گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1394
واحد حمایتی
بنیاد نیکوکاری دست های مهربان

طبق آخریه آمار اعالمی تا پایان شُریًر  1394بىیاد ویکًکاری دست َای مُربان کٍ متشکل از  3100خاوًار  2300 ،کًدک بی سرپرست 186،
داوشجً می باشذ کٍ کٍ جمعاً َ 12سار وفر را در خاوًادٌ بسرگ خًد تحت سرپرستی دارد برای ارائٍ خذمات مختلفی از جملٍ حمایت َای وقذی
ي غیر وقذی خاوًادٌ َای تحت پًشش َ ،سیىٍ َای تحصیلی ي آمًزشی داوشجًیان ي داوش آمًزان  ،خذمات درماوی ي سفرَای سیاحتی ي زیارتی
اعضای تحت حمایت خًد مبالغی  12میلیارد تًمان َسیىٍ کردٌ است کٍ تًضیحات ي ریس آن بٍ شرح زیر می باشذ:

تهران
فروردین







پرداخت مستمری بالػ بر  24/000/000تومان برای  400خانوار گروه های شهرستان ،حمایتی ،روستای شین آباد و سنگ و آتش
توزیع سبد کاال دربین  825نفر هر سبد به ارزش  114 /200تومان
اعزام گروه زیارتی کربالی معلی  42نفر هر نفر به ارزش  1/310/000تومان
هزینه ایاب و ذهاب از تهران تا فرودگاه و بالعکس  400/000تومان
پرداخت کمک هزینه دانشجویی به  4نفر بالػ بر  600/000تومان
تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  430/000تومان
تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  5/630/000تومان

اردیبهشت











پرداخت مستمری در حدود  60/000/000تومان برای حدود  1000خانوار گروه های تهران ،شهرستان ،روستای شین آباد و سنگ و آتش
توزیع سبد کاالی در بین  830خانوار هر سبد به ارزش  1/442/000تومان ،بهمراه یک جعبه شیرینی ویژه اعیاد رجب
تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  2/450/000تومان
تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  10/136/000تومان
پرداخت کمک هزینه دانشجویی به  20نفر با هزینه  3/000/000تومان
پرداخت  2مورد کمک هزینه درمانی به ارزش  350/000تومان
ارجاع  3نفر جهت ویزیت و تامین عینک رایگان
تامین آرزوهای کودکان در قالب تبلت،دوچرخه،اسباب بازی و...
برگزاری آزمون خیاطی و قالیبافی،ثبت نام و شروع کالس ها
برگزاری جلسه مشاوره مددجویان

خرداد











اعزام گروه  210نفری از همکاران به کربال تاریخ  3/5الی  3/8هرنفر به مبلػ  1/25/000تومان
پرداخت مستمری به مبلػ  25/000/000تومان برای  400خانوار ویژه گروه های حمایتی  ،شهرستان
توزیع سبد کاال دربین  825خانوار تهرانی هرکدام به ارزش  140/900تومان
تامین هزینه های درراه ماندگی و درمان جمعا مبلػ  850/000تومان
تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  2/065/000تومان
تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  12/201/000تومان
پرداخت کمک هزینه دانشجویی به  7نفر به بالػ بر  1/000/000تومان
تحویل  30قوطی شیر خشک  20،بسته پوشک بچه به شیرخوارگان تحت حمایت
برگزاری  50دیدار مستقیم بین حامیان و کودکان تحت حمایت
برگزاری کالس پرورش گل بامبو

تیر










شرکت مددجدیان بنیاد جهت افطاری به تعداد  100نفر به میزبانی حامیان
برگزاری مراسم افطاری به میزبانی بنیاد و حضور  1000نفر از مددجویان تهران و کرج
توزیع سبد کاالی ویژه ماه مبارک رمضان در بین  830خانوار تهرانی هر کدام به ارزش  188/900تومان همراه با یک جعبه شیرینی
اهدای  80عدد سبد ویژه ماه رمضان به خیریه آل طاها
تحویل یک دستگاه اکسیژن ساز به مبلػ  3/000/000تومان
پرداخت مستمری در حدود  43/000/000تومان برای حدود  700خانوار گروه های تهران
تحویل  3دستگاه دوچرخه به مددجو
تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ 1/600/000تومان
تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  15/339/000تومان

