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معرفي مركز نيكوكاري نويد صلح
درباره نويد صلح
آشنايي و مواﺟﻬه با كودكان آسيب ديده در اثر برخورد با مين هاي زميني و ادوات نظامي باقيمانده از دوران ﺟنگ و
همراهي با آنﻬا طي دوره درمان موﺟب شد كه موسسين اين مركز توﺟه خود را بيشﺘر معطوف به افراد داراي معلوليت
كرده و در راسﺘاي بازتواني آنﻬا اقدام به تاسيس مركز نيكوكاري نويد صلح نموده تا فعاليت خود را در اين ضمينه گسﺘرش
دهند
اين مركز در مرداد سال  ١٣٩٨در راسﺘاي تعامل و سازماندهي آموزش ،توانيابي و اشﺘغال زايي افراد داراي معلوليت ،تشكيل
شد و بازتواني افراد داراي معلوليت را در اولويت كارهاي خود قرار داده است و با همكاري با ساير خيرين ،موسسه ها و
نﻬادها سعي در بﻬبود كيفيت زندگي اين افراد دارد
تعريف معلولي ت در دنياي ﺟديد عبارت است از عدم تناسب بين ظرفيت هاي فرد با محيط زندگي و عملكرد او و براساس
اسﺘانداردهاي حقوقي اين افراد بايسﺘي از حقوق برابر با سايرين برخوردار بوده و بﺘوانند اين حقوق را در زندگي روزمره
خود اعمال كنند براي نيل به اين مقصود بازتواني يكي از مراحل مﻬم بوده و انجام بازتواني موثر بايسﺘي مورد توﺟه ويژه
قرار گيرد كه از اﺟزاي اين فرآيند ميﺘوان به موارد زير اشاره كرد
خدمات پروتز و فراهم كردن اعضاي مصنوعي و غيره كه از ملزومات اين موضوع محسوب شده و در راه افﺘادن و بﻬبود
كارآيي اعضاي اصلي بدن نقش حياتي دارد
نويد صلح در اين راسﺘا نيازمند كمك و ﺟذب نيروي مﺘخصص براي آموزش فني و حرفه اي ،خدمات توانبخشي ،فيزيوتراپي،
كاردرماني ،مددكاري ،مشاوره ،كاريابي و اشﺘغال زائي است.

فعاليت هاي نويد صلح
خدمات بازتواني
بازتواني روندي است كه بخش از ﺟامعه را قادر مي سازد تا به سطح مطلوب توانايي هاي فيزيكي ،حسي ،ذهني ،و اﺟﺘماعي
شان رسيده و آنﻬا را حفظ كنند و در اين راسﺘا انجام هرگونه فعاليت در ﺟﻬت بازتواني اين افراد براي رسيدن به باﻻترين
حد تندرسﺘي حفظ زندگي مسﺘقل و مشاركت در ﺟامعه ضرروي بوده و در دسﺘور كار اين مركز مي باشد.
جذب داوطلب و حامي
مركز نيكوكاري نويد صلح پذيراي تمامي نيكوكاران و اقشار مخﺘلف ﺟامعه ﺟﻬت همكاري در روند بﻬبود كيفيت زندگي
توانيابان بوده و از همياري همه هموطنان ،نﻬاد ها ،موسسه ها و سازمان ها اسﺘقبال مي نمايد
فرآيند ﺟذب داوطلبين
حضور در مراسم و ارائه فعاليت هاي گروه به شخص داوطلب
تشكيل فرم عضويت و تعﻬد پرداخت حق عضويت
تجميع و تحويل فرم ها به مدير امور اﺟرايي و پشﺘيباني

اهداف و ارزش هاي مركز نيكوكاري نويد صلح
توانمندسازي افراد كم توان براي حضور در ﺟامعه به عنوان عضو فعال
مناسب سازي شرايط و محيط زندگي براي بﻬره مندي معلوﻻن از حقوق خود ،خصوصاً حقوق فرهنگي و مناسب سازي
محيط هاي عمومي و فرهنگي از ﺟمله آماده سازي مكان ها و ساخﺘمان ها و وسايل نقليه
مناسب سازي محيط هاي مجازي طبق موارد موﺟود در كنوانسيون حقوق معلوﻻن ) تسﻬيل اسﺘفاده از زبان اشاره ،خط
بريل و ترغيب رسانه هاي همگاني از ﺟمله ارائه كنندگان اطﻼعات از طريق اينﺘرنت به اينكه خدماتشان براي افراد داراي
معلوليت مخصوص ًا نابينايان و ناشنوايان قابل دسﺘرسي باشد.

آموزش
نويد صلح در تﻼش است تا با اصﻼح محيط و ارتقاء عملكرد توانيابان از طريق آموزش فني و حرفه اي مﺘناسب با وضعيت
ﺟسمي آنان ناتواني را كاهش دهد
برگزاري دوره هاي آموزشي و تخصصي مرتبط با نياز روز ﺟامعه و توانيابان منجر به اشﺘغال پايدار
ﻻزم به ذكر است كليه خدمات ما به كارآموزان و مﺘقاضيان داراي شرايط آموزشي رايگان است و در اين خدمات نويد صلح
هيچگونه تبعيض به دليل نژادي ،فرقه  ،مذهب ،مليت و قومي را قائل نيست.

اشتغال زايي و كمك به فعاليت هاي منج به كسب درآمد براي توانيابان
بسﺘر سازي و ايجاد فضاهاي مناسب براي اشﺘغال توانيابان در سازمان ها ،نﻬادها و شركت هاي خصوصي و دولﺘي
راه اندازي بازارچه ها و وركشاپ ها مﺘعدد ﺟﻬت آموزش ،ايجاد شغل و كسب درآمد براي توان خواهان
فعاليت هاي سواركاري و كار درماني و اعزام توانيابان براي سواركاري و كار درماني و شركت درمسابقات اسب سواري افراد
داراي معلوليت

اﺟراي وركشاپ و كارگاه ها آموزش در سراي محله هاي شميرانات ،شﻬرك غرب ،دركه ،اوين ،زعفرانيه ،ولنجك و برق
آلسﺘوم
طراحي و توليد پوشام ويژه توانيابان و برگزاري شوي لباس با حضور توان يابان طي سال هاي گذشﺘه و اﺟراي شوي لباس
در تاريخ  ٤مرداد ماه با حضور مدل خانم و آقا توانياب

