تجربــه کردنــد، در پایــان کالس مربیــان 
از یادگیــري مددجویــان بســیار راضــي بودنــد، مددجویــان هــم از اســتخر و از فضــاي ایجــاد شــده بــراي تفریــح بســیار راضــي بودنــد و 

خانــواده هــا در خواســت برگــزاري دوبــاره طــرح را داشــتند.
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام با شماره 88665623 تماس حاصل نمایید.

برگزاری برنامه هنری ویژه مادران مددجویان در مرکز جامع توانبخشی نوید عصر 

آغاز فصلی نو از طرح ورزش در جنوب تهران 
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تنها مشتی از لطافتت را هب من ببخش...
زهار و یک اسم داری و من از آن همه اسم »لطیف« تو را دوست رت دارم هک یاد ارب و 

اربیشم و عشق می افتم. خوب یادم هست از بهشت هک آمدم، تنم از نور بود و رپ و بالم از 
نسیم. بس هک لطیف بودم، توی مشت دنیا جا نمی شدم. 

اما زمین تیره بود. کدر بود، سفت بود و سخت. دامنم هب سختی اش گرفت و دستم هب تیرگی اش 
آغشته شد. و من ره روز قطره قطره تیره رت شدم و رذه رذه سخت رت. من سنگ شدم و سد و 

دیوار. دیگر نور از من نمی گذرد، دیگر آب از من عبور نمی کند، روح رد من روان نیست و 
رد. جان جریان ندا

حاال تنها یادگاری ام از بهشت و از لطافتش، چند قطره اکش است هک گوهش ی دلم پنهانش 
کرده ام، گرهی نمی کنم ات تمام نشود، می رتسم بعد از آن از چشم اهیم سنگ رزیه ببارد.

یا لطیف !
این رسم دنیاست هک اکش، سنگ رزیه شود و روح، سنگ و صخره؟

این رسم دنیاست هک هشیش اه بشکند و دل اهی انزک شرهح شرهح 

شود؟ وقتی تیره ایم، وقتی سراپا کدریم هب چشم می آمیی و دیده می شویم، اما لطافت ره چیز هک 
از حد بگذرد، انپدید می شود.

یا لطیف ! 
کاشکی دوباره، تنها مشتی از لطافتت را هب من می بخشیدی ات من می چکدیم و می وزیدم و انپدید 

یی... می شدم، مثل هوا هک انپدید است، مثل خودت هک انپیدا
یا لطیف! 

مشتی، تنها مشتی از لطافتت را هب من ببخش...
کاشکی دوباره، تنها مشتی از لطافتت را هب من می بخشیدی ات من می چکدیم و می وزیدم و انپدید 

یی... می شدم، مثل هوا هک انپدید است، مثل خودت هک انپیدا
یا لطیف! 

مشتی، تنها مشتی از لطافتت را هب من ببخش...

خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال سوم- شماره 8-تابستان1394
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ــالق             ــی اط ــه کارهای ــت ب ــر « در لغ ــردم... واژه » خی ــی گ ــر « م ــی » کار خی ــال معان ــه دنب ــازی ب ــای مج ــات فض ــه الی صفح الب
مــی شــود کــه دل پســند و مرغــوب اســت... بیشــتر فکــر مــی کنــم .... دل پســند ؟.... مرغــوب ؟ ... دل پســند از نظــر کــی ؟... خــدا ؟... 
بنــده خــدا؟ ... ایــن دل پســند بــودن چگونــه مشــهود مــی شــود؟ ... چگونــه ثابــت مــی شــود؟ ... کمــی بیشــتر فکــر مــی کنــم ... تعریــف 
خــودم از کار خیــر چیســت ؟ از زمانــی کــه بــا مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( همــکاری مــی کنــم، تعریفــم از خیــر و نیکــی خیلــی 
متفــاوت تــر از قبــل شــده ... حداقــل بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه کار خیــر فقــط محــدود بــه کارهــای معمــول و کلیشــه ای کــه بــه اســم 
» خیــر « و » نیکــی « شــناخته شــده نیســت، هرچنــد کــه همــه ایــن کارهــای کلیشــه ای نیــز در جــای خــود ارجــح و پســندیده هســتند.
هنــوز در ذهنــم در حــال جســت و جــوی معنــی » خیــر « هســتم... ناخــودآگاه یــاد روزی میفتــم کــه بــه همــراه گروهــی از مددجویــان 

