ارتباط با ما :
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1

آدرس :س و ب  -شهرستان فنوج  -مرکز بخش کتیج کدپستی9988114373:
☎ شماره تماس۰۵437188798 -7 - ۰91۵9974۰3۶ :
واریزی آنالین در سایت خیریه * شماره حساب بانک ملی * ۰1۰79۵۵۵39۰۰7 :
شماره حساب بانک کشاورزی ()۵47۶۵8923

حضور و بازدید شما ازمنطقه مایه افتخار و خوشحالی ما خواهد بود.

منتظریم

هموطن خوبم سالم و درود بیکران خداوند بر شما ،

گوهر وجودتان پایدار و برقرار و گامهایتان استوار و ماندگار باد.

فضاهای مجازی خیریه:

معرفی :
www.khademincharity.com

سايت رسمي موسسه خیريه خادمین کتیج :
ايمیل خیريه:
فیسنما:
اينستاگرام:
لنزور :

موسسههخیریه ههخیرههکتمی ی ههی یبههکیههه ییمقهه

یویبههکیگیزیهه یتسههنی یویمههه ییبهههیجیهه یویاهه یهههکایبههییهک ههک یب ههخیهههکای

Info@khademincharity.com

ییکزمنه ه یویرهههکیوگت یههههکایممههههونیبنهههکیی هههکت ی ه ه یوی عکلیهههویرهههوتیجگیبهههکی تک هههویویتمهههویهو ه ه ی ههههگجتگت ی یبه ه ی یگزی

www.facenama.com/khademincharity

270ی رهههکیوگت یزیگزی وت هههک ی هههکجی یرهههکیوگت یههههکایبهههییسهههسهههو یروتسهههسهههویویب سهههسهههو یبیهههو یههههکایب ج سهههک یوی

www.instagram.com/khademin_kotijcharity

گ هههکن ی یگلب هههخیبهههکی تک هههویموسسهههکنیوییینو هههکجگ یزیویتوگیتنه ه یسهههکزای ی تک هههویههههکایمهههکلیی یگ هههکایوگنیبهههخیمه ه ت و ک ی

www.lenzor.com/khademin_charity

هههویگ ههه کی یو...ی یتهههبریبههههگایگجتقهههکای ههنههه یویب گ هههویویتجمهههک ی ی وت هههک یویرهههکیوگت یههههکایتمهههویهو ههه ی ی

@Khademin_kotijcharity

تهههبری هههویسهههکرویویبکزسهههکزای هههکهکای موز هههییویهت نهههی یسهههک هیگمهههک ی هههکنیگلتن عهههخیتجی هههوی بهههکتگیییویج ههه ی

@khademinkotijcharity_bot

ییهههکزیههههکایمههههتنیممههههونی ی تک هههویو ههها یگزیگمهههوزریویگمهههوجگنی ههنزهههییویههتگرهههوی تههه یه نهههخیتم هههی یییبهههخی

تلگرام :
دفتر مجازی خیريه :

تگیشهههاو ک یویتگیههه ی مهههوزگ یمسههه ع یوییکزمنههه ی ی اهههکزیویتجیگ ههه یهههه الی هههگگجایتهههبریمهههیی ههههتتیتهههکی ه یهههویههههکای
یینو هههکجایتجی کمعهههخی ههههت وجایوی هههگهی هه یویتجی هههویتوگیتنهه یسهههکزایوی سهههی یزتگ هههیی ههههو یههههکایههه الیبهههخی هههکجی
ه هههخی هههوتیتهههکیمههههکره ی هههکهکایههر ههههیگ تهههک یی هههکه یهیهه گی ههههت ی یویتجیی ک هههویمناهههیبهههخیگ هه گ

یسههههمک خیههههکای

گ تهههک ییوی ه یهههویتوگیتنه ه ایههههکای کمعهههخی هههوتی.یگمیه ه یگسهههوی هههخیبهههکیهتهگههههیی هههتکییینو هههکجگ یب هههوگیی یتجیگتگمهههخیگ ه ه ی

با سپاس

مسیهیم ی کنیهکایمثب ییبهیتگج .

