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پیــام مدیر عامل
		
بــه نیکــی گــرای و میــازار کــس

ره رســتگاری همین اســت و بس

موسســه خیریــه نیــکان مامــوت از آبــان مــاه ســال  1389بــا هــدف حمایــت از خانــواده هــای نیازمنــد فعالیــت خــود را آغــاز کــرده
اســت و بــا تمــام تــوان خــود خانــواده هــای تحــت پوشــش را در حــوزه هــا ی مایحتــاج زندگــی ،آموزشــی ،پزشــکی ،رفاهــی  -اداری،
اشــتغالزایی و مســکن تحــت حمایــت همــه جانبــه قــرار داده اســت.
خداونــد را شــا کرم کــه در ده ســال گذشــته خــود را در قبــال جامعــه مســئول دیــدم و توفیــق خدمــت بــه هموطنانــم را داشــتم .راه
خدمــت رســانی ا گرچ ــه راهــی سخ ــت و بــا فــراز و نشــیبهای فــراوان بــوده و هســت ،امــا دلخــوش بــه لبخندهایــی هســتیم کــه بــر
روی لــب هــای کســانی کــه روزگار تــاب خندیــدن را از آن هــا ربــوده اســت ،میآفرینیــم.
بــرای مــا نیکانیهــا ،همــه انســان هــا بــه یــک انــدازه عزیزنــد و آبــروی آن هــا امانتــی اســت کــه بــا همــه وجــود حافــظ آن هســتیم.
مــا تــاش مــی کنیــم دســت آن هایــی کــه افتــاده انــد را بگیریــم و بلندشــان کنیــم تــا بتواننــد روی پــای خــود بایســتند و بنــای
زندگیشــان را از نــو بســازند.
در ســال هایــی کــه گذشــت همــواره سرمســت از عطــر انســانیت نیکوکارانــی شــدیم کــه بقــا و دوام موسســه مرهــون حمایتهــای
عاشــقانه آن هاســت .حامیانــی کــه انگیــزه واالى خدمــت بــه همنــوع در عمــق جانشــان ریشــه دارد .امیــد آن داریــم بــا تــداوم ایــن
مهرورزیهــا شــاهد بــه خودکفایــی رســیدن خانوادههــای بیشــتری در جامعــه باشــیم .
آنچــه میخوانیــد گــزارش عملکــرد ده ســاله موسســه خیریــه نیــکان مامــوت ،حامــی خانــواده هــا بــوده و ماحصــل تــاش تمــام
کارکنــان ،مــددکاران ،داوطلبــان و حامیــان موسســه میباشــد.

نازک فردوس
مدیرعامل
موسسه خیریه نیکان ماموت
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تاریخچه موسســه
انگیــزه تاســیس موسســه خیریــه نیــکان مامــوت ابتــدا بــا مشــاهده و درک مشــکالت
کارمنــدان و کارکنــان مجتمــع صنعتــی مامــوت بــه وجــود آمــد .عــدم توانایــی در
پرداخــت هزینــه هایــی چــون شــهریه مــدارس و دانشــگاه ،هزینــه هــای دارو ،درمــان
و جراحــی هــای مختلــف و دیگــر مشــکالت کــه گریبانگیــر کارگــران مامــوت بــود،
انگیــزه شــرکت را بــرای فراهــم آوردن حداقــل امکانــات رفاهــی همچــون غــذا ،مســکن
و امکانــات تحصیلــی و درمانــی بــرای کارگــران و خانــواده ایشــان تقویــت بخشــید
و ایــن مهــم در آبانمــاه ســال  1389بــه وقــوع پیوســت .نیــکان رســما کار خــود را
شــروع کــرد و راههــای بیشــماری بــرای کمــک گشــوده شــد و افــق حمایتهــای مالــی
و کارهــای خیــر گســترش یافــت.
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بیانیه اســتراتژیك موسســه