فلــج مغــزی و کــم تــوان ذهنــی بــه مرکــز دندانپزشــکی ویــژه معلولیــن رفتــم...
مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( در ادامــه گســترش فعالیتهــای حــوزه توانبخشــی اجتماعــی تصمیــم گرفتــه زمینــه بهــره منــدی 
تعــدادی از مددجویــان نیازمنــد خدمــات دندانپزشــکی را کــه بنــا بــه دالیلــی امــکان بهــره منــدی از ایــن خدمــات را ندارنــد فراهــم کنــد. 
اینکــه مؤسســه چــرا بــه گســترش حــوزه توانبخشــی اجتماعــی اقــدام نمــوده، بحــث مفصلــی اســت کــه در ایــن مقــال نمــی گنجــد، امــا 
در ضــرورت خدمــات دندانپزشــکی بــه ویــژه بــرای کــودکان فلــج مغــزی، تنهــا بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی شــود کــه کــودک مبتــال بــه 
cp نســبت بــه کــودکان همســال غیرمعلــول خــود بیشــتر در معــرض پوســیدگی دنــدان قــرار مــی گیرنــد و ایــن بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه کــودک، توانایــی تمیــز کــردن دنــدان یــا زبــان خــود را نــدارد و معمــواًل غــذا در دندانهــا باقــی مــی مانــد. عــالوه بــر ایــن، غــدد 
بزاقــی هــم کــه ســهمی از تمیــز کــردن دهــان و دنــدان برعهــده دارنــد در بعضــی از کــودکان cp بــه درســتی عمــل   نمــی کننــد و ایــن 
مشــکالت نیــز بــه دیگــر مشــکالت جســمی کــودک مــی افزایــد و درد و رنــج او را بیشــتر مــی کنــد. ایــن کــودکان هــم نمــی تواننــد 
مشــکالت خــود را بــه زبــان آورنــد، بنابرایــن بایــد اشــراف کامــل بــه ایــن مشــکالت داشــت، تــا بتــوان بــه ایــن عزیــزان کمــک کــرد. 
کــودکان کــم تــوان ذهنــی نیــز بــا مشــکالتی مشــابه روبــرو هســتند و حتــی اگــر قــدرت بیــان کلمــات را داشــته باشــند، بــه دلیــل هزینه 

هــای زیــاد یــا دیگــر مســائل، مشــکالت دهانــی و دندانــی ایــن عزیــزان در اولویــت قــرار نمــی گیــرد... 
مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج( قــدم اول در راه ایــن اقــدام خداپســندانه را از یکــی از مراکــز نگهــداری معلولیــن آغــاز نمــوده اســت. 
پــس از فراهــم نمــودن امــکان معاینــه و آزمایــش کلیــه مددجویــان ایــن مرکــز، مددجویــان مجهــول الهویــه را جهــت بهــره منــدی 
ایــن خدمــات در اولویــت قــرار داده اســت. پــس از فراهــم شــدن مقدمــات کار کــه آن نیــز مشــکالت خــاص خــود را دارد، بچــه هــا در 
گروههــای 4 تــا 5 نفــره در روزهــای معیــن بــه مرکــز دندانپزشــکی ویــژه معلولیــن منتقــل مــی شــوند. کلیــه ایــن اقدامــات نیــز توســط 

مؤسســه و رایــگان صــورت مــی گیــرد.
بــر مــی گردیــم بــه آن روز پنــج شــنبه ای کــه بــه همــراه یــک گــروه از مددجویــان بــه دندانپزشــکی رفتــم. برایــن اینکــه بچــه هــا از 
نوبــت جــا نموننــد صبــح خیلــی زود حرکــت کردیــم. پنــج شــنبه هــا روز تعطیــل یــا نیمــه تعطیــل ادارات اســت. امــا کار خیــر و کمــک 

بــه همنــوع تعطیلــی بــردار نیســت...
ــا عشــق وصــف  ــد، ب ــان کــه از پرســنل مرکــز و مؤسســه بودن همراهــان مددجوی
ــم یــک لحظــه  ــد. در ماشــین کــه بودی ناشــدنی بچــه هــا را همراهــی مــی کردن
ــر روی  ــه چهــره معصــوم خاطــره و تبســم افتــاد کــه آرام و بــی صــدا ب نگاهــم ب
ویلچــر تکیــه داده بودنــد. کمــی عمیــق تــر نــگاه مــی کنــم، بچــه هــا انــگار نمادی 
هســتند از عشــق و بــودن ... و ایــن عشــق بــه بــودن در گرمــی دستانشــان هویــدا 
اســت. درســت اســت کــه صدایــی ندارنــد تــا همــه دردشــان را بــه ســر دنیــا هــوار 

