گزارش انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب
8931
 مقدمه
سال  8931را چون  83سال گذشته با کمک خیرین مان به پایان بردیم .اتفاقاتی این سال را از سال های قبل متفاوت کرد اما با همه
محدودیت ها تالش کردیم بهترین خدمات را به گروه هدف ارائه نمائیم .توانستیم با تجهیز بیش از پیش امکانات بخش توانبخشی سطح
خدمات را افزایش دهیم.
 اجرای طرح پیشگیری اولیه با برگزاری کارگاه آموزشی  ،تهیه و چاپ بروشور  .هدف این طرح آگاه کردن والدین کودکان زودرس برای
پیشگیری از معلولیت.
 بخش شنوایی شناسی و تربیت شنیداری از دیگر امکاناتی بود که در این سال به بخش درمانی توانبخشی افزوده شد.
 اجرای اولین مرحله طرح کیفیت سنجی فعالیت های بالینی بخش درمانی کلینیک توانبخشی.
 مشارکت در کمپین روز جهانی  cpبا هدف مشارکت کودکان دارای معلولیت در فعالیت های جسمی – حرکتی و ورزشی.
 ایجاد ظرفیت برای حضور دانشجویان رشته های توانبخشی بیش از پیش و افزایش تعداد کودکان نیازمند به خدمات توانبخشی.
 حضور در ورزشگاه آزادی برای افتتاحیه دیدار تیم های استقالل و شهر خودرو و مالقات با ورزشکاران.
 در اثر فعالیت بخش تحقیق و پژوهش و پذیرفته شدن یک مقاله از انجمن توان یاب در دو کنفرانس در کشور های بخارست پایتخت رومانی
و تایلند
 برگزاری جشن های روز جهانی کودک و شب یلدا چون سال های گذشته.
 ادامه جلسات آموزشی مادران امید همچنین ادامه جلسات توانبخشی کودکان توان یاب طبق روال گذشته.
 در ماه های پایانی سال با ورود ویروس کرونا به کشور و پاندومی جهانی  ،موجب تغییرات عمده ای در برنامه های انجمن گردید ..با توجه
به پروتکل های سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت و درمان کشور برای فاصله گذاری فیزیکی و جلوگیری از سرایت ویروس کووید
 ،83بخش توانبخشی به حالت تعویق درآمد .کودکان و والدین آنها تا اطالع ثانوی از مراجعه حضوری منع شده اند.
 توزیع بسته های غذایی در چند نوبت از دیگر خدمات انجمن به خانواده هایی با فرزند دارای معلولیت بود.
اینک امیدداریم که مسئولین کشور موضوع معلولیت و روش هایی برای کاهش آن را در سطح کشوری جدی بگیرند  .در این راستا حمایت از نهاد
های مدنی و مشارکت مردم را ارج نهند و زمینه فعالیت آنان را بیش از پیش فراهم نمایند.

 تداوم فعالیت کلینیک توانبخشی انجمن توانیاب
بخش توانبخشی در سال  8931حدود  532کودک داری مشکالت جسمی و گفتاری را پذیرش کرده که از این تعداد  858دختر و  871پسر بوده
اند .تعداد  561نفر داری ملیت ایرانی ،تعداد  53نفر مراجعین افغان و  5نفر سایر ملیت ها بوده اند .این تعداد در خدمات توانبخشی( به تفکیک)
 9722نفر ساعت در بخش کاردرمانی و  9522نفر ساعت در بخش گفتار درمانی و  157نفر ساعت در بخش نوروفیدبک پذیرش شده اند.همچنین
در بخش پرورش استعداد و ظرفیت سازی  529نفر ساعت آموزش دیده اند در مجموع  7175نفر ساعت در کلیه بخش ها پذیرش شده اند که از
این تعداد  58نفر در طول سال  31ترخیص شده اند  .تعداد ارجاعات به سایر موسسات  61نفر بوده است.

 حضور انجمن توان یاب در غرفه های اطالع رسانی کنگره های علوم پزشکی
کنگره تازه های نوروماسکوالر برای اولین بار به مدت دو روز در بیمارستان فرهیختگان تهران برگزار شد .انجمن توان یاب با هدف اطالع رسانی و
معرفی فعالیتهایش به پزشکان متخصص و پیراپزشکان و جذب نیروی انسانی و مالی داوطلب برای انجمن،در غرفه ای که دبیر اجرایی کنگره آقای
دکتر بخشنده به صورت رایگان به انجمن اختصاص داده بودند ،در این کنگره حضور یافت.
همچنین انجمن در سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره کشوری فیزیوتراپی به مدت سه روز با برپایی غرفه اطالع رسانی حضور یافت.
هدف از برپایی این غرفه ها معرفی فعالیتهای انجمن برای متخصصین طب فیزیکی و فیزوتراپیست ها بود.

 برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع توانبخشی
مرکز خیریه حامی شکوفه ها ،مرکز نگهداری کودکان دختر 9تا 6سال است .از سال  8936کودکان مرکز که دارای مشکالت گفتاری بودند به انجمن
توان یاب برای دریافت خدمات ارجاع داده می شدند .پس از دو سال کودکان بهبود یافته از انجمن توان یاب ترخیص شدند .مرکز طی نامه ای
درخواست کرد تا کارگاهی با عنوان شناسایی عالیم اختالالت و راه های پیشگیری اختالالت جسمی حرکتی گفتاری و زبانی با مشارکت درمانگران
مرکز توان یاب برگزار گردد .هدف از این کارگاه آگاهی دادن به مربیان و مسئولین مرکز حامی شکوفه ها بود تا نیاز کودک به توانبخشی را در زمان
مناسب تشخیص دهند و به موقع برای ارجاع اقدام کنند .این کارگاه در تاریخ  2خرداد  8931در محل مرکز حامی شکوفه ها با حضور  85نفر از
پرسنل آن مرکز و حضور درمانگران انجمن توان یاب برگزار شد .این کارگاه با استقبال مرکز حامی شکوفه ها روبرو گردید و قرار شد برگزاری مجدد
آن در سال های بعد و با همکاری دو مرکز ادامه یابد.

 به مناسبت روز جهانی فلج مغزی World cp dayمشارکت در کمپین ما می توانیم در سایت
کمپین ما می توانیم توسط سازمان جهانی فلج مغزی طراحی و اطالع رسانی شد .در این راستا از شهریور ماه  31انجمن توانیاب طبق پروتکل تعریف
شده توسط سازمان جهانی  CPعمل کرده است .همچنین در این روز پست مرتبط با اطالعات این روز را نیز در شبکه های اجتماعی انجمن بارگزاری
شد.

 انعقاد تفاهم نامه های همکاری دوسویه به دنبال نشست های تخصصی با دانشگاه های مختلف
انعقاد تفاهم نامه همکاری دوسویه دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تیم توانبخشی انجمن توان یاب.این تفاهم نامه ها
در زمینه های :تداوم اعزام دانشجویان درمانگر به کلینیک انجمن توان یاب ،تشکیل اتاق فکر ،مشارکت در برگزاری همایش ها – میزگردها و
کارگاه های آموزشی منعقد شد .همچنین بهره گیری از پتانسیل های علمی یکدیگر در قالب تولید و نشر مقاالت علمی -پژوهشی در فصلنامه ها و
نشریات دانشکده و همکاری در زمینه پژوهش و ...
انعقاد تفاهم نامه با "جمعیت توسعه سرمایه انسانی آینده برتر" ،به منظور همکاری درحوزه ایجاد اشتغال و کسب و کار اجتماعی برای مادران امید
(مادرانی هستند که دارای فرزند دارای معلولیت می باشند).

 کالس های آموزشی مادران امید
برگزاری جلسه های آموزشی برای مادران امید (زنانی که صاحب فرزند توانیاب هستند )توسط کارشناسان و متخصصین داوطلب انجمن توان یاب
با موضوعات :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،عزت نفس ،سیلی واقعیت و  ...کالس آموزش خیاطی ویژه مادران امید به منظور توانمندسازی
خانواده های دارای فرزند توان یاب ،جهت فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی ،برگزار می شود .مربی خیاطی کالس مادران ،یکی از افراد داوطلب انجمن
است که درهفته دوساعت به منظور آموزش خیاطی در محل انجمن حاضر می شود.
طبق آمارهای رسمی کشور هر ساله از یک میلیون و ششصدهزار زایمان حدود  1تا  85درصد آن منجر به تولد کودک نارس می شود .یعنی 865هزار
تولد نوزاد نارس در سال در ایران .لذا این موضوع ضرورت رسیدگی به نوزادان نارس به منظور پیشگیری از بروز معلولیت ها در زمان طالیی ،همکاری
بین بخشی را می طلبد .از این رو انجمن توان یاب تصمیم به ورود در این حوزه را گرفت .در این راستا در سال  8937جلساتی با تیم توان بخشی و
پزشکان متخصص این حوزه برگزار کرد و بیمارستان هایی که بخش مراقبت های ویژه نوزادان نارس را دارند وارد رایزنی شد .
در ادامه انجمن توان یاب در سال  ،8931با تهیه بروشورهای علمی در زمینه مراقبت از نوزادان نارس و تدوین و برگزاری کارگاههای آموزشی جهت
دادن آگاهی برای مراقبت های الزم و مراجعه بهنگام به خانوادههایی که چنین نوزادانی دارند ،گام برداشت .امید است با اجرای گسترده و همهجانبه
این ایده نو بار دیگر در زمینه کمک به کودکان ،برای به حداقل رساندن محدودیت های آنها و به حداکثر رساندن توانایی های آنان ،جهت حضور در
جامعه به عنوان نیروهای سازنده آینده کشور ،گام های مؤثری برداریم .برای سال  33اهداف مشخص اجرایی در زمینه اجرای گسترده طرح پیشگیری
از معلولیت تدوین شده است.

