
 خبرنامه طرح راهي به آسمان 

 www.vrf.ir : )شماره 2- دي ماه 1389 مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج 

 
1   ويژه اجراي طرح در شهركاشان

 بازديد رياست سازمان بهزيستي كاشان:
در زمان اجراي طرح راهي به 
دكتر  تهران،  شهر  در  آسمان 
كل  مدير  خشتي  محمدرضا 
همراه  به  كاشان  بهزيستي 
بهزيستي  از مسئولين  چند تن 
طرح  اجراي  محل  از  استان، 
از  پس  ايشان  كردند.  بازديد 
مراحل  و  اهداف  با  آشنايي 

عصر  نگار  توانبخشي  مركز  وجود   «  : گفت  طرح،  اجراي 
مسئولين  سوي  از  كه  است  بزرگي  نعمت  كاشان   در 
گرديد ايجاد  )عج(  وليعصر  توانبخشي  مؤسسه  پايه  بلند 

فرزنداني  داراي  كه  هايي  خانواده  در  را  اميد  ي  بارقه  و 
از  و  آورده،  وجود  به  هستند  ذهني  و  جسمي  مشكالت  با 
با كرامت  بايد  اقشار جامعه  اين  به   ارائه خدمات  آنجائيكه 
و عزت باشد، اين حقيقت نيز در افكار ، رفتار و نيات دست 
اندركاران و مسئولين و كاركنان مؤسسه هويداست و نشأت 
گرفته از روح بلند و خيرخواهانه امين مؤسسه مي باشد كه 
الزم مي دانم از اقدامات انجام شده و خدماتي كه ارائه مي 
تحويل  و   » آسمان  به  راهي   « طرح  اجراي  ويژه  به  شود 
تأمين  در  آنها  به مددجوياني كه خانواده  توانبخشي  وسايل 
همه  براي  و  نمايد  مي  تشكر  و  تقدير  دارند  مشكل  آن 
آرزوي  كنند،  مي  تاش  انگيزه  با  كه  مؤسسه  خدمتگزاران 
مدير  دريغ  بي  زحمات  از  همچنين  و  نمايم  مي  موفقيت 
آن  دلسوز  مربيان  و  اجراي طرح(  ) محل  نگار عصر  مركز 

مركز تشكر و قدرداني مي نمايم.
راه  هنگام  ها  بچه  كاشان،  شادي  در  اجراي طرح  روز  در 
بود.  ناشدني  وصف  كالسكه  روي  نشستن  يا  واكر  با  رفتن 
اجراي طرح در شهرهاي  از  با توجه به رضايت خانواده ها 
توانبخشي  مؤسسه  براي  بيشتري  انگيزه  كاشان،  و  تهران 
وليعصر )عج( به وجود آمد كه خدمات بيشتري را براي اين 
در شهرهاي  و  قالب طرح  در  آنها  خانواده هاي  و  كودكان 
بيشتري از كشور اجرا نمايد. به اميد خدمت رساني بيشتر به 

اين كودكان و خانواده هاي آنها . 

پس از بهره مندي هزار نفر از كودكان فلج مغزي شهر تهران از خدمات طرح راهي به آسمان :

آميز موفقيت  اجراي   
آسمان  به  راهي  طرح   

كاشان شهر  در 

از اجراي موفقيت آميز طرح راهي به آسمان در  پس 
كودكان  از  نفر   1000 از  بيش  پوشش  و  تهران  شهر 
از  مثبت  بازخوردهاي  دريافت  و  شهر  اين  مغزي  فلج 
توانبخشي  مؤسسه  طرح،  اجراي  بودن  آميز  موفقيت 
در  را  طرح  كشوري  اجراي  شد  آن  بر  )عج(  وليعصر 
مراكز  از  يكي  اينكه  به  توجه  با  لذا  بگيرد،  پيش 
به  توجه  با  و  قراردارد  كاشان  در  مؤسسه  به  وابسته 
مؤسسه  اينكه  به  توجه  با  و  تهران  از  آن  كم  فاصله 
اين  مغزي  فلج  كودكان  مشكالت  جريان  در  بيشتر 
اجرا  مرحله  به  كاشان  شهر  در  طرح  دارد،  قرار  شهر 
مهربان  و  خونگرم  مردمي  با  كاشان  شهر  آمد.  در 
مؤسسه  آسمان  به  راهي  طرح  ميزبان  بار  اين 
حركت  كه  طرحي  بود.  )عج(  وليعصر  توانبخشي 
داشته  دنبال  به  را  مغزي  فلج  كودكان  پويايي  و 
سازد.  مي  هموار  آرام  زندگي  يك  براي  را  راه  و 
آسمان  به  راهي  طرح  خدمات  و  اهدايي  وسايل 
فراهم             مغزي  فلج  كودكان  براي  را  امكان  اين 
منزل  محيط  از  خارج  بيشتري  حضور  كه  نمايد  مي 
بيشتري  آسايش  همچنين  باشند  داشته  جامعه  در  و 
آورد. مي  فراهم  ايشان  خانواده  و  آنها  براي  نيز  را 

