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عيدي مؤسسه توانبخشي وليعصر ) عج ( به كودكان فلج مغزي استان فارس

 اهداي رايگان وسايل كمك توانبخشي و كمك آموزشي به كودكان فلج مغزي استان فارس

جديدي  تجربه  و   بروند  ديدني  عيد  بخرند، 
در بازديد از فضاي عارفانه حافظيه، مجموعه 
تخت  قرآن،  دروازه  سعديه،  آرام  و  سرسبز 
جمشيد و ... كسب كنند، داشته باشيم. تجربه 
جديد از آن لحاظ كه به دليل مشكالتي كه 
در حمل و جابجايي اين كودكان وجود دارد 
بيشتر والدين يا آنها را با خود نمي برند و يا 
يا  پدر  آغوش  دريچه  از  را  دنيا  اين كودكان 
مادرشان مي بينند و  در صورت داشتن سطح 
زيباييهاي  از  بسياري  درك  از  عادي  هوش 

دنيا محرومند.

- فاصله زياد، مانع رسيدن نبود!

بعضی  كيلومتری  فاصله 400  به  توجه  با 
از  فارس  استان  روستاهای  و  شهرها  از 
به  نوبت دهی  هنگام  اجرای طرح،  محل 
كرديم  نمی  باور  هم  خودمان  شايد  آنها 
كه  خانواده ها حتی با اين فاصله زياد در 
روز و ساعت مقرر در حاليكه فرزندشان را 
اجرای  به محل  بودند  آغوش  كشيده  به 
طرح بيايند. به جان خريدن مشكالت سفر 
در روزهای غير تعطيل هفته  و به همراه 
آوردن كودكی كه شايد ماههاست به دليل 
مشكالتی كه در جابجايی او وجود دارد از 
نياز اين  از  منزل خارج نشده است، نشان 
و  توانبخشی  به وسايل كمک  ها  خانواده 
خدمات آموزشی طرح دارد . سخن مشترك 
بيشتر خانواده ها در شهرهای مختلفی كه 
طرح در آنها اجرا شده است اين است كه 
شده  ارائه  آنها  به  حال  به  تا  كه  خدماتي 
پاسخگوي نيازها و مشكالت آنها نيست و 
واقعا نيازمند كمک و ياری مسئولين هستند. 
اشک شوقی كه بعضی از خانواده ها هنگام 
فكر  به  را  ما  ريختند  می  وسايل  دريافت 
فرو می برد كه چند نفر ديگر از مادران و 
پدران صبور و رنجديده كودكان فلج مغزی  
هستند كه در شهرها و روستاهای مختلف 
كشور  حتی در همسايگی ما ، بدون هيچ 

و خانواده هاي آنها هيچگاه قابل فراموش شدن 
نيستند. چطور مي توان  كودكي را كه به جاي 
بازي و تفريح و غرق شدن در دنياي زيباي 
كودكانه مجبور است تمام مدت در گوشه خانه 
بدون حركت بماند  ) بسته به نوع ضايعه ( و 
هيچ ارتباطي با دنياي بيرون نداشته باشد را 
فراموش كرد؟ چطور مي توان دختر معصومي 
را كه بزرگترين آرزويش رفتن به مدرسه است 
اما به دليل مشكالت حركتي و عدم امكانات 
مناسب در مدارس در حسرت اين آرزو مانده 
است را فرامو ش كرد؟ چطور مي توان لبخند 
توأم با بغض مادري را كه خوشحالي فرزندش 
را هنگام نشستن در كالسكه به نظاره نشسته 
است را فراموش كرد؟ چطور مي توان كودكي 
را كه تنها چند دقيقه نشستن او، راحت غذا 
حسرت  زدنش  حرف  و  رفتن  راه  خوردنش، 
بزرگ پدر و مادرش است را فراموش كرد؟ ما 
با تمام اين خاطرات تلخ و شيرين و نزديكي 
هاي بهار پا به شيراز گذاشتيم تا به پيروي از 
اين بيت سعدي كه : » شكر آن را كه دگر بار 
رسيدي به بهار     بيخ نيكي بنشان و ره تحقيق 
بجوي «، بتوانيم بذر نيكي و خدمت به اين 
فرشتگان زميني و خانواده  آنها را در اين شهر 
و به طور كلي استان فارس بنشانيم. باشد كه 
ما نيز  در خوشحالي اين كودكان كه بعد از 
مدتها خواهند توانست با كالسكه يا واكرهاي 
اهدايي مؤسسه، همانند ديگر بچه هاي ايران 
زمين به همراه خانواده هايشان به خريد عيد 
عيد  سبزه  و  قرمز  ماهي  نو،  لباس  بروند، 

فلج  كودكان  شدن  مند  بهره  از  پس 
مغزي و خانواده هاي آنها در شهرهاي 
تهران، كاشان، استان قم  و استان يزد 
خدمات  و  توانبخشي  كمك  وسايل  از 
در  و  آسمان   به  راهي  طرح  آموزشي 
طرح  اين  كشوري  اجراي  راستاي 
به  راهي  طرح  اجرايي  تيم  آسماني، 
وليعصر  توانبخشي  مؤسسه  آسمان 
لغايت  از تاريخ 1391/11/27  )عج(  
فتح  بهزيستي  مركز  در   1391/12/3
المبين استان فارس، به صورت رايگان 
به 339 نفر از كودكان فلج مغزي اين 
وسايل  آنها،  هاي  خانواده  و  استان 
كمك توانبخشي و  كمك آموزشي اهدا 

نمود. 

ورود به شيراز ... 

اينجا شيراز است، يعني هر جا كه قدم  مي  گذاري 
گل است و عطر، انگار در اين شهر، بدون عطر 
ياس و نارنج هيچ چيز معنايي نمي گيرد. گويی 
جوی موليانی است كه در زالل حضور خويش ما 
را به ناگاه به خود فرا می خواند تا بر پرند طبيعت 
جنت طرازش، سودای شور و زندگي را به تجربه 
بنشينيم.  ما – تيم اجرايي طرح راهي به آسمان 
– با كوله باري از خاطره اجراي طرح در شهر 
ها و استانهاي قبلي ،  پا به شهر حافظ و سعدي 
به فلک كشيده، درختان زيباي  ، سروهاي سر 
نارنج و باغهاي رازآلود آن گذاشتيم ؛ خاطراتي از 
فرشتگان زميني خداوند، همان كودكان معصومي 
شدن  باز  و  لبانشان  بر  لبخند  گل  نشاندن  كه 
دريچه اي از زيباييها و شگفتيهاي دنيا به زندگي 
شان انگيزه اصلي اجراي طرح راهي به آسمان 
بود. خاطراتي از بغضها، لبخندها و اشكهاي شوق 
خانواده هايي كه پس از مدتها مأمني هرچند اندك 
براي التيام رنجهايشان يافته بودند. مادران و پدران 
رنج ديده اي كه به گفته خودشان، تا به حال در 
به  كوچک  چند  هر  برنامه  يا  طرح  يک  قالب 
كودكان آنها توجهي نشده بود و كم كم داشتند به 
اين باور مي رسيدند كه همه آنها را فراموش كرده 
اند. اما آنها فراموش نشده اند، كودكان فلج مغزي 

مديركل بهزيستي استان فارس در بازديد از 
محل اجراي طرح :

خدمتي  هم  آن  معلول،  عزيزان  به  خدمت  كاربزرگ 
متعال  خداوند  كه  است  بزرگي  توفيق  منت  بي 
نموده  وليعصر  توانبخشي  موسسه  عزيزان  نصيب 
اقدام  اين  از  فراوان  سپاس  و  تشكر  لذا ضمن  است. 
خداپسندانه در جهت رفاه و توانمندي معلولين، توفيق 
روزافزون بانيان اين طرح بزرگ رااز خداوند خواستارم. 