 تشکیل کارگروه داوطلبانه رسانه و تولید محتوای انجمن
این تیم متشکل از یک طراح (گرافیست) و سه عکاس است .قرار است هریک از این افراد طبق برنامه یک بار در ماه و به طور حضوری در انجمن
حضور یابند که این برنامه هم به علت پیشگیری از شیوع کرونا تا اطالع ثانوی قابل انجام نخواهد بود.

 پژوهش
 پذیرش مقاله انجمن توان یاب در چهاردهمین سمپوزیوم اروپایی کاشت حلزون  ESPCI 2019این سمینار یکی از بزرگترین گردهمایی
های بین المللی با تمرکز بر کاشت حلزون است و پژوهشگران ،پزشکان ،مهندسان و گفتاردرمانگران را گرد هم می آورد تا دانش و تجارب
خود را با یکدیگر در میان بگذارند .مقاله گفتار درمانی انجمن توانیاب با عنوان بررسی تاثیر گفتار و زبان کودک با کاشت حلزون تاخیری
برای ارائه به صورت پوستر در این سمپوزیم پذیرفته شد(کد مقاله )5935
 این مقاله همچنین در چهارمین کنگره آسیایی معلولیت و توانبخشی که در آگوست  5583در تایلند پذیرش پوستر دریافت کرد.کدمقاله
WDRC2019 A134

 طراحی پژوهش کیفی با تمرکز بر تجربه زیسته مادران کودکان توانیاب
 اجرای پژوهش اثربخشی مداخله ) ACT (Acceptance and Commitment Therapyبر سالمت روان مادران امید
 برگزاری جلسه در مورد سیاستگذاری برای واحد پژوهش
 بررسی پروپوزالهای ارسالشده به انجمن

 تشکیل کارگروه استعدادیابی و پرورش استعداد مددجویان انجمن
تشکیل سیستم ظرفیت سازی استعدادیابی و پرورش استعداد کودکان (شامل کودکان توانیاب و احیا)این تیم متشکل از  7متخصص در رشته های
نقاشی مجسمه سازی تئاتر گویندگی حرکات اصالحی ،فوتبال و موسیقی و آواز می باشد  .داوطلبین متخصص در این رشته ها با تشکیل 5جلسه
حضوری در محل انجمن و هماهنگی در صفحه گروه مجازی اقدام به طرح ریزی برای اجرای مرحله اول غربالگری کودکان دارای حداقل شرایط
برای آموزش کردند .قرار بر برگزاری اولین جلسه غربالگری تیمی در نیمه دوم اسفندماه گذاشته شد اما به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی فعالیت های
حضوری مددجویان  ،تا انتهای سال  31لغو شد.

 برگزاری کارگاه مادر کودک به مناسبت روز جهانی معلول  85آذر
در روز  85آذرماه  31به مناسبت روز جهانی معلول در محل انجمن کارگاهی برای مادران و کودکان انجمن توانیاب با حضور خانم دکتر روح الهی از
داوطبین بخش تخصصی انجمن برگزار شد .محوریت موضوع این کارگاه افزایش خالقیت و آموزش مهارت های بازی مشارکتی مادران و فرزندانشان
بود.

 اجرای طرح کیفیت سنجی درمانگران و کلینیک توانبخشی بر اساس روش های استاندارد در  6ماهه دوم سال
بهمن ماه 31
بر اساس نظر سنجی انجام شده از مراجعین انجمن توان یاب و بر اساس روش های استاندارد میانگین سطح کیفی درمانگران در بخش کاردرمانی
،1/2در بخش گفتاردرمانی 9/3و فعالیت کلی کلینیک توانبخشی ( 1/2از امتیاز  )2به دست آمد.پرسش نامه طراحی شده شیوه اجرا توسط آقای
مهندس ساسانیان (عضو علی البدل هیات مدیره و هیات امنا )و خانم دکتر فرد(دکترای کاردرمانی دانشگاه ایران) تایید وتوسط یک نفر از داوطلبین
اجرا شد.

