بنام خالق مهربانی ها

بنـی آدم اعضـای یکدیگرنـد

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضـو ها را نماند قـرار

هموطن خوبم

با اهدای سالم

موسســه خیریــه خــادمین کتــیج فعالیــت خــود را باامایــت و تحــت شو ــش قــراردادا کودکــاا کــار و
خیابــاا  ،خــانواده هــای بــی سرشرســت و بدسرشرســت  ،و توانمنــد ســازی و آمــوزم مهــار هــای زنــدگی ،
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ـای وام بـ
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ـه خـ
ـالی بـ
ـای مـ
ـک هـ
ـای کمـ
اعطـ
ـت شو ــش  ،تــالم هــت ســاخت و
ـاا کودکــاا و خــانواده هــای تحـ
ـرای ارتقــای فرهنــو و بهدا ــت و درمـ
بـ
ـردم
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ـش آمـ
ـه دانوـ ویاا و دانـ
ـه تحصـیلی بـ
ـک ه ینـ
ـت کمـ
ـام  ،شرداخـ
ـه ایتـ
ـالی بـ
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ـروم  ،کمـ
محـ
ـردآوری و
ـه گـ
ـاری در امعـ
ـای نیکوکـ
ـا رفیـت هـ
ـردد تـ
ـالم مـی گـ
ـدگ گـ اری تـ
ـاز و در ایـن هـ
ـد  ،آغـ
نیازمنـ
ـاطره
ـا م ـ
ـود تـ
ـه ـ
ـار گرفتـ
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ـای هـ
ـروه هـ
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ـازی و آسـیب زدایـ
ـد سـ
ـت توانمنـ
ـده و در هـ
ـ ش ـ
فضــاهای شرخطــر ا تمــاعی کــاهش شیــدا کــرده و در نهایــت من ــر بــه افــ ایش ســرمایه هــای ا تمــاعی و
رفیت توانمندی های امعه ود،
ـر
ـار سراسـ
ـت و نیکوکـ
ـردم انساندوسـ
ـدی مـ
ـدی وغیرنقـ
ـای نقـ
ـب کمکهـ
ـا لـ
ـد بـ
ـه بتوانـ
ـن َخیریـ
ـه ایـ
ـت کـ
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کوــور نریــرا زکــا  ،ــدقا  ،نــ ورا ،ت رعا و ،،،و بــا ســاماندهی ــحی و مصــرگ درســت آا در هــت
رفــن ب وــی از موــکال اقوــار محــروم وکــم درآمــد و ســاماا ب وــیدا بــه و ــن اقتصــادی ،بهــدا ــتی و
تحصــیلی خــانوده هــای و بچــه هــای بدسرشرســت  ،بــی سرشرســت و ایتــام دراــد تــواا خــود قــدم مت تــی
بردارد،

مؤسسه خیریه خـادمین کتـیج از همـه نیکوکـارانی کـه تـا بـه امـروز بـا کمـک هـای مـادی و معنـوی خـویش در
ـای
ـن مسـ
ـا رفـ
ـه بـ
ـه در رابطـ
ـد و همیوـ
ـوده انـ
ـاری نمـ
ـته و همکـ
ـت گما ـ
ـه همـ
ـداگ واسی مؤسسـ
ـت شیوـ رد اهـ
هـ
و موکال مؤسسـه وکمـک هـای مـادی و معنـوی بـه نیازمنـداا ازهـی کو وـی دریـم نمـی ورزیدنـد توـکر و
قــدردانی مــی نمایــد و از تمــامی مــردم خیــر ،درد آ ــنا و نیکوکــار اســتمداد مــی نمــاییم کــه بــرای رفــن
کم ودهــا و توســعه و شیوــ رد اهــداگ خــدا شســندانه مؤسســه خیریــه درمسیرتوســعه اهــداگ ا تمــاعی
،فرهنگی،بهدا تی،درمانی واقتصادی این منطقه دور افتاده قدمی بردارند،
ـای
ـام ا" زکـا _خیـرا _وقـ _نـ ر_اعانـه" ـما نیکوکـاراا مـی توانیـد کمـک هـ
*کمـک هـای نقـدی ـ
نقـدی خـود را بـه اسـاش خیریـه و یـا مـدد ویاا تحـت شو ـش واریـ نماییـد  ،و همچنـین ـما مـی توانیـد از
طریق واری ی آنالین در سایت اامی نیازمنداا و یا شروژه های نیکوکاری با ید،
*کمــک هــای غیــر نقــدی اا از لــوازم خــانگی نــو و مســتعم گرفتــه تــا شو ــا