1398-1402

برنامهر یزیاستراتژیكبرای كلیهسازمانهایی
كــهبهتوســعهپایــدار وهمهجانبــهدر راهرســیدنبه
اهــدافخــودمــیانــدیشــندننیــاز یالزامیاســت.
موسسهخیریهنیکانماموتبهصورترسمیدر
آبانماهسال،1389باشعار«مادنیاییمیخواهیم
کهدرآنانسانهادرشادیوسالمتیباشند» آغاز به
همگانی
کار کرد،هدفاینموسسهایجادفرهنگ
ِ
کمــک کــردن اســت و از همــان ابتــدای تاســیس
خــود بــا گــذر از رویکــردســنتی موسســاتخیریــه،
وارددورهتفکراستراتژیکوفعالیتسیستماتیک
گردیــد و طــی ســالهــای  1390تــا 1392نســبتبــه
طراحیســاختار یسیســتمهــاوفرآیندهــایخود
و ایجــاد کلیــه زیــرســاختهــای الزم بــرای ورود بــه
رویکــردسیســتمیاقـدامنمــود.درتمــامســالهــای
فعالیتنســبتبــهانطباقخــودبــااســتانداردهای
جهانــیاز جملــه SGSاهتمــامداشــتودر ســال92
بــرای اولیــن بــار موفــق بــه اخــذ مجــوز SGS NGO
 Benchmarkingگردیــد و تــا بــه امــروز طــی دوره ها ی
مختلف ارز یابی ،با افزا یش چشــمگیر نمره خود
در انطبــاق بــا ا یــن اســتاندارد همــراه بــوده اســت.
در ســال 1398بارســیدنبهبلوغسازمانیوتوسعه
ســازماندر بخــشهــایمختلــف،نیــاز بــهتــدویــن
برنامهر یزیاســتراتژیکاحســاسشــدودر همین
ســالبــاتشــکیل كمیتــهبرنامــهر یــزیاســتراتژیک
در موسســه ،برنامــها یچهــار س ـاله()1398-1402
تــدویــن گــردیــدتــابــهعنــواننقشــهراهــیمنســجم
و علمــی بــرا ی رســیدن بــهاهــدافســازمانی مــورد
اســتفادهقرار گیــرد.
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رسالت موسسه

THE MISSION OF
NIKAN MAMMUT CHARITY

«رســالت خیریــه نیــكان بــا پایبنــدی بــه اصــول شــفافیت ،رســاندن
كمــك هــای خیریــن بــه خانــواده هــای نیازمنــد ایرانــی بــا هــدف
توانمندســازی آنهــا مــی باشــد» .

چشم انداز موسسه
نیــکان دنیایــی میخواهــد کــه درآن تمامــی انســانها در شــادی
و ســامتی زندگــی کننــد .دنیایــی کــه در آن بیماریهــا بــه حداقــل
برســد و دسترســی بــه درمــان بــرای همــگان آســان باشــد .دنیایــی
کــه درآن رفــع مشــکالت امکانپذیــر بــوده و بــرآورده شــدن نیازهــا،
فقیــر و غنــی نشناســد .نیــکان بــه دنبــال دنیایــی اســت کــه کمــک
بــه دیگــران اصــل و بقــای هــر انســان اســت و بــرای تحقــق آرمانهــای
اصیــل انســانیت تــاش میکنــد ،یــاری میگیــرد و یــاری میرســاند.

THE VISION OF
NIKAN MAMMUT CHARITY
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ارزشهای موسسه
•
•
•
•
•
•
•
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THE VALUES OF
NIKAN MAMMUT CHARITY

شفافیت مالی ،صداقت و درستکاری
حفظ کرامت انسان ها (خیرین ،مددجویان و کارکنان)
اطالع رسانی جامع و منظم به کلیه ذینفعان
دفاع از حقوق خانواده ها در حوزه سالمت و تحکیم بنیان خانواده
نگاه جامع به نیازهای خانواده های تحت پوشش
توانمند سازی مددجویان در راستای خودکفایی آنها
پاسخگویی صبورانه و مشاوره دقیق

اهداف كالن موسسه MACRO GOALS OF
•
•
•
•
•
•
•
•

1398-1402

توسعه خدمات حمایتی از خانوارهای تحت پوشش
توسعه حوزه خدمات حمایتی موسسه و افزایش
کمک رسانی ها
توسعه خدمات توانمندسازی و خودكفایی مددجویان
برندسازی و توسعه برند موسسه خیریه نیكان ماموت
ارتقا وجهه عمومی و چهره سازمانی موسسه
افزایش تعداد خیرین حقوقی و حقیقی
افزایش میزان همكاری با سازمانها در زمینه اجرای
مسئولیت های اجتماعی آنها
افزایش تعداد پروژه های موسسه در راستای حفظ
محیط زیست

NIKAN MAMMUT CHARITY
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اعضای هیات امنا موسسه خیریه نیکان ماموت

آقای مهرزاد مانوئل فردوس
رئیس هیات مدیره

خانم نازک فردوس
مدیرعامل و عضواصلی

آقای بهزاد دانیل فردوس
نائب رئیس

آقای حمیدرضا همت
خزانهدار و عضو اصلی

آقای حسینعلی فردوس
عضو اصلی

خانم توران نوذری
عضو علی البدل

خانم فرشته دواتگر
عضو علی البدل

آقای تیم لطیف
بازرس علی البدل

آقای اسپندارمز بلورچی
بازرس اصلی
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چارت سازمانی موسسه
هیئت امنا
هیئت مدیره
حسابرسی داخلی