وچكمه  زردرنگ  روسري 
از  نشان  اش  صورتي  هاي 
دنياي شاد كودكي داشت اما 
نجيبانه  ورفتار  متين  چهره 
اش از تالش و پشتكاري بي 
وقفه براي اثبات تواناييهايش 
اش  بيماري  با  جنگيدن  و 

ادامه در صفحه 6 
حكايتها داشت ...   

 بچه هاي آسماني 

روايت روزنامه نيم نگاه  شيراز از طرح: 

اينجا بوي عبادت مي آيد.
                                                         

                                                             
                                                                      صفحه 4   

در پي استقبال خانواده ها از خدمات آموزشي طرح : 

ضرورت توجه بيشتر به آموزش نحوه صحيح 

نگهداري كودكان فلج مغزي به  خانواده ها
                                       

                                                                                                          صفحه 3   

 مددجويان از شهرها و 
روستاهای مختلف استان فارس 

جهت دريافت وسايل كمك توانبخشی 
مراجعه می كردند كه اسامی اين 

شهرها به خوبی گستردگی اجرای طرح 
در سطح استان را نشان می دهد : 

ارسنجان   آباده   استهبان   اقليد    
بوانات  پاسارگاد   جهر م  خرامه   
خرم بيد   خنج   داراب  رستم     
زرين دشت  سپيدان    سروستان  
شيراز   فراشبند   فسا     فيروزآباد  

قيروكارزين   كازرون    كوار   
ادامه در  صفحه 2



يار و غمخواری ، صبح تا شب شاهد فرزند دلبندشان هستند 
كه در گوشه اي از خانه بدون حركت در حال زندگي است و 
فكر اينكه هيچ كاری نمی توانند برای او انجام دهند فكر 
آزار  می دهد؟  حرفهای مادر ساره هيچ  را  و روحشان 
وقت از ذهنمان پاك نمی شود كه می گفت :  » فاصله 
نمي  قبول  راننده ها هم  و   زياده  ما  روستاي  تا  مدرسه 
اين  هم  شان  بهانه  و  ببرند  مدرسه  به  را  كنند كه ساره 
است كه جلوبندي ماشينشان به مرور خراب مي شود !!! 
وزن ساره هم سنگينه و نمي تونم خودم بغلش كنم به 
همين دليل ساره با وجود هوش عالي كه داره نمي تونه 
مدرسه  به  رفتن  ساره  آرزوي  بزرگترين  بره،  مدرسه  به 
باورمان  اصال  شد  گرفته  تماس  ما  با  كه  وقتي  است، 
نمي شد كه به همين راحتي يک وسيله آن هم رايگان 
در اختيار ما قرار خواهد گرفت، چرا كه بارها براي يک 
ويلچر به اين در و آن در زده بودم  اما نتيجه اي نگرفتم 
هم  درصد  يک  اگر  گفتم  خودم  پيش  دليل  همين  به 
اجراي اين طرح صحت داشته باشد به رفتنش مي ارزد، 
اين شد كه ساره را برداشتم و  از گراش كه 355 كيلومتر 
از شيراز فاصله داره با اتوبوس به شيراز آمديم. وقتي كه 
در  وسيله  كارتن  با  ها  خانواده  كه  ديدم  و  رسيدم  اينجا 
حال خروج هستند انگار همه دنيا را به من دادند. با اين 
كالسكه ديگه مي تونم خودم ساره را به مدرسه ببرم و 
تا وقتي كه زنده  ساره به آرزوش مي رسه. من و ساره 
كرد.  خواهيم  دعا  طرح  اين  اجراي  بانيان  براي  هستيم 

آرزويش  به  را  ساره  توانست  آسمان  به  راهی  طرح 
برساند اما به راستی چند كودك معصوم همانند ساره در 
كشورمان داريم كه رفتن به مدرسه بزرگترين آرزويشان 

است ؟ وظيفه ما در قبال اين كودكان چيست ؟ ...
- سختی های زندگی عشاير با وجود كودكان فلج مغزی ...

در مدت زمان اجرای طرح در استان فارس بارها شاهد 
حضور مردان و زنان عشاير بوديم كه به همراه فرزندشان 
با چهره هايی آفتاب  سوخته و لباسهای زيبای محلی به 
كه  توجهی  جالب  و  نكته عجيب  آمدند.  می  اجرا  محل 
اين خانواده ها به آن اشاره می كردند آن بود كه با توجه 
به آنكه فرزندشان  مدام به حالت دراز كشيده و خوابيده 
هستند و هيچ حركتی ندارند و با توجه به شرايط خاص 
محل زندگی شان ، حشرات بارها به آنها حمله می كنند! 

و اين يكی از بزرگترين مشكالت آنهاست .لذا از نظر اين 
خانواده ها ويلچر حمام با توجه به فاصله ای كه از سطح 
زمين دارد و كمربندهای محافظی كه روی آن قرار دارد، 
عالوه بر استحمام، وسيله ای بسيار مناسب برای نشاندن 

كودكان فلج مغزی در آنهاست.  
اين نكته نشان دهنده آن است كه اجرای كشوری طرح 
دهد،  می  ارائه  كه  خدماتی  بر  عالوه  آسمان  به  راهی 
خألهايی را در زندگی اقشار مختلف خانواده های كودكان 
به حال هيچ كس  تا  فلج مغزی نشان می دهد كه شايد 
به آن توجهی نكرده باشد، لذا شايسته است مسئولين ذی 
ربط به طرح راهی به آسمان از زاويه ای ديگر بنگرند و 
برای يكبار هم كه شده كاستن از مشكالت اين كودكان 
معصوم و خانواده های رنج ديده آنها را در برنامه كارها و 

فعاليتهای خود قرار دهند.
 

