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بچه های آسمان

معرفی موسسه:
موسسه  خیریه نگهداری و توانبخشی کودکان معلول 
جسمی و ذهنی »بچـه های آسـمان«  از سال 1378 با 
شماره ثبت 15280 به صورت یک سازمان غیردولتی- 
غیرانتفاعی با هدف ارزشمند نوع دوستی، خدمات خود 
رابه کودکان معلول بی سرپرست زیر14سال آغازکرد.

ــه  ــه خیری ــت، موسس ــال فعالی ــول 20 س در ط
ــارکت های مردمی در 3  »بچـه های آسـمان«  با مش

آسایشگاه تخصصی شبانه روزی فعالیت میکند.

نحوه تاسیس و تاریخچه:
ــط )ولی اهلل نقابی(  ــه توس قدمهای اولیه این موسس
بنیانگذار »بچـه های آسـمان«  با آگاهی از مشکالت 
کودکان معلول به واسطه فرزندش )کامران( صورت 

گرفت.
عدم آگاهی جامعه نسبت به شرایط کودکان معلول 
ــده بود که کامران از اجتماع گریزان باشد و  باعث ش

زندگی کوتاه خود را در انزوا سپری کند.
سرپناهی برای نگهداری و توانبخشی کودکان

 آسمان1 )آسایشگاه کودکان زیر14سال( :

در سال 1377 پیرو نیاز کودکان معلول زیر 14 سال 
آسایشگاهی با ظرفیت پذیرش 100 نفر معلول ذهنی 
ــیس گردید که  ــندروم داون و cp تاس و جسمی، س
کودکان معلول در آن به صورت شبانه روزی نگهداری 

می شوند.

 آسمان2 )آسایشگاه پسران باالی14سال(:
موسسه  خیریه بچه های آسمان با اعتقاد راسخ به اینکه 
کودکان معلول باید از مناسب ترین شرایط نگهداری و 
توانبخشی برخوردار باشند با مشارکت مردمی درسال 
ــگاه ویژه معلوالن پسر باالی 14  1378 اولین آسایش
سال را در منطقه خوش آب و هوای فشم در زمینی به 

  سال اول
  شماره  سوم

  آذر 98 

نشریه توانبخشی بچه های آسمان 
رویکرد نشریه: اجتماعی فرهنگی 

صاحب امتیاز:
موسسه خیریه بچه های آسمان

مدیرمسئول:
احمد رضا نقابی

سردبیر:
حسین شعبانزاده 

گرافیک و صفحه آرایی:
آتلیه طراحی بچه های آسمان

نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از 
میرداماد- کوچه سرو- پالک 37

تلفن: 43613-021 و 09219570463
آدرس سایت: 

www.bachehayeaseman.org
اینستاگرام:

bachehayeaseman_kamran 
ایمیل: 

info@bachehayeaseman.org
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مساحت 8500 مترمربع و بنایی به مساحت 2000 متر، 
آسایشگاهی با ظرفیت پذیرش 300 نفر تاسیس کرد. 
ــال تعداد 400 معلول بی سرپرست در  در طی20 س
این مرکز شبانه روزی تخصصی نگهداری و توانبخشی 

می شوند.

 آسمان3 )آسایشگاه سالمندان( :
ــمان جهت درمان،  ــگاه بچه های آس سومین آسایش
ــاب و روان در  ــی معلولین اعص نگهداری و توانبخش
ــاحت 1100  ــاختمانی به مس ــهر کرج در س مهرش

مترمربع در سال 1383تاسیس شد.
با توجه به بازه سنی بیماران اعصاب و روان و معلولین 
ــت عالوه بر خدمات نگهداری و  ــالمند بی سرپرس س
توانبخشی در این آسایشگاه، مددجویان فعالیت هایی 
ــفالگری و ...  ــرق، قالی بافی، س چون گلیم بافی، مع

انجام می دهند.

 معلول در بستر خانواده
یکی از اهداف موسسه  خیریه بچه های آسمان همواره 
آگاهی دادن به جامعه و خانواده ها در خصوص شرایط 
معلولین است، از این رو با اعزام کاردرمان، فیزیوتراپ 
و پرستار جهت آگاهی رساندن و کمک به خانواده های 
ــواده را تحت آموزش  دارای معلول بیش از پانصد خان
ــا از کودکان معلول خود در خانه  و حمایت قرار داده ت

نگهداری و توانبخشی کنند.

آسمانم با تو آبی ست
موسسه  خیریه بچه های آسمان در طی 20 سال فعالیت 
خود همواره به مهر و نوع دوستی مردم ایران زمین قدم 

برداشته است. 
مشارکت های مردمی که منجر به احداث آسایشگاه 
ــه کودکان  ــی و ارائه خدمات ب نگهداری و توانبخش
ــال به دور از هرگونه  معلول بی سرپرست باالی 14س

تبعیضی گردید.

قلک های بچه های آسمان:
یکی از روش های مشارکت در نگهداری و توانبخشی 
معلولین بی سرپرست دریافت قلک  است. شما می توانید 
به صورت فردی یا سازمانی، قلک های بچه های آسمان 
را فقط با یک تماس با شماره 43613-021 دریافت 

نمایید. 

استندهای تبریک و تسلیت:
با سفارش استندهای تبریک )ازدواج، تولد و...(، عشق را 

با معنای نوع دوستی به عزیزانتان هدیه کنید.
سفارش استندهای تسلیت به همدردی شما معنای 

واالی انسان دوستی می افزاید.

فعالیت های داوطلبانه :
ــما با هنر و حرفه خود می توانید در کنار بچه های  ش
ــید. برای تکمیل فرم داوطلبان به سایت  آسمان  باش
ــه  www.bachehayeaseman.org مراجع

فرمایید.

آسایشگاه ها و دفاتر موسسه:
 آسمان1 )آسایشگاه کودکان زیر14 سال( :

ولیعصر، باالتر از میرداماد، کوچه سرو، پالک 37    
تلفن: 021-43613

 آسمان2 )آسایشگاه پسران باالی 14 سال(:
فشم، بعد از دوراهی اوشان، روبروی اورژانس      

تلفن: 021-26520775
 آسمان3 )آسایشگاه سالمندان( :

کرج، مهرشهر، فازیک، بلوار شهرداری،
خیابان صدم شرقی، فرعی اول غربی، پالک668

تلفن:  2 - 02633409501
 دفتر موسسه:

قیطریه، بلوار اندرزگو، نبش اشکستانپورشمالی،
پالک43، طبقه3، واحد5   تلفن: 021-26658101 

 پیشخوان فرودگاه امام خمینی)ره(:
Bشهرفرودگاهی امام خمینی، ترمینال ورودی، سالن

 پیشخوان فرودگاه شیراز:
فرودگاه بین المللی شهید دستغیب،

پروازهای داخلی، سالن ترانزیت
 پیشخوان بهشت زهرا)س(:

عروجیان، سالن انتظار
تلفن:  51633710-021  داخلی 3710

bachehayeaseman_kamran   اینستاگرام
www.bachehayeaseman.org       سایت
info@bachehayeaseman.org      ایمیل

 گواهی بخواهید، اینک گواه 
همین زخمهایی که نشمرده ایم

دلی سربلند و سری سر به زیر
ازاین دست عمری به سر برده ایم

در گوشه ای از شهر ،در شهری که همسایه همسایه را 
نمی شناسد ،قطعه ای از بهشت جای دارد. 

مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان زیر چهارده سال 
ــران و مردانی که به انتظار یاری امیدوار ،در آن  و پس

زندگی می کنند. 
بیمارانی که به جرم معلولیت شان از جامعه ترد شده 
اند.گاهی به او بیمار گفته اند و گاهی انگ بیمار روان. 
اما هرچه که هست ،دست اتفاق در این محل سکنی 

گزیده اند و گذران عمر می کنند.
ــت تا به  ــه بخواهد به دنبال راهی اس آدمی بی آن ک
ــتای  تحکیم حس خیرخواهانه تالش کند و در راس
ــده یک زندگی را  مسئولیت اجتماعی اش حتی ش
بسازد.چرا که اعتقاد دارم این عواطف و نوع دوستی 

است ک موجب نزدیک شدن دل ها می شود.
ــق به  ــتی و عش در جوامع آمیخته با حس نوع دوس
همنوع ،انسانها در کنار هم زندگی می کنند ،هیچکس 
تنها نخواهد ماند و بی شک جامعه اخالق مند با ابراز 

احساس و عواطف پسندیده زیباست.
ــی  و اما نقش مان در این مرکز ،نگهداری ،توانبخش
ــت و  ــن دارو،غذا،بهداش ــاندن در تامی ــاری رس و ی
درمان،همدلی و همراهی،نقش آفرینی اجتماعی و 

ایجاد شور و نشاط همراه با امید به زندگی ست. 
می خواهیم یاریمان کنید هرچند با یک هم صحبتی 

ساده.

پیــام مدیـــــر عامــــل



 دوس�ت دارید خودت�ان را چط�ور معرفي 
کنید؟

ــجاع  ــور و ش ــودم را یک فرد جس ــت دارم خ دوس
ــی که  ــت هوش ــی کنم. یک عده به دلیل تس معرف
ــه را روی من می گذارند،  ازمن می گیرند، لقب نابغ
ــور دیده  ــوان یک آدم جس ــت دارم به عن اما دوس
ــت که با 98 درصد معلولیت  شوم. خیلی سخت اس
درجامعه زندگی کنید، پیشرفت کنید، وارد بازارکار 
ــات مختلف شرکت و با  شوید، در سمینارها و جلس
افراد مختلف صحبت کنید. این کار، انرژی زیادی از 
ــا کلمات منفی با من صحبت  من می گیرد. بعضی ب
می کنند و یا با عبارات ناخوشایند، خطابم می کنند. 
تحمل این شرایط، خیلی سخت است.اما من نه به 
ــه برای  ــجو یا فردی که یک گوش عنوان یک دانش
خودش کار می کند، بلکه به عنوان مدیر عامل یک 
ــما صحبت می کنم. با توجه به شرایط  شرکت با ش
ــرو کله زدن با آدم هایی که فقط تجاری فکر  من، س
می کنند، بسیار دشوار است و همین باعث شده که 

در رسانه ها دیده شوم و این دیده شدن،شجاعت و 
جسارت می خواهد. 

 با این اوصاف، قطعًا دوران کودکِی س�ختی 
داشتید. از دوران مدرسه برایمان بگویید.

به خاطر معلولیتم برای مقطع دبستان ثبت نام نشدم 
و بعد ازآن هم درگیر بیماری ام شدم. پزشکان قادر 
به تشخیص بیماری من نبودند.این موضوع تا سن 
ــالگی ام ادامه پیدا کرد. در این سن، شروع به  12 س
خودآموزی کردم تا دوره دبستان را خواندم وامتحان 
ــال راهنمایی را  غیرحضوری دادم. بعد از آن، 3 س
ــان دادم و مدرکم را  ــوری امتح خواندم و غیر حض
ــرایط سخت،  گرفتم.اما بعد از راهنمایی به دلیل ش

ترک تحصیل کردم.
 پس از س�ن 12 سالگی، ش�روع به تحصیل 

کردید. 
ــروع کردم و از آن طرف،  بله. حدوداً 7 سال دیر ش
ــتان را  ــتم ادامه دهم و دوره دبیرس باز هم نتوانس
طی کنم. مدارس، من راثبت نام نمی کردند و اصرار 

داشتندکه به مدرسه استثنایی بروم. در صورتی که 
مشکل ذهنی نداشتم. با این حال، چندماه هم به یک 
مدرسه استثنایی رفتم. ولی با بچه هایی که مشکل 

ذهنی داشتند، نمی توانستم تحصیل کنم. 
 دوران�ی ک�ه تحصی�ل می کردی�د، ب�ا چه 

مشکالتی روبرو بودید؟
مشکل که زیاد بود. اما مهمترین مشکل، این بود که 
وقتی خانواده ام می خواستند برایم معلم بگیرند، به 
محض اینکه متوجه مشکل من می شدند،یا هزینه را 
دوبرابر می کردند و یا از سر خیر می آمدند. نمی دانم 
ــدند که  دلیلش چه بود! اما زمانی که متوجه می ش
ــالم هم بهتراست، نظرشان  ذهن من از یک بچه س
تغییر می کرد. دیگر اینکه ما باید به آموزش و پرورش 
ــی را به صورت  ــه دوره راهنمای ثابت می کردیم ک
خودآموز گذرانده ام تا بگذارند امتحان دهم و مدرکم 

را بگیرم، این خیلی سخت بود.
 آیا ورزش ه�م می کنی�د؟ چه ورزش�ی را 

دوست دارید؟
ــت.  ــان کاردرمانی و فیزیوتراپی اس ورزش من هم
ــری تمرینات  ــد، یک س ــرای معلولیت 98 درص ب
انگشت با خمیر است که برای جلوگیری از تحلیل 
ــت باید انجام دهم.اما جدا از این  رفتن عضالت دس
ــام »بوچیا« وجود داردکه  در کل دنیا یک بازی به ن
ــت و مسابقات  ــدید اس مخصوص معلولیت های ش
ــرکت در  ــم دارد که عالقه زیادی به ش قهرمانی ه

گفت وگو با وحید رجبلو موسس استارت آپ همیار مهر

ر و شـجاع جـسو
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معلول موفق



ــت.  ــوز موقعیتش پیش نیامده اس ــا هن آن دارم ام
ورزش های رزمی و هیجان انگیز راهم خیلی دوست 

دارم.
 بیشتر از عالیق شخصی تان بگویید.

رنگ آبی را دوست دارم و دیوار اتاقم هم آبی است. 
غذای مورد عالقه ام کله پاچه است، اما با این شرایط 
جسمی باید یک سری عالیق را کنار بگذارم. چون 
در بلعیدن مشکل دارم و همه مدل غذا را نمی توانم 
بخورم. بیشتر باید غذاهای نرم بخورم. بچه که بودم 
به فست فود عالقه داشتم ولی حاال به غذاهای نرم 
ــوش می دهم؛  ــیقی گ ــرده ام. خیلی موس عادت ک
ــیقی راک مورد  ــنتی و پاپ اما موس سبک های س
عالقه ام است. چون موسیقی باعث می شود هیجان 
درونی ام را خالی کنم. حتی یک ویلچر تهیه کرده ام 

ــرعت راه بروم. در کل،  که بتوانم با س
ــت دارم. به حیوانات  هیجان را دوس
خانگی هم خیلی عالقه دارم. خودم 
پرنده دارم، الک پشت دارم و یه مدت 
ــتم. حاال هم یه کاسکوی  سگ داش
ــی معلولیتم کم  ــخنگو دارم. وقت س
ــتی درست می کردم  بود، صنایع دس
ــتر از  ــتم بیش و موقعی که می توانس
ــتفاده کنم، خیلی فنی  ــتانم اس دس
ــدید معلولیت، به  ــد از تش بودم. بع
ــدا کردم و حاال به  کامپیوتر عالقه پی

ــم در همین  ــب و کارم ه کار IT عالقه دارم و کس
حوزه است.