مرداد












برگزاری اردوی یک روزه و شرکت کودکان در تئاتر ویژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اعزام گروه  72نفری به مشهد مقدس با هزینه در حدود  20/000/000تومان
شرکت کودکان مددجو در موسسه کیهان بچه ها به مناسبت روز خبرنگار
شرکت کودکان مددجو در سیرک آفتاب پارک ارم
شرکت کودکان مددجو در پارک ترافیک جهت آموزش عالئم راهنمایی و رانندگی و قوانین عبور و مرور
توزیع سبد کاال دربین  790خانوار تهرانی هرکدام به ارزش  153/109 /-تومان
پرداخت مستمری  122کودک حمایتی در حدود  10/000/000تومان
برگزاری دیدار  30کودک با  58حامی در تیر و مرداد
تحویل یک دستگاه ماشین لباس شویی و یه دستگاه اجاق گاز به مددجو
تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  4/140/000تومان
تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  15/731/000تومان

شهریور









برگزاری اردوی یک روزه باغ گیاهان دارویی فیروزه
برگزاری گالری نقاشی در برج میالد با حضور  120کودک تحت حمایت
توزیع سبد کاال دربین  790خانوار تهرانی هرکدام به ارزش  100/309تومان
پرداخت مستمری در حدود  44/000/000تومان برای حدود  700خانوار گروه های تهران
کمک های موردی سه ماهه دوم :
درمانی به ارزش  1/550/000تومان
مسکن به ارزش 2/500/000تومان
در راه ماندگی به ارزش  520/000تومان
پرداخت  39مورد جهیزیه به ارزش  74/000/000تومان که  11مورد با هزینه ای بالػ بر  22/000/000تومان به مددجویان تهران تعلق گرفت.
تحویل یک دستگاه یخچال به مددجو

اصفهان
فروردین
 اعزام گروه زیارتی  38نفره به کربالی معلی همزمان با گروه تهران هر نفربه مبلػ  1/310/000تومان
هزینه ایاب و ذهاب از اصفهان تا فرودگاه و بالعکس  1/800/000تومان
 پرداخت مستمری گروه های ویژه حمایتی در قالب  32خانوار جمعا  2/560/000تومان
 توزیع سبد کاال بین  250خانوار تحت حمایت شعبه اصفهان هر سبد به ارزش 114 /200

اردیبهشت










پرداخت مستمری به  200خانوار به مبلػ  12/000/000تومان
توزیع سبد کاال بین  240خانوار تحت حمایت هر سبد به ارزش 144/200
توزیع یک جعبه شیرینی بمناسبت اعیاد رجبیه همراه با سبد کاال
توزیع بیش از 200کیلو گوشت قربانی اهدایی از حامیان
توزیع یک صبحانه و میوه بین مددجویان
تامین آرزوهای کودکان در قالب تبلت ،ماشین شارژی،دوچرخه،اسباب بازی و...
تامین هزینه درمان به مبلػ  870/000تومان
تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  850/000تومان
تامین کمک های ؼیرنقدی و هدایا به ارزش  3/460/000تومان

خرداد










پرداخت مستمری به  57خانوار گروه ویژه حمایتی به مبلػ  4/600/000تومان
توزیع سبد کاال بین  255خانوار تحت حمایت هرسبد به ارزش  140/900تومان
توزیع بیش از  50کیلو گوشت نذری،مرغ،خرما و ؼذای پخته به ؼیر از سبد کاال
کمک هزینه مسکن به مبلػ  3/000/000تومان
تامین هزینه درمان به مبلػ  512/000تومان
تامین آرزوهای کودکان در قالب تبلت ،ماشین شارژی،دوچرخه،اسباب بازی و...
برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان با شرکت  350نفر از مددجویان
تامین کمک های موردی نقدی به ارزش  3/900/000تومان
تامین کمک های موردی ؼیر نقدی و هدایا به ارزش  2/211 /000تومان

