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      تابستان 1391

آئین نامه مؤسسه نیکوکاری ریحانه سعادت

      تألیف : قنائیان     
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مقدمه

عنوان    به  خانواده  کیان  از  پاسداري  و  اجتماعي  رفاه  برقراري  راستاي  در  سعادت  ریحانه  نیکوکاري  مؤسسه 
اصلي ترین و بنیادي ترین نهاد جامعه با هدف فراهم سازي امکان توانمندسازي اعضاي خانواده و افراد نیازمند 

و تأکید بر حفظ عزت و کرامت انسان ي در سال 1386 ثبت شده و شکل گرفت.

باتوجه به گسترش حیطه فعالیتهای موسسه نیکوکاری ریحانه سعادت و ضرورت ارتباط سازنده کلیه کارشناسان و 
مددکاران در حوزه های مختلف، آئین نامه پیوست در راستای اهداف موسسه، تدوین گشته که تالش شده عالوه 
بر جمع بندی و مطالعه مفاد آئین نامه های حمایتی سایر ارگان ها و سازمان ها نسبت به ارائه خدمات متمرکز و 
هدفمند حمایتی به محرومین اهتمام کافی صورت گیرد. تأمین نیازهای فرهنگی و معیشتی و درمانی نیازمندان، 
مطابق با اصول علم مددکاری به منظور زمینه سازی جهت اقدامات اجرایی و تخصصی الزم در مفاد آن لحاظ 
شده و تأکید بر رعایت اصول اخالقی و انسانی در ارائه خدمت به محرومین و تمرکز بر ارتقاء سالمت اندیشه، 

فرهنگ، نگرش، اخالق و اعتقادات آنها مهمترین رویکرد این آئین نامه است.

ضمن تقدیر از حضور صمیمی شما مددکار ارجمند در این موسسه، خواهشمندیم، با دقت مضامین آئین نامه را 
مطالعه فرموده و مطابق بندها و تعاریف مندرج در آن نسبت به بررسی تقاضاهای مددجویی و رسیدگی به آنها 

در کمترین زمان با توسل به بانیان، منطبق با اهداف موسسه، اقدام مناسب انجام شود.
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 1 |  حمایت از خانواده های دارای معرف و یا خود معرف که به دالیل متعدد دچار بحران مالی- جسمی – 
فرهنگی –  فکری و... شده اند با رویکرد کاهش تأثیر بحران در مسیر بقاء کانون خانواده در محدوده زماني 

مشخص

 2- تالش در جهت توانمندسازی و استقالل مالی و فکری خانواده یا مددجو با بهره گیری از تکنیک ها و ابزار 
فرهنگی، آموزشی و حمایتی 

 3- تأمین ابزار ارتقاء بهداشت جسمی و روانی مددجویان با بهره وری از خدمات و مساعدتهای خّیرین و 
جلب مشارکت مردمی.

با  با تدوین راه کارهای مؤثر و نوین در جلب مشارکتهای مردمی    4- ترویج و تداوم فرهنگ نیکوکاری 
محوریت ) مددجو همیار (

  5- تالش در جهت کاهش یا پیشگیري عوارض حاصل از بحران در عملکرد رفتاري- رواني و فکري و ...

اهــــــــداف کلی:
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برون  تجهیزات  و  مراکز  و  سازمان ها  شناسایی   -1
فرهنگی  و  حمایتی  فعالیتهای  موازات  به  موسسه ای 

موسسه جهت رفع مشکل مددجویان

به منظور کنترل صحت   2- تحقیق و بررسی تخصصی 
تقاضاهای مددجویی 

 3- کاهش وابستگی و پیشگیری از ایجاد توقع در مددجو

 4- ارتقاء عزت نفس و خودباوری در مددجویان

 5- انعقاد قرارداد رفتاری مبنی بر ایجاد تعهد در مددجو جهت ارائه خدمات متقابل در 
مساعدت به محرومین پس از رفع نیازمندی )مددجو همیار(

 6- هماهنگی و انطباق مددکاران و همکاران موسسه در ارائه خدمات به مددجویان

 7- پرهیز از تصمیم گیری های غیرکارشناسانه و یا دور از اهداف موسسه به مددجویان

 8- تصمیم گیری عادالنه و قانونمند در پیشبرد و پیگیری روند پرونده ها 

 9- خدمت رسانی به مددجو در ابعاد حمایتی- فرهنگی و ... با بهره گیری از تکنیک های 
علمی تخصصی  شناسایی نیازمندی های فرهنگی و آموزشی مددجویان، ارجاع پیگیری 

جهت کاهش یا رفع نیازمندی به واحد فرهنگی موسسه و یا مراکز برون موسسه ای .

 10- تشکیل نشستهاي کارشناسي و جلسات آموزشي به منظور بهره گرفتن از تکنیکها و 
روشهاي علمي و تخصصي در خدمت رساني بهینه به مددجویان

تیم  و  کارشناسان  توسط  مددجویان  از  حمایت  روند  در  سوگیري  و  خطا  کاهش   -11  
تخصصي مؤسسه

اهداف جزئی؛
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جامعه هدف

1|  خانواده هایی که دچار آسیب های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ، جسمی و روحی و... شده اند و بضاعت 

مالی یا فکری جهت مقابله با بحران وارده، کاهش یا رفع معضالت ناشی از آسیب را ندارند.

اولویتها و موارد اضطراري

الف: بیمارن صعب العالج

بیمارانی که روند درمان آنها پرهزینه و طوالني بوده و از اقشار کم درآمد و محروم می باشند.

ب : ایتام

فرزندانی که یکی از والدین و یا هردوی آنها را  از دست داده و دارای نیازهای اضطراری مالی، معیشتی، 

درمانی، فرهنگی و آموزشی می باشند.

شرایط عضویت ایتام : 1. کودکان      2. نوجوانان محصل زیر 18 سال

2| سایر اقشار آسیب پذیر...

متقاضیان و معرفی شدگانی که نیازمندی آنها مقطعی بوده و توسط مساعدتهای موردی مثل وام کارگشایی، 

ودیعه مسکن، امانی، کمک هزینه های تحصیلی و تدارک امکانات رفاهی خاص از شدت مشکالت آنها کاسته 

شده و یا برطرف می گردد. این نوع مساعدتها در صورت داشتن بانی ویژه در لیست حامیان و اعالم همکاری 

مراکز برون موسسه ای قابلیت پیگیری دارندکه توسط مددکار به شکل اختیاری و داوطلبانه صورت می گیرد.

تبلیغات جهت جلب مشارکت در موارد خاص و اضطراری می باشد.

این فعالیتها و خدمات شامل موارد زیر می باشد:

3| تأمین جهیزیه و سیسمونی     4| مدرسه سازی     5| ساخت درمانگاه و بیمارستان در مناطق محروم 

6| خدمات تحصیلی بال عوض    6| عمران مناطق محروم
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منابع مالی

هزینه های مساعدت حمایتی و فرهنگی – آموزشی – درمانی- عمران و... از منابع زیر تأمین می شود.

• سرمایه گذاری هیئت مؤسس	

• مشارکتهای مستمر گروه صنعتي آتبین	

• مشارکتهای خیرین- ارگان های خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی	

• پیگیری مددکاران در اخذ همکاری مراکز درمانی- آموزشی و فرهنگی و سازمان های حمایتی	