 پ�س از راه فعالیت ه�ای IT ام�رار معاش 
می کنید؟

بله. قدیم تر می توانستم با انجام خدمات کامپیوتری 
ــب درآمدکنم. اما حاال از طریق طراحی سایت  کس
ــال  ــی، زندگی می کنم. حدود 6 س ــه نویس و برنام
ــخنگو می کردم  پیش، حیواناتی مثل طوطی را س

و می فروختم.
 با توجه به فراز و ف�رود زندگی تان، انتخاب 
ش�ما به عنوان توان یاب موف�ق، دور از ذهن 

نیست!
من 11 سال است که به تنهایی کسب درآمد می کنم 
و از خانواده مستقل هستم. در حوزه کار با کامپیوتر 
ــف کامپیوتری  ــته های مختل و رش
پیشرفته هستم. استارتاپی در دست 
اجرا دارم و همچنین از روابط عمومی 

باالیی برخوردارم.
 از ویژگی های این استارت آپ 

بگویید.
این استارتاپ، اول به نام»همیارمهر« 
بود. اپلیکیشنی که خدمات مختلفی 
مانند: خدمات پزشکی، آرایشگری، 
رستوران و ... به معلولین ارائه می دهد 
و کسانی که توانایی انجام این خدمات 

را دارند، خودشان را به ما معرفی می کنند تا کسب 
ــال و نیم پیش، سرمایه  درآمد کنند.حدود یک س
گذاری کردیم و به »توانیتو« تغییر نام داد. چون نام 
قبلی، بیشتر معنی خیرانه می داد و با کلیت کار من 

تناقض داشت. 
 ایده ای�ن اس�تارتاپ چط�ور ب�ه ذهنتان 

رسید؟
من برنامه نویس بودم و شاهِد رواِج استارتاپ های 
مختلف بودم که نیازهای مردم را برطرف می کردند.
فکرکردم که من هم نیازهایی دارم، روابط عمومی 
باال و مهارت دارم. پس سعی کردم تمام اینهاراکنار 
ــودم را برطرف کنم. وقتی  هم بگذارم تا نیازهای خ
ــاً برای دیگر  ــت، پس قطع دیدم برای من مفید اس
معلولین هم مفید خواهد بود. فکر کردم از این راه، 
می توان یک کار ارزشمند راه انداخت و از آن طرف، 
یک کسب و کار برای خدمات دهندگان فعال کرد.

آمار گرفتم ومتوجه شدم تعداد معلوالن خیلی زیاد 
ــعی کردم که نگاه ترحم آمیزی که افراد  است و س
ــد را از این راه تغییر دهم.  عادی به یک معلول دارن
ــن به این صورت بود که برای مثال اگر  کار اپلیکیش
معلولی در منزلش به یک آرایشگر نیاز دارد، کسانی 
ــتند، برای انجام خدمات اعالم  که  به او نزدیک هس
ــد  آمادگی می کنند. این ایده جواب داد و تبدیل ش

به »توانیتو«.
 استارتاپ شما بین 22 استارتاپ، رتبه سوم 
را کسب کرد. بعد از دریافت جایزه، چه حس و 

حالی داشتید؟
ــب و کار راه بیندازم تا  ــتم یک کس ــعی داش من س
مجبور نباشم پروژه های متفاوت بگیرم. چون خیلی 
خسته ام می کرد. اما توقع نداشتم که این استارتاپ 
این حجم از نیاز را در جامعه رفع کند. مثاًل یک عده 
دوستان خارج از کشور، پیام می دادند که استارتاپ 
را درخارج از کشور به اجرا برسانیم و این برایم خیلی 
عالی و جالب بود و ایده های جدید به ذهنم می آمد 

و انگیزه ام نیز بیشتر می شد.
 اف�راد موث�ر در زندگی ش�ما چه کس�انی 

هستند؟
ــی می کردم،  ــخت زندگ اول خودم. چون خیلی س
ــیدم و فقط خودم می دانستم که چقدر  سختی کش
ــتم گله و شکایت کنم و  سختی می کشم، می توانس
ممکن بود ازجایی به من کمک ویا خدماتی  برسد 
و زندگی ام را بگذرانم. اما من این را دوست نداشتم. 
می خواستم مثل هم سن و سال هایم زندگی عادی 
ــم. درواقع نسبت به  ــتقل باش ــم و مس داشته باش
خانواده ام احساس مسئولیت داشتم. مادرم خیلی 
ــید. خانواده ام حامی خوبی برای  برایم زحمت کش
ــرکت  من بودند. حاال برادر کوچکم،کنار من در ش
کار می کند. دوستان زیادی به خاطر روابط عمومی 
ــتند.  ــوز هم حامی من هس ــدا کردم که هن باال، پی
برادرم پا به پای من می آمد. چون مرتب به جلسات 
مختلف دعوت می شدم و این جلسات، خیلی مهم 
بودند.برای پیشُبرد اهداف مان باید به این جلسات 
ــویقم می کردند.  می رفتیم. مادر و پدرم خیلی تش
می توانم بگویم 60 درصد یا بیشتر مدیون خانواده ام 

هستم.

در کل دنیا یک بازی 
به نام »بوچیا« وجود 
داردکه مخصوص 

معلولیت های شدید 
است و مسابقات 
قهرمانی هم دارد
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 بع�د از اولین موفقیت ش�ما، ح�س و حال 
خانواده تان چه بود؟

ــتم، دیگرحس  وقتی می دیدند که خیلی فعال هس
دلسوزی نسبت به من نداشتند و آن هاهم هیجان زده 
می شدند. به آنها حس خوب می دادم، آنهاهم متقاباًل 

به من حس خوب می دادند و پشتیبانی می کردند.
 حاال ک�ه س�ال ها با این ش�رایط وی�ژه کار 
کرده ای�د، خط�اب ب�ه مس�ئولین ح�رف یا 

خواسته ای دارید؟
ــن حرف بزنم،  ــم از طرف جامعه معلولی اگر بخواه
ــته  ــم بگویم که افراد دارای معلولیت از دس می توان
ــده اند و دچار حبس خانگی  ــهروندان، حذف ش ش
ــهروند  ــده اند. حتی هزینه زندگی عادی یک ش ش
مثل: خوراک و پوشاک، لوازم توانبخشی، آموزشی 
ــتی مبلغ  ــت. بهزیس ــده اس و ... همه از ما دریغ ش
ــتمری می دهد  ــان به ما مس ــا 100 هزار توم 50 ت
ــت. این مبلغ، هزینه یک روز  که اصاًلمنطقی نیس
ــتار  ــال اگر بخواهیم پرس ــت. برای مث معلولین اس
ــزار تومان  ــاعت، 160 ه ــم باید برای 10 س بگیری
بپردازیم؛ یعنی سالیانه 10 میلیون. ما 10 میلیون 
نفر توان یاب داریم، تعداد زیادی هم معلول هنرمند 
داریم، برخی مدال می آورند و یا نخبه اند. اما تعداد 
ــردم آنقدر  ــعی ک ــوند. من س زیادی دیده نمی ش
ــانه ها نتوانند من  موفقیت کسب کنم که دیگر رس
ــن را دارم که نگاه  ــن قابلیت ای را نادیده بگیرند.م
ــر معلول را عوض کنم. اما  سایرین را نسبت به قش
ــارهای اقتصادی امکان این کار وجود  به خاطر فش
ندارد. نمی خواهم به من کمک شود، اما به شرکت 
ــانه ها  ــا کار و زندگی کنم ورس ــروژه بدهند ت من پ
همچنان به تبلیغ و مصاحبه با ما ادامه دهند. من هم 

