معرفی یک سمن

موسسه مهرآفرین
تایماز سیدمصطفایی
موسس��ه مهرآفرین پس از دو س��ال فعالیت پراکنده در س��ال  1384به

شکل رسمی فعالیتهای خود را آغاز نمود .این موسسه از ابتدا رویکردی

نوین به مس��اله نیکوکاری داشت و پس از تحقیقات اولیه تصمیم بر آن

گرف��ت که تمرکز خود را ب��ر خانوادههای بدسرپرس��ت (بهویژه زنان و

کودکان) و همچنین کودکان کار و دانشآموزان بازمانده از تحصیل قراردهد .ایدة اولیه تغییر مسیر زندگی کودکان کار از خیابان به زندان،
به مسیری از خیابان تا دانشگاه بود که این ایده را نیازمند اصالح فرهنگ خانوادههای این گروه از آسیب دیدگان مینمود.

این مؤسس��ه اهداف مختلفی را برای خود ترس��یم نموده است .نخست در مقیاس اهداف کوتاهمدت ،كاهش انواع آسيبهاي وارده بر قشر

ضعيف جامعه (زنان و كودكان) از طريق حمايتهاي مختلف (غذايي ،مس��كن ،تامين بهداش��ت ،روانی و جس��می ،تامين حداقل پوشاك،
هزينه تحصيلي فرزندان ومانند آنها) قرار دارد .در مقیاس میانمدت ،اهدافی مانند آموزش زنان ،نوجوانان و خصوص ًا كودكان براي ارتقاي
س��طح فرهنگ و مقاوم س��اختن آنها در برابر مشكالت ،با تمركز بر آموزش و سوادآموزي ،حمايت تحصيلي از دبستان تا دانشگاه به اميد

قطع فقر در اين نسل از خانواده ،آموزش مادران در تربيت كودكانشان قرار می گیرد .و درنهایت اهداف بلندمدت این مؤسسه ،بدین صورت
ترسیم شده است:

انجام اصالحات ساختاری و زیربنایی جهت فرهنگ سازی عمومی ،ایجاد شبکه با سایر نهادهای مرتبط و اصالح قوانین؛

انجام مطالعات و پژوهشهای زیربنایی درخصوص عوامل فقر و شیوه برخورد با آن از طریق سازمانهای مردم نهاد ()NGO؛

ایجاد شبکة همکاری با سایر نهادهای مردمی (و دولتی یا بینالمللی)؛

از تحصیل)؛

تالش برای برپایی مراکز اسکان و نگهداری از زنان و کودکان گروه هدف موسسه.
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تالش برای برپایی مراکز آموزش��ی در س��طوح مختلف برای گروه هدف موسس��ه (کودکان کار و خیابان ،دانش آموزان نیازمند بازمانده
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رویکرد موسسه مهرآفرین بازگرداندن عزت نفس به مددجویان ،جایگزین کردن فرهنگ عزتمحوری بهجای ترحممحوری و مبارزه با فقر

فرهنگی است و به همین جهت واحدهایی مانند آموزش ویژه مددجویان ،مشاوره و مددکاری در این موسسه تاسیس شده است .همچنین
نشریه همراز -که اولین نشریة اختصاصی ویژة مددجویان است -نیز درراستای همین نگاه و رویکرد و در جهت اموزش خانواده ها منتشر
شده و بهدست مددجویان میرسد .افزون بر آن میتوان به چاپ و انتشار رایگان ماهنامه فرهنگی مهرآفرین (برای یاوران و حامیان خود
در پنج سال گذشته) و چاپ و انتشار نشریه جهان کودک (برای عموم جامعه جهت حساسسازی جامعه و نهادهای سیاستگزار در راستای

حمایت از کودکان) اشاره داشت .اهم فعالیتهای این موسسه عبارتند از:

سرپرستی و حمایت تحصیلی بیش از  4600کودک و نوجوان در تهران ،کرمان ،هرمزگان ،خراسان،آذربایجان شرقی ،مرکزی ،سیستان

و بلوچستان،یاسوج و ...؛

حمایت از دانشجویان برتر و مخترعان جوان تحتپوشش و حمایت خود؛

اقدام به اعزام سفیران و کمک رسانی به مناطق محروم؛

اقدام به س��اخت مجتمع فرهنگی ،آموزش��ی و خدمات بهزیستی و نیز تجهیز و بازس��ازی مدارس مقطع ابتدایی و راهنمایی در مناطق
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محروم؛

راه اندازی کانون نخبگان طالیی ایران با هدف شناسایی و نخبه پروری از میان کودکان؛
راه اندازی نخستین سرپناه مهرآفرین و مرکز نگهداری شبانه روزی(جمال الحق)؛

راه اندازی کانون جوانان مهرآفرین در راستای حمایت از کودکان کار و خیابان؛

اخذ گواهینامه بین االمللی  NGO Benchmarkingگواهینامه استاندارد و شفافسازی در فعالیتها و امور اداری؛
عضو معاهده جهانی  UN Global Compactسازمان ملل؛

اخذ مجوز ملی برای فعالیت های نیکوکارانه از سازمان بهزیستی کشور؛
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برپایی جشن هایی برای کودکان تحت پوشش مهرآفرین طی پنج سال گذشته؛

برگزاری جشنواره های متنوع عکس ،فیلم و پوستر با محوریت کودک و نیاز؛

برگزاری مراسم دوساالنه اهدای نشان نیکوکاری جهت ترویج فرهنگ مهرورزی و نیکوکاری در کشور؛

تشکیل و راه اندازی تیم های متنوع ورزشی از جمله فوتسال ،فوتبال و والیبال برای نوجوانان تحتپوشش موسسه.
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