
از تولد تا بلوغ یک مجموعه کارآفرین
مهندس علی سلطانزاده از پایه گذاران مؤسسه 
نیکوکاری ویژه توان یابان درباره انگیزه تأسیس  
این مرکز می گوید: » سال 63 هنوز در روزهای 
س��خت جنگ بودی��م ک��ه مهن��دس احمد 
میرزاخانی پدر مریم میرزاخانی ب��ه من گفت من نگران 
وضعیت جانبازهای دفاع مقدس هستم. امروز و فردا که 
جنگ تمام بش��ود ما تعداد زیادی جوان جانباز داریم که 
نباید بگذاریم روی تخت یا ویلچ��ر بدون تحرک و انگیزه 
بمانند. حرفش درست بود. ما نباید می گذاشتیم این جمع 
زیاد جوانانی که آن روز ها در جبهه دفاع برای خودشان و 
خانواده شان جانبازی را سوغات می آوردند، در خانه بمانند 
و به خاطر توان یابی از عرصه جامعه حذف شوند. از طرفی 
همان روز ها فرهنگ مناسب سازی شهر، تردد، آموزش و 
اشتغال جانبازان هنوز نهادینه نشده بود و این کار را برای 
ما سخت تر می کرد. در مدت زمان کوتاهی متوجه شدیم 
با این تعداد جانباز ما می توانی��م توان یابان را هم در بین 
خدمات گیرنده های مرکز قرار دهیم. این طور شد که اولین 
مرکز خدمات آموزش��ی رایگان به جانبازان و توان یابان 
کشور را در شمال غرب تهران احداث کردیم. با پیشرفت 
کار ها متوجه شدیم که بیشتر توان یابانی که نیاز به کمک 
ما دارند در مناطق جنوب تهران س��اکن هس��تند و برای 
آمدن ب��ه دفتر مؤسس��ه نیک��وکاری رعد الغدی��ر دچار 
سختی های بس��یاری هس��تند. با هدف دسترسی آسان 
توان یابان خانواده های کم برخوردار تصمیم گرفتیم دفتر 

مؤسسه را به منطقه یافت آباد منتقل کنیم.
 رویکردهای اولیه مؤسس��ه توان یابی و آموزش هایی در 
جهت اشتغال به توان یابان جسمی و حرکتی بود، اما با گذر 
زمان متوجه شدیم متأسفانه اعتماد کافی به توان یابانی 
که آموزش های حرفه ای اشتغال را پشت سر گذاشته اند 
وجود ندارد و بعد از مدتی آموزش و توان یابی توان یاب با 
سرخوردگی ناشی از طردشدن از عرصه اشتغال به منزل 
بازمی گردد. درک حال توان یابان در این زمان مسئولیت 
ما را بیشتر کرد. ما باید در مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر 
از نیرو هایی که آموزش دیده بودند، حمایت می کردیم. بر 
همین اساس شروع کردیم به دریافت پروژه های کاری و 
اشتغال توان یابان آموزش دیده . در این پروسه تخصصی 
بود که مؤسس��ه نیکوکاری رعد الغدیر از یک مرکز صرفاً 
خیریه به یک مرکز آموزش تخصصی اشتغال و بعد ها به 

مرکز اشتغال توان یابان جسمی حرکتی تبدیل شد و این 
روز ها ما به عنوان مش��اوران کارآفرینی به ویژه در زمینه 
توان یابان در کشور شناخته می شویم. من با باور این نکته 
که هر زمان نیاز به یک نیروی رزمی است باید در صحنه 
حاضر باشد و با درک این نکته که ایران در هر بازه زمانی به 
رشد و حمایت نیاز دارد، متوجه شدم اگر تا سال 67 عرصه 
این کش��ور دفاع بود حاال این عرصه ب��ه میدان آموزش و 

اشتغال تغییر کرده است و نباید شانه خالی کنم.« 

اینجا مأمن  توان یابان است
امکان ندارد در هر زمان از روز برای بازدید 
وارد مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر بشوید و 
کمتر از 100 توان یاب مش��غول به کار را از 
نزدیک نبینید. اینجا دیگر از کالبد مؤسسه 
نیکوکاری رعد الغدیر خارج شده است و برای همه آنهایی 
که در این مرکز توان یابی ش��دند، آم��وزش دیدند و حاال 
اینجا مشغول به کار هستند، مأمن است؛ پناهگاهی که اگر 
از همه نبودن های شهر خودشان یا دوستانشان دل گرفته 
شدند، راهی رعد  الغدیر شوند تا حال دلشان خوب شود. 