- گفت و گو با خانواده ها : 

داراب  از  كه  ساله   10 دوقلوهاي   ، مهدی  و  محمد  مادر 
آمده بود مي گفت : داشتن يک فرزند فلج مغزي به خودي 
را مختل خواهد  خود  روند عادي زندگي هر خانواده اي 
كرد، ديگر فكرش را بكنيد كه خانواده اي با بيش از يک 
از صبح  ما  داشت؟  خواهد  وضعيتي  چه  مغزي  فلج  فرزند 
آنها فلج  تا شب درگير كارهاي  محمد و مهدی هستيم. 
با مشكل  نيز  غذا خوردنشان  و حتي  مغزي شديد هستند 
منزل  كه  است  چندين سال  من  كه  كنيد  مي  باور  است. 
برادر و خواهر خود نيز نتوانسته ام بروم! زندگي اجتماعي 
ما به كلي محدود شده است. از وقتي بچه ها به دنيا آمده اند من 
را  نيز شغلش  استعفا دهم و همسرم  از كارم  مجبور شدم 
تغيير داده و به كار آزاد روي آورده است كه وقت بيشتري 
درگير  خانه  در  اينكه  بر  عالوه  بگذارد.  ها  بچه  براي  را 
براي  هستيم  ها  بچه  خواباندن  و  كردن  حمام  دادن،  غذا 
بيرون بردن بچه ها هم خيلي مشكل داريم، هر روز كه               
مي گذرد وزن بچه ها بيشتر مي شود و  اين بر مشكالت 
ما مي افزايد. از بس كه براي هر جابجايي بچه ها را بغل 
گرفته ام، مجبور شده ام دوبار كمرم را عمل كنم. خيلي 
به دنبال وسيله اي بوديم كه مخصوص اين بچه ها باشد 
كه شايد بخشي از مشكالتمان حل شود اما نتوانستيم در 
بازار، كالسكه مخصوص پيدا كنيم  اين طرح قطعا بسياري 
از مشكالت ما را حل خواهد كرد.مادر محمد و  مهدی 10 

سال است كه با مشكالت عديده ای مواجه است و كمک 
فكر  به  كه  نرسيده  آن  وقت  آيا  است.  نشده  او  به  چنداني 

هزاران مادر رنجديده همانند او باشيم ؟ 
- بازتاب اجراي طرح در رسانه ها  : 

پس از چند روز از شروع طرح، رسانه هاي استان فارس به 
اهميت اجراي اين طرح پي برده و گزارشي از اجراي طرح 
و صحبت خانواده ها در خصوص مشكالتشان و نظراتشان 
روزنامه  گزارشگران  توسط  آسمان  به  راهي  طرح  به  راجع 
( در  استان فارس  پرتيرا ژ  از روزنامه هاي  ) يكي  نگاه  نيم 
عبادت     بوي  اينجا   «  : عنوان  با  روزنامه  اين   1493 شماره 
مختلف  خبرگزاريهاي  همچنين  رسيد.  چاپ  به   ،» آيد  مي 
منتشر  را  طرح  اجراي  خبر  نيز  فارس  خبرگزاري  جمله  از 
نموده و اقدام مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( را در كاهش 
مؤثر  و  مفيد  مغزي  فلج  كودكان  هاي  خانواده  مشكالت 

خواندند. 
- ايستگاه پايانی قطار طرح در استان فارس : 

اجراي طرح در شهر شيراز نيز با موفقيت به پايان رسيد و با 
ذهني سراسر خاطره و قلبي پر از انگيزه خدمت به كودكان 
و   ادب، گل  و  ناچار شهر شعر  به  مغزي سراسر كشور  فلج 
موسم  در  فارس  مردم  اينكه  اميد  به  كرديم  ترك  را  نارنج 
باشند كه  بهار شاهد كودكان معصوم و دوست داشتني اي 
سوار بر كالسكه يا در حال راه  رفتن با واكرهايي با رنگهاي 
اين   به  روند  مي  طبيعت  رستاخيز  استقبال  به  زيبا،  و  شاد 
نسبت  مسئولين  و  مردم  دل  در  رستاخيزي  شاهد  كه  اميد 
به كليه معلولين به وي  ژه كودكان دوست داشتني فلج مغزي 

باشند. 

يك  اجرای  زمان  مدت  در 
در  آسمان  به  راهی  طرح  ای  هفته 
ازكودكان  نفر   460 فارس،  استان 
گرفتند  قرار  كارشناسی  ارزيابی  مورد 
آنها  از  نفر   339 به  بين  اين  از  كه 
آموزشی  كمك  و  توانبخشی  وسايل 

شد.  اهدا  رايگان  صورت  به 
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ضرورت توجه به آموزش

 نحوه صحيح مراقبت  از كودكان فلج مغزي

 به خانواده ها 

اگر آموزش براي كودكان داراي اختالالت ذهني و جسمي از همان دوران كودكي آغاز شود، باعث پيشرفت شرايط 
ذهني و جسمي آنها خواهد شد. معمواًل انجام بسياري از اعمال توسط اين كودكان در مقايسه با كودكان عادي، داراي 
تأخير است. ولي با اجراي برنامه هاي توانبخشي مستمر و مناسب، اين تأخير به حداقل مي رسد و اين كودكان در 
مراكز توانبخشي تجارب آموزشي مفيدي را مي توانند به دست آورند. اگرچه خدمات درماني و توانبخشي و مداخالت 
زودهنگام در اين مراكز از بدو تولد كودك تأثير فراوني در رشد ذهني كودك و بهبود شرايط فردي و اجتماعي در 
آينده خواهد داشت، اما نبايدنقشي را كه خانواده مي تواند در كنار اين خدمات تخصصي، در جهت بهبود وضعيت 

كودك انجام دهد را به فراموشي سپرد... 

ثر  ا در  كه  است  حركتي  معلوليتي  مغزي  فلج 
قبل  دوران  در  تكامل  حال  در  مغز  ديدن  صدمه 
يجاد  ا عمر  اول  سال  چند  يا  و  تولد  حين  تولد،  ز  ا
كشورهاي  در  مغزي  فلج  شيوع  ميزان  شود.  مي 
در  و  زنده  تولد  ر  هزا هر  در   9 /5 تا   6 مختلف 
فلج  كودكان  است.  شده  برآورد  ر  هزا در   2 يران  ا
نبخشي  توا مدت  طوالني  هاي  دوره  نيازمند  مغزي 
سيستمي  درون  در  معلوليت  كه  آنجا  ز  ا هستند. 
ز  ا بسياري  پيوندد   مي  وقوع  به  ده  نوا خا نام  به 
كه  باورند  ين  ا بر  نبخشي  توا حوزه  متخصصان 
در  معلوليت  ز  احرا ز  آغا ز  ا ده  نوا خا فعال  حضور 
كودك  ذهني  و  جسمي  مهارتهاي  سطح  رتقاي  ا
در  و  ا نمنديهاي  توا مطلوب  سطح  به  رسيدن  و 

ين  ا استعدادهاي  شدن  شكوفا  لذا  رد.  دا ينده  آ
نبخشي  توا كز  مرا همكاري  نيازمند  كودكان 
به  لدين  وا بستگي  وا ين  برا بنا است.  لدين  وا و 
مسئوليتهاي  كليه  سپردن  و  درماني  كز  مرا
كز،  مرا ين  ا به  فرزندشان  آموزشي  و  تربيتي 
و  كودك  استعدادهاي  تمامي  نست  توا نخواهد 
قع  وا در  ند.  برسا فعل  به  را و  ا لقوه  با نمنديهاي  توا
باشند  داشته  توجه  يد  با كودكان  ين  ا لدين  وا
كه  است  نهادي  مهمترين  و  ولين  ا ده  نوا خا كه 
آن شكوفا مي شود،   علي  در  استعدادهاي كودك 
نها  آ عاطفي  بستگي  وا كه  كودكان  ين  ا الخصوص 
ير  سا ز  ا بيشتر  شان  ده  نوا خا اعضاي  و  لدين  وا به 
ا  ر بايدآموزشهايي  ها  ده  نوا خا لذا  هاست.  بچه 