حداكثررساندن  به  بر  عالوه  دارد  تالش  طرح  اين 
كودك  وابستگي  جامعه،  در  كودكان  اين  حضور  
به  بسته   ( مادر  و  پدر  باالخص  ديگران  به 
به  طرح  اين  دهد.  كاهش  را   ) ضايعه  شدت 
محدوديتهاي  تمام  رغم  علي  فرد  هاي  توانايي 
زمينه  دارد  سعي  لذا  و  دارد  باور  نقص  از  حاصل 
سازد.  فراهم   كودكان  اين  براي  را  شكوفايي 
است  آن  بر  آسمان  به  راهي  طرح  اهتمام  تمام 
زمينه  در  ها  خانواده  نيازهاي  به  پاسخگويي  با  كه 
ضايعه  با  خودشان  فرزندشان،  به  رسيدگي  و  كمك 
شادابي  و  نشاط  با  بتوانند  و  نگردند  مواجه  جسمي 
اين رسالت را دنبال نمايند. اميد است كه اجراي اين 
در  ها  خانواده  آگاهي  افزودن  بر  باشد  آغازي  طرح 
خصوص  نحوه صحيح مراقبت از كودكان فلج مغزي.

 
گزارش اجراي طرح : 
موفقيت  اجراي  از  پس 
آسمان   به  راهي  آميز طرح 
مؤسسه  تهران،  شهر 
)عج(  وليعصر  توانبخشي 
طرح  اين  اجراي  صدد  در 
لذا  برآمد.  كاشان  شهر  در 
هماهنگيهاي الزم از طريق 
مؤسسه  عصر  نگار  مركز 

با  دارد  قرار  شهر  اين  در  كه  )عج(  وليعصر  توانبخشي 
خصوص  در  رساني  اطالع  و  شد  انجام  كاشان  بهزيستي 
از  پس  شد.  انجام  عصر  نگار  مركز  توسط  طرح  اجراي 
توسط  آنها  حركتي  و  جسمي  شرايط  مددجويان  نام  ثبت 
كارشناسان مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفت و 72 نفر از 
توانبخشي  وسايل كمك  دريافت  شرايط  واجد  مددجويان 
رساني  اطالع  بر  عالوه  و  گرفتند  قرار  آموزشي  كمك  و 
اجراي طرح  از  از طريق سايت مؤسسه، روز قبل  آنها  به 
با آنها تماس گرفته شد و آدرس مركز نگار عصر ) محل 
اجراي طرح( و مداركي كه براي دريافت وسايل مورد نياز 

بود به آنها ياد آوري شد.
طبق برنامه ريزي هاي به عمل آمده، طرح به مدت يك 
روز به مرحله اجرا در آمد. در اين طرح دو نفر از كارشناسان 
مؤسسه كودكان را مورد ارزيابي قرار مي دادند و خانواده 
هاي آنها نيز از مشاوره هاي تخصصي كارشناسان مؤسسه 

بهره مند مي شدند. 

به  راهي  طرح  اجراي  زمان  مدت  در 
آسمان در شهر كاشان، 72 نفر از كودكان فلج 
وسايل  دريافت  شرايط  واجد  شهر  اين  مغزي 
اين  در  كه  گرفتند،  قرار  توانبخشي  كمك 
آموزشي،  دي  سي   59 كتاب،  جلد   72 ميان  
ويلچر   28 واكر،   13 وج،   18  ، كالسكه   51
حمام و 3 جفت كفش طبي به صورت  رايگان 
شد.  اهدا  آنها  هاي  خانواده  و  كودكان  اين  به 

آميز  موفقيت  اجراي  از  پس  )عج(  وليعصر  توانبخشي  مؤسسه 
به  توانبخشي  كمك  وسايل  اهداي   ( آسمان  به  راهي  طرح 
صحيح  نحوه  آموزش  و  سال   14 تا   2 مغزي  فلج  كودكان 
تهران،  شهر  در   ) آنها  هاي  خانواده  به  كودكان  اين  از  مراقبت 
نمود.  اجرا  كاشان  شهر  در  را  طرح  اين  روز  يك  مدت  به 
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2   ويژه اجراي طرح در شهركاشان

ها  نوشته  دل 

با سالم و تشكر
قبل از اينكه صندلي حمام را بگيرم، مينا را داخل حمام دراز مي كردم و او را شستشو مي دادم كه براي من سخت بود، چون فشار زيادي روي كمر و زانوهايم وارد         
مي شد. مينا هم به خاطر صداي آب از حمام مي ترسيد و خودش را سفت مي كرد كه همين امر كار مرا سخت تر و فشار وارده در دستها و پاهاي مرا دو چندان مي كرد. 
اما از وقتي كه اين ويلچر حمام توسط مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( به ما اهدا شده است، خيلي راحت مينا را حمام مي كنم، حتي به جز حمام براي كوتاهي موهاي 

مينا هم از ويلچر استفاده  مي كنم، همچنين مينا هم ديگر ترس از حمام ندارد كه اين خيلي براي من خوشايند است. 
البته كالسكه هم خيلي خوب است چرا كه در خانه براي جابجايي در اطاقها يا به عنوان صندلي براي مينا جهت تماشاي تلويزيون هم استفاده مي كنم و همين امر 
باعث شده كه مينا را كمتر بغل كنم و دست درد و كمر درد من هم كم شود، هرگاه هم كه بيرون از خانه مي رويم هم، براي جابجايي مينا از كالسكه استفاده مي كنيم. 

از مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( بابت اجراي اين طرح كمال تشكر را دارم. توفيق روز افزون براي بانيان اجراي اين طرح را از خداوند متعال خواستارم. 

توانبخشي  مؤسسه  در  كه  عزيزاني  شما  خدمت  نباشيد  خسته  و  سالم  با 
مغزي  فلج  كودكان  هاي  خانواده  به  رساندن  ياري  براي  )عج(  وليعصر 
هديه  من  به  كه  وسايلي  گرفتن  تحويل  از  بعد  كنيد؛  مي  رساني  كمك 
شد، كمك زيادي در رفع محدوديتهايي كه من در خانه با آن مواجه بودم 
نفر  به كمك يك  يا  از خانه  بيرون  به  بردن بچه ها  براي  از آن  شد. قبل 
االن  من  ولي  نروم،  بيرون  بودم  مجبور  نبود  كسي  وقتي  يا  داشتم  نياز 
نشانده  بغل خود  در  را  او مصطفي  و  نشانم  كالسكه مي  در  را  رقيه  دخترم 
و به خانه مادرم مي روم. در حال حاضر رقيه مدرسه مي رود، براي بردن 
از  حياط  و  بازي  سالن  در  آمد  و  رفت  براي  مدرسه  در  آوردن  پايين  يا  و 
راه  اينكه  براي  رود  مي  مدرسه  رقيه  كه  االن  و  كند  مي  استفاده  كالسكه 
با  در كوچه  يا  خانه  در  واكر  با  از ظهر  بعد  روز  نكند هر  فراموش  را  رفتن 
كند  پيدا  عالقه  نيز  مصطفي  شود  مي  باعث  رقيه  با  كا  و  كنم  مي  كار  او 
كه با واكر راه برود. از شما و تمام عزيزاني كه به ما ياري رساندند تشكر 

كنم. مي  سپاسگزاري  و 

با سالم و احترام خدمت شما دوستان دلسوز و عزيز كه بهبود وضعيت و توان 
بوده و هست.       به معلوالن جسمي و حركتي همواره دغدغه ذهني شما  بخشي 
از  بعد  اما  و   . فرمايد  عنايت  فراوان  عزت  و  اجر  شما  به  خداوند  كه  شااهلل  ان 
بزرگواري شما به خاطر اختصاص دادن يك دستگاه كالسكه و يك صندلي حمام 
جهت پسرم ابوالفضل، كمال تشكر و قدرداني را دارم. استفاده از اين دو وسيله 
در خانه و مدرسه به قدر كار نگهداري ابوالفضل را براي ما آسان نموده است كه 
قابل توصيف نيست. اكنون جابجايي و استحمام ابوالفضل بسيار به سهولت انجام 
مي گيرد و اين با عنايت پروردگار و توجه ويژه شما عزيزان ميسر گرديده است. 

)عج(  وليعصر  توانبخشي  مؤسسه  محترم  عزيزو  اندركاران   دست  و  مديريت  از 
كمال تشكر و قدرداني را دارم.

سالم عليكم 
ترديدي نيست كه ايران زمين همواره مديون تالشها، مجاهدتها و دلسوزي هاي 
تابناك  افكار  و  عالي  همت  با  كه  شماست  نوع  از  دردآشنا  و  شريف  انسانهايي 

خويش، روشني افزوي زندگي هم نوعان خود هستند. 
الخالق « مراتب  لم يشكر  المخلوق،  لم يشكر  به پاس حديث شريف » من  لذا 
سپاس فراوان خويش را خدمت آن مهربانان نيك انديش كه با هديه كالسكه و 
صندلي استحمام كه نتيجه اش شكوفه هاي لبخند و رفاه آسايشي كه شامل حال 
پرمهر شما  سايه  است  اميد  داريم.  مي  اعالم  را  عليرضا شد  مان،  بهشتي  هديه 
عزيزان همواره بر سر نوگالن اين ميهن اسالمي مستدام باشد. توفيق، سالمتي و 

طول عمر با عزت و كرامت شما عزيزان را از درگاه ايزد متعال خواستاريم. 

چند وقت پس از اجراي طرح در شهر كاشان، نامه هايي از برخي از خانواده هاي شركت كننده در طرح  به دست ما رسيد كه حاكي از رضايت آنها از 
خدمات طرح راهي به آسمان در شهر آنها بوده است. نامه هاي آنها به خوبي بيانگر اهميت وسايل كمك توانبخشي در بهبود عملكرد حركتي و شرايط 

زندگي كودكان فلج مغزي و آسايش بيشتر براي خانواده هاي آنهاست : 
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