تیر





 پرداخت مستمری به  225خانوار به مبلػ  14/000/000تومان
 تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  6/100/000تومان
 تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  8/424/000تومان

برگزاری جشن افطاری به میزبانی بنیاد و حضور  300نفر از مددجویان به مناسبت تولد امام حسن مجتبی (ع)
برگزاری مراسم افطاری به میزبانی  20تن از حامیان بنیاد طی دو مراسم با حضور  470نفر از مددجویان
توزیع  150عدد مرغ نذری و بیش ا زچندین گوسفند قربانی در بین مددجویان
تهیه لوازم مثل اسباب بازی ،تبلت  ،تخت خواب ،کامپیوتر در قالب آرزوهای کودکان و تهیه کولر و پنکه
توزیع سبد کاال بین  281خانوار تحت حمایت هرسبد به ارزش  188/900تومان

مرداد
 توزیع سبد کاال بین  281خانوار تحت حمایت هرسبد به ارزش  156/409تومان
 پرداخت مستمری به  64خانوار گروه ویژه حمایتی به مبلػ 5/200/000تومان
 شرکت در جشن روز دختر در باغ ؼدیر اصفهان
 تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  1/280/000تومان
 تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش 2/086/000تومان

شهریور

 اعزام گروه  43نفری به مشهد مقدس با هزینه در حدود 15/000/000تومان

 بازی فوتبال افتخار آمیز کودکان دست های مهربان با تیم سپاهان اصفهان که با نتیجه  3بر  0به نفع کودکان بنیاد پایان یافت.
 توزیع سبد کاال بین  281خانوار تحت حمایت هرسبد به ارزش  100/309تومان
 پرداخت  7مورد کمک هزینه جهیزیه بالػ بر  11 /500/000تومان
 پرداخت مستمری به  241خانوار به مبلػ  14/360/000تومان
 تامین کمک های موردی نقدی  7/626/000تومان
 تامین کمکهای موردی ؼیر نقدی  43/084/300تومان

کرج
فروردین
 پرداخت مستمری گروه ویژه حمایتی به مبلػ  3/000/000تومان

 توزیع سبد کاال بین  184خانوار هر سبد به ارزش  114 /200تومان
 تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  230/000تومان
 تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  820/000تومان

اردیبهشت






پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ  10/000/000تومان
توزیع سبد کاال بین  181خانوار هر سبد به ارزش  144/ 200تومان
پرداخت کمک هزینه دانشجویی به مبلػ  150/000تومان
تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  2/500/000تومان
تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  1/280/000تومان

خرداد






پرداخت مستمری جهت گروه های ویژه حمایتی به مبلػ  2 /500/000تومان
توزیع سبد کاال بین  171خانوار هر سبد به ارزش  140/900تومان
پرداخت کمک هزینه دانشجویی به مبلػ  150/000تومان
توزیع بیش از  10کیلو گوشت نذری و ؼذای پخته نذری
تحویل لوازم منزل از قبیل اجاق گاز،یخچال



تحویل جوایز نقدی گالری نقاشی به مبلػ  6/100/000تومان

تیر








دعوت حامیان از مددجدیان بنیاد جهت افطاری به تعداد  80نفر
توزیع سبد کاالی ویژه ماه مبارک رمضان در بین  183خانوار کرجی هر کدام به ارزش  188/900تومان همراه با یک جعبه شیرینی
پرداخت مستمری در حدود  10/000/000تومان برای حدود 160خانوار
توزیع  400پرس ؼذای گرم در مناطق محروم کرج در ماه مبارک رمضان
تحویل جاروبرقی ،تلویزیون ،فرش ،پتو ،تبلت ،دوچرخه در قالب آرزوهای کودکان
تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ 1/420/000تومان
تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  2/257/000تومان