محيط  در  شود  مي  ئه  را ا نبخشي  توا كز  درمرا كه 
و  عاطفه  ز  ا ر  سرشا شرايطي  در  و  نه  خا گرم 
دركالسهاي  يند،  نما ر  تكرا خود  فرزند  با  محبت 
آموزش  براي  كز  مرا ين  ا كه  مشاوره  و  آموزشي 
ر  رفتا مناسب  و  صحيح  نحوه  جهت  ها  ده  نوا خا
 . . . و  زندگي  محيط  سازي  مناسب  فرزندشان،  با 
نقش  باشندو  داشته  فعال  حضور  كنند  مي  ر  برگزا
شكوفا  در  جايگاه  مهمترين  بعنوان  ا  ر ده  نوا خا

كنند. باور  فرزندشان  لقوه  با استعدادهاي  شدن 

تنها      نبخشي  توا كز  مرا كه  داشت  توجه  يد  با
دهند  ئه  را ا درماني  و  كلينيكي  خدمات  نند  توا مي 
را  ندكي  ا زمان  مدت  تقريبًا  مراجعين  كه  چرا 
و  لدين  وا ليكه  حا در  نند  ا گذر مي  مراكز  ين  ا در 
نيازهاي  تأمين  مرجع  مهمترين  ده  نوا خا اعضاي 
همچنين  هستند،  ها  بچه  ين  ا ني  روا و  عاطفي 
در  د  فرا ا ين  ا شديد،  عاطفي  بستگي  وا دليل  به 
و  كنند  مي  رفتار  راحتتر  ر  بسيا نه  خا محيط 
رند  دا نها  آ به  بيشتري  توجه  و  شناخت  لدين  وا
نه  خا درمحيط  نها  آ با  ا ر بيشتري  زمان  مدت  و 
ساز  زمينه  مر  ا همين  و  نند  ا گذر مي  اجتماع  يا 
شكوفا  و  د  فرا ا ين  ا آموزشي  مشكالت  شناسايي 
شود  مي  نها  آ نهفته  استعدادهاي  ز  ا بسياري  شدن 
و  نبخشي  توا برخدمات  صرف  تكيه  با  بسا  چه  كه 
به  ضروري  غير  مراجعات  در  زمان  كردن  سپري 
شكوفاشدن  و  شناسايي  فرصت  درماني،  كز  مرا

برود. دست  ز  ا نها  آ

نبخشي  توا خدمات  ز  ا استفاده  با  كلي  طور  به 
شناسايي  كودكان  ين  ا زاستعدادهاي  ا برخي  تنها 
رسيدن  لدين  وا مطلوب  كه  صورتي  در  شود  مي 
مر  ا ين  وا است  كودك  نبه  جا همه  رشد  به 
در  ده  نوا خا هدفمند  و  وقفه  بي  ليت  فعا بدون 
در  كودك  نهفته  استعدادهاي  شناخت  راستاي 
مهارتهاي  آموزش  براي  تالش  و  نه  خا محيط 
ز  ا كه  شناختي  به  توجه  با  اجتماعي  و  فردي 
ز  ا استفاده  ر  كنا در  رد  دا فرزندش  نمنديهاي  توا

بود.  نخواهد  پذير  امكان  نبخشي  توا خدمات 

نقشي  اهميت  ز  ا لدين  وا ز  ا بسياري  نه  متأسفا ما  ا
فرزند  اجتماعي  و  فردي  مهارتهاي  رتقاي  ا در  كه 
آموزش  نيازمند  مر  ا ين  ا و  نيستند  واقف  رند  دا خود 
نبخشي  توا كز  مرا نهاست.  آ به  نقش  ين  ا اهميت 
ر  كنا در  بايد  معلوليت،  زمينه  در  فعال  درماني  و 
ين  ا به  نبخشي  توا راستاي  در  كه  ليتهايي  فعا
آموزش  به  بيشتري  توجه  دهند،  مي  نجام  ا د  فرا ا
هاي  برنامه  و  كالسها  برگزاري  قالب  در  لدين  وا

باشند. داشته  اي،  مشاوره  و  آموزشي 

كه  بپذيرند  ا  ر قعيت  وا ين  ا يد  با لدين  وا
ند  توا نمي  نها  آ جسمي  يا  ذهني  فرزندمعلول 
خودش  وسال  سن  هم  عادي  كودكان  نند  هما
در  و  تالش  صبر،  با  ما  ا بياموزد؛  يا  كند  رفتار 
آموزش  براي  مناسب  وقت  دادن  ر  قرا اختصاص 
خدمات  ز  ا استفاده  و  نه  خا در  فرزندشان  تربيت  و 
نست  توا خواهند  درماني  و  نبخشي  توا كز  مرا
لبته  ا باشند.  فرزندشان  پيشرفت  و  رشد  شاهد 
محدوديتها  به  توجه  با  مر  ا ين  ا كه  است  بديهي 
متفاوت  است  آن  درگير  كودك  كه  اختالالتي  و 
كه  فردي  لقوه  با نمنديهاي  توا ميزان  مثال  است 
فردي  با  رد  دا شديد  جسمي  و  ذهني  اختالالت 
تفاوت  برد  مي  رنج  جسمي  مشكالت  ز  ا تنها  كه 
هر  در  كه  است  كرده  ثابت  وعلم  تجربه  ما  ا رد  دا
در  را  نقش  مهمترين  ده  نوا خا زمعلوليت،  ا سطحي 

رد.  دا كودك  نهفته  استعدادهاي  پرورش 

خدمات  از  استفاده  با  كلي  طور  به 
استعدادهاي  از  برخي  تنها  توانبخشي 

صورتي  در  شود  مي  شناسايي  كودكان  اين 
همه  رشد  به  رسيدن  والدين  مطلوب  كه 
فعاليت  بدون  امر  اين  و  است  كودك  جانبه 
راستاي  در  خانواده  هدفمند  و  وقفه  بي 
در  كودك  نهفته  استعدادهاي  شناخت 
مهارتهاي  آموزش  براي  تالش  و  خانه  محيط 
از  به شناختي كه  با توجه  فردي و اجتماعي 
استفاده  كنار  در  دارد  فرزندش  توانمنديهاي 
از خدمات توانبخشي امكان پذير نخواهد شد. 
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روايت روزنامه » نيم نگاه « شيراز از اجراي طرح راهي به آسمان 