 حضور کودکان توان یاب در بازی لیگ برتر استقالل شهرخودرو به مناسبت گرامی داشت روز جهانی افراد دارای
معلولیت
این برنامه در روز  81آذرماه  31با همکاری اداره کل سالمت شهرداری تهران برگزار شد.



فعالیت های مشترک انجمن توانیاب و انجمن احیاء ارزش ها
 برگزاری مراسم ها
 افطاری خیرین

امسال نیز همچون سالیان قبل ،مراسم ضیافت افطاری انجمن توان یاب در تاریخ  83خرداد ماه سال جاری مصادف با سوم ماه مبارک رمضان در
محل ساختمان آرشیو کتابخانه ملی برگزار شد .برنامه با تالوت قرآن و بعد خوش آمدگویی توسط مجریان برنامه خانم شوقی و همسرش
امیررضایی آغاز شد .سپس خسرو منصوریان یکی از بنیانگذاران انجمن ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان اشاره کرد ،در تمام ایران ما ،شاهد تولد
نوزادان دارای معلولیت جسمی -حرکتی هستیم.

متأسفانه اطالعرسانی در زمینه نحوه پیشگیری از معلولیت بسیار کم است و این وظیفه ما در انجمن توان یاب و شما سروران گرامی است که بهعنوان
سفیران انجمن توان یاب در کاهش و پیشگیری از معلولیت در جامعه تالش کنیم.
در ادامه برنامه ،گزارش فعالیت یکساله انجمن توان یاب توسط آقای دکتر اولیایی رئیس هیأت مدیره انجمن توان یاب و خانم چراغی عضو هیات امنا
انجمن احیا ارائه شد .دکتر اولیایی ضمن معرفی خدمات انجمن و خدمات کلینیک توانبخشی ،مددکاری و حمایت های درمانی و ارجاعات و  ...طی
بیستسال گذشته تصریح کرد :خدمات این انجمن فقط منوط به تهران نیست و انجمن به کمک خیرین در شهرهای شیراز ،کرج ،مراکزی مشابه بر
الگوی فعالیت های گروه احیا تأسیس کرده است .با نزدیک شدن به وقت افطار ،میهمانان به استقبال ،اذان رفته و به سمت سالن¬های غذاخوری
حرکت کردند .در انتهای برنامه ،میهمانان با اهدای کمک های نقدی و دریافت قلک های انجمن ،تداوم حمایت خود را از کودکان معلول اعالم کردند.
خبرنگاران ،عکاسان و فیلمبرداران از شبکه های مختلف صدا و سیما ،با حضور خود و تهیه گزارش خبری ،به انعکاس فعالیت های مختلف انجمن
پرداختند .بدین ترتیب لحظات زیبای گردهمایی خیرین و نیکوکاران را در کنار برخی کودکان دارای معلولیت ،به تصویر کشیدند .الزم به ذکر است
که در این برنامه با همراهی خیرین ،سالن برنامه و تمامی مواد غذایی افطاری به طور رایگان در اختیار انجمن قرار گرفت که موجب دلگرمی و برگزاری
هر چه باشکوه تر این برنامه شد.

 افطاری مددجویان
در ماه مبارک رمضان تمام کودکان معلول تحت پوشش انجمن توان یاب به همراه خانواده هایشان به میهمانی ضیافت افطاری دعوت شدند .این
مراسم در تاریخ سی و یکم اردیبهشت  8931مصادف با شانزدهم ماه مبارک رمضان در تاالر برازنده برگزار شد ،محفلی صمیمانه بود که با تالوت
قرآن کریم توسط یکی از کودکان توان یاب انجمن آغاز شد.

سپس آقای خسرو منصوریان ،مؤسس انجمن ضمن خوش آمدگویی به خانواده ها و آرزوی قبولی طاعات آن ها ،از افراد خیر و نیکوکاری که ما را در
تحقق اهداف انجمن و برگزاری مراسم ها یاری می کنند ،تشکر و قدردانی کردند .وی در ادامه اشاره کرد :برگزاری چنین برنامه هایی موجب خرسندی
و حس با ارزش بودن مددجویان می شود و خشنودی و رضایت پروردگار را به دنبال دارد .الزم به ذکر است خانواده محترم مهندس عطاپور هزینه
های این مراسم را تقبل کرده بودند .برنامه با اجرای شاد خانم نسیم نجفی آغاز شد .حضور و اجرای گروه موسیقی نی و آواز ،دیوان و دف ،گروه
فیتیله و اجرای برنامه شاد توسط آقای مهرداد نظام آبادی بر شادی کودکان در این مراسم افزود.

