سخن روجیار
مقدمه
الزم االجرا بودن کرامت انساانها و تقدم این امر برتمام امور ،باور ماسات و معتقدیم هر انساان حق برخورداری
از زندگ

با عزت را داراست  .بر مبنای همین باور ما به عنوان موسسهای مردم نهاد ،خدمات خود را عرضه کرده

و مطابق با اصااو اخالق و انسااان انجام وظیفه م کنیم تأکید ویژه ای داریم که خدمات ما در زمینه احسااان و
نیکوکاری بدون منت و دسااتریری از نیازمندان و کرامت آنها باشااد .همچنان که م دانید تنها عامل
جامعه ای را از ناآگاه برهاند توساااعه و گساااتر

که م تواند

فرهنگ اسااات پس تاثیرگذاری بر فرهنگ هر جامعه م تواند

بستری برای تحصیل دانش آموزان مستعد ونیازمند فراهم کند؛ که در خطر ترک تحصیل هستند .دانش آموزان
که ناخواسته و تنها به دالیل تفاوتهای اقتصادی ،اجتماع و حت جغرافیای و عموما فرهنر

در معرض خطر

قرار گرفتهاند .توسااعه این خطر در دراز مدت جامعه را در بر خواهد گرفت .موسااسااه خیریه روجیار در راسااتای
اهداف خود در جهت جلوگیری از ترک تحصااایل دانش آموزان تال

م کند و با تاکید بر این هدف که از ساااا

 90شروع به فعالیت نمود و حاصل آن در حا حاضر تحت پوشش قرار دادن تعدادی از دانش آموزان مستعد و
نیازمند م باشد .

معرف

موسسه

این موسااسااه در سااا  1390در شااهرسااتان ساانند تاساایس و شااروع به فعالیت نمود که تشااکل مردم  ،عام
المنفعه ،غیر سااااااایاسااااااا  ،غیر انتفاع و دارای اهداف خیرخواهانه در راساااااااتای فقر زدای

در همهی زمینه های

اجتماع است  .عال ترین مرجع تصمیم گیری در این موسسه  ،هیات امنا متشکل از معتمدین اقشار مختلف
جامعهی دانشاااراه  ،فرهنر

و اصاااناف بوده که نظارت بر امور اجرای را بر عهده دارند  .فعالیت هیات مدیره ،

مدیر عامل و بازرس ،داوطلبانه و افتخاری بوده و عالوه بر آن هر یک به فراخور وساااااااع و توانای
سایر اعضا ماهیانه مبلغ

را به موسسه اهدا م نمایند.

مال  ،همچون

اهداف کل

موسسه خیریه روجیار

•

کمک به خانوادههای ب

•

کمک به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند

•
•

بضاعت و زنان ب سرپرست

کماااک به اشتاااغا زائ
معرف

جهت افراد بیکار و زناااان ب سرپرست

اعضااای خانوادههای تحت پوشااش به پزشااکان متخصاا

و مراکز درمان وهماهنر الزم تا

اتمام معالجات و ترخی
•

کمک به اجاااااااااااااااااارای طرحها و پروژه های عام المناااااااااااافعه و نیز ایجاد هماهنر هر چه بیشتر بین
موسسات و نهادهای خیریه

•

گستر

•

ترویج روحیهی نشااااا

حوزهی فرهنر

کالسهای ورزش

فعالیتهای موسسه و کمک به هنرمندان نیازمند
و ارتقاء سااااالمت جساااام و روح

در دانش آموزان تحت پوشااااش در قالب

و پر کردن اوقات فراغت

چکیدهای از فعالیتها از آغاز تا کنون
 .1پیریری در خواساااااااتهای مددجویان با انجام تحقیقات و بازدیدهای الزم جهت انجام روند قرار گرفتن
تحت پوشش خدمات موسسه
 .2بازدید مساااااااتمر همکاران کمیته های مددکاری پزشاااااااک

و دانش آموزی به مناز خانواده های تحت

پوشش و مدارس
 .3دانش آموزان جهت رسیدگ

به وضعیت معشیت خانوادهها و تحصیل

 .4تهیه و توزیع سبد کاال در فواصل زمان

دانش آموزان

منظم مناسبتها و اعیاد

 .5کمک به تکمیل جهیزیه فرزندان در شااااااارف ازدوا و اهدا لوازم خانر

ضاااااااروری به خانوادههای تحت

پوشش
 .6هماااهنر هااای الزم برای انجااام معااالجااات و امورات درمااان

موارد مختلف و نیز افراد تحاات پوشاااااااش

موسااسااه از جمله پیریری درمان کودکان حادثه روسااتای شااین آباد ،کودکان آساایب دیده از مین و عمل
جراح های تخصص