در طبقات این مرکز که ق��دم می زنی خبری از دلمردگی 
و یأسی که در بین توان یابان سطح شهر می بینی، نیست. 
فاطمه عسگری یکی از افراد توان یاب شاغل در این مرکز 
ک��ه از نیروهای فعال بخش کال س��نتر اس��ت، در وصف 
مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر می گوید:» شما تصور کن 
یک عمر هرجا رفتیم مشکل تردد داشتیم؛ از اتوبوس بگیر 
تا مترو. آدم ها هم که کاًل نه تنها کمک حالمان نبودند بلکه 
همیشه با سنگینی نگاه هایشان باعث شدند ترجیح بدهیم 
در خانه بمانیم تا اینکه کلی حرف بش��نویم و نگاه تحمل 
کنیم. همیش��ه جوری با ما رفتار  می ش��د که انگار اضافه 
هس��تیم. همه با زبان بی زبانی و رفتارشان القا می کردند 
که من نمی توانم چیزی یاد بگی��رم، کاری انجام بدهم و 
به خاطر شرایط جسمی خاص باید در خانه بمانم. جرئت 
یک تفریح ساده بیرون رفتن با دوستانم را نداشتم تا اینکه 
به وس��یله یک دوست با مؤسس��ه نیکوکاری رعد الغدیر 
آشنا شدم. چهار سال پیش همان روز اولی که وارد مرکز 
شدم و تردد توان یابان شبیه خودم را دیدم، امیدوار شدم 
که اینجا گوشه ای از این کشور اس��ت که با همه جاهای 

دیگرش فرق دارد.
 اینجا آموزش کار با کامپیوتر دی��دم، مهارت کارکردن با 

مرکز تماس و مهارت های ارتباط برقرار کردن با مخاطب 
را پشت سر گذاشتم و بعد از چهار سال امروز در نقطه ای 
ایس��تاده ام که در نهایت س��طح رضایت از خودم هستم. 
به راحتی در جامعه تردد می کنم، ب��ه تفریح و زندگی ام 
می پردازم. از فعالیت، اجتماعی بودن، اشتغال و استقالل 
مالی که این روز ها دارم آن قدر خ��ودم و خانواده ام راضی 
هستیم که حتی اگر بیرون از مؤسس��ه کسی با نگاهش 
بخواهد آزارم بدهد با خودم می گویم او درکی از من ندارد.

 او تصوری از قابلیت های من ن��دارد، پس نگاه و تصورش 
نس��بت به من واقعی نیس��ت. من و همه دوستانم که در 
بخش اش��تغال مؤسس��ه نیکوکاری رعد الغدیر مشغول 
هس��تیم برای اینکه به این نقطه برس��یم، خیلی سختی 
کشیدیم. ما از ابتدایی  ترین حق مان که سهولت تردد در 
ش��هر بود، برخوردار نبودیم، اما حاال جایی هستیم که با 
سرویس مناسب شرایط خودمان تردد می کنیم، در کنار 
همه دوستانی که به نوعی شرایط جسمی مشابه یکدیگر 
داریم، انگیزه کار بیشتر داریم و امیدواریم با فراهم شدن 
شرایط و پیشنهادهای کاری بیشتر بشود بقیه توان یابان 
جس��می- حرکتی را هم از خانه بیرون آورد و وارد عرصه 

