کــودکان بیسرپرســت و بدسرپرســت دور از آغــوش پــر مهــر مــادر و نوازشهــای پــدر روزگار میگذراننــد و رشــد
و زندگــی میکننــد .کودکانــی کــه حتــی اخمــی پدرانــه و مادرانــه هــم برایشــان شــیرین و دوستداشــتنی اســت.
قطعــا محبــت از روی ترحــم را نمیخواهنــد ،آنهــا احتــرام میخواهنــد ،عشــق میخواهنــد ،محبــت میخواهنــد امــا
از ســر دوســتی .کــودکان بیسرپرســت کودکانــی هســتند کــه بــه دالیلــی پــدر و مــادر خــود را از دســت دادهانــد و
سرپرســتان دیگــری ندارنــد یــا آنهــا را نیــز از دســت دادهانــد و کــودکان بدسرپرســت ،سرپرســت موثــری ندارنــد که
بتوانــد زندگــی بــرای آنهــا بســازد و آســایش و رفــاه و ایمنــی برایشــان فراهــم کنــد.
طبــق اســتانداردهای جهانــی افــراد تــا  18ســالگی ،کــودک محســوب میشــوند و با توجــه به همیــن تعریــف ،از کودکان
بیسرپرســت و بدسرپرســت در شــیرخوارگاهها و خانههــای شــبانهروزی کــودک و نوجــوان نگهــداری میشــود.
خانههــای کــودک و نوجــوان ،خانههایــی هســتند بــرای زندگــی و رشــد کودکانــی کــه از داشــتن خانوادههایشــان
بازماندهانــد یــا خانوادههــای موثــری بــرای ادامــه زندگــی ندارنــد .جایــی بــرای درس خوانــدن ،بــازی کــردن ،رشــد
کــردن و محقــق شــدن رویاهــا ،امیدهــا و آرزوهایشــان .ایــن خانههــا بــا اجــازه و تحــت نظــر ســازمان بهزیســتی کشــور
فعالیــت میکننــد.
در خانههــای شــبانهروزی ،کــودکان و نوجوانــان بیسرپرســت و بدسرپرســت همــراه بــا مربیــان دلسوزشــان روز و شــب
میگذراننــد .مربیــان همپــای کــودکان بــا آنهــا بــازی میکننــد ،در درس خوانــدن کمکشــان میکننــد ،ســر یــک
ســفره بــا آنهــا غــذا میخورنــد ،هنــگام مریضــی پرستارشــان میشــوند ،در ِد دلهــا و غصههایشــان را میشــنوند و
مرهمــی میشــوند روی زخمهایشــان تــا شــاید غــم بــزرگ کمبــود خانــواده را در کنــار آنهــا از یــاد ببرنــد و شــادمان
روزگار بگذرانند.
برخــورد بــا چنیــن کــودکان معصومــی در ســختترین شــرایط زندگــی نیــز حــس نوعدوســتی و انساندوســتی و
همیــاری را در دلهــا برمــی انگیــزد و انســان را بــه فکــر فــرو میبــرد .آنــگاه در کنــار هــر شــادی و غمــی کــه در
دلهایتــان مینشــیند ،شــاید نتوانیــد از ایــن کــودکان غافــل شــوید .شــما خیریــن و نیکــوکاران بزرگــوار میتوانیــد بــا
کمتریــن کمــک ،بخشــی از رنــج ایــن کــودکان را بکاهیــد.

موسسـه
نیکگامان
جمشیدتهران

موسســه خیریــه نیکگامــان جمشــید تهــران پروانــه فعالیــت کشــوری خــود را از ســازمان بهزیســتی کشــور اخــذ
کــرده اســت .فعالیــت اصلــی موسســه نیکگامــان تامیــن «آســایش ،ســامت و آمــوزش» کــودکان و نوجوانــان جامعــه
هــدف ســازمان بهزیســتی بــه یــاری خیریــن و نیکــوکاران اســت .در ایــن میــان فعالیتهایــی مثــل ســاخت و تجهیــز
روســتامهد ،ســاخت و تجهیــز مراکــز توانبخشــی ،تجهیــز بخــش کــودکان و بانــوان بیمارســتانها و ســاخت و تجهیــز
مــدارس بــه صــورت گســترده را بــه یــاری خیریــن همیشــه نیکــوکار ســرزمینمان انجــام میدهــد.
افــزون بــر ایــن در بحرانهــا و حــوادث طبیعــی ،در مناطــق آســیبدیده بــه عنــوان فعالیتــی داوطلبانــه بــه مددجویــان
ســازمان بهزیســتی در فازهــای کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت کامــا برنامهمحــور و مســتقل و بــا تاییــد ســازمان
بهزیســتی کشــور و جمعیــت هاللاحمــر ،خدمترســانی مردمنهــاد میکنــد.