با معلولین دیگر آشنایشان می کنم.
 در حین مصاحبه، چندین ب�ار درباره لزوم 
تغییر نگاه نسبت به معلولین اشاره کردید. به 
نظرشما چه کارهایی باید صورت گیرد تا دید 

مردم نسبت به معلولین تغییر کند؟
به نظرمن معلولین باید دسته بندی شوند.معلولین 
ــمی، خیلی کارها می توانند انجام دهند. حتی  جس
ــد معلولیت دارند،  معلولینی مثل من که 98 درص

ــانه  ــای دیگری را دارند.در رس توانایی انجام کاره
ــیم. ــته باش ــبکه مختص معلولین داش باید یک ش

ــد از کاالها منطبق با نیازهای  باید حداقل 10 درص
ــد. از افراد معلول بخواهیم نظر دهند،  معلولین باش
ــان روی  رای دهند، هرکس مقابل در خانه اش آس

معلولین بسازد. این بازتاب خیلی خوبی دارد.
 وقتی به گذشته نگاه می کنید، چه اتفاقي را 

عامل شروع موفقیت هاي خود مي دانید؟
ــیده ام... تبعیض هایی که در  ــختی هایی که کش س
ــه دیده ام...جای  ــل و مدرس ــت ، فامی جامعه، دوس
ــوم یا منزوی شوم، همه  اینکه گله کنم، ناراحت ش
ــی را بدهم که مرا  این هارا جمع کردم تا جواب کس

نادیده گرفت.
 بسیاری از معلولین، شاید اس�تعداد زیادی 
داش�ته باش�ند، ول�ی به خاط�ر ش�رایط و کم 
توجهی،منزوی ش�ده باش�ند. به عن�وان یک 
توان یاب موفق، پیام شما برای آن ها چیست؟

ــم ندارم، گوش  من پا ندارم، دست ندارم، چش
ندارم، ظاهرم خیلی مناسب نیست و ... آیا اآلن 
می توانم بمیرم؟ نه! می توانم تمام ثانیه های 

زندگی ام را غصه بخورم و اطرافیانم را هم غصه بدهم؟ 
ــت؟ حاال چیزایی که دارم: من یک  ــودش چیس س
ــاال با این ها  ــت، یه لپ تاپ و یک موس دارم. ح دس
ــدد، خانواده   ام  ــه مادرم بخن می توانم کاری کنم ک
شاد باشند. می توانم ببینم که پدرم فشار کمتری را 
متحمل می شود. چون پول داروهایم را خودم می دهم. 
فکر می کنم اگر بنشینم و گریه کنم، واقعاً فایده ندارد. 
ــته هایمان را  ــر به عقب برنمی گردد. داش روزها دیگ
اندازه بگیریم و توقعاتمان را با داشته هایمان یکسان 

کنیم و باهم رشدشان دهیم.
 آیا در تعامل با جامعه دچار رنجش خاطر هم 

مي شوید؟
ــی روم که پله دارد، با ترس  بله. مثاًل وقتی به جایی م
و لرز مرا بلند می کنند. آدم ها کنار من که می رسند، 
یادشان می افتد که بگویند:»خدایا شکرت! یا توبه!«.

اجازه نمی دهند، کودکانشان سمت من بیایند. شاید 
می ترسند. اما من تعداد زیادی خواهرزاده و برادرزاده 
ــند و به من زنگ می زنندکه  دارم که اصاًل نمی ترس
ــرش را از جامعه  ــس می توان این نگ برویم پارک. پ

حذف کنیم.
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 موفقیت را در چه می بینید؟
در تالش کردن در هر شرایط. حتی اگر ناامید شدیدو 
ــدف دیگر را دنبال  از هدفتان فاصله گرفتید، یک ه

کنید. همیشه باید در مسیر باشید.
 تعریف شما از استقالل فردي چیست؟

ــت که حداقل مسئول کارهای  تعریف خودم این اس
ــن قانونی  ــد که به س خودت باش. مثاًل اینطور نباش
رسیدید، باز هم مسئولیت شما گردن پدرتان باشد. 
به فکر زندگی جدا باشید، رو پای خودتان بایستید،  
طوری باشید که وقتی آدم ها با شماصحبت می کنند  
ــکوتتان  ــگاه و صحبت و حتی س ــتقالل را در ن اس

ببینند.
 نگاه شما به ازدواج معلولین چیست؟

خوب اگر طبق دسته بندی معلولین بگوییم، ازدواج 
معلولین - چه جسمی یا ذهنی- وقتی دو نفر مثل هم 
باشند چیز عجیبی نیست. اما شاید در نگاه بسیاری، 
ــی مثل من که 98 درصد معلولیت دارد،  ازدواج کس
عجیب باشد. خیلی نمی خواهم توضیح بدهم. چون 

خیلی از این موضوع رنجیده ام و شاید تا همیشه باید 
تنها بمانم.

 در حال حاضر حقوق افراد داراي معلولیت از 
نظر شما تا چه حد رعایت مي شود؟

99 درصد رعایت نمی شود. همه درباره این موضوع 
خوب حرف می زنند، خوب شعار می دهند، پُست های 
ــاًل رعایت  ــع عمل اص ــد، ولی موق خوب می گذارن
نمی کنند. مثالً من چند روز پیش، به مرکز خرید رفته 
ــت و هم آسانسور، آسانسور  بودم، هم پله برقی داش
ــای باردار و  ــوان، معلولین، خانم ه ــراد کم ت برای اف
سالمندان بود اما آدم های عادی صف کشیده بودند و 
هیچ راهی به من نمی دادند، به محض اینکه به پایین 

می رسید دوباره پُر می شد.
 نظر شما در خصوص سازمان های توانبخشی 
و نگه�داری معلولین مانند، بچه های آس�مان 

چیست؟
از مراکز خوب توانبخشی معلولین است و من ازآنها 
راضی هستم. پیج اینستاگرام شان را دنبال می کنم و 

از خدماتش شنیده ام و زیاد در این حوزه تحقیق کردم. 
پیشنهاد می کنم مراکز توانبخشی برای بهبود، کیفیت 
خدمات را باال ببرند.به معلولین شان آموزش هایی در 

حوزه IT بدهند که بتوانند کسب درآمد کنند.
 اهداف و آرزوی ش�ما برای آینده چیست؟ 

دوست دارید چه کاری انجام دهید؟
ــرای معلولین بگذارم و  ــت دارم دوره های ITب دوس
ــا به وجود بیاید.  خدمات اینترنت رایگان برای آن ه
ــب و کارم یک  ــرای کس ــت دارم ب ــن دوس همچنی
ــی ام را از حاال بهتر و  ــرمایه گذار پیدا کنم و زندگ س

مستقل تر کنم و شاید هم ازدواج.
 آیا دوست داش�تید، س�وال خاصی از شما 

بپرسم؟ 
بله. دوست دارم بپرسید، بین سلبریتی ها می خواهم  
با چه کسی مالقات کنم؟ دوست دارم با علی کریمی 
ــات کنم. نه به عنوان یک  و یاس، خواننده رپ مالق
معلول، بلکه ازآنهادرخواستی برای جامعه معلولین 

دارم و فکر می کنم آنها می توانند انجامش دهند.
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محمود کاری )رئیس انجمن ندای معلوالن ایران(  در 
گفت وگو بابچه های آسمان درباره رفتار با معلوالن 
ــیار قدیمی  ــتر جامعه گفت: یک دیدگاه بس در بس
نسبت به معلوالن وجود داشت که خوشبختانه بعد 
ــیون ها و  از جنگ جهانی دوم و راه افتادن کنوانس
ــن دیدگاه در  ــای مدنی حامی معلوالن ای جریان ه
حال تغییر است اما متاسفانه هنوز هم برخی مردم 