بارانی مدیر عامل

هموطن خوبم  ،کسانی هستند که از داشتنیها سهمی ندارند ؛ پدر و مادرانی که در مقابل خواستههای

موسسه خیریه خادمین کتیج

فرزندان خود شرمنده میشوند کسانی که سرپناه وشغل مناسبی ندارند  .کسانی هستند لباس و غذای
مناسب و حتی آب آشامیدنی سالمی هم ندارند.
آری کساني که صورتهای خود را با سیلي سرخ نگه ميدارند .کساني هم هستند که اوضاع زندگیشان از اين هم غم بارتر است
نه سرپناهي دارند نه دست محبتي که آنها را نوازش کند .
خیلي هم ،از ما دور نیستند کافي در شلوغي اين روزهای بازار اطرافت را نگاه کني شمارِ زيادی از کودکاني را مشاهده ميکني
که برای گذران زندگي سخت خود از سر اين چهار به آن چهار راه دنبال آدم ها و ماشین ها ميدوند؛ کودکاني که به جای آن که
در کالس درس باشند و آموخته هايشان را مشق کنند يا در حال بازی با هم ساالن خود باشند در کنار خیابان ها پرسه ميزنند و
دغدغه شان اين است که اجناسشان را به فروش برسانند.

2
و ايننن انندالت نیسننت کننه اننده ای باشننند کننه از روی شننیم سننیری و برخننورداری از الننروت هننای کننالن و بننه فیننر
مسننافرت هننای آن چننناني باشننند و در اننیق و نننوش غننره باشننند و خننرت هننای آن چننناني داشننته باشننند و
حتي بنه مخیلنه نهنشنان هنم خننور نینند کنه شنايد کسناني باشنند کنه بنه ننان شبشنان محتناتانند و ينا اينن کنه
آنها را ببینند و از کنارشان بيااتنا بگذرند.
در ايننن اوضنناع نابسننامان ا توننادی حواسننمان بننه اطرافمننان باشنند کننه شننايد دوسننت و همبننازی فرزننندمان پننولِ
خرينند لبنناس و کوننق نننو ننندارد زيبنننده نیسننت کننه از کنننار همنواننان نیازمننندمان بنني ااتنننا ابننور کنننیم؛ کیمننان
هننم نگننزد و فهننک بننه فیننر خودمننان باشننیم کننه مبننادا از افلننه مشننتريان بننازار اهنن

بمننانیم و دغدغننهمننان ايننن

باشد که شايد فالن دوست ،فامیل و آشنا فالن وسیله را خريده و ما نخريدهايم.
مننا مشنن ول بننرآورده کننردن خواسننتههننای فرزننندانمان هسننتیم گوشننه چشننممان بننه کسنناني باشنند کننه از روی
نننداری نمننيتوانننند بننرای باننه شننان خرينندی داشننته باشننند و چننه خننو مننيشننود اگننر پننولهننايي را کننه بننرای

عملکرد سالهای :
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ت ما

ت ما

ت ما

ت ما

ت ما

الزم بههه رکههر اسههت بیشههتر مبههال فههو در راسههتای امههورا آمههوز

نیازمندیهای و محرومیت های منطقه :
شما می توانید در ساخت و اجرای فراخوان های ریل ما را یاری نمائید.

پو شننیدن يننت دسننت لبنناس نننو را دارننند و بتننوانیم بننا ايننن کننار لبخننندی هرچننند کوتنناه را بننر لبانشننان بنشننانیم.
آن پننولي را کننه در ايننن راه صننر مننيکنننیم شننايد بننرای مننا هننی باشنند ولنني منم ننناا دل همنننواي را شنناد



داشننته باشنني بتننواني نینناز کسنني را برطننر کننني .و چننه خننو مننيشننود کننه اگننر در روزهننای شنناد زننندگیمان،
خوشنني هايمننان را بننا ديگننران تهسننیم کنننیم و آنهننا را نیننز در ايننن شننادی سننهیم کنننیم .درد نننداری هننم نواانمننان
را دری کننننیم و بنننا املننني خداپسنننندانه و آبرومنداننننه ،نیازمنننندان و محرومنننان را فرامنننوش نیننننیم و لبخنننند و