 برگزاری مراسم روز جهانی کودک
امسال نیز همچون سالیان قبل به مناسبت روز جهانی کودک ،انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها ،میزبان  825کودک معلول و یتیم ایدز تحت
پوشش خود بودند .کودکان به همراه مادرانشان وارد اتاق گریم شدند و سپس عکس های یادگاری از آنها گرفته شد .مجری برنامه با اجرای برنامه
های شاد و اجرای مسابقه موجب شادی بیشتر برنامه بودند و به مناسبت این روز کودکان هدایای خود را که پوشاک و اسباب بازی بود دریافت
کردند.همچنین در طی برنامه ازکودکان پذیرایی شد.

 برگزاری مراسم شب یلدا
امسال نیز همچون سالهای گذشته به مناسبت آغاز سال نو ،کودکان توانیاب به همراه مادرانشان در مراسم شاد و مفرحی که به مناسبت شب یلدا
در محل انجمن برگزار شد ،حاضر شدند .گروه موسیقی برادران جباری و همراهی آقای خرم به عنوان مجری که در تمام برنامهها به صورت داوطلبانه
ما را یاری می کنند ،در مراسم شب یلدا امسال نیز با اجرای زیبا و جذاب خود ،لحظههای شادی را برای کودکان خلق کردند .کودکان با رقص و
بازی ،شرکت در مسابقات ،دریافت جایزه و ...لحظههای زیبایی را سپری کردند .در ادامه از میهمانان پذیرایی شد و در انتهای برنامه ،کودکان با
دریافت هدایای شب عید ،با لبهای خندان انجمن را ترک کردند.

 اعزام مددجویان به سفر سیاحتی مشهد مقدس
جهت مفرح ساختن ایام نعطیالت و افزایش آستانه روحیه و توان روحی مادران امید  ،انجمن اقدام به اعزام تعداد  25مادر توانیاب به مشهد مقدس
نمود. .

 بازدیدهای به عمل آمده
 بازدید شهردار منظقه  6به همراه شهردار ناحیه  5منطقه 6
 آقای مهندس دهداری پور ،شهردار منطقه  6تهران ،به همراه آقای مهندس هنرور ،شهردار
 ناحیه دو منطقه  6و معاونت عمران منطقه  6تهران از انجمن توان یاب بازدید کردند در این جلسه اعضای
 هیات مدیره انجمن توان یاب نیز حضور داشتند .هدف از این دیدار ،تالش در جهت ایجاد تعامل و همکاری
 دوسویه به منظور ارائه خدمات اجتماعی به اقشارآسیب پذیر جامعه و همچنین پیشگیری از معلولیت و آسیب ها در منطقه بود.
 بازدید دو نفر از روانشناسان و کارشناسان حوزه آموزش نیروی انتظامی تهران بزرگ از قسمت های مختلف به منظور آشنایی با
فعالیت های مرکز
 بازدید دانشجویان پرستاری -مامایی دانشگاه تهران به همراه خانم دکتر واثق معاون پژوهشی دانشکده درخصوص همکاری با انجمن
 بازدید  92نفر از دانشجویان مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی به منظور آشنایی با فعالیت نهادهای غیردولتی
 بازدید اعضای هیأت مدیره انجمن لوپوس از انجمن توان یاب به منظور تعامل و همکاری دوسویه
 بازدید مجدد خانم سوزان امیری (اسپانسر توان یاب) از انجمن به منظور اعالم آمادگی تداوم همکاری
 بازدید آقای نکوئیان یکی از نیکوکاران داوطلب انجمن جهت انجام برنامه ریزی های الزم درخصوص نحوه کمک رسانی به هموطنان سیل
زده در استان های گلستان ،لرستان ،خوزستان و فارس
 بازدیدکارشناسان "جمعیت توسعه سرمایه انسانی آینده برتر" به منظور آشنایی با فعالیت های انجمن و تصمیم گیری برای چگونگی ایجاد
اشتغال و راه اندازی کسب و کار اجتماعی برای مادران امید
 بازدید خانم دکتر پاسبان عضو هیأت علمی وزارت جهاد کشاورزی و مدیر مؤسسه پژوهشی اقتصادکشاورزی جهت همکاری درخصوص
کمک رسانی به سیل زدگان
 بازدید اعضای اتحادیه اروپا به منظور آشنایی با فعالیت های انجمن توان یاب
 بازدید آقای اتابک وثوقی عضو هیات مدیره انجمن گفتاردرمانی ایران و صحبت پیرامون همکاری های انجمن گفتاردرمانی ایران و انجمن
توان یاب
 بازدید مسئول مددکاری بیمارستان توانبخشی رفیده از انجمن توانیاب و صحبت پیرامون ارجاع و همکاری دوسویه
 بازدید آقای افشین امام وردی مدیر توانبخشی بیمارستان نورافشار به منظور همکاری دوسویه بالینی انجمن و بخش توانبخشی بیمارستان
نور افشار و ارجاع مددجویان
 بازدید کارشناس مددکاری و روانشانسی انجمن کوشا (حمایت از کودکان کودکان کار) و صحبت پیرامون همکاری های دوسویه بیشتر
 بازدید آقای جوکار شهردار ناحیه  ،5شهرداری منطقه  6از انجمن با هدف آشنایی از انجمن و گسترش همکاری ها
 بازدید از انجمن توسط مهندس تقی پور مشاور مهندس صفایی فراهانی از جهت آشنایی با فعالیت های انجمن و حضور در انجمن به عنوان
حامی مالی.
 برگزاری جلسه با آقای دکتر زاهدی (دندانپزشک) با هدف ویزیت و درمان رایگان مراجعین انجمن توانیاب