ــی با افراد دارای  در جامعه با رویاروی
ــاید از  ــور که باید و ش معلولیت آنط
ــی برخوردار  ــدگاه و زوایای خوب دی

نیست. 
وی ادامه داد: مردم با معلوالن بجای 
اینکه بدون ترحم به او کمک کنند با 
یک لحن یا یک نگاه او را آزار می دهند. 
امثال این موضوعات باعث رنج افراد 
ــود و این نوع  معلول در جامعه می ش
ــطح فرهنگی ما  ــدر در س رفتار آنق
رخنه کرده است که حتی در تصویب 
قوانین نیز تاثیرگذاز است. به عنوان 

مثال براساس قانون، 60 درصد اپراتورها باید افراد 
ــند در صورتی که اپراتوری از بین رفته و  نابینا باش
سیستم های پیشرفته وارد بازار شده است و بسیاری 
از اقدامات به صورت اتوماتیک انجام می شود از سوی 
ــتند و  دیگر افراد نابینا دارای تحصیالت عالیه هس
می توانند در شغل هایی مانند وکالت، مشاور، مدیر و 

... خدمت ارائه دهند. 
ــون  ــاس قان ــه داد: براس وی ادام
ــتگاه های اجرایی و شهرداری ها  دس
ــر  ــازی معاب ــه مناسب س ــف ب موظ
ــتم  ــی، اماکن عمومی و سیس عموم
ــتند و به  ــل عمومی هس حمل و نق
ــازی ایجاد شود که  نحوی مناسب س
ــد از کل فضای  ــم بتوانن معلوالن ه
ــد اما  ــتفاده کنن ــهر اس عمومی ش
ــفانه این اتفاقات نمی افتد و ما  متاس

شاهد این اتفاقات در شهر نیستیم. 
ــوالن ایران  رئیس انجمن ندای معل
ــری از صحبت هایش  در بخش دیگ

ــاره به رفتار عمومی مردم با معلوالن در شهر  با اش
ــودن مردم با  ــان کرد: در بحث مهربان ب خاطرنش
ــانه های گروهی اقداماتی را  معلولین، نباید در رس
ــتر ضد  ــنتی را که بیش انجام دهیم که فرهنگ س
ــترش دهیم بلکه باید اقدامات  ــت گس معلوالن اس
منطقی در این زمینه داشته باشیم. به عنوان مثال 
اگر برنامه کودکی با حضور کودکان ساخته می شود 
چه اشکالی دارد در کنار 20 الی 30 کودک معمولی 
که در این برنامه حضور دارند در کنار آنها نیز از دو 
ــف در آنجا  ــه کودک با معلولیت های مختل الی س
ــند و بدون هیچ اغماض، ترحم و  حضور داشته باش
مماشاتی با این کودکان رفتار شود تا فرهنگ رفتار 

بدون ترحم با معلول نیز در کشور ما ایجاد شود. 
محمودکاری با بیان اینکه این فرهنگ در کشورهای 
اروپایی وجود دارد و باید از تجربه دیگران استفاده 
ــفانه در برنامه های صدا  ــرد: متاس کنیم، تصریح ک
ــاهده می کنیم که نقش هایی  ــیما و تئاتر مش و س

ــخصی که دارای  ــتر بار منفی دارد به ش که بیش
ــبت می دهند در حالی که  معلولیت است نس

تحصیل 30 هزار دانشجوی دارای معلولیت در دانشگاه ها

باید تغییر نگرش درباره معلوالن در جامعه ایجاد شود

فرهنگ رفتار بدون 
ترحم با معلول را 
گسترش دهیم
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گفت و گو



ما انتظار داریم این حرکت ها صورت 
ــئوالن امور  ــن مس ــرد. همچنی نگی
ــهری نیز قانون را اجرا کنند و این  ش
ــاس  ــت که براس انتظار زیادی نیس
ــهر و سیستم  قانون معابر عمومی ش
حمل و نقل عمومی رفع اشکال کرده 
ــوالن در جامعه  ــور معل و برای حض
بدون کمک دیگران نیز مناسب سازی 
ــد فعالیت های  ــا بتوانن ــم تا آنه کنی

اجتماعی شان را انجام دهند. 
وی ادامه داد: انتظار ما این است که 
قوانین اجرا شده و هیچ انتظاری غیر 

ــازی نمی خواهیم و تنها همان  از این نداریم و امتی
ــهروندان اختصاص داده  امکاناتی که برای سایر ش
ــوالن نیز  ــرا کنند که معل ــود را به نحوی اج می ش

بتوانند از آن استفاده کنند. 
ــود که از  ــی در نظر گرفته ش ــدم باید اقدامات معتق
ــتانه  ــودک و زمانی که کودک در آس همان مهدک
ورود به اجتماع است با کودکان معلول در یک جا و 
در کنار هم قرار بگیرند تا کودکان معلول هم بتوانند 
در این فضا آموزش دیده و رشد کنند تا در زمانی که 
بزرگ می شوند نگاه جامعه نیز نسبت به آنها تغییر 
ــن دیدگاهی را  ــفانه در حال حاضر چنی کند متاس
که کودکان معلول در کنار کودکان عادی باشند را 
ندارند و هنوز آموزش و پرورش ما در مقابل چنین 

جریانی به شدت ضعیف است.
رئیس انجمن ندای معلوالن ایران ادامه داد: برخی 

ــوزش و پرورش  ــد آم از مدیران ارش
ــال های اخیر اعالم کرده بودند  در س
ــای دارای معلولیت  که وجود بچه  ه
روحیه دیگر بچه ها را خراب کرده و به 
آنها آسیب می زند که این فکر بسیار 
ــانی است در حالی که  غلط و غیرانس
ــتیون هاوکینگ در  فردی مانند اس
ــود و با وجود  انگلستان متولد می ش
معلولیت شدید اما امکانات الزم برای 
ــود و او تبدیل به یکی  او فراهم می ش
از بزرگترین دانشمندان فیزیک اتمی 
جهان می شود در حالی که حتی قادر 

نبود یک لیوان آب را به تنهایی بنوشد. 
ــفانه در جامعه ما هنوز همان فرهنگ سنتی  متاس
چه در بین مردم و چه در بین مدیران، حاکم است و 
مدیران ما باید نگاهشان را تغییر دهند و باید طوری 
ــت را مانند  ــه بچه های دارای معلولی عمل کنند ک
دیگر بچه های عادی در مدارس بپذیرند و هیچ بهانه 
ــه  ــرای نپذیرفتن این کودکان در مدرس و عذری ب
ــت که یک بچه دارای  ــت اس ــته باشند. درس نداش
ــد اما  ــرعت عمل کمی کند باش معلولیت از نظر س

می تواند همان مسیر کودکان عادی را ادامه دهد.
وی تاکید کرد: سال هاست که قانون در این خصوص 
تصویب شده و مدارس باید تلفیقی باشد و بچه های 
دارای معلولیت نیز در کنار کودکان عادی تحصیل 
کنند. کودکان معلول جسمی، حرکتی، نابینایان، 
ناشنوایان و حتی معلوالن کم توان ذهنی که 