خـانه گلهـا
بــرای آنکــه کنــار هــم خانــوادهای بســازیم .خانــه کــودک و
پذیــرای دختــران  7تــا  12ســال بیسرپرســت و بدسرپرســت

مرکــز شــبه خانــواده گلهــا ،خانـهای اســت بــرای دختــران ســرزمینمان ،خانهای
نوجــوان شــبانهروزی گلهــا در شــهر کرمــان بــا ظرفیــت  20فرزنــد از ســال 1395
کرمانیِ میهنمان است.
شــرایط ســخت و پــردرد ،زندگــی کــودکان بیسرپرســت و بدسرپرســت را تــا جایــی تحــت تاثیــر قــرار داده کــه حتــی از درس خوانــدن محــروم بودهانــد.
بعضــی از دختــران خانــه گلهــا هرچنــد ،چنــد ســالی از ســن تحصیلشــان گذشــته بــود امــا ســواد نداشــتند .بــه یــاری مربیــان عزیــز و کمــک معلمهــای
خصوصــی ،دخترانمــان در درس و تحصیــل پیشــرفت کردنــد و خــود را بــه آنچــه از آن ،جــا مانــده بودنــد ،رســاندند .مربیــان خانــه گلهــا ،خالههــای
تحصیلکــرده و مهربــان دخترانمــان هســتند کــه در طــول شــبانهروز در کنارشــان هســتند و در فعالیتهــای روزمــره کمکشــان میکننــد.
«خانــه گلهــا» بخــش مهمــی از «موسســه خیریــه نیکگامــان جمشــید تهــران» اســت و عــاوه بــر دریافــت مجــوز فعالیــت از ســازمان بهزیســتی کل
کشــور ،بــا نظــارت و مدیریــت دقیــق دفتــر مرکــزی موسســه خیریــه نیکگامــان و بهزیســتی اســتان کرمــان فعالیــت میکنــد.
نیازهــای اولیــه مثــل غــذا ،پوشــاک و لــوازم الزم بــرای تحصیــل و زندگــی در اختیــار دختــران خانــه گلهــا قــرار میگیــرد .یکــی از مهمتریــن مــوارد نگهداری
و مراقبــت از آنهــا ســامت جســم و روحشــان اســت .در ایــن خصــوص ویزیــت پزشــک متخصــص بــه صــورت ماهیانــه و انجــام خدمــات دندانپزشــکی در
صــورت لــزوم انجــام میشــود .مســئول فنــی ،روانشــناس مقیــم و مــددکار مقیــم در کنــار مربیــان شــبانهروزی ،روزانــه در کنــار فرزندانمــان هســتند .افــزون
بــر ایــن متخصصــان روانشناســی و روانپزشــکان متعهــد همیــاران همیشــگی فرزندانمــان هســتند و از حــال و شــرایط زندگــی گذشــته و حــال آنهــا خبــر دارند.
همچنیــن دختــران خانــه گلهــا زندگــی روزمــره بــه عنــوان یــک کــودک ،هنرهــای دســتی ماننــد پتـهدوزی و نمدبافــی میآموزنــد و در کالسهــای ورزشــی
شــرکت میکننــد کــه نتیجــه آن کســب مقامهــای قهرمانــی کشــوری در رشــتههای کاراتــه و آمادگــی جســمانی بــوده اســت.
در موسســه خیریــه نیکگامــان جمشــید تهــران فرامــوش نمیکنیــم کــه فرزنــدان خانــه گلهــا فرزنــدان یکایــک مــا هســتند و رشــد و بالیــدن و شــادمانی
آنهــا ،آرزوی ماســت .دختــران خانــه گلهــا ،دختــران خانــواده مــا هســتند؛ هــوای خانوادهیمــان را داشــته باشــیم.