اشتغال و سطح جامعه کرد.« 

رؤیایی دست یافتنی برای همه توان یابان
در یکی از سالن های مرکز تماس مؤسسه 
نیکوکاری رعد الغدیر دختری مشغول کار 
اس��ت که در کن��ار معلولیت جس��می - 
حرکتی که در پا و دس��ت دارد، از صدای 
دلنش��ین و مهارت ارتباط گیری فوق العاده ای برخوردار 
است. روی گش��اده و صورت خندان الهام فالح رضایی از 
داشته هایی اس��ت که جز در این مؤسسه در صورت بقیه 
توان یابان کشور کمتر می توان دید. الهام فالح رضایی در 
مورد ویژگی های ارتباط گیری فوق العاده اش معتقد است: 
»آن چیزی که باعث می شود مرز مشخصی بین توان یابان 
حاضر در مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر و سایر توان یابان 
سطح کشور قائل شد، اعتماد به نفس است. شما نمی توانید 
از توان یابی که می خواهد تا س��رخیابان ب��رود حتی یک 
پیاده روی استاندارد ندارد، از توان یابی که برای رفتن به یک 
مرکز خرید عزا می گیرد که پله ه��ا را چطور طی کند تا به 
مغازه مورد نظرش برسد یا توان یابی که حتی نمی تواند به 
راحتی اسنپ یا تپسی بگیرد انتظار خوش اخالقی داشته 
باشید. خود شما اگر کفش مناسبی نداشته باشید و هر روز 
در اثر تردد پایتان زخمی شود بدخلق می شوید، حاال بماند 
از حرف و حدیث هایی که باید بشنوید و نگاه هایی که باید 
در پس یک بی فرهنگی و ش��ناخت نداش��تن ببینید، اما 
واکنشی نشان ندهید. ما در ابتدایی  ترین مایحتاجمان که 
تهیه ویلچر اس��ت بار ه��ا به مش��کل برخ��ورد کرده ایم. 
خوشبختانه من و همه کسانی که در این مرکز مشغول به 
کار هستیم از عهده تهیه این وسایل برمی آییم، اما تصور 
کنید توان یابی ک��ه حتی برای تردد ویلچ��ر ندارد چطور 
می تواند خوش اخالق باشد؟ شرایط، سایر دوستان من را 
بیرون از مؤسسه به آدم های کم طاقت تبدیل کرده است.   
حاال اینکه خدا خواسته ما در مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر 
جایی پناه گرفته ایم که می توانیم راحت یاد بگیریم و بالنده 
شویم و از این یادگرفتن پول دربیاوریم، بحث دیگری است. 
روزی همه توان یابان از نظر من خوش اخالق می شوند که 
بدانند می توانند مهارت یاد بگیرند، مشغول به کار شوند و 
استقالل مالی و اجتماعی شان به رسمیت شناخته شود. این 
چیزی که در مؤسسه شاهدش هستیم، رؤیایی است که 
هنوز برای همه توان یابان کشور دست یافتنی نیست اما امید 
به فراهم شدن شرایط اشتغال برای بقیه توان یابان از نظر من 

دست یافتنی است.« 
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سبک اشتغال

ضرورت آموزش و اشتغال معلوالن

توان یابان را باور کنیم
روایت حضور در مؤسسه رعد الغدیر که این روز ها پناه توان یابان شده است

ازهمه جا رانده اما دراینجا بالنده شدیم

شما نمی توانید از توان یابی که می خواهد 
تا سرخیابان برود حتی یک پیاده روی 
اس�تاندارد ندارد، از توان یابی که برای 
رفتن به یک مرک�ز خرید عزا می گیرد 
که پله ها را چطور طی کن�د تا به مغازه 
مورد نظرش برسد یا توان یابی که حتی 
نمی تواند به راحتی اس�نپ یا تپس�ی 
بگی�رد انتظ�ار خوش اخالقی داش�ته 
باش�ید. خود ش�ما اگر کفش مناسبی 
نداش�ته باش�ید و ه�ر روز در اثر تردد 
پایتان زخمی ش�ود بدخلق می شوید

تصور کنید معلولی که با توجه ب��ه محدودیت های 
مبلمان ش��هری و کمبودهای سیستم حمل و نقل 
درون ش��هری امکان تردد ندارد، چطور می خواهد 
تحصیل کند یا مهارت بیام��وزد؟ معلولی که مرکز 
تخصصی برای آموزش مهارت های شغلی در دسترس 
ندارد، قرار است به پشتوانه کدام تحصیل نداشته یا 
مهارت نیاموخته مشغول به کار شود؟ از همه مهم تر 
کش��وری که این روز ها مدام دولتمردان و وزرایش 
صدای ناله شان بلند است که امکان اشتغالزایی بیش 
از این ندارند، چطور می توانند برای قشر 10 درصدی 

