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  69ماه   خرداد و اردیبهشت و فروردین در مؤسسه هایفعالیت ترینمهم

 

 مورد  محدوده کرج ، قیام دشت ، ورامین و یافت آباد 44بازدید های انجام شده   

 مورد  02جلسه مشاوره  

 مورد  0جلسه با خیریه سفیر عشق بابت فرزندان بهزیستی  

 ریال 001.383.322مورد به مبلغ  321توزیع غیر نقدی  

 ریال 338.443.222 مورد به مبلغ  31واریز نقدی به حساب مددجو  

 بسته ) خانواده های عضو جدید (  01اهدا آذوقه  

 بسته برای ماه مبارک رمضان  122اهدای آذوقه  

 مورد  31پذیرش اولیه  

 مورد 3322تماس تلفنی  

 پرونده  32مورد ،  4جلسه مددکاری  

 انواده مستمری واریز شده استخ 022تعداد  

 ریال 318.032.222مورد به مبلغ  341:  تعداد عضو در طرح سعادت همکالس 

 ریال04.222.222مورد به مبلغ  30تعداد واریزی برای ماه رمضان  

 برگزاری اردوی برج میالد برای فرزندان محروم به صرف افطاری و شام + پارک دلفین   

 ریال 32.222.222مورد : فاطمه موری به مبلغ  3کنهزینه تعمیر مس 

 ریال  33.022.222نانوایی برای هفت منطقه محروم به مبلغ  33پخت نان : هماهنگی با  

 هماهنگی با بیمارستان اطهری و کلینیک اطهری برای مددجو بیمار زهرا بید خوری جهت تصویر برداری  

 ه رستمی جهت ام آر آی هماهنگی با کلینیک پارسیان برای مددجو سکین 

  ان اردبیل و بجنورد / طرح همکالسمورد پرونده از است 32پذیرش  

 پرس  32ارسال غذا به مرکز شهدای انقالب  

 کیلو گوشت برای مرکز ذوالفقاری   31ارسال  
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 پک میوه شهدای انقالب  03ارسال  

 ریال 00.422.222مورد ویلچر به مرکز ذوالفقاری به مبلغ  03اهدای  

 ریال  18.022.222صندوق صدقات  به مبلغ  322هیه و ساخت ت 

 تخته فرش برای جهیزیه  0اهدا  

 ریال برای بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی 32.222.222مبلغ  

 بابت اجاره مسکن  . خ ریال برای مددجو جعفر 02.222.222مبلغ  

  ف. ریال بابت کاریابی علیرضا 02.222.222مبلغ  

  . گریال بابت خرید مسکن فاطمه 322.222.222مبلغ  

  م . ریال بابت خرید مسکن خانم فاطمه033.222.222مبلغ  

 دستگاه رایانه برای طرح سعادت فرزندان همکالس 1اهدا  

 ریال34.222.222دستگاه لپ تاپ برای دانشجوی رشته گرافیک روزانه به مبلع  3اهدا  

 سانه های اجتماعی فروش کاال در شبکه ها و ر 

 کسب درآمد از طریق پذیرش استند لوح یاد بود مناسبتی ) تبریک و تسلیت (  

 تسهیل روند پرداخت ها  

 پویا شدن وب سایت رسمی موسسه و بهینه سازی وب سایت  

 ارسال گزارش های دوره ای برای حامیان از طریق شبکه های اجتماعی  

 رین  دوره جلسه مددیاری برای خی 4برگزاری  

 تشک برای مددجویان بی سرپناه  12تهیه  

 ماهیانه تعدادی زیادی از هزینه های بیماران و مددجویان موسسه توسط خیرین دریانی انجام می پذیرد.  

 ریال برای دانش آموز رشته عکاسی 08.222.222اهدای دوربین عکاسی به مبلغ  

 رشته روانشناسی  . بریال فاطمه 4.332.222پرداخت شهریه دانشگاه مبلغ  

 رشته روانشناسی  ه . ریال ، سیده فاطمه4.030.222پرداخت شهریه دانشگاه به مبلغ  

 ارسال اجاق گاز برای خانواده احمدیان  
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واریزی برای طرح سعادت فرزندان همکالس به مناسب اعیاد شعبانیه برای اسامی با نام های متبرک این اعیاد به  

 الری 32.222.222مبلغ 

  ریال3.322.222واریزی عیدی به مناسب والدت حضرت علی به مبلغ  

 ریال 8.322.222به مبلغ  ر . اهدای ویلچر برای مددجوی بیمار مهدی 

 مورد / بررسی فرزندان بهزیستی  0برگزاری جلسه با موسسه سفیر عشق  

 ارسال کیک برای بهزیستی شبیر والدت امام زمان  

 رای مدرسه دانش اهدای لوازم التحریر ب 

 اهدای یخچال برای فرزند بهزیستی آقای الف. ر  

 عدد برای خیریه معلولین  نارمک  380ارسال شربت مولتی ویتامین  

 ، آقا علی گل  ، فاطمه ج مورد : آرزو ق 1اهدای جهیزیه  

 مورد 3، دوچرخه   3عدد پنکه،تلویزیون  0اهدای  

 نفر ،  توسط خیر محترم حاج آقا کاظمی / رستوران سان لیو  32خانوار /  03افطاری برای  

 پرس غذا و افطاری برای بیماران ضایع نخاعی در منطقه محروم 822تعداد  

 اهدای چرخ خیاطی برای مددجو توسط خیر محترم آقای شهسواری  

 تومان  312.082.222مورد به مبلغ  03مشارکت نامحسوس:   

 برای بیماران) کودکان( : در نظر گرفتن مبالغ مستمری  

 ریال3.322.222بیمار سوختگی ماهانه مبلغ :  امیر محمد د 

 ریال 3.322.222بیمار پوست ماهانه مبلغ : الفمحمد رضا  

 ریال0.322.222بیمار سوختگی ماهانه :  فرخنده ح 

 ریال 3.222.222بیمار سوختگی ماهانه :  مسعود غ 

 ریال 3.322.222سرطان خون ماهانه  بیماری:  تیمور ح 

 