 ،مــواد غــ ایی ،امکانــا و

ـروریا زنــدگی کودکــاا و دانــش آمــوزاا و همچنــین ت هیــ ا و امکانــا مــورد نیــاز مــدارر را ارســا.
ـ
بدرمایید ،
و همچنین ما مـی توانیـد مـا را بـه خیـرین معرفـی و یـا خیـرین را بـه مـا معرفـی بدرمائیـد و یـا از طریـق وش
خیریه را آگهی و به عموم هموطناا معرفی فرمائید ،

💵 ماره اساش و کار م ازی خیریه بانک ملی ا 01079۵۵۵39007/ 6037991899648186
ماره اساش مهر بانک کواورزی ا ۵476۵8923
آدرر ا ر و ش  -هرستاا فنوج  -کتیج ☎ ماره تمارا0۵437188798 -7 -091۵9974036

راه امایت ازما ا
🌾 ما می توانید در ساخت و ا رای امورا ذی


ما را امایت بدرمائیدا

ساخت و مرمت مدرسه و کالر درر مدرسه  8تا  12کالسها مدرسه دو و سه کالسها  ۵باش  /فضای اموز ی دخترانه
راهنمایی



و دبیرستاا ؛  4مورد  /ساخت بیش از  20کالر درر هت اف ایش کالر درر مورد نیاز مدارر



خرید و اهدای ت هی ا رفاهی  ،سرمایش  ،گرمایش  ،ساخت سرویس بهدا تی ،نمازخانه  ،کتاب انه بیش ازا  20مورد



ادر چاه اش و ابرسانی به مدارر بیش ازا  10مورد ،



ساخت خوابگاه انه روزی دخترانه کتیج  ،سزم به ذکر است با تو ه به ن ود خوابگاه دخترانه در مرک ب ش و ندا تن
مدرسه راهنمایی در روستا ها عده زیادی از دختر ها م ور به تر

تحصی می وند،

برگ اری کالر های فوق العاده برای دانش آموزاا کم استعداد -🔹 ،ساخت و ای اد مهد کود



کودکاا هت آموزم وامادگی ق

و شیش دبستانی برای

از ورود به مدرسه بدلی دو زبانه بودا و،،،



تامین و امایت از تو یه دانش آموزاا بی بضاعت



کدالت ایتام و بورسیه تحصیلی دانش اموزاا بی بضاعت در اد نا محدود



ای اد ا توا .چه بصور



و همیاری در سایر امورا اموز ی،،،

اهدای وام و یا ای اد کارگاه و ،،،برای واناا و سرشرست خانواده ،

سایت رسمی ا

www.khademincharity.com

ایمی خیریه ا

Info@ khademincharity.com

فیس بو

ا

www.facebook.com/khademin_kotij

تویتر

ا

www.twitter.com/khademincharity

فیسنما

ا

www.facenama.com/khademincharity

آشارا

ا

www.aparat.com/khademin_charity

اینستاگرام ا www.instagram.com/khademin_kotijcharity
لن ور

ا

www.lenzor.com/khademin_charity

تلگرام

:

@Khademin_kotijcharity

دفتر م ازی ا

@khademinkotijcharity_bot

با سپار بارانی مدیر عام
موسسه خیریه خادمین کتیج