توان یابان اشتغالزایی کنند؟
متأس��فانه باید بپذیریم وقتی در جایگاه س��ازمان 
بهزیستی، شورای شهر، شهرداری، رئیس جمهور و 
وزرای مرتبط با حوزه توان یابان و امر تردد و آموزش 
توان یابان کوتاهی می کنیم، قطعاً نمی توانیم روی این 
قشر سرمایه گذاری اقتصادی داشته باشیم. عالوه بر 
این، با در نظر گرفتن این موضوع که معلول اگر نتواند 
آموزش ببیند و در سطح جامعه حاضر شود به عنوان 
یک عضو هزینه تراش در خانواده تلقی خواهد شد و 
رفته رفته این عدم حضور اجتماعی باعث بیماری های 
روانی در او می ش��ود. فراموش می کنیم که اگر یک 
معلول جس��می درگیر دارد، ما باید با بهره گیری از 
هوش و قدرت حافظه تالش کنیم روح و روان سالمی 

برایش بسازیم. 
سال هاس��ت با مطالع��ه و کار تخصص��ی در حوزه 
توان یاب��ان به وی��ژه توان یابان جس��می- حرکتی 
دریافته ام که می توان با ارائه آموزش های مناس��ب، 
مهارت های ش��غلی موردنظر کارفرما و مهیاکردن 
شرایط اش��تغال از همین قش��ر 10درصد به ظاهر 
اقلیت جامعه، قش��ر فعال اکثریت عرصه اشتغال را 
تربیت کرد. اتفاقی که در مؤسس��ه نیکوکاری رعد 
الغدیر که با تخصص حوزه توان یابان فعالیت می کند، 
رخ داده اس��ت و در کش��ور نظیر ندارد. از آن جهت 
که س��از و کار هایی که م��ا برای آموزش و اش��تغال 
توان یابان در نظر گرفتیم و اجرایی کردیم به پشتوانه 
20 س��ال فعالیت تخصصی در عرصه توان یابان رقم 
خورده است و حاصل سال ها مطالعه، تالش و زندگی 
کردن با جامع��ه توان یابان داخل و خارج از کش��ور 
است. نتیجه همه این ممارست ها تا آنجا پیش رفته 
که امروز مؤسسه ما به پش��توانه یک شناخت کامل 
از نیازهای ف��ردی و اجتماعی هر معل��ول می تواند 
آموزش های تخصصی اصلی و جانبی به او ارائه دهد، 
شرایط تردد و کار را برای او مهیا و در نهایت او را از یک 
معلول صرفاً کمک گیرنده به یک فرد فاعل و نیروی 

کار مفید تبدیل کند. 
آنچه توان یابان ایران بیش از هرچیز دیگری به آن نیاز 
دارند، باورکردنشان است. ما در مؤسسه رعد  الغدیر 
باور کردیم معلول در صورت وجود ش��رایط مناسب 
می تواند آموزش ببیند، آن هم آموزش تخصصی. ما 
با استخدام توان یابان در بخش های اداری خود اول 
به بقیه ثابت کردیم که برخالف آنچه تا امروز اجباراً 
شکل گرفته است، توان یابان پایه های مؤسسه رعد 

الغدیر هستند. 
در قدم اول توان یابی کاماًل رای��گان توان یابان را در 

دس��تور کار داریم. در قدم دوم توان یابان بر اس��اس 
عالقه مندی های خودشان آموزش می بینند. شاخه 
آموزش های کامپیوتر با بیش از ش��ش زیررش��ته، 
شاخه آموزش های هنری با بیش از هشت زیررشته، 
آموزش های مرتبط با صنایع دستی و چوب با بیش 
از شش زیررشته، گروه آموزش های طراحی دوخت 
و دوز با بیش از 10 زیررشته و آموزش های تخصصی 
مرتبط با کارآفرینی و مهارت تنها بخشی از دوره های 
تخصصی اس��ت که با هدف توانمند و تربیت کردن 

نیروی آماده کار برنامه ریزی کرده ایم. 
از آنجا که باور عمومی در میان قشر کارآفرین نسبت 
به جامعه توان یابان وجود ن��دارد، یکی از مهم  ترین 
نکات بحث اشتغال در حوزه این افراد تأمین تجهیزات 
مورد نی��از برای کار اس��ت. از همین رو الزم اس��ت 
نیرویی که برای مثال در مؤسسه توانایی کار کردن 
با کامپیوتر را می آموزد به یک کامپیوتر ش��خصی و 
تجهیزات جانبی برای دریافت تماس مجهز باش��د 
که خوش��بختانه این اتفاق در مؤسس��ه رعد الغدیر 

