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ــت  ــماره ثب ــه ش ــان ب ــد ایرانی ــنای امی ــه روش ــاد خیری بنی
ــور و  ــوز از وزارت کش ــذ مج ــا اخ ــال 1394 ب 36981 از س
ســازمان بهزیســتی فعالیــت خــود را آغــاز کرده اســت. ایــن 
بنیــاد حمایت هــای خــود را معطــوف بــه جوانانــی کرده اســت 
کــه پــس از مســتقل شــدن از ســازمان بهزیســتی در ســن 
18 ســالگی، همچنــان نیازمنــد کانونــی امــن و آرامش بخــش 
بــه عنــوان خانــواده هســتند. ایــن بنیــاد حمایت هــا و 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــه می ده ــان ارائ ــن جوان ــه ای ــی را ب خدمات
جوانــان هم سنشــان از طریــق خانــواده خــود از آن برخــوردار 
می شــوند. بدیهــی اســت کــه جنــس نیازهــای ایــن جوانــان 
متفــاوت از نیازهــای آنهــا در ســنین کودکــی اســت. نیازهایی 
کــه اگــر بــا حمایت هــا و پشــتیبانی های الزم همــراه نشــود، 
ممکــن اســت وضعیــت آتــی آنــان را در معــرض آســیب قــرار 

دهــد.
ایــن بنیــاد بــر آن نیســت کــه بــه جــای آنــان کاری 
ــک  ــرای ی ــا ب ــاش آنه ــد در ت ــه می خواه ــد بلک ــام ده انج
ــراه و  ــز هم ــرافتمندانه و موفقیت آمی ــتقل، ش ــی مس  زندگ

پشتیبانشان باشد.

روشنای امید در یک نگاه

روشنای امید در یک نگاه



زندگی مستقل،  
شرافتمندانه و موفقیت آمیز 

جوانان مستقل شده از 
سازمان بهزیستی در سراسر 

کشور

2

ــان  ــز جوان ــت آمی ــرافتمندانه و موفقی ــتقل،  ش ــی مس زندگ
ــور ــر کش ــتی در سراس ــازمان بهزیس ــده از س ــتقل ش مس

موسســه  یــک  ایرانیــان  امیــد  روشــنای  خیریــه  بنیــاد 
ــی،  ــات آموزش ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ــه ب ــی اســت ک غیرانتفاع
ــان مســتقل شــده از  ــه جوان ــی ب ــی و حمایت ــی، اجتماع  مهارت
ــطح  ــاء س ــازی و ارتق ــدف توانمندس ــا ه ــتی ب ــازمان بهزیس س
ــتقل و  ــال، مس ــر، فع ــارکت موث ــان و مش ــن جوان ــی ای زندگ
عزتمندانــه آنــان در جامعــه فعالیــت خواهــد کــرد. ایــن بنیــاد 
ــا  ــه ب ــه در رابط ــازی جامع ــرای آگاه س ــا ب ــه ی فرصت ه از هم

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه ــی اس ــان اجتماع ــن درد پنه ای

روشــنای امیــد، در راســتای خدمــت رســانی بــه ایــن جوانــان، 
ــد: ــر می دان ــه رعایــت ارزش هــای زی ــزم ب خــود را مل

پویایــی، شــفافیت و نقدپذیــری، انجــام اقدامــات پایــدار و بلنــد 
مــدت، مســئولیت پذیری، نــوآوری و پایبنــدی بــه اصــول 

ــامی ــران اس ــی ای ــی و اجتماع فرهنگ

ــان مستقل شــده از ســازمان بهزیســتی  ــه جوان ــه خدمــت ب ارائ
ــازی  ــدف توانمندس ــا ه ــر و ب ــرایط زی ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ب

انجــام می شــود: 
1- مســتقل شــده از ســازمان بهزیســتی و یا در شــرف مســتقل 

ــدن باشند، ش
2- بیش از 2 سال از مستقل شدن آنها نگذشته باشد،

3- بین بازه سنی 17 الی 25 سال باشند.