کننــد، امــا انــگار ایــن فریــاد در بــرق چشمانشــان یکجــا جمــع شــده اســت...
ــاور مــی رســم، فهــم و درک مشــکالت ایــن کــودکان  ــه ایــن ب اینجاســت کــه ب
و شــنیدن فریــاد نهفتــه در چشمانشــان و کمــک بــه حــل ایــن مشــکالت، یکــی 
ــی  ــه توانبخش ــه مؤسس ــی ک ــی متفاوت ــت. معن ــر« اس ــی » کار خی ــر از معان دیگ

ــم زده اســت... ــج( آن را رق ولیعصــر )ع
بچــه هــا بــه موقــع بــه نوبتشــان رســیدند. در ایــن مرکــز دندانپزشــکی کــه ویــژه افــراد معلــول اســت، بیمــاران بــه خاطــر شــرایط خاصــی 
کــه دارنــد بایــد بیهــوش شــوند. همراهــان بچــه هــا مثــل پروانــه دور آنهــا مــی گشــتند. لباسهایشــان را بــا عشــق تعویــض  مــی کردنــد، 
بچــه هایــی کــه قــدرت تکلــم داشــتند را دلــداری مــی دادنــد و بــا جمالتــی امیــد بخــش ترســی کــه در چهــره شــان نمایــان بــود را 
تعدیــل مــی کردنــد. تبســم و خاطــره کــه فلــج مغــزی بودنــد بــا حــرکات اضافــی در دســتها و پاهایشــان ترسشــان را نشــان مــی دادنــد. 
بچــه هــا یکــی یکــی وارد اتــاق عمــل مــی شــدند و در حالــی کــه بیهــوش بودنــد خــارج مــی شــدند. بــه تبســم نزدیــک شــدم. اثــرات 
داروی بیهوشــی کــم تــر شــده بــود. دســتهای کوچکــش را مــی گیــرم و روی صورتــم مــی گــذارم. نگاهــش عمیــق تــر شــده. نگاهــش 

حســی تــوأم بــا تشــکر و سپاســگزاری را منتقــل مــی کنــد ... 
نگهــداری ایــن بچــه هــا انقــدر بــا مشــکالت عدیــده ای همــراه اســت کــه دندانهــای پنهــان در دهانشــان کســی را متوجــه نمــی کنــد  
یــا حداقــل در اولویــت قــرار نمــی گیــرد و بچــه هــا هــم قــادر نیســتند درد و رنجشــان را بیــان کننــد و ایــن تجربــه و اشــراف مؤسســه 
توانبخشــی ولیعصــر )عج(اســت کــه اهمیــت و ضــرورت ایــن اقــدام را درک کــرده و علــی رغــم مشــکالت و هزینــه ای کــه داشــته، در 
راه انجــام خدمــات دندانپزشــکی بــرای ایــن عزیــزان گام نهــاده اســت و ایــن اســت یکــی دیگــر از معانــی کار خیــر: »کاهــش دردهــای 

پنهــان یــک کــودک فلــج مغــزی یــا کــم تــوان ذهنــی کــه قــادر بــه بیــان آن درد و رنــج نیســت... «

همانطور که نگاههای بچه ها هنگام برگشت از دندانپزشکی هنوز در ذهنم است یاد آیه 148 سوره بقره می افتم : 
ِّیَها َفاْسَتبُِقواْ الَْخْیَراِت أَْیَن َما تَُکونُواْ َیْأِت بُِکُم اهلّل َجِمیًعا إِّن اهلّل َعلَی ُکلِّ َشْیٍء َقِدیٌر  َولُِکلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَول

هــر کســی را جانبــی اســت کــه بــدان روی مــی آورد پــس در نیکــی کــردن بــر یکدیگرســبقت گیریــد هــر جــا کــه باشــید خــدا شــما را 
گــرد مــی آورد ، کــه او بــر هــر کاری تواناســت.  )ســوره بقــره آیــه 148 (

و مــا نیــز بــه واســطه بانیــان مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج(، آنجــا گردآمــده بودیــم بــرای ســبقت گرفتــن در نیکــی کــردن بــه 
ــد ...  ــدگان خداون ــن آفری پاکتری