ساخت مدرسه  8تا  12کالسه * دو و سه کالسه * ساخت بیش از  2۰باب کالس درس جه
افزایش و مورد نیاز مدارس



کمبود تجهیزا رفاهی  ،سرمایش  ،گرمایش  ،سرویس بهداشتی ،نمازخانه  ،کتابخانه



حفر چاه آب و آبرسانی به مدارس و روستاهای کوچک



بورسیه تحصیلی و حمایت از تغذیه دانش آموزان بی بضاعت



خوابگاه شبانه روزی دخترانه کتیج  :الزم به رکر است با توجه به نبودن خوابگاه دخترانه در مرکز بخش و همچنین
نداشتن مدرسه راهنمایی در روستاها منجر به ترک تحصیل دخترها می گردد .

شادی را به آنان هديه کنیم.

تشکر و قدردانی :



تعمیر اساسی خوابگاه شبانه روزی پسرانه کتیج



برگزاری کالس های ضمن خدمت برای معلمین تمام مقاطع تحصیلی.



برگزاری کالس های فو العاده برای دانش آموزان کم استعداد .



سههاخت و ایجههاد مهههد کههودک و پههیش دبسههتانی بههرای کودکههان جهههت آمههوز

ضننمن تشننیر از همننه خیننرين و نییوکننار النني الخوننور تهراننني ازيننز و نننوع دوسننت کننه همیشننه
همننراه و ينناور خیريننه و محننرومین بننوده و از هننی کوششنني دريننن نورزينندهاننند نهايننت تشننیر و نندر



داني را داريم .
کمتهای نهدی و غیر نهدی نییوکاران سراسر کشور نظینر :زکنات ٬صند ات



حمایت از دانش آموزان بیمار



،نذورات ،تبراات و غیره  ،و با سازماندهي صحیح و مور درست آن در جهت رفع برخي از مشیالت ا شار محروم و

سرمایه گذاری  /ایجاد اشتغا و دادن تسهیال بدون سود به جوانان جهت اشتغا



ساخت مسکن و سرویس بهداشتی برای نیازمندان :به تعداد نامحدود



پرداخت هزینه ازدواج و جهیزیه جوانان



همراهی و یاری در سایر امورا ...

کم در امد و سامان بخشیدن به وضع ا توادی ٬بهداشتي و تحویلي بیودکان بدسرپرست ،بي سر سرپرست و ايتام و
خانوادههای نیازمند در حد توان دم مثبتي بردارد .شما نییوکاران ميتوانید کمتهای نهدی شامل :زکات ٬خینرات و
 ...با به حسابهای خیريه واريز و کمت های غیر غیرنهدی :مثل لنوازم خنانگي ننو و مسنت مل  ،پوشنای  ،امیاننات و
ضروريات زندگي به آدرس خیريه و مننهه ارسال فرمايید.

و آمههادگی قبههل از

ورود به مدرسه بدلیل دو زبانه بودن و. ...
کفالت ایتام و حمایت از دانش اموزان بی بضاعت

امید است که اين خیريه بتواند با جل

و تحصههیلی  ٬حمایههت از

هزینه گردیده است



يادمننان باشنند کننه نیینني کننردن بننه و نت بنني نیننازی هنننر نیسننت ،هنننر آن اسننت کننه و تنني کننه خننودت هننم نینناز

میلی

ت ما

خههانواده هههای بههد سرپرسههت و کودکههان کههار  ،عمههران و مدرسههه سههازی در روسههتا ههها و اشههتغا

خرينندهای خننرت مننيکنننیم مهننداری از آن را هرچننند کننه اننندی باشنند بننرای کودکنناني کنننار بگننذاريم کننه حسننرت

ميکند و اين از هزاران کار خیر ديگر بهتر است.
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با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم منطقه کتیج رسیدگی به قشر نیازمند  ،ایجاد
اشتغا و سرمایه گذاری می تواند در رفع محرومیت این دیار تحو عظیمی ایجاد نماید .