محقق شده است. 
از جهت دیگر برای مش��اغلی مانن��د مرکز تماس یا 
کال سنتر نیروی ش��اغل عالوه بر اینکه باید مهارت 
کارکردن با نرم افزار مرتبط و کامپیوتر را داشته باشد، 
باید بتواند با بهره گیری از مهارت های بیان و ارتباط با 
مشتری پاسخگوی ایده آلی باشد. بر همین اساس ما 
در کنار آموزش های تخصصی کامپیوتر، دوره های فن 
بیان و روانشناسی شغلی را هم برای توان یابان در نظر 
گرفته ایم تا از هرجهت خطاهای احتمالی در عرصه 

کار را به صفر برسانیم. 
نکته مهم تر در بحث اشتغال توان یابان تردد است. با 
وجود شهری که در پاره ای موارد حتی عبور فرد سالم 
از بعضی معابر و گذر ها سخت است، قطعاً تردد بین 
منزل و محل کار برای توان یابان سخت تر خواهد بود. 
به همین منظور ما در مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر 
توانستیم با رایزنی و همکاری ش��هرداری و سامانه 
حمل و نقل عمومی سرویس رفت و آمد توان یابان را 
در مناطقی که بیشترین تردد را دارند، فراهم کنیم. 

وقتی رهبر معظم انقالب سال 97 را سال »حمایت از 
کاالی ایرانی« نامگذاری کردند، ما امید داشتیم که 
با افزایش سفارش از محصوالت تولیدی توان یابان در 
این عرصه دیگر نیازی به رایزنی با خریداران نداشته 
باشیم. در سال 98 انتظار داشتیم که به فرموده ایشان 
»رونق تولید « رقم بخورد که باز هم آنچه پیش بینی 
کرده بودیم، نش��د. بعد از گذشت سال 99 به عنوان 
»سال جهش تولید«، امسال با نامگذاری مقام معظم 
رهبری به سال »تولید، پشتیبانی  ها و مانع زدایی ها« 
امی��د داریم که عالوه ب��ر اینکه مانع ه��ای قانونی و 
مالیاتی از سر راه کارآفرینان عرصه توان یابان برداشته 
شود بلکه اس��تقبال واگذاری پروژه ها به توان یابان 

آموزش دیده افزایش داشته باشد. 
حقیقتاً اش��تغال و کارآفرینی در ایران بسیار سخت 
است. ما نه برای قشر سالم و تحصیلکرده دانشگاهی 
بلکه ب��ا ارائ��ه آموزش ه��ای تخصصی برای قش��ر 
10درصدی این کشور اشتغال ایجاد کرده ایم و حاال 
منتظریم که این نی��روی کار آماده در عرصه مرتبط 

به کارگیری شود. 
فراموش نکنی��م معلولیت اتفاق دور از دسترس��ی 
نیس��ت. هرکدام از ما ممکن اس��ت در یک لحظه، 
در یک اتفاق پیش بینی نشده حتی در یک تصادف 
ناگهانی دچار معلولیتی ش��ویم که بقیه زندگی مان 
به اتکای ی��ک صندلی چرخدار یا عص��ا پیش برود. 
وقتی به درک درستی از این شرایط برسیم، آنجاست 
که نمی توانیم س��اده از کنار قابلیت های توان یابان 
آموزش دیده بگذریم.  کاش آقایان مس��ئول، وزرا و 
آنان ک��ه در رأس هر قوه و وزارت و س��ازمان حضور 
دارند ب��ا اعتماد ب��ه توانایی های توان یابان ش��اغل 
فرصت های اشتغال را به آنها هدیه دهند تا جامعه از 

حضور و توانایی آنها بیشتر منتفع شود. 
*مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر، 
کارآفرین تخصصی در حوزه توان یابان

 علیرضا آتشک* 
وقت�ی در کش�ور هایی مانند ای�ران ح�رف از اش�تغال می زنیم ان�گار صحب�ت از فعل�ی ناممکن 
اس�ت که هیچ ک�س در انج�ام آن موف�ق نمی ش�ود. کش�وری در مقی�اس ای�ران با ای�ن حجم از 
جمعیت ج�وان ظرفی�ت نامحدودی ب�رای اش�تغال و تولی�د کاال های�ی دارد که متأس�فانه بخش 
زی�ادی از نقدینگ�ی را ص�رف واردات آنه�ا می کنن�د.  در ش�رایطی که هر جوان س�الم جس�می 
یک ظرفیت برای اش�تغال نامحدود اس�ت ام�ا بیکار مانده اس�ت و اینک�ه ثابت کنی�م توان یابان 
جس�می - حرکتی می توانند مهارت بیاموزند و مش�غول به کار ش�وند، اصاًل کار س�اده ای نیست.    نازنین رقیه هاشمی