اينجا بوی عبادت می آيد 

اهداء وسايل توانبخشی  به كودكان  فلج مغزی  2 تا 14 سال 

توسط مؤسسه توانبخشی وليعصر )عج(

 به دنبال آدرسی می گردی كه نوشته پارچه ای بر روی نرده های 
آهنی يک ساختمان چشمانت را نوازش می دهد : »طرح اهداء وسايل 
راهنمايی  دنبال  به  و  شوی  می  ساختمان  وارد  توانبخشی«،  كمک 
برای ورودت می گردد كه در حياط ساختمان نوشته ای را می بينی 
به  راهی  اجرای طرح  مكان  »به سمت  دهد:  نشان می  را  مسير  كه 
بينی  وارد فضای داخلی ساختمان می شوی و می  نهايتاً  آسمان« و 
سنين  در  معصوم  از  تر  معصوم  كودكانی  است.  قصه  آغاز  تازه  اينجا 
تو  به  نگاه كردن  توان  والدينشان حتی  آغوش  در  تا 14 سال كه   2
اين  آنها  نگاه خسته  پدر و مادرهايی كه  بينی و  را می  ندارند  را هم 
بار بويی از اميد هم می دهد. مانند هميشه در چنين مواقعی تازه به 
هم  باز  و  داری  اختيار  در  كالنی  های  نعمت  چه  كه  آوری  می  ياد 
باشي!  نهايتش  بی  الطاف  بايد شاكر  آن گونه كه  ای  فراموش كرده 
بعد از گذر از اين راهرو كه حرف های   بی نهايت زيادی برای گفتن 
كه  است  زمان  اين  و  بينی  اجرای طرح می  در سالن  را  دارد خودت 

هر         برای  بايد  است  مغزی  فلج  فرزند  دارای  كه  مادری  گويد  می 
جابه جايی فرزندش او را در آغوش بگيرد كه هر چه سن كودك باالتر  
می رود وزن او نيز بيشتر شده و فشارهای جسمی زيادی به اين مادر 
اوج جوانی  در  مادران  اين  از  بسياری  ای كه  به گونه  وارد می شود 
متحمل دردهای مزمنی در ناحيه كمر، زانو و دست ها و پاهای خود 

هستند و مجبور به عمل جراحی می شوند.
اشاره  مغزی  فلج  كودكان  والدين  مشكالت  ساير  به  همچنين  وی   
نموده و اذعان می دارد: مؤسسه در زمينه خانواده به يک نقطه بسيار 
مطلوب رسيده است به گونه ای كه تمام سعی خود را در زمينه آگاه 
ساختن خانواده از نحوه خواباندن، غذا دادن، حمام كردن درك زمان 
گرسنگی و تشنگی كودك و نيز حمل كودك به كار گرفته است چرا 
كه با بزرگ شدن اين كودكان مشكالت آنها نيز بزرگ می شود كه 
در موازات رشد اين مشكالت، عدم آگاهی خانواده باعث بروز صدمات 
شديدی به كودك می شود كه از جمله اين  صدمات در رفتگی لگن در 
اين كودكان می باشد. در صورتی كه اگر والدين آگاهی داشته  باشند  

با انجام  چند كار ساده می توان مانع از  بروز اين آسيب شد.
 كارشناس ارشد كار درمانی اضافه می كند مؤسسه توانبخشی وليعصر 
برای كاهش مشكالت خانواده ها در دو بخش تأمين وسايل كمک 
تحت  را  آنان  های  خانواده  و  معلول  كودكان  آموزشی،  و  توانبخشی 

پوشش قرار می دهد.

 معاون توانبخشی موسسه توانبخشی وليعصر اضافه می كند موسسه برای 
آموزش انواع برخوردهای حركتی شامل خواباندن، تغذيه و بغل كردن 
كودكان و حمل آنها در محيط های مختلف اقدام به ساخت يک سری 
فيلم های آموزشی كرده است كه تهيه اين فيلم ها به دليل انجام كار 
تخصصی به زبان ساده كار دشواری بوده است چرا كه اين فيلم های 
آموزشي بايد برای همه خانواده ها قابل استفاده باشد و نيز شرايط به 
گونه ای در اين فيلم ها طراحی شده باشد كه خانواده با ساده ترين 
امكانات موجود در خانه بتواند بخشی از كارهای توانبخشی را آموزش 

ديده و انجام دهد.
 35 حدود  سازد:  می  نشان  خاطر  كاردرمانی  ارشد  كارشناسان  اين   
شركت  طرح  اين  در  فارس  استان  در  مغزی  فلج  كودكان  از  درصد 
كردند به دليل عدم آگاهی خانواده ها و همچنين عدم آموزش طرح 
صحيح حمل كودك، دچار در رفتگی لگن بوده اند كه ارائه فيلم های 
اين گونه مشكالت  تواند در كاهش  اين خانواده ها می  به  آموزشی 
تأثير چشمگيری داشته باشد مردانی يادآور می شود: آموزش خانواده 
مورد     توسط بخش های تخصصی  متأسفانه  كه  مغزی  فلج  كودكان 
بی توجهی قرار گرفته است به عنوان كليد حل بخشی از مشكالت اين 
كودكان مطرح می باشد و مؤسسه توانبخشی وليعصر به صورت بسيار 

جدی به اين مقوله ورود پيدا كرده است.
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به  )عج(  وليعصر  توانبخشي  مؤسسه  دهي  خدمات  روند 
خانواده ها : 

 معاون توانبخشي مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( در ادامه اين گفت و گو 
روند  دارد:  مي  اظهار  مؤسسه  اين  خدمات  ارائه  چگونگي  مورد  در 
خدمات دهي به خانواده ها بسيار ساده است به گونه اي كه با همكاري 
در  اجراي طرح  از  مغزي  فلج  داراي كودك  خانواده هاي  بهزيستي، 
مركز استان محل سكونتشان مطع مي شوند و در سايت مؤسسه ثبت 
نام كرده و مشخصات كامل فرزند و نوع معلوليت ونيازمندي هاي او 
كارشناسان  كه  روزهايي  راستا طي  در همين  كه  كنند  اعالم مي  را 
مؤسسه در استان مورد نظر مستقر هستند، والدين و كودكان به محل 
ارائه خدمت مراجعه كرده و مورد ارزيابي قرار مي گيرند كه بر اساس 
نوع معلوليت و شدت آن وسيله مورد نياز به صورت رايگان به كودك 
اهدا مي شود كه عالوه بر اين فيلمها و كتابچه هاي آموزشي تهيه 

شده توسط مؤسسه نيز جهت استفاده در اختيار والدين قرار مي گيرد.
 مردانی اظهار می دارد كه در استان فارس 654 نفر در سايت موسسه 
ثبت نام كردند كه با توجه به شرايط تخصصی مورد نظر و سطح حركتی 
كودك 455 نفر از اين افراد واجد شرايط دريافت وسايل توان بخشی 

شناخته شده اند.

در  فارس  استان  معلولين  به  بيشتری  رسانی  اطالع  انتظار 
خصوص اجرای طرح داشتيم.