بــه ســؤالی کــه اول ایــن گــزارش برایــم پیــش آمــد فکــر مــی کنــم. کار خیــر بــه کارهایــی اطــالق مــی شــود کــه دلپســند و مرغــوب 
اســت... وقتــی بــا ایــن اقــدام مؤسســه اندکــی از درد و رنــج چنــد نفــر از بنــدگان پــاک و معصــوم خداونــد کاســته مــی شــود و برایشــان 
پســندیده اســت، امیــد اســت از نظــر خداونــد نیــز پســندیده باشــد و دایــره کارهــای خیــر را بگســتراند و روزنــه ای باشــد بــرای توجــه 

بیشــتر بــه ایــن فرشــتگان زمینــی ... 
مــی گوینــد قلــب هــر کــس بــه انــدازه مشــت بســته اوســت ، امــا مــن در مجموعــه مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج(، قلبهایــی را دیده 
ام کــه بــه انــدازه دنیایــی از محبــت عمیــق انــد، دلهــای بزرگــی کــه هیچوقــت در مشــتهای بســته جــای نمــی گیرنــد و مثــل غنچــه ای 
بــا هــر طپــش شــکفته مــی شــوند، دلهــای بزرگــی کــه ماننــد کویــر نامحدودنــد و تشــنه انــد ، تــا اینکــه هماننــد ابــر محبــت بــر آشــیان 

فرشــتگان زمینــی خداونــد ببارنــد...
به امید روزی که همه ما در کمک به این پاکترین و دوست داشتنی ترین بندگان خداوند از هم سبقت بگیریم ... 

                            در پی اقدام خداپسندانه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( انجام شد : 

بهره مندی فرشتگان زمینی از خدمات رایگان دندانپزشکی 

خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال سوم- شماره 8-تابستان 1394

خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال سوم- شماره 8-تابستان 1394
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ــان و  ــه مددجوی ــطح روحی ــای س ــی و ارتق ــداف توانبخش ــری اه ــتای پیگی ــر در راس ــد عص ــی امی ــع توانبخش ــز جام مرک
ــتان  ــروزه تفریحــی -  آموزشــی در بوس ــزاری اردوی نیم ــه برگ ــدام ب ــورخ 1394/6/8 اق ــادران ایشــان روز یکشــنبه م م

ــود.   ــز نم ــن مرک ــان ای ــژه مددجوی ــردان وی جوانم
صبــح یکــی از روزهــای آخریــن مــاه تابســتان  اســت. رهگــذران یکــی دیگــر از پارکهــای شــهر تهــران شــاهد حضــور 
ــا  ــی ی ــای ذهن ــم تواناییه ــود ک ــا وج ــه ب ــی ک ــتند. کودکان ــان هس ــت مادرانش ــت در دس ــدان دس ــاد و خن ــی ش کودکان
ــازی،  ــه ب ــی را ب ــا در جمــع  دوســتان و مادرانشــان لحظات ــد ت ــه ان ــز تفریحــی را یافت جســمی، فرصــت حضــور در مراک

ــد. ــادی بپردازن ــرگرمی و ش س
ــود  و  ــه وضــوح در چهــره بچــه هــا نمایــان ب ــه اتوبــوس هیجــان و نشــاط ب از زمــان خــروج از مرکــز و ســوار شــدن ب
ــا  ــا را دوت ــه ه ــه پل ــدان شــد. بعضــی بچــه هــا ک ــه شــادیکده بوســتان، صدچن ــا ورود ب ــا ب ــن حــس و حــال بچــه ه ای

ــازی بشــوند.  ــر وارد فضــای ب ــا زودت ــد ت یکــی مــی رفتن
صــدای شــادی بچــه هــا یــک لحظــه در فضــای شــادیکده قطــع نمــی شــد و ایــن خوشــحالی مــادران را بــه وجــد آورده 
بود.بعــد از شــادیکده فضــای ســبز پــارک پذیــرای بچــه هــا و مادرانشــان بــود. بچــه هــا هنــوز هــم کلــی انــرژی داشــتند 
و در فضــای پــارک بــازی مــی کردنــد، مادرانشــان نیــز در فضایــی گــرم وصمیمــی بــه صحبــت و در اختیــار قــرار دادن 
تجربیاتشــان در خصــوص فرزندشــان مــی پرداختنــد و از اینکــه بچــه هــا انقــدر خــوب بــا هــم ارتبــاط برقــرار مــی کننــد 
ــازی مــی کننــد بســیار خوشــحال بودند.صحبــت مشــترک مادرهــا در مزیــت برگــزاری ایــن اردوهــا از  ــار هــم ب و در کن