چشم انداز  |   بیانیه ماموریت

چشم انداز:

  بیانیه ماموریت:



این بنیاد از همه ی فرصت ها 
برای آگاه سازی جامعه در 

رابطه با این درد پنهان 
اجتماعی استفاده خواهد کرد
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 ارائه خدمات مددکاری به منظور ارتقاء سامت اجتماعی 
 ارائه خدمات روانشناسی، به صورت مشاوره  فردی و برگزاری 

کارگاه های گروهی
 توانمندسازی، مهارت آموزی، کاریابی و کارآفرینی

 حمایت در زمینه تامین مسکن و یا بهبود آن 
 ارائه خدمات پزشکی- درمانی و دندانپزشکی 

 اهدای بسته های غذایی به صورت دوره ای 
 تامین اثاثیه منزل و جهیزیه 

 ارائه خدمات تحصیلی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی
 برگزاری برنامه های فرهنگی- تفریحی،  اردوهای یک روزه و 

سفر به شهرهای مختلف
 پرداخت کمک هزینه و حمایت در زمان انجام خدمت سربازی
و  خواستگاری  مراسم  در  ازدواج، حضور  زمان  در   حمایت 

ازدواج فرزندان روشنای امید

زمینه های خدمت رسانی و حمایت

زمینه هــای خدمت رســانی 
و حمایت:



ارائه خدمات و مشاوره 
مددکاری در قالب 250 

جلسه به 117 نفر

۴

 ثبــت اطاعــات در سیســتم و تشــکیل و یــا بــه روزرســانی 
اطاعــات پرونــده120 نفــر

 ارائــه خدمــات و مشــاوره مــددکاری در قالــب 250 جلســه 
بــه 117 نفــر

 بازدید از محل زندگی فرزندان، 52 نفر

 پذیــرش فرزنــدان مســتقل شــده و یــا در شــرف اســتقال، 
12 نفــر 

 تعداد فرزندان تحت پوشش بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان 
در سال 1396

گزارش عملکرد سال 1396

گزارش عملکرد سال 1396

تعداد فرزندان 
خانه امید

تعداد فرزندان مرکز 
نگهداري خانه روشنا

تعداد فرزندان باالی 18 
سال و مستقل شده

تعداد کل فرزندان عنوان

پسر دختر

7 17 80 36 140 تعداد

خدمات مددکاری اجتماعی:



برگزاری 59 جلسه
 مشاوره فردی

۵

ــا حضــور 7  ــد ب ــنای امی ــم روانشناســی روش   تشــکیل تی
ــب ــرب و داوطل ــناس مج روانش

ــر از  ــرای 12 نف ــی ب ــاوره گروه ــه مش ــزاری 16 جلس  برگ
ــده ــتقل ش ــدان مس فرزن

 برگــزاری 12 جلســه مشــاوره گروهــی بــرای 7 نفــر فرزنــد 
ســاکن خانــه امیــد

  برگــزاری 5 جلســه مشــاوره گروهــی بــرای 17 نفــر فرزنــد 
ســاکن خانــه روشــنا

  برگزاری 59 جلسه مشاوره فردی

 ارائه خدمات مشاوره ازدواج به 5 نفر

 برگــزاری کارگاه آموزشــی»تله های هیجانــی در شــکل گیری 
رابطــه عاطفــی« بــرای دختــران 18 ســال بــه باالی روشــنای 
امیــد و مربیــان خانــه روشــنا و خانــه امیــد بــا حضــور 35 نفر

ــان و مســئولین  ــرای کارکن ــزاری 7 کارگاه آموزشــی ب  برگ
روشــنای امیــد

گزارش عملکرد سال 1396

خدمات روانشناسی:



22 مورد کاریابی که منجر 
به 13 مورد اشتغال شد.
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 تامین مسکن یا بهبود وضعیت اسکان برای 27 نفر

 تمدید قرارداد مسکن برای 19 نفر

  تاســیس کارگاه خیاطــی و ایجــاد موقعیــت شــغلی بــرای 3 
نفــر از فرزنــدان تحــت پوشــش

 تاســیس غرفــه چــای و دمنــوش و ایجــاد موقعیــت شــغلی 
بــرای 3 نفــر از فرزنــدان تحــت پوشــش

 22 مورد کاریابی که منجر به 13 مورد اشتغال شد.