آن قدر وجودشان کمرنگ است که وقتی یک جا دور هم جمع می شوند، 
از منظر هر تماش�ا کننده ای تعجب آور اس�ت. تقریبًا کمتر پیش می آید 
کس�ی در طول روز یک نفر از آنها را در مس�یر خانه تا مح�ل کار ببیند. 
در مراکز تفریح�ی و خرید که دیگر هیچ. ان�گار کاًل تفریح و خریدی هم 
اگر داش�ته اند با در نظر گرفتن س�ختی های تردد ترجیح داده اند حذف 
یا مس�ئولیتش را ب�ه دیگری واگ�ذار کنند. نه آنکه خودش�ان دلش�ان 
نخواهد نه؛ اصاًل مگر می ش�ود انس�ان باش�ی، دختر پرانرژی نوجوان و 
پس�ر خوش ذوق جوان باش�ی اما نخواهی در س�طح جامعه تردد کنی؟ 
امکان ندارد، اما ریش�ه این نبودن ها را که بگیری می رس�ی به یک دنیا 
نداش�تن ، نبودن ، ترس و... . نداش�تن مس�یر ساده و س�هل برای رفتن 

که از زمان مدرس�ه رفتن نبوده و تا به دانشگاه هم رس�یده؛ نبودن یک 
وس�یله حمل و نقل عمومی که بتواند با خیال آس�وده و بدون نگرانی از 
بیشتر آس�یب دیدن تردد کند. از همه مهم تر ترس از قضاوت ها، نگاه ها 
و حتی حرف هایی که نه تنها امید بیش�تری نمی دهند بلکه به ماندن در 
خانه ترجیح ش�ان می دهد. این حجم از نداش�تن ها و نبودن ها و ترس ها 
10 تا 15 درصد مردم را طوری از س�طح جامعه حذف کرده که وقتی یک 
جا دور هم می بینیم شان چشم های متعجب مان باور نمی کند.  این وسط 
کسی که بتواند همه این ندیده گرفتن ها را ببیند و تالش کند بهترین ها را 
برایشان رقم بزند می تواند به نمونه عینی از انسان ایده آلی تبدیل شود 
که طبق فرموده امام حسین)ع( خادم توان یابان است آنجا که در صفحه 
237 تحف العقول فرموده اند:» ای مردم تعهد به رس�ول خدا بی مقدار و 

خوار گشته، نابینایان و ناشنوایان و توان یابان در شهر ها بی یاور مانده اند 
و به آنها رسیدگی نمی شود. شما به اندازه و مقام خود و درخور مسئولیت 
خود کار نمی کنید؛ حتی از کس�انی که خادم توان یابان  هس�تند، تشکر 
نمی نمایید.«  نقشه تهران را که دستت بگیری وقتی از شمال تا مرکزش 
و از ش�رق تا غربش نتوانی مأمن�ی پیدا کنی که همه چیزش جور باش�د 
برای حضور فعال اجتماعی این جامعه خاص می توانی دلخوش باش�ی به 
انتهای اتوبان شهید س�عیدی یکجایی حوالی یافت آباد؛ همان جا که به 
لطف برندهای معتبرش شناخته می شود اما همین برند ها هم حداقل های 
ارزش گذاری جوامع بش�ری را برای قش�ر 15 درصدی این کش�ور قائل 
نیس�تند. در میدان الغدیر محله یافت آباد حضور و اش�تغال توان یابان 
جسمی و حرکتی همه آن چیزی است که یک جمع دغدغه مند رقم زده اند. 