مرداد






اعزام گروه  72نفری به مشهد مقدس با هزینه در حدود  20/000/000تومان
توزیع سبد کاال بین  178خانوار هر سبد به ارزش  145/409تومان
پرداخت مستمری در حدود  3/000/000تومان برای گروه های حمایتی
توزیع گوشت قربانی اهدایی حامیان بین مددجویان
کمک های موردی سه ماهه دوم :
درمانی به ارزش  2/000/000تومان

مسکن به ارزش 2/500/000تومان
 تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ 421 /000تومان
 تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  6/980/000تومان

شهریور






توزیع سبد کاال بین  180خانوار هر سبد به ارزش  100/309تومان
پرداخت مستمری در حدود  10/000/000تومان برای حدود  160خانوار
توزیع پک لوازم تحریر به دانش آموزان نیازمند
برگزاری گالری نقاشی کودکان در پارک ایران زمین
از  39مورد کمک هزینه جهیزیه  2/000/000تومان به استان البرز تعلق گرفت.

آذربایجان شرقی(تبریز)
فروردین
 پرداخت مستمری جهت گروه های ویژه حمایتی در حدود  8/000/000تومان
 توزیع سبد کاال بین  275خانوار هر سبد به ارزش  114 /200تومان
 تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  350/000تومان

 تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  2/705/000تومان

اردیبهشت







پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ 12/300/000
توزیع سبد کاال بین  242خانوار هر سبد به ارزش  144/200تومان بهمراه یک جعبه شیرینی ویژه اعیاد رجبیه
برگزاری برنامه تفریحی پارک ائل گلی با حضور  50نفر از کودکان بنیاد
برگزاری کالسهای آموزشی و تقویتی درس ریاضی
تامین کمک های موردی نقدی و ؼیر نقدی به مبلػ  44/500تومان
تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  2/017/000تومان

خرداد








پرداخت مستمری جهت گروه های ویژه حمایتی به مبلػ  7/000/000تومان
توزیع سبد کاال بین  227خانوار هر سبد به ارزش  140/900تومان
برگزاری سه دوره کارگاه نقاشی
برگزاری گالری نقاشی از آثار کودکان به مدت سه روز
تامین آرزوهای کودکان در قالب تبلت ،هواپیما ،اسکوتر و...
تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  9/500/000تومان
تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  10/503/000تومان

تیر
 آموزش گروه سرود و اجرای برنامه در جشن افطاری و دریافت هدیه به ارزش  3/600/000تومان
 برگزاری جشن افطاری به میزبانی بنیاد و حضور  300نفر از مددجویان
 شرکت در جشن افطاری به میزبانی حامیان و حضور  50نفر از مددجویان
 تحویل هدایا  ،تبلت ،دوچرخه در قالب آرزوهای کودکان
 توزیع سه نوبت ؼذای گرم در بین مددجویان
 توزیع سبد کاالی ویژه ماه مبارک رمضان در بین  275خانوار هر کدام به ارزش  188/900تومان همراه با یک جعبه شیرینی
 پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ 13/000/000
تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ 1/275/000تومان

 تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  1/725/000تومان

مرداد
 توزیع سبد کاال بین  247خانوار هر سبد به ارزش  156/409تومان
 پرداخت مستمری جهت گروه های ویژه حمایتی به مبلػ  6/500/000تومان

شهریور










اعزام گروه  43نفری به مشهد مقدس با هزینه در حدود  17/000/000تومان
پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ 13/780/000
توزیع سبد کاال بین  258خانوار هر سبد به ارزش  100/309تومان
توزیع هدایا و بسته های لوازم تحریر  ،کیف ،کفش و مانتو به ارزش 12/40/000
تامین کمک هزینه های موردی نقدی به ارزش  2/470/000تومان
تامین کمک هزینه های موردی ؼیر نقدی به ارزش 9/151/600تومان
پرداخت  5مورد جهیزیه با هزینه  10/000/000تومان