 بازدید دکتر کمالی و دانشجویان مدیریت توانبخشی از انجمن :طبق روال سال های قبل آقای دکتر کمالی (نائب رئیس هیات مدیره انجمن
توانیاب) و دانشجویان کارشناسی مدیریت توانبخشی دانشگاه ایران به مناسبت هفته معلولیت برای واحد کارآموزی خود از انجمن توانیاب
بازدید به عمل آوردند تا این دانشجویان با اصول و مبانی مدیریت مراکز مردم نهاد و خیریه در زمینه توانبخشی آشنا شوند.

 برگزاری نشست ها
 خانم دکتر مینو کالنتری ،رئیس دپارتمان کاردرمانی دانشگاه شهید بهشتی درخصوص انعقاد تفاهم نامه به منظور اعزام دانشجویان کارورز
رشته کاردرمانی به انجمن
 خانم دکتر خدامی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشگاه تهران جهت اعزام دانشجویان کارورز به انجمن
 خانم دکتر یادگاری مدیرگروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی جهت اعزام دانشجویان کارورز به انجمن
 شرکت در جلسه طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 شرکت درجلسه سازمان های مردم نهاد وزارت کشور با موضوع هماهنگی و هم فکری اولیه جهت ساماندهی و انسجام کمک های مردمی
اعم از نقدی و غیرنقدی برای سیل زدگان
 شرکت دردومین نشست از سلسه نشست های هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه با حضور معاون امور
اجتماعی -فرهنگی شهرداری تهران
 شرکت در چهارمین کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران که توسط انجمن جامعه شناسی ایران و به مدت دو روز در تاالر ابن
خالدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد .
 جلسه با آقای حسینی از اعضای تیم مشاوران مدیریت ایران در مورد تبلیغات :در این جلسه مقرر شد تعامل با شرکت های خصوصی از
جمله ایرانسل ،همراه اول ،بانک ها افزایش یابد و انجمن توان یاب از آنان جهت جذب اسپانسر و تبلیغات بهره مند گردد.
 شرکت در جلسه مشورتی طرح تحلیل وضعیت کودکان دارای معلولیت در ایران :این جلسه با همکاری سازمان یونیسف و دانشگاه رفاه
اجتماعی و علوم توانبخشی برگزار شد .دفتر نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران ( یونیسف ) و معاونت توانبخشی سازمان
بهزیستی کشور سند همکاری مشترکی را امضا کرده اند .این سند مطالعه ای با عنوان" تحلیل وضعیت کودکان دارای معلولیت در ایران "
را در دستور کار خود دارد .تاکنون گزارش جامعی از وضعیت معلولیت و روند آن در ایران تدوین نشده است که بخشی از این مسئله به
نظام آماری و گردآوری اطالعات و بخشی به تعریف و نیز ماهیت پدیده معلولیت باز می گردد .با تقاضای دست اندرکاران پروژه از مسئولین
انجمن توان یاب به عنوان یکی از نهادهای فعال در حوزه معلولیت دعوت به عمل آمد .این جلسه مشورتی به منظور شناخت بهتر این
مسئله و بهره مندی از تجارب نهادهای غیردولتی فعال در این حوزه طراحی و برنامه ریزی شده بود .در این جلسه انجمن های مختلف از
جمله  :انجمن ضایعات نخاعی ،انجمن اوتیسم ،انجمن سندرم داون و  ...شرکت داشته اند .هر یک از نهادها ،نظرات و دیدگاه ها ی خود را
مطرح کردند تا به اجرای بهتر این طرح کمک شود .
 برگزاری جلسات مستمر شورای تحقیق و پژوهش در خصوص نگارش مونوگراف انجمن توان یاب و تهیه فرم دعوت به همکاری برای
طرح های دانشگاهی
 تشکیل جلسات مستمر شورای روابط بین الملل برای برنامه ریزی های آتی
 سفر مدیرعامل انجمن توان یاب و کاردرمانگر انجمن به تبریز در خصوص راه اندازی کلینیک توانبخشی در انجمن محیای آذر تبریز
 سفر مدیران عامل دو انجمن به مناطق سیل زده در استان لرستان جهت ارزیابی و بررسی منطقه به منظور کمک رسانی بهتر و موثرتر .

