گزارش انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی (احیاء ارزشها)
مقدمه:
اکنون که به لطف" رب رحیم " بیست سال خدمات (داوطلبانه غیردولتی ،غیرانتفاعی ،عام المنفعه) گروه احیا را پشت سرگذاشتیم ،وظیفه
خودمی دانیم به لبیک های صمیمانه شما در ادای وظیفه خطیری که برعهده گرفتیم ،سپاسگزاری و قدرشناسی کنیم .زیرا ارتقاء سالمت
جامعه درگرو مشارکت و مداخله همه افراد جامعه می باشد.

خط مشاوره تلفنی (:)Hot line
به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی خط احیا به شماره های  66935524و  66901010با ظرفیت پنج خط از سال  1361با رعایت
اصول حرفه ای مشاوره به مددجویان شروع به کار نموده است .از مزایای این امر سهولت دسترسی و ناشناس ماندن مخاطب می باشد.
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گروه مادران حامی سالمت:
انجمن احیا به منظور ارتقای سطح آگاهی و افزایش اعتمادبه نفس و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش ،و نیز به جهت فائق آمدن بر
مشکالت و مسائل زندگی شان ،اقدام به برگزاری کالس های هفتگی مستمر در راستای توانمندسازی مادران حامی سالمت (زنانی که همسران
خود را در اثر ابتال به ایدز از دست داده و خود با ویروس  HIV/AIDSزندگی می کنند و صاحب فرزند یتیم ایدز می باشند) کرده است.
در این راستا ماهیانه کالس هایی با موضوعات :آموزش بهداشت ،تغذیه ،روانشناسی ،تعلیم و تربیت کودکان ،گروه درمانی ،مهارت مدیریت
هیجانات و استرس ،مهارت های ارتباطی ،آموزش مهارت های زندگی و  ...در محل انجمن برگزار می شود.

مرکز مشاوره و انجام تست  HIVبه صورت داوطلبانه (:)VCT
این مرکز به صورت محرمانه و رایگان به داوطلبانی که جهت دریافت تست سریع ( )Rapid Testبه محل انجمن مراجعه می کنند .خدمات
 VCTارائه می کند.
کلینیک سیار (موبایل کلینیک) که به صورت تخصصی خدمات  V.C.Tرا به ابواب جمعی سازمان ها  ،ادارات  ،دانشگاها  ،پادگان ها  ،شهرک
های حاشیه و اماکنی که افراد دارای رفتار پر خطر در آن تردد و فعالیت دارند (روسپیان،کارتن خواب ها ،کودکان خیابانی و  )...سرویس های
مشاوره روانشناسی قبل ،حین و بعد از انجام تست اچ آی وی ارائه می کند و نتایج حاصله به منظور پیگیری مراجع به مراکزبهداشتی ،درمانی
ذیربط معرفی می گردد.
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مرکز پژوهش:
واحد پژوهش گروه احیا  ،با هدف بررسی علمی فعالیت های گروه احیا ،تعیین میزان اثربخشی آن  ،بهره برداری علمی از داده های در دسترس
و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبودی برنامه هایی که در انجمن صورت میگرد ،فعالیت دارد.
یافته های پژوهشی این واحد به دانشگاهیان  ،سیاست گذاران و مجریان کمک خواهد کرد تا در دانشگاه  ،مراکز درمانی و حمایتی  ،برنامه
های خود را با توجه به نیازهای واقعی گروه هدف طراحی کنند.
برخی از دستاورد های واحد پژوهش عبارتند از :
 پذیرش چکیده مقاله " انگ و تبعیض درمراکز پزشکی  :تجربه زیسته زنان مبتال به اچ آی وی  /ایدز ،به صورت پوستر در سومین گردهماییبین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز  ،در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
دریافت کد اخ الق برای مقاله های گروه احیا ازپژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه کرمان جهت ارائه سه پروپزال پژوهشی.
 بارگذاری چیکده مقاله "بررسی تاثیرگفتاردرمانی برروند اکتساب گفتاروزبان کودک  ،کاشت حلزون ده ساله " در چهاردهمین سمپوزیوماروپایی کاشت حلزون در کودکان :
14thEuropeansymposiumonpediaticocherimplant
اجرای پژوهش اثر بخشی مداخله ACTبر سالمت روان مادران امید به چه معنا است ؟)ACTPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT
 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد:هدف این درمان کمک به افراد است که با وجود رنجی که در زندگی ناچارا با خود دارد زندگی غنی و معنی دار داشته باشد
پذیرش مقاله در کنفرانس جهانی بهداشت آکسفورد با عنوان :
Notions of self and other in the lived experience of living
with HIV in Iran :the Implications for Healthcare system
 پذیرش مقاله در کنگره جهانی زن با عنوان :As a Human Being I am Responsible”: exploring the motivators and outcomes of HIV public disclosure in
»Iranian infected mothers
این موسسه با کمک و همکاری تمامی کارشناسان حوزه حمایت از کودکان توانسته سند با اهمیتی با عنوان :
(CPMS)Child Protection minimum standards child protection minimumرا طراحی و برای موسساتی که درصدد
حمایت از کودکان آسیب دیده در (جنگ  ،تجاوز،معلولیت  ،قاچاق کودک  ،بیماری مسری ) هستند را یاری نماید و هرساله از تمامی ارگان
های ذیربط در  40کشور عضو (اعم از دولتی و غیردولتی) دعوت به عمل می آورد تا به منظور رفع موانع و مشکالت مطروحه اقدام منقضی به
عمل آورند .انجمن احیا ی ارزشها و توانیاب به عضویت آلیانس پذیرفته شده و نماینده گروه احیا درتابستان ( )2018با هزینه آلیانس به کشور
کنیا عزیمت و در کنفرانس مربوط شرکت داشته است.