ــتند می توانند در مدارس عادی  آموزش پذیر هس
ــئوالن به قانون عمل کنند  تحصیل کنند. اگر مس
نباید مدارسی جداگانه برای کودکان معلول داشته 
ــودکان دارای  ــری از ک ــیم البته برای یک قش باش
ــود دارد که باید  ــتثنایی وج معلولیت، مدارس اس
تبدیل شود به مدارس عادی و یک بخش کوچکی 
از کودکان معلول که به آموزش خاص نیاز دارند در 

مدارس استثنایی تحصیل کنند. 
رئیس انجمن ندای معلوالن ایران درباره رفتار خانواده ها 
ــان کرد: وقتی در  با افراد دارای معلولیت نیز خاطرنش
ــائل در خصوص افراد دارای  ــری مس اجتماع یک س
معلولیت رواج پیدا می کند طبیعتا خانواده نیز می آموزد 
که چگونه با فرد معلول برخورد کند اما در حال حاضر 
خانواده نیز به دلیل بسیاری از رفتارها که در اجتماع 
نسبت به افراد معلول وجود دارد ناراحت هستند و از 
همین رو باعث می شود کودکان دارای معلولیت را از 

جامعه دور کنند. 
وی ادامه داد: البته برخی از خانواده های دارای فرزندان 
معلول نیز هستند که با تالش بسیار کودکان معلولشان 
را حمایت و برای پیشرفت تحصیل آنها تالش کردند و 
امروز ما نزدیک به 30 هزار دانشجوی دارای معلولیت 
داریم که در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند 
ــودکان وجود دارد اما تنها  لذا این توانایی ها در این ک
باید دولت و مراکز آموزشی به وظایف خود در زمینه 
معلوالن بیشتر و بهتر عمل کنند و قانون را اجرا کنند تا 
از آن فرهنگ سنتی فاصله گرفته و تغییر نگرش منفی 

نسبت به معلوالن را در دستور کار خود قرار دهند. 

شهرمان را 
برای حضور

 معلوالن در جامعه 
مناسب سازی 

کنیم
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معرفی کتاب

نام کتاب :حقوق معلوالن ایران
تالیف :علی نوری

با همکاری :دفتر فرهنگ معلولین
ویراستارعلمی :محمد نوری

ناشر:صبح صادق
قیمت :300000ریال

این کتاب مجموعه قوانین نیست، یک اثر آکادمیک و نظریه پردازی صرف هم نیست بلکه شامل قوانین همراه با دیدگاه ها و تحلیل های 
متنوع نخبگان هر دوره و مالحظات نویسنده است که به ترتیب تاریخی تنظیم و ساما ن دهی شده است. از دیگر سو نشان دهنده سیر 
تثبیت حقوق معلوالن در ایران است. هدف اصلی اثبات دامنه حقوق معلوالن ایران از طریق معرفی قوانین آنها و دیدگاه های متفکران 
درباره این قوانین است. قوانینی که توسط نهادهای مقننه مطرح و بررسی و تصویب شده یا در شرف تصویب است.مطالب در چهار فصل 

تنظیم و سیر تحوالت تاریخی حقوق معلوالن ایران در چهار مرحله بررسی شده است:

الف:  دوره تصویب قوانین موردی )1301 تا 1368(
ب: دوره تصویب قوانین آموزشی و مناسب سازی )1368- 1383(

ج: دوره تصویب و اجرای نخستین قانون جامع )1383 تا 1391(
د: دوره جنبش فراگیر حقوق گرایی معلولین )1390 تاکنون(

این کتاب با باور راسخ به فرهنگ سازی و اطالع رسانی در حوزه معلوالن و اینکه راه کار اصلی حل معضالت معلوالن در فرهنگ سازی 
است، تالیف شده است 



سلمان خدادادی عضوکمیسیون اجتماعی مجلس

ی ز و ر تلفات جاده ای نو
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گــــزارش

 آم�ار تصادفات منجربه معلولیت  در س�ال 
گذشته.

بر اساس آمارهای اعالمی در ایام تعطیالت نوروز به 
جز روز 13 فروردین، 328 نفر در تصادف های جاده 
ای جان خود را از دست داده اند. ساالنه هفده هزار نفر 
در اثر تصادف جان خود را از دست می دهند امسال 
نسبت به سال گذشته در ایام تعطیالت آمار تصادفات 
5درصد افزایش پیدا کرد و به تبع آن آمار تلفات ناشی 
از آن نیز افزایش یافته است و روزانه 100 نفر در اثر 
تصادفات دچار معلولیت میشوند که این آمار بسیار 

تکان دهنده است.
 تمهیدات در نظر گرفته شده برای مقابله با 

تلفات نوروزی.
ــیاری را برای انجام برنامه های  ما هر سال مبالغ بس
ــخت گیری  ــی هزینه کرده و س ــی و فرهنگ تبلیغات
ــا در حوزه  ــتری نیز در قالب افزایش جریمه ه بیش
راهنمایی و رانندگی اعمال کرده ایم، اما باز هم آمار 
خسارات ناشی از تصادفات کاهش چشمگیری ندارد.
ــته مصوبه ای به منظور اجباری شدن  ما سال گذش
انجام آزمایشات ژنتیک برای ممانعت از تولد ساالنه 
 20هزارنوزاد معلول در مجلس داشتیم که اعتبارات 
الزم برای آن نیز در قانون بودجه 97 تعیین شد تا از 
ــه عمل آید، اما از  افزایش جامعه معلوالن ممانعت ب
سوی دیگر شاهد افزایش ساالنه 50هزار نفر معلول 
در پی تصادفات هستیم که هم هزینه  سنگینی را به 
سازمان های حمایتی تحمیل می کند و هم به دلیل 
ــیب دیدگان از میان جوانان هستند  اینکه اغلب آس

ــرمایه بزرگی را از دست  باعث می شود که دولت س
ــانی زیرساخت مهم توسعه  بدهد، چرا که منابع انس
کشور محسوب می شوند، بنابراین نباید نسبت به آمار 
ــی از تصادفات بی تفاوت بود.برای کاهش  تلفات ناش
آمار تلفات ناشی از تصادفات هم اکنون دولت باید به 
خودروسازان تاکید کند که در تولید محصوالت خود 
به ارتقای کیفیت خودروها مطابق با استانداردهای 
روز توجه ویژه ای داشته باشند، از سوی دیگر مجلس 
باید از طریق رفع موانع قانونی و نظارت به این موضوع 

ورود پیدا کند.
 قوانین�ی ک�ه ع�دم رعایتش�ان منجرب�ه 

تصادفات میشود.
سبقت غیر مجاز، سرعت بیش از حد، خواب آلودگی و 
عدم توجه به جلو از جمله عواملی است که در خطای 
انسانی خالصه می شود، اما نباید از این مهم نیز غافل 
ــانی  ــد که برخی عوامل غیرمرتبط با خطای انس ش
ــتاندارد جاده ها و کیفیت  ــت غیراس همچون وضعی
خودروهای داخلی که 60درصد آن را پراید رقم زده 
است، از جمله عوامل مهمی هستند که موجب افزایش 

آمار خسارات ناشی از تصادفات شده  است.
 نکات ضروری برای سفرهای نوروزی.

ــوی  ــاس آمار پلیس راه عدم توجه به جلو از س براس
راننده مهم ترین علت بروز حوادث رانندگی بوده است، 
ــره از تصادفات به این دلیل رخ  به طوری که 994 فق
داده است. پس از عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت 
مطمئنه با 674 فقره تصادف در رتبه بعدی علل بروز 

تصادفات رانندگی قرار دارد.