طــرف یــک مرکــز توانبخشــی ایــن بــود کــه وقتــی مــا فرزندمــان 
را بــرای بــازی بــه پــارک مــی بریــم بــه دلیــل اینکــه ســرعت کمتــری نســبت بــه دیگــر بچــه هــا در بــازی و اســتفاده 
ــا چــون بچــه  ــن اردوه ــا در ای ــی شــود، ام ــا مشــکل مواجــه م ــا ب ــن بچــه ه ــا ای ــازی ب از وســایل تفریحــی دارد، در ب
ــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار مــی کننــد و لحظــات شــادتری بــرای فرزندمــان  هــا تقریبــًا هــم ســطح هســتند راحــت تــر ب

ســپری مــی شــود. 
امیــد اســت بــا برگــزاری هرچــه بیشــتر چنیــن برنامــه هایــی شــاهد ارتقــای ســطح روحیــه مددجویــان و خانــواده ایشــان 

و آمــاده ســازی هرچــه بیشــتر ایــن عزیــزان جهــت پیگیــری رونــد توانبخشــی و درمانــی باشــیم. 
ــان شــرکت کننــده در ایــن اردو دعــوت  ــدن دل نوشــته مــادر یکــی از مددجوی ــه خوان ــان ایــن گــزارش شــما را ب در پای

مــی کنیــم : 

وخدایی که در این نزدیکیست.......

چهــارده ســال پیــش کــه وارد دانشــگاه شــدم یــه ســر پرشــور داشــتمو 
ــا  ــردن دل آدم ــاد ک ــم ش ــو زندگی ــم ت ــا هدف ــزرگ و تنه ــه دل ب ی
ــرای رفتــن و ســر زدن  ــود و ترقیــب کــردن هــم دانشــگاهی هــام ب ب
ــم  ــی میرفت ــیرخوارگاها ....اون روزا وقت ــتی و ش ــالمندا و بهزیس ــه س ب
ــا،  ــه خانواده ــی همیش ــمی و ذهن ــن جس ــداری از معلولی ــز نگه مراک

ــتند.  ــطوره داش ــم اس ــرام حک ــرا ب ــان گ ــز و درم ــئولین مراک مس
آدمــا ی بــی آالیشــی کــه تمــام انرژیشــون رو صــرف درمــان          

ــد. ــی کردن ــا م ــه ه بچ
ــد و  ــاکر بودن ــد داده  ش ــه خداون ــه ک ــر آنچ ــه ه ــه ب ــی ک ــادرا ی م
ــود.... ــون ب ــداد زندگیش ــن روی ــقانه تری ــون عاش ــه هاش ــیدن بچ بوس

ســالها از اون روزها میگذره و من امروز یک مادرم 
دخترم مددجوی یکی از همین مراکز شــده و امید عصر براش امن ترین جای دنیاســت.

مه نگاه هم تنها دوستشــه و تازه فهمیدم که چقدر وقتی با دوســتای مرکزشــه  شــاده شــادتر از همیشه.
این رو دیروز فهمیدم....

وقتــی کــه بــه لطــف مدیــر مرکــز اردوی پــارک جوانمــردان برقــرار شــد و اشــتیاق حضــور داشــتننش رو تــوی ایــن اردو 
دیــدم...

ــود و مــن فهمیــدم  ــود کــه از مــن جــدا شــده ب ــار بچــه هــا تنهــا روزی ب ــود امــا اونجــا کن ــه ب ــه خیلــی اردو رفت ریحان
ــت مــن نداشــته باشــه...... ــه حمای ــاج ب ــره...و احتی ــذت بب ــل تمــام هــم ســناش از بچگیــش ل ــه تنهــا مث ــرم میتون دخت

همــه ی بچــه هــا همیــن طــور بــودن....و چقــدر قشــنگ بــود مادرایــی کــه خودشــون رو هــم ســن بچــه هاشــون کــرده 
بــودن  و دیگــه نگــران نبــودن کــه نــگاه آدم هــای اطــراف روشــون ســنگینی کنــه .....