3

کمک های سال  1398احیا
عناوین

ردیف

تعداد

1

مشاوره ها

1472

2

جلسات مادران حامی سالمت

 26جلسه

3

ارجاعات

 6مورد

4

بازدید از منزل

 13مورد

5

کمک های غیر نقدی

 120بسته
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کمک های نقدی

 7مورد

4

"انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب"
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ،بیش از  600میلیون نفر از ساکنان جهان ،به علل مختلف جسمی ،روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت
هستند ،حدود  80درصد از این ا فراد در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند که یک سوم این افراد را کودکان تشکیل می دهند .در ایران
نیز بیش از  10درصد افراد جامعه را افراد دارای تشکیل می دهند که تعداد قابل توجهی از این افراد شامل کودکان می شود .افراد دارای
معلولیت که از این پس توان یاب نامیده خ واهند شد چون سایر افراد جامعه حق دارند از حقوق و امکانات برابر برخوردار باشند ،ولی همواره با
چالش هایی از نظر خانوادگی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کار و حرفه و  ...روبرو هستند .طرزتلقی غلط جامعه از توان یابان ،امر مشارکت کامل آنان را
در امور اجتماعی و زیستن بدون اتک اء به دیگران مختل کرده است زیرا نگاه عموم به ناتوانایی این افراد است نه توانایی هایشان.
مواجهه با پدیده معلولیت نیاز به نگاهی فراتر از ملیت ،جنسیت ،دین ،نژاد و  ...دارد .در اغلب کشورها مسئولیت نهایی بهبود شرایطی که
موجب کاهش موانع برای توان یابان می گردد به دولت ها واگذار شده است ولی این موضوع مسئولیت سایر ارگان ها چون بخش خصوصی،
جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی ،افراد جامعه و  ...را برطرف نمی سازد .بنابراین همکاری بازیگران اصلی جامعه در کاهش معلولیت و
افزایش فرصت ها برای این افراد نقش تعیین کننده ای دارد .به همین دلیل انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب که نهادی
غیردولتی  ،غیرانتفاعی و عام المنفعه است از سال  1378فعالیت خود را آغاز نموده است.
این انجمن سه هدف بنیادین را برای کودکان و نوجوانان دارای معلولیت جسمی-حرکتی از بدو تولد تا  16سالگی دنبال می کند، :توانبخشی
،پیشگیری ثانویه ،برابری فرصت ها.