 وی با اشاره به اينكه طرح راهی به آسمان طرحی بزرگ و جامع و 
كاری غير شعاری است می گويد بعد از اجرای طرح می توان نتايج 
آنان  حتی حضور  و  معلولين  های  خانه  در  نزديک  از  را  آن  مطلوب 
در سطح شهر و همچنين در كاهش مشكالت جسمی مادران و نيز 
كاهش مراجعه اين خانواده ها به سازمان بهزيستی مشاهده كرد كه 
معاون  دهد  می  ارتقاء  را  معلولين  اجتماعی  جايگاه  موارد  اين  تمام 
مطلوب  و  مثبت  پيامدهای  تصريح  با  توانبخشی  موسسه  توانبخشی 
به  اطالع رسانی  ما در خصوص  انتظار  دارد:  اظهار می  اجرای طرح 
معلولين و حضور آنها در اين طرح برای دريافت وسايل توانبخشی و 

آموزشی در شهر شيراز بيش از اين بود.
مردانی در مقايسه ميزان مشاركت سازمان بهزيستی در استان يزد و 
فارس برای اجرای طرح راهی به آسمان می گويد هر چند ميزان شيوع 
معلوليت برای ما در استان های مختلف مشخص نمی باشد اما با توجه 

به جمعيت استان فارس در مقايسه با استان يزد به وضوح می توان 
گفت ميزان مشاركت در استان يزد برای اجرای طرح مذكور فوق العاده 

از استان فارس بيشتر بوده است.
بهزيستی  از سوی  اعالم شده  آمار  كند طبق  می  نشان  خاطر   وی 
استان فارس حدود 1800 كودك بين سنين 2 تا 14سال در اين استان 
)به غير از كودكان معلول مراكز شبانه روزی( مشكل حسی - حركتی 
دارند كه با اين وجود حدود 654 نفر از اين كودكان در سايت اجرای 

طرح ثبت نام كرده اند.

از زبان پدر و مادران كودكان معصومي كه طعم شيرين سالمتي 
را نچشيده اند : 

فاطمه 7 ساله كودك مبتال به فلج مغزي يكي از كودكاني است كه در 
اين سالن حضور او و پدر و مادرش كه لبخند خسته اي بر لبان آنها بود 

توجه ما را به خود جلب كرد.

مادر فاطمه در حالي كه كودك معصومش را در آغوش گرفته و در 
سالن اجراي طرح به تماشاي فيلم آموزشي نشسته است، مي گويد: 
فاطمه توانايي راه رفتن و حرف زدن را ندارد. او از مشكالت كودكش 
به  مبتال  فاطمه  مداوم  حمل  اثر  در  كه  دارد  مي  اظهار  و  گويد  مي 

روماتيسم و كمردرد شده است، استحمام فاطمه بسيار مشكل است.

او مي گويد:  تا كنون هيچ وسيله حمل مناسبي براي دخترش پيدا 
نكرده است ضمن اينكه هيچ برنامه آموزشي نيز براي خانواده آنها تا 

به امروز ارائه نشده است. 

مادر فاطمه از فيلمهاي آموزشي كه در حال پخش بوده و به صورت 
سي دي نيز در اختيار آنها قرار مي گيرد اظهار خرسندي مي كند و    
مي گويد :  اميدواريم ويلچري كه امروز براي حمل فاطمه در اختيارمان 

قرار مي گيرد بتواند بخشي از مشكالتمان را حل كند.

محمدمهدي          مادر  است.  خانواده  دوم  بچه  ساله   5 مهدي  محمد 
نرسيده،  به مغزش  اكسي ژن  و  آمده  دنيا  به  دير  فرزندش   : مي گويد 
هنگام تولد كبود و صورتش چروكيده بوده است. او از مشكالت مربوط 
به حمل محمدمهدي مي گويد : كمر درد گرفته ام و روز به روز بر 

مشكالت جابجايي محمدمهدي افزوده مي شود. 

وي اظهار مي دارد كه در اين پنج سال هيچ كمكي از سوي سازمان 
بهزيستي شامل محمدمهدي نشده است. اين مادر از اجراي طرح راهي 
به آسمان اظهار خرسندي مي كند و مي گويد : برنامه هاي آموزشي 
خيلي مي تواند به ما كمک كند ضمن اينكه با وسايلي كه در اختيار 
ما قرار مي گيرد جابجايي و حركت محمدمهدي براي من راحت تر 

خواهد بود.

فاطمه ده ساله دختر معصومي كه بار اندوه سنگين چشمهاي مادرش 
ما را به سمت او مي كشاند از او در مورد فاطمه مي پرسيم. فاطمه دير 
به دنيا آمده است و دچار فلج مغزي است او توانايي انجام هيچ كاري 

را ندارد حتي غذا هم بسيار به سختي مي خورد.

مادر فاطمه كه از جهرم براي استفاده از مزاياي اين طرح آمده بود، 
مي گويد :  فاطمه زماني كه 6-5 ساله بوده است، 70 جلسه كاردرماني 
هر  بايد  كاردرماني  ساعت  نيم  از  استفاده  براي  كه  است  داده  انجام 
روز به شيراز مي آمديم.مادر فاطمه مي گويد: هيچ مركزي نيست كه 
بچه هايي مانند فاطمه را بشود حتي چند ساعت آنجا گذاشت. او از 
هزينه هاي متعدد فاطمه از جمله هزينه پزشک او مي گويد و اظهار                       
مي دارد : هفته اي بيش از ده هزار تومان تنها هزيه پوشاك فاطمه است.

اين مادر با اشاره به اين كه تاكنون هيچ وسيله اي براي حمل فاطمه 
در  امروز  اي كه  نگرفته است مي گويد: كالسكه  قرار  اختيارشان  در 
اختيارمان قرار مي گيرد مي تواند از از ساييدگي گردن و دست درد 

من بكاهد.

رضا 11 ساله كه پدرش به ما مي گويد رضا دچار فلج مغزي است در 
حال حاضر وزنش زياد شده است و قدش بلند و شرايط بلند كردن او 
بسيار سخت. حمام كردن رضا بسيار سخت است او را در كف حمام  
مي خوابانيم و استحمام مي دهيم. چشمان رضا نمي بيند و كاردرماني 
هم سودي براي او ندارد. براي دريافت كالسكه بارها به بازار و بهزيستي 
وقتي شنيديم كه  ايم.  پيدانكرده  اما وسيله مناسب  ايم  مراجعه كرده 
توانيم  قرار مي گيرد كه   مي  ما  اختيار  در  اي  اين طرح وسيله  در 
شديم.  خوشحال  خيلي  كنيم  استفاده  آن  از  رضا  كردن  حمام  براي 

         ارائه خدمات 
ارتوپدفني 

 و دندانپزشكي 
در استان فارس

از اجراي طرح 
راهي به آسمان

گزارش بهزيستي
  استان فارسي 

پوسيدگي دندان برخي از كودكان فلج مغزي كه در طرح راهي به آسمان استان فارس 

شركت كرده بودند به گونه اي بود كه عدم رسيدگي به موقع به آنها صدمات جبران ناپذيري 

به سالمت اين كودكان وارد مي كرد عالوه بر اين برخي از كودكان نيز نياز مبرم به وسايل 

ارتوپدي استاندارد داشتند ولي خانواده آنها توان مالي تهيه اين وسايل را نداشت. لذا مؤسسه 

توانبخشي وليعصر بر آن شد در ادامه روند ارائه خدمات دندانپزشكي و ارتوپد فني به كودكان 

