گزارش عملکرد مؤسسه خیریه ریحانه سعادت سال 6931

 3473 مورد کمک هزینه درمان بیماران شامل:
 373مورد بیمار مبتال به سرطان
 92مورد بیمار کلیوی
 7742مورد بیمار اعصاب و روان
 71مورد ارتوپدی
 77مورد بیمار MS
 7231مورد معلول جسمی و ذهنی
 73مورد بیمار دیابتی
 2مورد بیمار قلبی
 771مورد متفرقه (خدمات تشخیصی)
 71مورد بیماران حیات نباتی
 74مورد سوختگی
 7مورد تهیه سمعک
 97مورد بیمار CP
 7مورد مشکل خون
 4مورد زخم بستر
 77مورد بیمار گوارشی
 9 مورد کمک هزینه خرید مسکن
 2 مورد رهن و اجاره
 2 مورد پرداخت ماهیانه اقساط خرید مسکن
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 ارسال اقالم اهدایی به خانوادههای تحت پوشش ،بیمارستانهای شریعتی و امام خمینی،کن ،شبیر و جهیزیه
شامل:
میز تحریر ،میز تلویزیون ،بخاری ،فرش ،تخت ،لباس ،مبل،کیف و کفش ،ایزی الیف ،پشتی و ماشین
لباسشویی ،دارو و تجهیزات پزشکی ،شیرخشک ،لوازم التحریر ،مواد غذایی
 کمک به زلزلهزدگان استانهای کرمانشاه و کرمان شامل:
خرید و ارسال  71کانکس
بخاری  711عدد
کیسه خواب  31عدد
چادر برزنتی  71عدد
زیرانداز  711عدد
پتو یک نفره و دو نفره  711عدد
تن ماهی  33کارتن
ملزومات بهداشتی  91کارتن
آب معدنی  11باکس
شیر خشک  73قوطی
پوشاک گرم
کفش  343جفت
 اهدای  111سبد آذوغه به خانواده های تحت پوشش
 توزیع  9349پرس غذا
 ارسال  137عدد صندوق ایستاده ،صندوق خانگی و قلک
 برپایی غرفه جهت جذب حامی  4مورد
 برگزاری همایش جشن رحمت ،بازارچه غذا و مولودی جهت جذب حامی
 کمک واحد همکالس
 72مورد پرداخت هزینه ثبت نام مدارس
 77مورد کمک هزینه ثبت نام کالسهای تقویتی و ورزشی
 71مورد فروش دست سازههای فرزندان همکالس
 913مورد کمک هزینه خرید پوشاک و کفش
 74مورد هزینه درمان (طرح دادرس)
 112مورد ارسال بسته فرهنگی شامل :کتاب ،نامه و پیک همکالس 9
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 71مورد کمک هزینه خرید کتابهای کمک درسی
 921مورد کمک هزینه تهیه لوازم التحریر
اهدای هدای غیرنقدی شامل 7 :دستگاه دوربین –  3عدد بخاری گازی –  9دستگاه یخچال –  91عدد
وسیله ورزشی –  1عدد تخته وایت برد –  1عدد بخاری نفتی –  9عدد پنکه –  7دستگاه پرینتر – 3
دستگاه گوشی هوشمند
 73مورد کمک هزینه شهریه دانشگاه
 9مورد کمک هزینه معیشت دانشآموزان
 93مورد مشارکت نامحسوس شامل :خرید کتاب و لوازم التحریر
 931مورد پرداخت هزینه ارزاق ماه مبارک رمضان
 22مورد واریز مبلغ کفاره و فطریه
 791مورد مشاوره تحصیلی
 921مورد پرداخت عیدی
 791مورد خرید بسته لوازم التحریر
 911مورد کمک هزینه فرهنگی
 اجاره استند تسلیت ویژه مؤسسه  33مورد
 مشارکت نقدی نیکوکاران به حساب مددجویان  917مورد
 پرداخت مستمری برای خانوادههای تحت پوشش  7111مورد
 مشارکت نامحسوس درمان  737مورد
 خرید  97دستگاه ویلچر برای مرکز ذوالفقاری
 77 نفر از فرزندان تحت حمایت طرح سعادت فرزندان همکالس از قبول شدگان کنکور سراسری بودند.

با سپاس از همراهی شما عزیزان نیکوکار
مؤسسه خیریه ریحانه سعادت
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