کلینیک توانبخشی انجمن توانیاب با بیش از  20سال سابقه در ارایه خدمات توانبخشی در کنار کاردرمانگران گفتاردرمانگر ان و روانشناسان از
دانشگاه های تراز اول کشور(به صورت تیمی) درجهت تحقق اهداف و چشم اندازهای بلند مدت برای بهبود کیفیت زندگی کودکان توانیاب
فعالیت می کند.
همچنین ارتباط کارآمدی بین کلینیک توانبخشی انجمن و مراکز دانشگاهی توانبخشی «علوم پزشکی ایران  ،تهران و علوم بهزیستی و شهید
بهشتی» در طول سال برقرار است و همه ساله دانشجویان رشته های کاردرمانی گفتاردرمانی فیزیوتراپی شنوایی شناسی مددکاری و
روانشناسی دوره کارورزی بالینی خود را در زمینه معلولیت های جسمی حرکتی در انجمن می گذرانند.
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نوروفیدبک و بیوفیدبک نیز به صورت تخصصی و به عنوان درمان مکمل در روند توانبخشی و تسریع در بهبودی کودکان توانیاب از جمله
خدمات صد در صد رایگان در محل انجمن توانیاب می باشد.

تشکیل گروه مادران امید و توانمندسازی خانواده های کودکان توان یاب:
از آنجا که که نقش والدین به عنوان خانواده ،واالترین و مهمترین نقش در تمام زندگی کودک است ،برای داشتن خانواده ای سالم و فرزندانی
موفق و مفید والدین باید بینش و مهارت های الزم را کسب کرده،توانمندی الزم را به دست آورند.
انجمن توان یاب در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه ،تشکل ویژه ای تحت عنوان «مادران امید» ایجاد و ساماندهی کرده است ،تا امر
خطیر توانبخشی بهنگام را با همکاری و مشارکت والدین کودکان به مورد اجرا گذارد .در این راستا به صورت هفتگی جلسات سه ساعته ای در
محل انجمن تشکیل شده و با موضوعات متنوع توسط متخصصین برگزار می گردد .این آموزش ها شامل  :آشنایی با انواع معلولیت ها –روش
های افزایش اعتماد به نفس و خالقیت در کودکان – خانواده و مشکالت رفتاری ،ویژگی های عاطفی کودکان – تربیت جنسی کودکان –
تغذیه کودکان –آماده سازی والدین برای ورود فرزندان به دوره نوجوانی و بلوغ – روابط سالم والدین با یکدیگر و تاثیر آن بر فرزندان می باشد.
کالس های توانمندسازی مادران:
برگزاری کالس های توانمندسازی مادران توانیاب جهت اشتغال و کسب مهارت در حیطه های مختلف نظیر خیاطی صنایع دستی و ...از جمله
دستاوردهای جانبی و موثر در ارتقا سطح زندگی خانواده های توانیابان می باشد که در محل انجمن اجرا می شود.
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کالس های استعدادیابی و پرورش خالقیت کودکان:
در کنار خدمات اصلی توانبخشی ،برگزاری کالس های استعدادیابی و پرورش کودکان در حیطه های متنوع هنری مانند موسیقی ،نقاشی ،تاتر
و...بر اساس یک برنامه ریزی مدون و با پیگیری مداوم در دستور کار انجمن می باشد.

فعالیت های حمایتی و مددکاری:
اهدای وسایل کمک توانبخشی از جمله ویلچر ،واکر،کفش طبی عینک سمعک و  ...به صورت صد در صد رایگان و همراهی خانواده از مرحلهتجویز و پیگیری تا دریافت نهایی خدمات
ارجاع کودکان به مراکز معتبر علمی آزمایشگاهی پزشکی بیمارستانی و کمک به پرداخت یا تخفیف هزینه های جانبی پزشکیکمک در جهت دریافت داروهای رایگان برای کودکان نیازمند داروایجاد تسهیالت جهت خدمات داندانپزشکی اهدای سبدهای غذایی ،وسایل تحصیل و  ...به صورت دوره ای به خانواده های کودکان توانیاب"آمار خدمات انجمن توانیاب از فروردین  98تا  1اسفند "98
گفتاردرمانی

کاردرمانی

نوروفیدبک

تئاتر

موسیقی

کارگاه های مادران
امید

نقاشی

بازی درمانی

سفال

3055

3755

807

67

16

23

54

95

21

دختر

پسر

ارجاعات

اهدای وسایل کمک توانبخشی

سفر مشهد

سبدغذایی

141

193

62

16

 50نفر

 110بسته
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