تامین مسکن:

کارآفرینی و کاریابی:
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 انعقاد تفاهمنامه همکاری 
با سازمان جهاد دانشگاهی 

 تهران و اخذ تخفیف
50 درصدی برای فرزندان 

روشنای امید
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 برگــزاری کارگاه آموزشــی مدیریــت کســب و کار بــرای 20 
نفر

 انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــا ســازمان جهــاد دانشــگاهی 
 تهــران و اخــذ تخفیــف 50 درصــدی بــرای فرزنــدان 

روشنای امید

 گذرانــدن دوره ی زبــان، طراحــی طــا و جواهرســازی، مربی 
مهــد کــودک، دســتیار دندانپزشــک، Illustrator و معماری 

Revit در جهــاد دانشــگاهی توســط 9 نفر 

ــدان  ــر از فرزن ــزاری بازارچــه رمضــان و حضــور 22 نف  برگ
روشــنای امیــد بــه عنــوان تیــم اجرایــی ایــن بــازار بــا هــدف 

ــی ــی و درآمدزای ــن مســئولیت پذیری، کار تیم تمری

 برگزاری کاس اصول نگارش و خبرنگاری برای 3 نفر

مهارت آموزی و 
توانمندسازی:

گزارش عملکرد سال 1396



ارائه خدمات دندان پزشکی 
به 70 نفر
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 پرداخت شهریه مدرسه غیر انتفاعی برای 1 نفر

 پرداخت هزینه سرویس مدرسه برای 22 نفر از فرزندان

 پرداخت هزینه کتاب های درسی برای 22 نفر از فرزندان

 پرداخت هزینه ی لوازم کمک آموزشی برای 10 نفر

 ارائه خدمات دندان پزشکی به 70 نفر 

ــدان  ــرای 50 نفــر از فرزن ــگان ب ــی رای ــه تســهیات درمان  ارائ
ــی  ــتان های دولت ــش در بیمارس ــت پوش تح

 درمان ضایعات پوستی 10 نفر 

 ارائه خدمات روانپزشکی به 15 نفر

 مراقبــت از یــک فرزنــد 8 ســاله بــا نارســایی کلیــه در خانــه 
ــد ــرای عمــل پیون ــای الزم ب ــری اقدام ه روشــنا و پیگی

خدمات تحصیلی: 

خدمات پزشکی و درمانی:

گزارش عملکرد سال 1396



تامین جهیزیه و لوازم 
زندگی برای 9 نفر
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 تامین جهیزیه و لوازم زندگی برای 9 نفر

 پرداخــت کمــک هزینــه ازدواج بــه 3 نفــر از پســران 
تحت پوشش

 پرداخت کمک هزینه برگزاری مراسم ازدواج به 2 نفر

 همراهــی در مراحــل ازدواج و خواســتگاری 4 نفــر از فرزندان 
تحت پوشــش

 برگــزاری مراســم نامــزدی بــرای 1 نفــر از دختــران 
خانه امید

  برگــزاری 10 مراســم تفریحــی و فرهنگی به مناســبت های 
مختلف 

ــبت روز  ــه مناس ــی ب ــت نویس ــابقه یادداش ــزاری مس   برگ
ــر اول ــه 5 نف ــزه ب ــدای جای ــوان و اه ج

 برگزاری مراسم افطاری برای دختران روشنای امید

ازدواج و تامین اثاثیه منزل:

برنامه های فرهنگی، 
تفریحی و ورزشی:
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برگزاری جشن پایان سال 
با حضور 21 نفر از فرزندان 

موفق
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 برگــزاری جشــن شــب یلــدا بــرای کلیــه فرزنــدان 
تحت پوشش

فرزنــدان  بــرای  شــهری  درون  اردوی   5 برگــزاری   
* خانه روشنا

 برگــزاری 3 ســفر چنــد روزه بــرای فرزنــدان خانــه روشــنا و 
* خانــه امیــد

 
 برگــزاری اردوی یــک روزه بــرای پســران تحــت پوشــش بــه 

ــان مقصد کاش

 برگــزاری جشــن پایــان ســال بــا حضــور 21 نفــر از 
فرزندان موفق

گزارش عملکرد سال 1396

  پرداخت کمک هزینه در دوران سربازی به 2 نفر

 کمک به بهبود محل خدمت در رابطه با 2 نفر

ــور  ــه منظ ــط ب ــای مرتب ــازمان ها و نهاده ــا س ــره ب   مذاک
تســهیل شــرایط خدمــت ســربازی پســران مســتقل شــده از 

ســازمان بهزیســتی 

حمایت در زمان خدمت 
سربازی:

 دو نوبت: نوروز 96 )تحویل در اسفند 95( و رمضان 96

اهدای بسته های غذایی و 
سبد كاال:



روشــنای امیــد در کنــار خدماتــی کــه بــه فرزنــدان مســتقل 
ــوز از  ــذ مج ــا اخ ــال 1394 ب ــد، در س ــه می ده ــده ارائ ش
 ســازمان بهزیســتی، اداره مرکــز نگهــداری شــبانه روزی 
خانــه روشــنا را نیــز بــه عهــده گرفته اســت. در ایــن خانــه 17 
نفــر دختــر زیــر 18 ســال زندگــی می کننــد. روشــنای امیــد 
بــر آن اســت کــه بــا اســتفاده از تجربــه افــراد پیشکســوت در 
ایــن حــوزه، اســتفاده از روانشــناس های مجــرب و بــا بررســی 
نمونه هــای موفــق ســایر کشــورها، شــیوه ای نویــن در 
مدیریــت و اداره ایــن مراکــز ارائــه دهــد کــه قابــل پیشــنهاد 

بــه ســایر شــبه خانواده هــا نیــز باشــد.

* خانه روشنا
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خانه روشنا

روشنای امید بر آن است 
که با استفاده از تجربه افراد 

پیشکسوت در این حوزه، 
استفاده از روانشناس های 

مجرب و با بررسی 
نمونه های موفق سایر 

کشورها، شیوه ای نوین در 
مدیریت و اداره این مراکز 

ارائه دهد



فرزندان در حال مهارت فرزندان دبیرستانیفرزندان ابتدایی
آموزی برای اشتغال

فرزندانی که از نظر 
ذهنی مرزی هستند

2 نفر2 نفر9 نفر4 نفر

تعداد فرزندان در 
ابتدای سال 96

فرزندان ترخیص 
شده به خانواده

فرزندان ترخیص شده از 
خانه روشنا

فرزندان منتقل 
شده به خانه امید

2 نفر2 نفر2 نفر23 نفر

خانــه روشــنا توســط 1 مدیــر، 1 مــددکار، 9 مربــی، 1 آشــپز، 
1 ســرایدار و 1 نیــروی اداری کــه بــه عنــوان نیــروی موظــف 
ــد اداره  ــنای امی ــر روش ــر نظ ــتند، زی ــه کار هس ــغول ب مش

می شــود.
ــواده بــه طــور موقــت  ســاختمان 8 واحــدی ایــن شــبه خان
توســط خّیــری در اختیــار روشــنای امیــد قــرار گرفته اســت. 

در این خانه 17 نفر دختر 
زیر 18 سال زندگی 

می کنند

خانه روشنا
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ــه تاســیس  روشــنای امیــد در دی مــاه ســال 1395 اقــدام ب
ــده  ــازه مستقل ش ــران ت ــکان دخت ــرای اس ــه ب ــن خان اولی
ــر از  ــه 7 نف ــن خان ــت. در ای ــتی کرده اس ــازمان بهزیس از س
جوانــان 18 ســال بــه بــاال بــرای مــدت 2 تــا 3 ســال زندگــی 
می کننــد. ایــن بنیــاد، امیــد بــه ایــن دارد کــه ایــن عزیــزان 
ــن  ــود در ای ــردی خ ــای ف ــی و مهارت ه ــش توانای ــا افزای ب
مــدت بتواننــد بــرای ورود مســتقل و بــا اعتمــاد بــه نفــس به 
جامعــه آمــاده شــوند و دختــران تــازه مســتقل شــده دیگــری 
ایــن فرصــت را بــرای اســکان در خانــه امیــد و مهــارت آموزی 

بــه دســت آورنــد.

دختــران ورزشــکار خانــه امیــد در رشــته های والیبــال، 
بســکتبال و نجــات غریــق فعالیــت می کننــد.

ایــن خانــه توســط 1 مدیــر داوطلــب  و 3 مربــی موظــف، زیر 
نظــر روشــنای امیــد اداره می شــود. 

ــه توســط روشــنای امیــد از  ســاختمان 4 واحــدی ایــن خان
ســازمان بهزیســتی اجــاره شــده اســت.