برای سه مورد خاص در بیمارستانهای تهران

 .7هماهنر با دندان پزشااااکان و چشاااام پزشااااکان همکار با موسااااسااااه جهت بازدید منظم از دانش آموزان
تحت پوشش
 .8معرف

افراد جهت ترک اعتیاد و حمایت از خانوادههای آنها در مدت زمان بازپروری در کمپ

 .9برگزاری کالس مهارتهای زندگ
 .10برگزاری کالس آموز
 .11هماهنر و معرف
 .12معرف
 .13ارتبا

برای خانوادههای تحت پوشش
برای مددکاران

مددکاری بهزیست

دانش آموزان به موسسات آموز

دانش آموزان تحت پوشش یه سالنهای ورزش
 ،علم

و دعوت از نخبران فرهنر

زبان انرلیس وریاض و سایر کالسهای تقویت
در رشتههای مورد عالقه

و ورزشااااااا و جلب همکاری آنان جهت ارتقاء ساااااااط دانش

افراد تحت پوشش و نیز مشارکت دادن آنها در فعالیت خیریه در قالب جلسات
 .14برگزاری ساالنه مراسم بازگشای

در دفتر موسسه

مدارس برای دانش آموزان تحت پوشش موسسه

 .15تامین وسااااایل دانش آموز تحصاااایل از جمله کیف ،کفش ،مانتو شاااالوار ،مقنعه ،روپو

 ،لوازم التحریر،

هزینه ثبت نام وکتاب
 .16اهدا جوایز به دانش آموزان برتر
 .17برگزاری همایشهای مختلف فرهنر
•
•

برگزاری مراسم تجلیل از هنرمندان کرد ،سا  90در مجتمع فرهنر
برگزاری تئاتر (پرنده و فیل) در کانون پرور
جسم

•
•
•

و هنری به منظور ارتقاء سط اجتماع

 -حرکت

هنری فجر

فکری کودکان و نوجوانان ساانند توس ا

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهان
برگزاری کنسرت موسیق

و بازدید حدودا  6000کودک در سا 92

کودک در پارک  ITدر سا

 92و93

کودکان در خانه کرد با همکاری گروه دیالن

مددجویان عالقهمند به منظور شااااااارکت در دوره های کارآفرین

پتینه ساااازی (طراح

از جمله قال

باف  ،خیاط

و

روی سااافا ) و نیز پرداخت شاااهریه ی کالسها  ،خرید و اهدای وساااایل و ابزار کار

الزم از جمله چرخ خیاط
شدهاند.

هنرمندان معلو

مشهد در سا 91

برگزاری نمایشنامه موزیکا شهر آشت

 .18معرف

شامل :

به افرادی که در این دوره ها موفق به دریافت مدرک از اداره ی فن

حرفهای

 .19کمک به جذب تساااااااهیالت و تهیه طرح های توجیه جهت افتتاح کارگاه های تولیدی برای خانواده های
تحت پوشش
 .20برگزاری جشنواره غذاهای محل

وبین الملل

در دوسا متوال

()95-96

 .21راه اندازی وبسایت ،کانا تلررام ،صفحه اینستاگرام
 .22برگزاری منظم جلسات هییت مدیره ،کمیتههای دانش آموزی ،مددکاری ،رواب

عموم

و مال

 .23تهیه کارت عضویت برای همکاران فعا اجرای

در موسسه

 .24شااارکت فعا در جلساااات خانه خیرین و تال

جهت هماهنر و همافزای فعالیتهای خیریه و پرهیز

از موازی کاری در این زمینه

افق فراروی موسسه
موساااااااساااااااه روجیار در نظر دارد با بازخوان فعالیتهای گذشاااااااته و واکاوی تجربیات و پیامدهای آنها بتواند به
بهترین شااایوه به شاااعار خود (شاااادی و تحصااایل حق همه ی کودکان اسااات ) با تاکید بر الزم االجرا و الزم الرعایه
بودن شااان و کرامت انسااان ها جامهی عمل بپوشاااند و در این راسااتا از انتقادات و پیشاانهادات و نظرات سااازنده
همران اسااااااتقبا به عمل م آید .در ذیل اطالعات الزم و آدرس و نیز شااااااماره حساااااااب جهت جذب کمکهای
خیرین محترم در م

شود.

•

شماره حساب بانک رفاه5126708 :

•

شماره کارت بانک رفاه 5894631885836171 :

•

شماره حساب بانک تجارت139038610 :

•

شماره کارت تجارت 5859837000152815 :

دفتر مرکزی  :سنند  ,خیابان فردوس

 ،کوچه رزان ،کوچه توفیق  ،پالک۳

تلفن 08733288428 :

www.rojyar.org