متأسفانه باید بپذیریم وقتی در جایگاه 
س�ازمان بهزیستی، ش�ورای شهر، 
ش�هرداری، رئیس جمه�ور و وزرای 
مرتبط با حوزه توان یابان و امر تردد و 
آموزش توان یابان کوتاهی می کنیم، 
قطع�اً نمی توانی�م روی ای�ن قش�ر 
سرمایه گذاری اقتصادی داشته باشیم

سبک حمایت

اوضاع معل��والن در همه جای جهان یکس��ان نیس��ت و از هم��ه مهم تر اینکه 
در تمام کش��ورهای پیش��رفته جهان توان یابان حتی بیش از قش��ر درجه اول 
تس��هیالت و خدمات دریافت می کنند. آلمان از جمله کش��ورهای پیشگام در 
عرصه خدمت رس��انی به توان یابان اس��ت.  در آلمان اف��راد دارای معلولیت حق 
دارند کمک های الزم برای فعالیت های اجتماعی و درمان های مورد نیاز خود را 
دریافت کنند. در هر ایالت این کشور مرکزی برای مشاوره افراد معلول وجود دارد 
که به طور میانگین هر ماه در این محل گرد هم می آیند و در مورد مشکالت خود 
و راه حل های آنها صحبت می کنند.  اگر شما جزو قشر معلول آلمان باشید، کافی 
است برای دریافت مجوز معلولیت تقاضا بدهید، مسئول دفتر بازنشستگی امور 
بهداشتی و اجتماعی هر ایالت بالفاصله با درخواست شما و انجام مراحل پزشکی 

تأیید معلولیت موافقت می کند.  در صورت صدور مجوز معلولیت فرد می تواند از 
حقوق خاص و تخفیف های قانونی بهره مند شود. البته میان توان یابان کمتر از 50 
درصد و توان یابان 50 درصد و بیشتر تفاوت صدور مجوز وجود دارد.  توان یابان در 
آلمان یک مجوز سبز- نارنجی همراه دارند که با ارائه این مجوز می توانند به طور 
کاماًل رایگان از همه وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. نکته مهم تر اینکه 
شما اگر فرزند معلول داشته باشید طبیعی است که زمان صدور مجوز برایتان کمتر 

از یک هفته است اما اگر در اثر یک سانحه مانند تصادف یا بریدگی دچار معلولیت 
شده باشید اطمینان دارید مجوزهای مرتبط با توان یابان در این کشور کمتر از یک 

ماه صادر می شود. 
هر معلولی نیاز به خدمات ویژه مشارکت ضروری دارد؛ به همین دلیل در ایالت های 
آلمان مراکز مشاوره مستقل تکمیلی برای مشارکت وجود دارد که به توان یابان 
مش��اوره می دهند. همه خدمات مربوط به مش��ارکت، خدماتی هستند که یک 
معلول به آنها نیاز دارد و توان یابان مختلف بر اساس نوع معلولیت، نیاز به توانمندی 
و آموزش دارند که بتوانند در زندگی حرفه ای، در آموزش یا در زندگی اجتماعی 
)اسکان، جابه جایی و غیره( خودکفا باشند. مراکز مشاوره مشارکت با همین هدف 

خدمات می دهند. 
همه نهادهای زیرمجموع��ه دولت باید از اف��راد دارای معلولیت حمایت کنند تا 
مشکالتی را که افراد معلول به دلیل محدودیت های خود دارند، جبران شود. این 

کمک ها اصطالحاً » Nachteilsausgleich « نامیده می شود. 
افراد دارای معلولیت در تمام ایالت های آلمان دفاتر مخصوص خدمات رسانی دارند 
که  از خدماتی مانند مراقبت ویژه پزشکی، کمک در یافتن شغل یا ماندن در یک 
شغل، کمک به پیشبرد امور منزل، کمک هزینه های مراقبت از کودک، استفاده 
رایگان از تمام سیستم حمل و نقل عمومی، بازنشسته شدن قبل از موعد مقرر و 

پرداخت مالیات کمتر برخوردار هستند. 

شرایط معلوالن در آلمان چگونه است؟

همه چیز
 در خدمت توان یابان

نگاه

متأسفانه اعتماد کافی به توان یابانی 
که آموزش های حرفه ای اش�تغال را 
پشت س�ر گذاش�ته اند وجود ندارد 
و بعد از مدت�ی آم�وزش و توان یابی 
توان ی�اب با س�رخوردگی ناش�ی از 
طردشدن از عرصه اشتغال به منزل 
بازمی گ�ردد م�ا بای�د از نیرو های�ی 
که آم�وزش دی�ده بودن�د، حمایت 
می کردیم. بر همین اس�اس ش�روع 
کردیم به دریاف�ت پروژه های کاری 
و اش�تغال توان یابان آم�وزش دیده 