سومین عامل با 416 فقره مربوط به انحراف به چپ 
است و در رتبه چهارم نیز عدم رعایت حق تقدم منجر 
ــت،  ــده اس ــوع 391 فقره تصادف رانندگی ش به وق
خستگی و خواب آلودگی راننده نیز علت 166 فقره 
ــت و دقیقا همین تعداد تصادف نیز  تصادف بوده اس
ــیله نقلیه رخ  ــی راننده در کنترل وس به دلیل ناتوان

داده است.
هفتمین عامل نیز عدم رعایت فاصله طولی در حین 
ــت، این عامل گرچه منجر به وقوع 98  رانندگی اس
فقره تصادف تشخیص داده شده است، اما تنها دلیل 
در میان حوادث رانندگی است که در مقایسه با طرح 

نوروزی سال 95 رشد 18 درصدی داشته است.
ــگیری  ــن تصادفات قابل پیش درصدی باالیی از ای
بود، ببینید یک راننده بی توجه می تواند چه ضرری 
ــینان  به دیگران بزند و عالوه بر خودش جان سرنش
ــا را به خطر بیاندازد.  خودروی خود و دیگر خودروه
ــیاری از این موارد به راحتی امکان جلوگیری  در بس
ــر راننده قبل از  ــت، اگ از وقوع تصادفات وجود داش
حرکت، خواب  و استراحت کافی داشته باشد و به ازای 
حداکثر هر دو ساعت رانندگی نیز دست کم یک ربع 
ــتراحت کند، آن وقت  در حاشیه امن راه توقف و اس
ــتگی و خواب آلودگی راننده  آمار مواردی چون خس

به صفر می رسید.
وی ادامه داد:  همچنین اگر راننده توجه کافی به مسیر 
مقابل داشته باشد و دیگر سرنشینان نیز این موضوع 
را به وی یادآوری کنند، آنوقت بیشترین دلیل وقوع 
ــود، مواردی  ــی عدم توجه به جلو نب حوادث رانندگ
چون تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ هم 
جزو مواردی است که خود فرد باید نسبت به رعایت 

آن حساس باشد.
منابع:

خبرگزاری خانه ملت
خبرگزاری ایسنا



عملکرد فعالیت تیم درمان در موسسه خیریه بچه های آسمان
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گزارش تصویری

موسسه خیریه بچه های آسمان  درراستای نگهداری، 
توانبخشی و درمان مددجویان تحت پوشش خود و در 
راستای بهبود شرایط ایشان به منظور رسیدن به سطح 

عملکرد مطلوب درزمینه های ذیل فعالیت می نماید:

پزشکی و روانپزشکی
معاینه و ویزیت مددجویان انجام آزمایش های روتین، 
ــورت نیاز  ــای الزم و درص ــت پاراکلینیک ه درخواس
اعزام های تخصصی، انجام ویزیت های نوبتی در مراحل 
ــخیص برعهده واحد  بعدی به منظور بیماریابی و تش

بهداشت و درمان می باشد.
 باتوجه به بیماری های مددجویان و داروهای مصرفی 
ــالمت جسمی  ــان، کنترل و ارزیابی وضعیت س ایش
بیماران، باالخص کنترل عوارض دارویی ازجمله وظایفی 
است که پزشکان عمومی  مرکز، به صورت روزانه برعهده 
دارند. همچنین درمان و معالجه بیماری های جسمانی 
همراه و بیماری های فصلی مددجویان برعهده پزشکان 
عمومی  مرکز قرار دارد. حضور روانپزاشک در مراکز نیز 
بصورت هفتگی و بسته به نوع فعالیت مرکز یک تا سه 
جلسه می باشد. البته هرکدام از کادر درمان به جهت نوع 

ضرورت در مرکز حضورشان الزامی می باشد.

 معلولیت در این مرکز موارد مختلف دارد 
 -معلولین ذهنی  و روانی

" –معلولین جسمی حرکتی
 –معلولین حسی )نابینایان –ناشنوایان(

برخی از معلولین به جهت معلولیت ذهنی و جسمی 
بعنوان یک فرد حمایت پذیر در این آسایشگاه وجود 
ــگاه  ــتند و فقط در آسایش دارند که آموزش پذیر نیس

نگهداری می شوند. 
در این راستا توانبخشی بچه های آسمان اهداف ذیل را 

دنبال می کند.
 - جلوگیری از پیشرفت و حاد شدن آن
 - افزایش آگاهی عمومی از این پدیده

 - تالش برای خودکفایی فرد معلول و زندگی مستقل
 - تالش برای ایجاد برابری فرصت های اجتماعی

 - آموزش و آگاه سازی معلول و خانواده 
 - تالش برای بازگرداندن فرد معلول به جامعه

- آماده سازی جامعه برای پذیرش فرد معلول در مقام 
یک شهروند

مددکار اجتماعی در گروه توانبخشی اجتماعی
ــاز را از فرد  ــورد نی ــات م ــی اطالع ــددکار اجتماع م
معلول،خانواده و دیگر افرادی کسب می کند تا با زندگی 

فرد به طور کامل آشنا گردد.

نقش آموزش دهنده
دراین نقش مددکار به فرد معلول و خانواده اش در مورد 
معلولیت و پیامدها و نحوه ی زندگی با معلولیت آموزش 
های الزم را ارائه می دهد.در اینجا مددکار سعی دارد تا به 
 بیمار و خانواده اش زندگی با امید و تالش را متذکر شود.

نقش حامی
ــتم های  در این مرکز مددکار تالش می کند تا سیس
ــای معلوالن  ــت نیاز ها و تقاضاه اجتماعی را در جه
ــاس نماید تا به نیاز های آنان پاسخ داده شود. که  حس
البته برخی از این فعالیت های آگاه سازی با هماهنگی 

واحد های روابط عمومی صورت می گیرد.

معلوالن ذهنی
ــش این مرکز کودکان  از جمله توانخواهان تحت پوش
ــند. افرادی هستند  ــمی و ذهنی می باش معلول جس
ــرایط  ــد ذهنی،در ش ــه دلیل وقفه یا کمبود رش که ب
ــتفاده مطلوب از برنامه های معمولی  عادی قادر به اس
نیستند و به دلیل عقب ماندگی ذهنی از درک مبانی 
ــد. ــروم ان ــح مح ــتدالل،قضاوت صحی  و مفاهیم،اس

عالوه بر خدمات بهداشتی و درمانی هدف از توانبخشی 
مراقبت های ویژه در خصوص توانمند سازی این افراد 

می باشد.

گزارش تصویری
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  دوست و هم بازی های خوب 

  تمرین جواد برای راه رفتن 

توانبخشی روانی
فرایندی است حاصل تالش اعضا گروه درمان با هدف 
ــعه توانمندی های باقی مانده مددجوی  ارتقا در توس
روانی ناتوان،برای رسیدگی به زندگی،آموزش،اجتماعی 
ــازگاری.نقش مددکار در توانبخشی  شدن و در کل س

روانی شامل مراحل زیر است:

مرحله ارزیابی
از زمانی که بیمار در مرکز بستری می گردد این مرحله 

آغاز می شود.
مددکار با مشاهده و در برخی موارد مصاحبه، با بیمار 
آشنا می گردد.که این دانسته ها برای مراحل درمانی 

مورد استفاده قرار میگیرد.

مرحله درمان
ــود،به همراه  ــام میش ــی انج ــورت تیم ــان بص درم
ــک،کاردرمانگر ،مددکار، پرستار،روانشناس  روانپزش
ــن جا بیماران باید طبقه  بالینی و گفتار درمانگر.در ای
بندی شوند و در بخشی که مناسب باشد بستری شوند. 
قابل ذکر است این مراحل تحت نظر مسئول فنی صورت 

می گیرد.