ــا عکــس  ــاد از بچــه ه ــا هیجــان زی ــن ب ــه امی ــه اصــرار پســرش از سرســره ســر میخورد....مامان ــد ب ــادر محم ــی م وقت
ــت... میگرف

ــا خنــده ی همیشــگی و مهربونشــون از لــذت بچــه هــا و خانــواده هــا لــذت میبردنــد تــازه فهمیــدم چــرا  مدیــر مرکــز ب
ــرام حکــم اســطوره داشــتند... ــه مراکــز ســر میــزدم  اون آدم هــا اینقــدر ب ــا کــه ب اون وقت

مــن قبــل از امیــد عصــر  یــک مرکــز توانبخشــی دیگــه مــی رفتــم، امــا اونجــا هیــچ وقــت ایــن آرامــش رو نداشــتم . 
ــا امیــد عصــر آشــنا شــدم همــه چیــز خیلــی خــوب پیــش رفتــه. ــد ب امــا ایــن 16 ماهــی کــه بــه لطــف خداون

اردو ی یــک شــنبه تنهــا اردو یــی بــود کــه ریحانــه ازش بــرای همــه تعریــف کــرد و گلــه ای هــم نداشــت و وقتــی ازش 
پرســیدم مامانــی چــی دوســت داری بــه مدیــر مرکــز و همکاراشــون بگــی گفــت:

ــارک   ــون پ ــازم ببرم ــک دادی.ب ــدی کی ــوش گذرون ــون خ ــردی بهم ــاد ک ــگاه را ش ــه ن ــتم  م ــو دوس ــه من ــی ک مرس
ــه... ــم خوب ــه ه رودخون

و ایــن جملــه ی ریحانــه بــا تمــام ســادگیش پشــتش یــه دنیــا محبــت و قدردانــی بــود. محبتــی کــه بازخــورد دل بــزرگ 
شــما امیــد عصــری هــا اســت.

حضور شاد مددجویان مرکز جامع توانبخشی امید عصر در شادیکده بوستان جوانمردان 
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ــرای زندگــی مســتقل آمــاده شــوند. ــد ب ــراد در ایــن ســن بای ــد تمــام اف ــز مانن ــوان ذهنــی نی ــان کــم ت کــودکان و نوجوان
حــال گاهــی اوقــات خانــواده بــا حمایــت بیــش از حــد از فرزنــد معلــول و انجــام کلیــه کارهــای روزمــره او فرصــت توســعه 
روابــط بــا دیگــران را بــرای فرزنــد خویــش محــدود مــی ســازد. افــراد معلــول نیازمنــد طیــف وســیعی از مهارتهــا هســتند 
کــه آن هــا را قــادر بــه مشــارکت معنــا دار در خانــواده و جامعــه مــی کنــد. یکــی از راه هــای غنــی کــردن محیــط کــودکان 
آمــوزش مهارتهــای خودیــاری اســت. زمانــی کــه ایــن دســت مهارتهــا در محیــط واقعــی آمــوزش داده مــی شــوند، تأثیــرات 
ماندگارتــری در گــروه هــدف خواهــد داشــت. ایــن دســت مهــارت هــا وقتــی در محیــط طبیعــی بــه کار مــی رونــد بســیار 
بهتــر از محیــط هــای مصنوعــی و تئــوری آموختــه مــی شــوند. آمــوزش مهارتهــای روزمــره زندگــی از همــان ابتــدای فعالیــت 
مؤسســه در برنامــه هــای توانبخشــی مراکــز وابســته بــه مؤسســه گنجانــده شــده بــود، در نهایــت  مؤسســه تصمیــم بــر آن 
گرفــت کــه از ســال 1392 بــا طرحــی تحــت عنــوان روزنــه امیــد بــا آمــوزش مهارتهــای خودیــاری مــورد نیــاز کــودکان و 
نوجوانــان کــم تــوان ذهنــی از جملــه انجــام فعالیتهــای مربــوط بــه غــذا خــوردن، انجــام بهداشــت فــردی، فعالیتهــای مربــوط 
بــه لبــاس پوشــیدن، ایــاب و ذهــاب، خریــد کــردن و... در قالــب آمــوزش عملــی بــه مددجــو بــه همــراه ســایر فعالیتهــا و 
آموزشــهای ســرگرم کننــده و مهیــج  و بــا مشــارکت خانــواده جهــت پیگیــری آموزشــها در منــزل، قــدم در مســیر اســتقالل 

معلولیــن برداشــته شــود.

طرح آموزش مهارتهای خودیاری به مددجویان کم توان ذهنی 
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