 شرکت در جشن روز مددکار اجتماعی در باشگاه شرکت نفت که به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران برگزار شده بود .
 شرکت در جلسه معاونت اجتماعی شهرداری به مناسبت هفته سالمت
 شرکت در کارگاه آموزشی ویژه اعضای سماوات با موضوع :اشتیاق شغلی داوطلبان در سازمان های مردم نهاد
 با توجه به عضویت انجمن در سازمان اکوسوک) ، (ECOSOCشورای اقتصادی -اجتماعی سازمان ملل متحد ،انجمن توان یاب موظف
به ارائه گزارش فعالیت های چهارساله خود به این سازمان می باشد .از این رو  1نفر از کارشناسان انجمن در کارگاه آموزش نحوه گزارش
نویسی سازمان اکوسوک شرکت کردند .
 پیگیری تابلوی نصب شده زرد رنگ( اورف ایران) در ابتدای کوچه جعفرزادگان برای دسترسی بهتر مراجعین به انجمن
 رایزنی با مترو در جهت تبلیغ در ایستگاههای مترو (مورد موافقت قرار گرفته است)
 جلسه با مددکار اجتماعی انجمن خیریه وفاق سبز علوی درخصوص همکاری دوجانبه .شامل :ارجاع کودکان دارای معلولیت آن مرکز به
انجمن جهت دریافت خدمات توانبخشی و نیز معرفی کودکان تحت پوشش انجمن توان یاب به آن مرکز جهت بهره مندی از خدمات
دندانپزشکی ،تجهیزات پزشکی و کمک توانبخشی
 شرکت در همایش یونسکو با موضوع حفظ و نگهداشت میراث فرهنگی با حمایت NGOها
 شرکت در اولین نشست کمیسیون مسئولیت پذیری اجتماعی اتاق بازرگانی تهران
 جلسه با انجمن دندان پزشکی جهت ارجاع رایگان کودکان احیا و توان یاب برای معالجه
 بازدید دکتر نبی و نشست هم اندیشی مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه امروز .انجمن توان یاب با همکاری احیاء ارزش ها در نشست
هم اندیشی " مسئولیت های اجتماعی در جامعهی امروز" مورخ  31 / 88 / 82میزبان آقای دکتر علیرضا نبی ،کارآفرین اجتماعی و
مدیر بنیاد خیریهی دکتر نبی بود.
 مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخالقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن ها دارای منافع برای جامعه هستند ،بر
عهده فرد ،سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود.در واقع تک تک افراد به عنوان شهروند باید به اندازه ی توان و موقعیتی که دارند،
نسبت به ساخت جامعه ای بهتر مسئول باشند چرا که توسعه ی پایدار در هر کشوری ،با این نگرش تحقق پیدا می کند.
 در این نشست مادران حامی سالمت ،مادران امید ،برخی از داوطلبین و اعضای هیات مدیره و هیات امنای انجمن نیز حضور داشتند.
 نشست کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد (:)CSWطبق روال هر سال گروه احیا متشکل از انجمن های احیا و توان یاب برای حضور
در نشست سازمان ملل اقدام به ثبت نام و آماده سازی گزارش های الزم نمود اما متاسفانه  1روز پیش از تاریخ ارائه در کنفرانس ،این
نشست به علت شیوع کرونا از سوی سازمان ملل کنسل شد.
 حضور در نشست تخصصی جامعه و افراد دارای معلولیت و مراسم رونمایی از کتاب های داستان کودکان دارای معلولیت نشر بوکا و سخنرانی
آقای منصوریان در پژوهشگاه علوم انسانی  .به مناسبت هفته معلولیت و روز جهانی افراد دارای معلولیت مجموعه کتاب های داستان
کودکان با محوریت معلولیت در مراسمی با حضور و سخنرانی پروفسور فرهود(پدر علم ژنتیک ایران) معاون آموزش پرورش استثنائی تهران
و آقای خسرو منصوریان رونمایی شد .در این مراسم خانم نبوی (مدیرعامل انجمن توانیاب) و خانم زینب شکاری کاردرمانگر انجمن نیز
حضور داشتند.