 روانشناسی
ــازه زمانی چند  ــناختی در یک ب ارزیابی جامع روانش
هفته ای و گاهی چندماهه صورت می گیرد. مددجو از 
زمان پذیرش تا زمان تکمیل پرونده به صورت هفتگی 
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گزارش تصویری

  عمو فیتله در آسایشگاه 

  بعد از مدرسه ، بازی در حیاط اسایشگاه 

و یا چندبار در هفته مورد ارزیابی قرار می گیرد. واحد 
ــی همچنین در انتخاب فعالیت متناسب با  روانشناس
ــرفت درمان و  وضعیت بیمار، بررسی چگونگی پیش
توانبخشی بیمار پس از شروع درمان و توانبخشی در 
ــاوره گروهی نقش ایفا  ــه در بحران، مش مرکز، مداخل

می کند. 
ــئول فنی و  ــزارش ارزیابی به مس ــه گ همچنین ارائ
ــک، همراهی در درمان و استفاده از آزمون ها  روانپزش
ــر وظایف واحد  ــوارد لزوم از دیگ ــاوره در م و ارائه مش

روانشناسی محسوب می شود.

مددکاری
ــار و خانواده به  ــوق دادن بیم پذیرش اولیه بیمار، س
سوی استفاده از این منابع و امکانات موجود درجامعه، 
ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده بیمار، مهیا نمودن 
ــتغال و  خانواده با هدف ترخیص و پذیرش بیمار، اش
کاریابی، رسیدگی به امور خانواده بیماران، برقراری 
ــکالت  ــز و خانواده، و پیگیری مش ارتباط میان مرک
ــواده ازجمله وظایف  ــائل حقوقی بیمار و خان و مس

مددکاری می باشد.

کاردرمانی
ــم درمان، در ارزیابی  کاردرمانگران به عنوان عضو تی
و برنامه ریزی توانبخشی روانی متناسب با هر بیمار، 
به همراه سایر اعضای تیم درمان شرکت می نمایند. 
ــی ازجمله  ــان و فعالیت های توانبخش انتخاب مربی
وظایف کاردرمانگران است و نظارت بر کار ایشان، تهیه 
گزارش پیشرفت توانبخشی بیماران در حیطه مربوطه 

و ارائه آن به تیم درمان برعهده آنها می باشد.

پرستاری
اجرای دستورات پزشک و روانپزشک، کمک به حفظ 
ــمانی ازطریق کنترل عالئم حیاتی،  ــالمت جس س
ــارت بر رعایت  ــرف داروها، نظ ــر نحوه مص نظارت ب
ــت، گزارش هرگونه تغییر در سطح سالمت  بهداش
ــور پاراکلینیکی درصورت نیاز و  بیمار، پیگیری ام
رسیدگی به بیماران از وظایف پرستاران و بهیاران 

ــد. مرکز می باش

حرفه آموزی
ــه ای را در  ــوزش حرف ــن مرکز وظیفه آم مربیان ای
ــازی، هویه کاری،  ــای قالی بافی، عروسک س زمینه ه
حصیربافی، شمع سازی و نقاشی و غیره به بیمارانی 
برعهده دارند که به پیشنهاد کاردرمان گروه روانشناس 

و با تصویب تیم درمان انتخاب شده اند.

تفریح درمانی
در راستای انجام فعالیت های توانبخشی بیماران، بنا به 
تشخیص تیم درمان)شامل روانپزشک، روان شناس، 
مددکار و کاردرمانگر( و به منظور خلق فضایی با نشاط، 
مددجویان مرد و زن برای سفرهای یک روزه و چند 
ــیاحتی، زیارتی و ورزشی، با مسئولیت واحد  روزه س
مددکاری به سفر اعزام می شوند. همچنین برخی از 
برنامه های جشن مانند تولد،برنامه های مناسبتی و 

... نیز برگزار می گردد.

فعالیت های ورزشی
ــی و شبانه روزی  این مرکز باتوجه به ماهیت توانبخش
بودن، اقدام به عقد قرارداد با یک باشگاه ورزشی نموده و 
مددجویان به صورت هفتگی از امکانات آن باشگاه بهره مند 
می گردند. همچنین به صورت دوره ای مددجویان این 
مرکز جهت امور درمانی و افزایش شادابی به سالن های 
وزرش و پارک ها می روند. فوتبال دستی، پیاده روی و 
سایر فعالیت های ورزشی که موجب تخلیه انرژی و نشاط 
مددجویان می شود و به حفظ سالمتی آنها کمک می کند 

نیز در مرکز صورت می گیرد.
 

خدمات نگهداری
سرویس دهی در بخش نگهداری و سالن های خواب 
ــده است که  ــتا تالش ش انجام می پذیرد. در این راس
ــب و مطلوب عالوه بر نگهداری  با ایجاد فضای مناس
ــکاری گروهی به  ــوه زندگی جمعی و هم فردی، نح
ــود. مددجویان این مرکز با  بیماران آموزش داده ش
توجه به نوع معلولیت و بیماریشان به سه دسته حمایت 
پذیر،آموزش پذیر و غیرقابل آموزش و یادگیری تقسیم 
می شوند که این عوامل کار را برای تیم درمان بسیار 

سخت می نماید.



15 اسفند 97   بچه های آسمان

  جواد در اتاق بازی   تولد گلی آبان ماه 1397  نوشین و قصه گوله برفی
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کمک آگاهانه به نیازمندان 
همان درس زندگیست

ــورای  ــهیال جلودار زاده نماینده مجلس ش س
اسالمی 24 مهرماه 1398 از آسایشگاه کودکان 

زیر 14 سال بچه های آسمان بازدید کرد.
ــان از بخش های  ــان ضمن دیدار با کارکن ایش

نگهداری و توانبخشی این مرکز بازدید نمودند. 
سهیال جلودار زاده ضمن تقدیر و تشکر از کارکنان 
این مرکز گفت: این اقدام خدا پسندانه به مثابه 
ــق به خداوند  ــق به هم نوع و در نهایت عش عش

است. 
ایشان  در ادامه گفت : کمک به مرکز نگهداری 
و توانبخشی کودکان و نوجوان معلول بچه های 
آسمان، یک وظیفه است و همگان باید در راستای 

مسئولیت اجتماعی کمک نمایند. 
سهیال جلودارزاده خاطر نشان کرد کمک آگاهانه 
به نیازمندان، همان درس زندگی است که همانا 
نشان دهنده شعور و فهم اجتماعی افراد جامعه 

است .

هفته ملی کودک گرامی باد
ــازمان ملل )یونیسف(  انجمن بین المللی کودکان س
ــال قبل، روز 8 اکتبر را روز جهانی کودک نام  در 66س

گذاری کرد.
این روز، روزی برای یادبود کودکی و حمایت از حقوق 
کودکان گرامی داشته می شود و همه ساله کشور ها و 
سازمان های مختلف روز های متفاوتی را به عنوان روز 

کودک اعالم کرده اند.
امسال در ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
از 13 تا 19 مهر را بعنوان هفته ملی کودک نامگذاری 

نموده است.
در حال حاضر 100 کودک زیر چهارده سال معلول و 
بی سرپرست در موسسه خیریه بچه های آسمان تحت 
پوشش و حمایت خیرین و خادمین مرکز،  نگهداری 

می شوند.
ــگاهی  ــهر در آسایش کودکانی که بدور از هیاهوی ش
کوچک زندگی می کنند. نشانی شان خیابان زندگی، 
کوچه عشق خانه ی فرشته های کوچک آسمانی ست.

منتظر قدوم تان هستیم.

چـــه خــــربا