آذربایجان شرقی(مراؼه)
فروردین
 پرداخت مستمری  6خانوار ویژه گروه حمایتی به مبلػ  500/000تومان
 توزیع سبد کاال بین  62خانوار هر سبد به ارزش  114 /200تومان

اردیبهشت
 پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ 3/000/000تومان
 توزیع سبد کاال بین  59خانوار هر سبد به ارزش  144/200تومان
 پرداخت کمک هزینه دانشجویی به مبلػ  150/000تومان

خرداد
 پرداخت مستمری ویژه گروه حمایتی به مبلػ  800/000تومان
 توزیع سبد کاال بین  82خانوار هر سبد به ارزش  114 /900تومان

تیر

 توزیع سبد کاال ویژه ماه مبارک رمضان بین  90خانوار هر سبد به ارزش  188/900تومان به همراه یک جعبه شیرینی
 پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ 7/5800/000تومان

مرداد

 پرداخت مستمری ویژه گروه حمایتی به مبلػ  800/000تومان
 توزیع سبد کاال بین  106خانوار هر سبد به ارزش  156/409تومان

شهریور








اعزام گروه  42نفری به مشهد مقدس با هزینه در حدود  16/000/000تومان
پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ  5/080/000تومان
پرداخت  6مورد کمک هزینه جهیزیه به ارزش 11 /000/000
توزیع سبد کاال بین  107خانوار هر سبد به ارزش  100/309تومان

شیراز
فروردین





پرداخت مستمری ویژه گروه حمایتی و نورآباد به مبلػ 3/500/000تومان
توزیع سبد کاال بین  131خانوار هر سبد به ارزش 114 /200تومان
تامین کمک های موردی نقدی به مبلػ  240/000تومان
تامین کمک های موردی ؼیر نقدی به ارزش  1/226/000تومان

اردیبهشت
 پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ  7/500/000تومان
 توزیع سبد کاال بین  111خانوار هر سبد به ارزش  144/200تومان

خرداد
 پرداخت مستمری ویژه گروه های حمایتی و شهرستان های اطراف به مبلػ  3/500/000تومان
 توزیع سبد کاال بین  98خانوار هر سبد به ارزش  140/900تومان

تیر
 شرکت درمراسم افطاری با حضور  200نفر از مددجویان به میزبانی آستان امامزاده علی بن حمزه
 توزیع سبد کاالی ویژه ماه مبارک رمضان در بین  128خانوار هر کدام به ارزش  188/900تومان همراه با یک جعبه شیرینی
 پرداخت مستمری ماهیانه
مددجویان شیراز به ارزش  3/220/000تومان
مددجویان شهرهای استان فارس  1/100/000تومان

مرداد
 تحویل لوازم منزل از قبیل فرش ،فریزر ،پنکه ،اجاق گاز به مددجویان

 توزیع سبد کاال بین  116خانوار هر سبد به ارزش  156/409تومان
 پرداخت مستمری ویژه گروه های حمایتی به ارزش  3/920/000تومان

شهریور






اعزام گروه  42نفری به مشهد مقدس با هزینه در حدود  17/000/000تومان
پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ 6/700/000تومان
پرداخت  5مورد کمک هزینه جهیزیه به ارزش  10/000/000تومان
توزیع سبد کاال بین  120خانوار هر سبد به ارزش  100/309تومان

شهرستان
شامل تمام مددجویانی که متعلق به سایر شهرهایی می باشند که در آن شعبه فعال بنیاد حضور ندارند.

فروردین


پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ  13/940/000تومان

اردیبهشت



پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ  16/600/000تومان

خرداد
 پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ  16/600/000تومان

تیر
 پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ  16/920/000تومان

مرداد


پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ  18/340/000تومان

شهریور
 پرداخت مستمری ماهیانه به مبلػ  18/740/000تومان
 پرداخت  5مورد جهیزیه به مبلػ  10/000/000تومان

معاونت حمایتی
بنیاد نیکوکاری دست های مهربان
فاطمه جهانی