نيازمند شركت كننده در طرح راهي به آسمان، اين خدمات را در استان فارس نيز در قالب 

اجراي طرح ارائه دهد. لذا پس از عقد تفاهم نامه همكاري با دانشگاه دندانپزشكي شهيد 

صدوقي يزد و جمعيت هالل احمر ، به حمد خدا توانست به 21 نفر از كودكان فلج مغزي 

استان فارس ++ خدمات دندانپزشكي و به 50 نفر از اين عزيزان نيز خدمات ارتوپد فني ارائه 
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بچه هاي آسماني 
دنياي بچه ها زيباست، پرازعشق ودوست داشتن ناب است، پر از آرزوهاي قشنگ است  و پر است از اميد... كودكان فلج مغزي يا آنهايي كه مشكالت جسمي حركتي دارند، 

از كودكي مجبور به تحمل سختيهاي زندگي هستند. انگارخيلي زودتر از هم سن وسالهايشان بزرگ مي شوند و دنياي بزرگترها را تجربه مي كنند. تقابل دنياي سخت آدم 

بزرگها و دنياي رويايي كودكي شان باعث شده است كه حرفهايشان دل انگيز تر، آرزوهايشان دوست داشتني تر و چهره شان در ذهنها ماندگار تر شود : 

خواهرانه اي دوست داشتنياز رويا تا واقعيت 
روسري زردرنگ وچكمه هاي صورتي اش 
داشت  اش  كودكي  شاد  دنياي  از  نشان 
از  اش  نجيبانه  ورفتار  متين  چهره  اما 
اثبات  براي  وقفه  بي  پشتكاري  و  تالش 
اش  بيماري  با  جنگيدن  و  تواناييهايش 
فاطمه 11 ساله و ساكن  داشت.  حكايتها 
تيزهوشان  مدرسه  در  او  است.  شيراز 
تنها  و  مادر  به همراه  درس مي خواند 

و                  بود  همديگر  به  حواسشان  مدام 
جدا  هم  از  لحظه  يك  حتي  خواستند  نمي 
باشند. زينب و نازيال خواهران 10 و 12 
همراه  به  كه  بودند  استهباني  زيباي  ساله 
مادر و برادرهايشان به محل اجراي طرح 
آمده بودند. هر دو مدرسه نمونه مي رفتند 
و حافظ چند جزء از قرآن بودند. با وجود 
مشكالتي كه در تكلم و اداي حروف داشتند

كه  خواهري  و  مادر  بود،  آمده  اجراي طرح  محل  به  خواهرش 
اي  روحيه  و  دادند  مي  فاطمه  به  كه  بنفسي  اعتماد  و  انرژي  با 
اند.  داشته  فاطمه  موفقيتهاي  در  بسزايي  نقش  بي شك  داشتند  كه 
آرامش دلنشيني در لحن صدايش بود و با غرور از لوحهاي تقدير 
و مقامهايي  كه براي المپيادهاي علمي، خوش نويسي و نقاشي ها 
وشعرهاي زيبايش گرفته بود صحبت مي كرد. شايد اين موفقيتها 
براي خيلي هايي كه در شرايط فاطمه هستند به رويا  شبيه باشد 
اما فاطمه دختر متين و اميدوار شيرازي ثابت كرده است كه رويا 

را نيزمي توان به واقعيت تبديل كرد. 

فوق  استعداد  كه  بود  استهباني  ساله  متين 12  پسر  محمد صادق 
اين  از آرزوهاي محمدصادق  يكي  العاده اي در شطرنج داشت. 
بود كه در آينده به مقام استاد بزرگي شطرنج برسد. محمدصادق 
نزديك به 40 كيلو وزن داشت و پدر و مادرش براي هر جابجايي 
مجبور بودند او را بغل بگيرند. ناگفته نماند پدر محمد صادق كه 
راه  بتواند  محمدصادق  كه  بود  كرده  زيادي  تالش  بود  هم  معلم 
برود تا جايي كه سفارش ساخت كفش و اسپيلنت مخصوص داده 
بود يا واكرش را مناسب سازي كرده بود اما همه اينها كمكي در 
راه رفتن واستقالل محمد صادق نكرده بود. محمد صادق از اينكه 
مادرش به خاطر سنگيني وزن او دچار كمردردهاي مزمن بود 
احساس خوبي نداشت و با اينكه دوست داشت مستقل راه برود اما 
به خاطر اينكه به مادر و پدرش كمكي كرده باشد قبول كرد از  

 كالسكه اي كه به او اهدا مي شود استفاده 
اهدايي  وسايل  است  ذكر  به  الزم  كند. 
طرح در صورتي به خانواده ها اهدا مي 
شود كه كودك فلج مغزي از آن استفاده 
كند در صورتيكه بنا به هر دليلي خانواده 
بل  قا يش  ا بر سيله  و كه  يد  بگو

استفاده نيست فرصت استفاده از آن وسيله به ديگري داده مي شود.
پدر محمدصادق مي گفت در اين 12 سال هيچ كمكي به وي نشده 
است و صادقانه اظهار مي كرد كه هنوز هم باورم نمي شود بدون 
هيچ رفت وآمدي وسيله اي مناسب كه كمك زيادي در حمل و جابجايي 
به نظر من  خدمتي   . اهدا شده است  به ما  فرزندمان خواهد كرد 
بزرگتر از اين به بچه هايي همچون محمدصادق نمي توان انجام داد. 

تماس سعي شان در اين بود كه قرآن را با قرائت بخوانند. 
با وجود مشكالتي كه زينب ونازيال در رفت و آمد به مدرسه و 
حتي جابجايي در محيط مدرسه داشتند اما در درسهايشان موفق 
بودند و افتخارات زيادي را در زمينه درسي كسب كرده بودند. 
آرزويشان اين بود كه بتوانند مستقل راه بروند و وابسته به مادر 
و برادرهايشان نباشند. خوشحاليم كه با اهداي واكر و كالسكه به 
زينب و نازيال گامي كوچك در تحقق نسبي بخشي از آرزويشان 

برداشته ايم ...

محمد صادق وآرزوي استاد بزرگي شطرنج

 خبرنامه طرح راهي به آسمان 
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بچه هاي آسماني 

خنده هايش نماد زندگي و
 

اميد بود... 

بزرگترين آرزويم مستقل 

راه رفتن است. 

جسمي  مشكالت  و  است  ساله   14 سميرا 
از  بنشيند،  تواند  نمي  سميرا  دارد.  شديدي 
غذا  راحتي  به  يا  و  كند  استفاده  دستهايش 
از  كه  است  گرفته  ياد  اين  وجود  با  بخورد. 
پاهايش استفاده كند و نقاشيهاي زيبايي هم به 
پاهايش مي كشد. سميرا مجبور است  وسيله 
سالي 3 بار مري اش را عمل كند و هرچند 
كه  بزند  بوتاكس   دستهايش  به  يكبار  وقت 
آنها  خانواده  به  را  زيادي  هزينه  امر  اين 
پشتكار  با  زن  سميرا  مادر  كند.  مي  تحميل 
و مصممي است كه يك تنه مشكالت زندگي 
و  پدر  كشد.  مي  دوش  به  را  معلول  سه  با 
برند  معلوليت رنج مي  از  نيز  برادر سميرا 

اما اين مسائل باعث نشده است كه مادر سميرا 
جسمي  وضعيت  بهبود  براي  و  شود  نااميد 
به  بار  سه  حال  به  تا  او  نكند.  تالش  سميرا 
انتخاب  مدرسه  طرف  از  نمونه  مادر  عنوان 
شده است و تمام تالشش اين است كه حداكثر 
تواناييهاي فرزندش را به فعل برساند. ناگفته 
نماند كه مادر سميرا گله هايي هم از مسئولين 
و  دارد  جامعه  در  مردم  از  برخي  رفتار  و 
احترام  براي  بيشتر  سازي  فرهنگ  خواستار 
به معلولين در بين جامعه است. او معقتد بود 
كه كالسكه اهدايي مؤسسه كمك بزرگي به او 
خواهد كرد و براي بانيان اين طرح  آرزوي 

سعادت و نيك بختي داشت. 