* خانه امید

دانش آموز مهارت آموزشاغل

)از لحاظ ذهنی در حد مرزی است(

1 نفر1 نفر4 نفر

ورزشکاردانشجوپذیرش در سال 96تعداد فرزندان در ابتدای سال 96

3 نفر4 نفر1 نفر6 نفر

روشنای امید در دی ماه 
سال 1395 اقدام به 

تاسیس اولین خانه برای 
اسکان دختران تازه 

مستقل شده از سازمان 
بهزیستی کرده است. 

خانه امید
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گزارش درآمد و هزینه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

گزارش درآمد و هزینه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان
۱۳۹۶/1/1 الی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

8,590,000,000درآمد )ريال(
گزارش هزینه ها به تفکیک

491,539,000هزینه جاری خانه امید
1,450,191,700هزینه جاری خانه روشنا

63,235,000هزینه ارائه خدمات مددکاری
142,520,000هزینه خدمات آموزشی و تحصیلی

202,924,210هزینه برنامه های فرهنگی و تفریحی
1,330,000,000کمک هزینه تامین مسکن

90,000,000کمک هزینه جهیزیه و ازدواج
46,810,050کمک هزینه درمان

282,487,690کمک های موردی به فرزندان روشنای امید

59,267,500هزینه  تبلیغات و امور چاپی
هزینه  حقوق، بیمه، اضافه کار، عیدی و 

3,245,860,740پاداش کارکنان

275,159,160اجاره دفتر مرکزی و هزینه های اداری 

7,679,995,050جمع هزینه ها 

910،004،950مانده حساب
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همکاری با بنیاد توسعه 
کارآفرینی زنان و جوانان 
به منظور برگزاری کارگاه 

مشاغل در خانه روشنا

 عضویت در شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه ها

ــور  ــه منظ ــب 1397 ب ــالنامه داوطل ــرح س ــور در ط  حض
ــد ــنای امی ــی روش معرف

 همــکاری بــا بنیــاد توســعه کارآفرینــی زنــان و جوانــان بــه 
منظــور برگــزاری کارگاه مشــاغل در خانــه روشــنا

ــه  ــا ب ــران دیپلمات ه ــن همس ــه انجم ــرکت در بازارچ  ش
ــش ــت پوش ــدان تح ــی فرزن ــور درآمدزای منظ

 شــرکت در نمایشــگاه صنایع دســتی نمایشــگاه بین المللی 
تهــران به منظــور عرضــه تولیــدات کارگاه خیاطی

 شــرکت در بازارچــه جنبــی جشــنواره نغمه هــای کار و 
ــش ــت پوش ــدان تح ــی فرزن ــور درآمدزای ــه منظ ــاش ب ت

 شــرکت در بازارچــه مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد بــا 
هــدف معرفــی روشــنای امیــد و جــذب داوطلــب

ــا  ــن ب ــان و خیری ــرای داوطلب ــار ب ــم افط ــزاری مراس  برگ
ــی ــدار و قدردان ــد دی ــدف تجدی ه

 برگــزاری نشســت آموزشــی فرهنــگ کار داوطلبانــه بــرای 
داوطلبــان و خیریــن

فعالیت های انجام شده در حوزه روابط عمومی:

فعالیت های انجام شده 
در حوزه روابط عمومی:
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بررسی ساختار مددکاری 
فعلی و اقدام برای توسعه 

تیم مددکاری از نظر برنامه 
کار و تعداد نیروی اجرایی

 همــکاری بــا شــرکت  »هــای وب« در زمینــه معرفــی 
روشــنای امیــد و جــذب کمک هــای مردمــی

 تعریــف پــروژه تامیــن بودجــه مــورد نیــاز بــرای لباس شــب 
عیــد فرزنــدان خانــه روشــنا در ســایت »فاندینو«

 همــکاری بــا مجموعــه واوخــوان در زمینــه فــروش کتــاب 
صوتــی و کارت تبریــک نــوروز

 ســفر مدیــران ارشــد روشــنای امیــد بــه ترکیــه و ماقــات 
ــای  ــبه خانواده ه ــد از ش ــه و بازدی ــواده ترکی ــر خان ــا وزی ب
»خانه هــای محبــت« بــه منظــور آشــنایی بــا ســایر الگوهــای 

مدیریــت شــبه خانواده ها

ــرای توســعه   بررســی ســاختار مــددکاری فعلــی و اقــدام ب
تیــم مــددکاری از نظــر برنامــه کار و تعــداد نیــروی اجرایــی

جلب مشارکت های مردمی و طرح های توسعه  ای

جلب مشارکت های 
مردمی:

و طرح های توسعه  ای:
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حامیان و داوطلبان

حامیان و داوطلبان
 حامیان حقیقی:

شمس الملوک احسانی
شاهین احمدیان

مینا ارشادی
نجمه ارشد بختیاری

زینب اسامی
لیا اصغری

مریم اصغری نیا
هدی االنحصاری

امید امین زاده
مریم امینی

مهدی ایرانمنش
سعید آصفی

علیرضا بابایی
فاطمه سادات برقعه ای

زینت بقائیان
مازیار بنکدار

منصور بنی هاشمی
دکتر عباس بهرمند

رمضان بهزادی
سمیه بور بور

مریم پیشوایی
آقای پیغمبرزاده

سروناز پیکان

مسعود تارانتاش
اسماعیل تهوری

مجتبی جالی
خانم جمال آبادی

نساء جمالی
اسماء جمالی

شها حاجی لو
عباس حسنی

سمیه سادات حسینی زواره
سلمان خابوری

نیره خارابی ماسوله
سامان خسروانی
محدثه درودیان

مهری ذوالقدر
مریم رسولیان

روشنک رضوانی
محمد روغن گیرها

زهرا ژندرزمی
بابک سرانی  آذر
ریحانه سرایانی
سجاد سرایانی

محدثه سلطان تبار
کیومرث سلگی
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حامیان و داوطلبان

حامیان و داوطلبان
 حامیان حقیقی:

سمیه جباری
محمدرضا سید زنوزی

خانم شاهرخی
آرزو شفیع زاده

رویا شمس
وحیده شهیدی

میثم صالح
شیرین طحانان

زیبا عربزاده حسینی
لیال عساکره

خیام عسگری
طاهره فردوسی

آقای فیروزان
مهین ُقّرتی

معصومه قره چلی
مجید قریشی

ناهید قنبری ها
شیرین کاکاوند

عبدالجبار کاکایی
مهدی کامبوزیا

سعید کشاورزیان
معصومه کوه بر

محمد کی قبادی
خانم المع

دکتر پروین متوسلین
محبوبه محقق

نجمه مهدی زاده
ندا مهدی زاده
مهرداد موفق
مونا موالیی

گلنوش میرحسینی
حمید میرزایی

علیرضا میرزایی
محمد میرزایی
نیلوفر میرزایی

حسین میرزایی
اعظم نجفی

فریماه نجفی
پویا نظری

نوید نوروزی
خانم نوروزی
اعظم نیکفر
لیا هاشمی

ژینوس ولیئی
علیرضا یارقلی
محبوبه یاوری

علی یاوری
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حامیان حقوقی
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حامیان حقوقی
 شرکت ها و مجموعه های حامی روشنای امید:  

 شــرکت شــاتل| موسســه تحقیقاتــی صنعــت شــایان |
ــای وب|  ــرکت ه ــن| ش ــیقی هیم ــروه موس ــا| گ گل بونیت
شــرکت مهندســی نــرم افــزار شــقایق )وب ســایت فاندینــو(| 
آژانــس مســافرتی عاءالدیــن| ماهنامه دیار| فصلنامه تشــکل| 

شــرکت مگفا



چهره های هنری حامی روشنای امید

۲۰

 چهره های هنری 
حامی روشنای امید



ــه  ــیس خان ــادری« و تاس ــای م ــرح » خانه ه ــعه ط 1- توس
ــد 1 پســران ــه امی ــران/ تاســیس خان ــد 2 دخت امی

2- ایجــاد مرکــز نمونــه آمــوزش کســب و کار بــرای جوانــان 
تــازه مســتقل شــده از ســازمان بهزیســتی

اهداف و پروژه های پیش رو

اهداف و پروژه های 
پیش رو

۲1



ــا ایــن پروژه هــا  ــرای کســب اطاعــات بیشــتر در رابطــه ب ب
ــماره  ــه ش ــد ب ــنای امی ــی روش ــط عموم ــا رواب ــد ب می توانی
ــن  ــت از ای ــه منظــور حمای ــه و ب 66419586 تمــاس گرفت
ــاب  ــماره حس ــه ش ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــغ م ــا مبل پروژه ه
1-2489767-40-862 بانــک ســامان و یــا شــماره کارت 
ــامان  ــک س ــبا بان ــماره ش 2846-0000-8670-6219 )ش
بنیــاد  نــام  بــه   )IR980560086204002489767001 

غیر دولتی خیریه روشنای امید ایرانیان واریز نمایید.

