
موسسه خیریه نیک گامان هر روز گسترده تر از پیش  با پیشینه اى شفاف 
و عملکردى مورد اطمینان خیرین ایرانى داخل و خارج از کشور و با 
نظارت نهادهاى قانونى ذیربط به فعالیت هاى کامًال مستقل و مردم 

نهاد خود ادامه مى دهد.
حــضور یـکایک شـما عزیـزان با نیـت هاى پاك،  خداپـسندانـه و 
انسان دوستانه یتان زنجیـره محکم کمک رسانى هدفمند به کودکان 
و نوجوانان گـوشه و کنار سـرزمینمان را بیشتر خواهد نمود و عـشق 
و امید را هم  در دل کودکانمان، هم در وجود یکایک یارى رسانان 

موسسه زنده نگاه خواهد داشت.

دعوت به نیکى: 

 
فریـــدون فــرخ فرشتـه نبود           

                                                                                                                                                                                                                            زمشک  و ز عنبـر سرشته نبـود
به داد و دهش یافت آن نیکویى           

                                                                                                                                                    تو داد و دهش کن فریدون تویى



   داستــــان مــــــا: 
وقتى در جوانى و در دیدار از کودکى معلول در خانواده اى فقیر که لبخند از لبانش محو 
نمى شود اما توان نشستن و از سوى دیگـر تـختـى بـراى خواب ندارد در پاسخ سوال 
 "عمو جان آرزویت چیست؟ " بى درنگ در پاسخ، واژه " ساندویچ " را مى شنـوى و در ادامه 
شکایت از آنکه شب هنگام مورچه ها پاى کوچک و کم توانش را گاز مى گیرند، معنى 

زندگى و زنده ماندن برایت عوض مى شود. 
با خرید یک ساندویچ ساده آرزویى را برآورده مى کنى و با خریدن یک تخت کوچک لبخند 

هرشب کودکى را. 
این چنیـن است که دچـار کار نیـک مـى شوى و آن چنـان از آن لـذت مى  برى که ترك 

آن موجب عذابت مى شود. 
زین پس آنچه مى کنى  نخست براى آرامش قلب خودت و سپس براى آرامش دیگریست. 

میزان و مقدار و جا و مکانش هم برایت اهمیت ندارد. 
مهم آنست که هواى هم را داشته باشیم.  

و  غیرانتفاعى  غیرسیاسى،  غیردولتى،  است  موسسه اى  تهران،  جمشید  گامان  نیک  خیریه  موسسه 
غیرتجارى که پروانه فعالیت کشورى خود را به شماره ثبت 37325 از سازمان بهزیستى کشور اخذ 

کرده است.
فعالیت هاى موسسه خیریه نیک گامان پروژه محور و با تکیه بر " سالمت، آسایش و آموزش" کودکان و نوجوانان کم برخوردار    
کهن دیار با توجه ویژه به کودکان و نوجوانان مددجوى کرامتمند سازمان بهزیستى انجام مى شود. خیرین موسسه خیریه نیک گامان 
از ابتداى فعالیت خود از بیست سال پیش و پس از آغاز فـعالیت رسمى مـوسسه از سال 1394 همواره فعالیت هاى زیـر بنایى و 
بستر سازى را در قالب پروژه هاى کودك محور و همچنین حضور تاثیرگذار و به موقع در بحران هاى طبیعى مانند سیل، زلزله، شیوع 

بیمارى هاى واگیردار و مانند آن در فازهاى مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر داشته است.
تمامى فعالیت هاى موسسه خیریه نیک گامان به شکل کامًال مردم نهاد و غیردولتى با تسهیل گرى، هماهنگى و نظارت کامل 
نهادهاى نظارتى کمک رسان و بر مبناى نّیت عام یا خاص خیرین گرامى در حوزه کودکان و نوجوانان کم برخوردار جامعه انجام 

مى شود.
 

خیریه نیک گامان در جایگاه موسسه  اى 
غیرتجارى، غیرسیاسى و غیـرانتفاعى در 
به  سالهاست   و  شد  متولـد   1394 سال 

فعالیت هاى پروژه محور و کودك محور و 
نسان دوستانه در  همچنین تالش هاى ا

مواقـع بحـران ادامـه مى دهد.