 خدمات حمایتی
 توزیع گوشت قرمز بین مددجویان انجمن توان یاب
 ارسال  825سبدغذایی برای مددجویان تحت پوشش شعبات انجمن (کرمان ،کرج ،تبریز ،اراک و قم،
 هر مرکز  95سبدغذایی ارسال شد) .این سبدهای غذایی از سوی شهرداری تهران تأمین شده بود .
 اهدای  95سبدغذایی برای مددجویان معرفی شده از سوی خانم چراغی که دچار سوء تغذیه در روستاهای جنوب
 تهران بوده اند .
 اهدای  811سبدغذایی به مددجویان تحت پوشش انجمن
 اهدای  895سبدغذایی و  825دست پوشاک برای عید
 اهدای  55عدد وسیله کمک توانبخشی به مدجویان

 فعالیت های تبلیغاتی
 ساخت اکانت انجمن در فیس بوک و توئیتر ،درج پست در تلگرام ،اینستاگرام ،سایت ،ساخت کلیپ در آپارات ،ساخت کلیپ ،آپلود کلیپ
در یوتیوب ،طراحی و ادیت مطلب (پوستر ،استند و) ...
 راه اندازی سایت جدید گروه احیا
 ساخت اکانت هر دو انجمن در لینکدین
 راه اندازی کانال تلگرام و اینستاگرام نگارخانه آشیانه مهر
 درج پست در لینکدین  85مورد ،تلگرام  869مورد ،اینستاگرام  997مورد ،سایت  85مورد ،توییتر 1مورد ،فیسبوک  2مورد ،کلیپ 6عدد،
آپلود کلیپ در آپارات 8عدد ،آپلود کلیپ در یوتیوب 2عدد ،طراحی و ادیت مطلب (پوستر و استند و  32 )...مورد.

 فعالیت های رسانه ای


سخنرانی مؤسس انجمن توان یاب درخصوص کمک رسانی در مناطق سیل زده در شورای حامیان جامعه مدنی



انعکاس مراسم افطاری خیرین از شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران



مصاحبه خبرگزاری ایرنا با مدیران انجمن توان یاب با موضوع :حمایت های اجتماعی مردم ایران که با استقبال دیگر کشورها مواجه
شد .منظور از حمایت های مردمی ،حضور مؤثر و بهنگام مردم جهت یاری رسانی به هموطنان سیل زده در استان های مختلف کشور
می باشد .



تهیه گزارش تصویری و فیلمبرداری از واحدهای مختلف انجمن توسط آقای طالبانی به منظور ساخت فیلم مستند از فعالیت های
انجمن

 فعالیت های گالری آشیانه مهر
 دسته بندی تابلوهای نگارخانه  ،پیگیری امور مربوط به تمدید مجوز نگارخانه
 پیگیری امور مربوط به تمدید مجوز نگارخانه
 راه اندازی کانال تلگرام و اینستاگرام گالری
 درست کردن اکسل کامل آثار باارزش جهت فروش
 فروش 51عدد تابلو به مبلغ  13/855/555تومان بصورت مجازی و شرکت در نمایشگاه شبتاب 7
 83 اثر در این مدت به گالری اهدا شد 82( .اثر متعلق به آقای رحمان حسینی و  1اثر از طرف خانواده بازرگان)

 کارت پستال ها
در آستانه سال جدید طبق سنوات گذشته انجمن با رایزنی و معرفی فعالیت های خود به مراکز و ادارات و شرکتها و ....مختلف شروع به قبول
سفارش کارت پستال نمود  .متاسفانه امسال با حادث شدن شرایط خاص و تعطیلی بسیاری از شرکتها و ادارت و سازمانها و حتی شورای شهر روند
کار با مشکل مواجه گردید  .ولیکن با این شرایط انجمن توانست در حدود  8555کارت پستال به حدودا به مبلغ  85میلیون تومان به مراکز
مختلف ارائه نماید.

 آمار توانبخشی به روایتی دیگر
نوع خدمات (بر اساس نفرساعت)

جنس

تعداد(نفر)

دختر

858

پسر

871

مجمع سال 31

کاردرمانی

9722

گفتاردرمانی

9522

نوروفیدبک

157

Capacity Building
)ظرفیت سازی و پرورش استعداد)

529

مجموع

7175