به پرنده اي زيبا مانند بود كه از قفس رها شده است. شاد و آزاد و 
رها با واكري كه به او اهدا شده بود مي دويد و مي خنديد، خنده 
اي كه اين روزها آرزوي خيلي ها شده، خنده اي بلند، از ته دل 
و بي دغدغه . بي شك ياسمن يكي از آن بچه هاي آسماني است 
كه هيچگاه از خاطر تيم اجرايي طرح راهي به آسمان نمي رود. 
مگر مي شود ذوق و شوق كودكانه او را هنگامي كه شاد وآزاد 
با واكرش مي دويد را فراموش كرد. مگر مي شود چهره مادرش 
را در حالي كه اشكهايش را پاك مي كرد و مي گفت ياسمن براي 
اولين بار است كه مي تواند خودش راه برود را فراموش كرد. با 
اينكه پدرش همراهشان نيامده بود مدام او را صدا مي كرد انگار 

مي خواست پدرش هم شاهد اولين قدمهاي مستقلش باشد ... 

اسمش نيز مانند خودش زيبا است: نرجس . نرجس 10 ساله ، كالس 
چهارم و خيلي آرام و صبور است. پدر نرجس مي گفت : نرجس 
تكاليف مدرسه اش  مي كند و  بيشتر وقتش را صرف مطالعه و 
خيلي كم حرف و بي حاشيه است. نرگس در راه رفتن مشكل دارد و                   
نمي تواند مستقل راه برود، به همين خاطر مدام بايد يكي همراه او 
باشد وبه او در راه رفتن كمك كند. اما نرجس با غرور كودكانه دوست 
داشتني اش بيشتر دوست دارد دستش را به ديوار بگيرد و به سختي راه 
برود تا اينكه بخواهد ازكسي كمك بگيرد. واكر اهدايي مؤسسه كمك 
بزرگي به نرجس براي  استقالل در راه رفتنش انجام داد. بنابراين 
نرجس با شركت در طرح هم به بخشي از آرزويش دسترسي پيدا كرد 
و هم مصمم تر در راه هدفش كه دكتر شدن است گام بر مي دارد...

اراده اي مثال زدني 
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ها  نوشته  دل   

كه                          هنگامي  آدمهاست.  دل  حرف  رساندن  قاصدك  نوشتن، 
مي نويسيم راحت تر مي توانيم عقايد، باورها و احساساتمان را راجع 
به يك موضوع مطرح كنيم. در همين راستا در زمان اجراي طرح راهي 
به اسمان دفتري نيز براي ثبت دل نوشته هاي خانواده هاي شركت 

كننده در طرح تعبيه شده است. 
شركت  هاي  خانواده  نظرات  ها،  نوشته  دل  اين  از  قسمتي  خواندن 

كننده در طرح را نسبت به اين طرح به خوبي نشان خواهد داد: 

 خبرنامه طرح راهي به آسمان 
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خدا براي شما خوش بخواهد كه دست اندركار اين كار بزرگ شده ايد. هيچ كس صداي 
دستهاي  با  شما  ولي  داند  نمي  را  ما  هاي  بچه  و  ما  هاي  خواسته  و  شنود  نمي  را  ما 
توان  و  قدرت  شما  براي  خدا  از  هم  ما  شتافتيد،  هايمان  وبچه  ما  كمک  به  پرتوانتان 
مضاعف مي طلبيم. اجركم عنداهلل                               مادر علي - 1391/11/27                      

                                   

اين  در  كه  )عج(  وليعصر  توانبخشي  مؤسسه  محترم  مسئولين  از  تشكر  و  تقدير  عرض  با 
كليه  اجر  كنند.  مي  خدمت  ندارند  گناهي  هيچ  كه  انسانهايي  به  خداپسندانه  و  خير  طرح 
عزيزان با خداوند تبارك و تعالي. انشااهلل كه توشه حيات اخروي عزيزان قرار گيرد.                              
                                                                           پدر عليرضا - 1391/11/29

را      شما  محبت  اين  و  متشكرم  بسيار  شما  خداپسندانه  كار  اين  از  محسن   پدر  اينجانب 
به  موقع  هر  كه  است  دعايي  هم  انجام  توانم  مي  كه  كاري  تنها  كنم.  جبران  توانم  نمي 
فرزندم مي نگرم نثار شما مي كنم . اميدوارم خداوند اجر بسيار بزرگ نثار شما كه كمي از 

بفرمايد.  را مرحم بخشيديد عطا  سختي و مشكالتم 
                                                                     پدر محسن - 1391/11/30

زبان  با  من  بگيرم.  بدست  قلم  شما  محبتهاي  مقابل  در  بتوانم  كه  آنم  از  كوچكتر  من 
را  كنم، شما  جبران  را  محبتهاي شما  توانم  نمي  ناتوانم  قلم  با  اشكبارم،  با چشم  قاصرم، 
به خداوند متعال مي سپارم كه اجر اين كار خيرتان را هميشه از آن باري تعالي بگيريد. 
                                                                            مادر زينب - 1391/12/1

اين لطف و محبت شما را در چند سطر با خودكار وكاغذ نمي توان بيان كرد. شما عزيزاني 
قاصر  زبان  عاشقانه،  و  خالصانه  بصورت  كنيد  مي  ياري  را  ما  وناتوان  معلول  كودكان  كه 
مدد    را  مددجويان  ما  كه  كليه كساني  از  كران شما.  بي  لطف  و  اين همه محبت  از  است 
مي كنند كمال تشكر وقدرداني رادارم. اجرتان با خدا               پدر نرجس - 1391/12/1

با عرض سالم و خسته نباشيد وآرزوي توفيق قوت الهي خدمت شما دست اندركاران محترم 
و باني خير از خداي منان مي خواهم كه عمر شما را طوالني كند چون شما با كار نيک و 
خيري كه انجام داده ايد ما و فرزندمان را خوشحال كرده ايد كه حتي نمي توانيم به هيچ 
وجه خوشحالي مان را مطرح كنيم. اميدوارم خداوند روز بروز بر عزت شما بيفزايد.                                                                 
                                                                           پدر رضا - 1391/12/2

باني محترم  از شما  نهايت سپاس  با  نيست.  اي  بيهوده  كرديد كه عشق حرف  ثابت  شما 
طرح راهي به آسمان . خدا خيرتان بدهد. 

                                                                                 پدر آيالر- 1391/12/1