ارتباط با ما

  نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان فلسطین، خیابان 

طالقانی غربی، پاک 514 ، طبقه 2 
 کدپستی: 1416893971

 تلفن: 02166419586 
 تلفکس: 02166419602 

www.roshanayeomid.ir

@roshanayeomid
info@roshanayeomid.ir
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شماره حساب جام بانک ملت 
559۳۳9۳۳/10

شماره کارت
6104-۳۳78-6004-1۳۳2

شماره شبا بانک ملت
IR67012000000000559۳۳9۳۳10

شماره حساب بانک سامان )برای کمک به پروژه ها(
862-40-2489767-1

شماره کارت
6219-8670-0000-2846

شماره شبا بانک سامان
IR980560086204002489767001

به نام بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

کد آسان پرداخت:
*7۳۳*7*26#

کد سامانه هف هشتاد:
*780*1822#

شماره حساب ها و شماره کارت ها

۲3



آلبوم تصاویر سال 1396

جشن پایان سال با حضور فرزندان موفق

۲۴



آلبوم تصاویر سال 1396

بازارچه ماه رمضان

۲۵



آلبوم تصاویر سال 1396

بازارچه ماه رمضان

۲6



 آلبوم تصاویر سال 1396 

 آلبوم تصاویر سال 1396 

۲۷

مراســم اهــدای جوایــز برنــدگان مســابقه 
یادداشــت نویســی به مناســبت روز جوان

مراسم تقدیر از تیم داوطلب روانشناسان 
روشنای امید

مراسم نامزدی یکی از دختران خانه امید

مراسم افطاری برای خیرین و داوطلبان 
روشنای امید

نشست فرهنگ کار داوطلبانه برای 
داوطلبان روشنای امید



 آلبوم تصاویر سال 1396 

 آلبوم تصاویر سال 1396 

۲۸

کارگاه تله های هیجانی در شکل گیری 
رابطه عاطفی برای دختران روشنای امید

کارگاه توانمندسازی و مهارت آموزی برای 
دختران خانه روشنا

غرفه دائمی چای و دمنوش روشنای امید 
در بازارچه ولنجک

مراسم اربعین امام حسین )ع( برای 
فرزندان و خیرین روشنای امید

ارزاق نوروز 1396



 آلبوم تصاویر سال 1396 

 آلبوم تصاویر سال 1396 

۲9

سلسه نشست هایی با مشاوران حوزه 
توانمندسازی

سفر یک روزه پسران روشنای امید به 
کاشان

دیدار مدیران روشنای امید و مجتمع 
آموزشی نیکوکاری رعد

سفر یک روزه پسران روشنای امید به 
کاشان
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جلسه فوکوس گروپ برای سنجش 
افکار عمومی در رابطه با جوانان مستقل 

شده از سازمان بهزیستی

تاسیس کارگاه خیاطی برای اشتغال 
جوانان روشنای امید

جشن شب یلدا برای فرزندان 
روشنای امید

حضور واحد روابط عمومی و جذب 
داوطلب روشنای امید در بازار مجتمع 

آموزشی نیکوکاری رعد

بسته های ارزاق ماه رمضان
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بازدید مدیران روشنای امید از 
خانه های محبت  ترکیه

بازدید مدیران روشنای امید از 
خانه های محبت ترکیه

برگزاری کارگاه توانمندسازی برای فرزندان 
روشنای امید

اولین دورهمی فرزندان روشنای امید در 
فروردین 1396

اولین جلسه هیئت امنای جدید 
روشنای امید



بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان
Roshanaye Omid Charity Foundation

خانواده ای برای فرزندان مستقل شده از سازمان بهزیستی

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی 
غربی، پاک 514 ، طبقه 2 | کدپستی: 1416893971

شماره حساب جام بانک ملت: 55933933/10

شماره حساب بانک سامان )برای کمک به پروژه های 
روشنای امید(: 862-40-2489767-1

شماره کارت: 6104-3378-6004-1332

شماره کارت: 6219-8670-0000-2846
به نام بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

تلفن: 02166419586  

تلفکس: 02166419602 

 www.roshanayeomid.ir

info@roshanayeomid.ir

Roshanayeomid
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