مدیر عامل
نماینده مدیر عامل در تضمین کیفیت

رئیس مالی و پشتیبانی

کارشناس مالی

متصدی امور دفتری

مدیر داخلی

کارمند دبیرخانه

مسئول اداری و دفتری

رئیس بازاریابی
سرپرست
جذب منابع

(تنخواه و پرداخت)

کارشناس مالی

کارشناس

(دریافت و گزارشات)

کارشناس مالی

کارشناس

انبــــاردار

کارمند امور قلک

سرپرست روابط
عمومی و ارتباطات

کارشناس

رئیس مددکاری
سرپرست اعتبار سنجی
و برنامه ریزی مددجویان

رسانه و تبلیغات

برنامه ریزی و پروژه ها

(ثبت اسناد)

مشاوران

مدیریت و ارتباط با حامیان

کارشناس

گرافیک و ایده پردازی

کارشناس

ارتباطات سایبری

کارشناس
تحریریه

کارشناس

روابط عمومی

مددکاران

کارمند اعتبار سنجی
و برنامه ریزی مددجویان

کارمند آرشیو

کارشناس امور داوطلبین
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ETHICAL CHARTER OF
NIKAN MAMMUT CHARITY

منشور اخالقی موسسه خیریه نیکان ماموت
موسسه خیریه نیکان ماموت خود را متعهد به ارائه خدمات مطابق با کدهای اخالقی زیر میداند:

اصول اخالقی مرتبط با مددجویان:
-

هدف اصلی موسسه خیریه نیکان ماموت ،بهبود کیفیت زندگی و استقالل مالی خانواده های نیازمند است.
ارائه خدمات به کلیه خانواده های نیازمند فار غ از هرگونه تبعیض جنسیتی ،دینی ،نژادپرستانه ،ملیتی و ...
ارائه خدماتی شایسته شأن و منزلت انسانها و با احترام به ارزشها ،اعتقادات فرهنگی و مذهبی مددجویان
ارائه خدمات بر پایه صداقت ،انصاف ،ادب ،خوشرویی همراه با مهربانی به کلیه مددجویان
ارائه خدمات مبتنی بر عدالت و اولویت بندی عادالنه به مددجویان
تعهد برای مشارکت در دفاع از حقوق کودکان نیازمند
داشتن سعه صدر و بردباری و نهایت سعی درانجام مددرسانی و حل مشکالت مراجعین.
رازداری ،امانتداری ،حفظ اسرار و حریم خصوص مددجویان موسسه

اصول اخالقی مرتبط با جمع آوری کمک های مالی :
-

رعایت اصول اخالقی در معرفی موسسه و بیان اهداف آن به خیرین جهت جمع آوری منابع مالی و کمک های مردمی
ارتقاء شفافیت روابط با خیرین به خصوص تعهد نسبت به پایبندی به منشور اخالقی سازمان های مردم نهاد و انسان دوستانه
ارائه گزارش های مختلف دوره ای و حسب درخواست ،به كلیه خیرین حقیقی و حقوقی
دریافت هدایا و جلب سرمایه مطابق با اصول و قوانین و مقررات موسسه خیریه نیکان ماموت
تعهد کلیه اعضای موسسه در خصوص ذینفع نبودن در معامالت و یا خرید های موسسه و عدم برداشت یا تخصیص درآمدها
به نفع خود و نیز عدم استفاده از تسهیالت و امکانات موسسه در جهت منافع شخصی
شفاف و روشن بودن تمام ارتباطات حقوقی ،مالی و یا سازمانی موسسه با سایر سازمان ها و نهاد ها
رعایت اصل راز داری و محرمانگی اطالعات خیرین موسسه از سوی کارکنان و نیروهای داوطلب موسسه

انتخاب فعالیت در حوزه خانواده
بــدون شــک خانــواده مهمتریــن رکــن جامعــه بشــری میباشــد .یــک خانــواده خــوب و عــاری از مشــکل میتوانــد آینــده جهــان را بســازد .چــرا کــه
خانــواده بزرگتریــن و بــا ارزشتریــن نعمــت ایــن جهــان اســت .بــه ایــن دلیــل اســت کــه موسســه خیریــه نیــکان حامــی خانــواده هاســت ،چــرا کــه
ایمــان دارد ا گــر بنیــان خانوادههــا محکــم و اســتوار باشــد مشــکالت بــا هــر ســختی حــل خواهنــد شــد .خانــواده بــا دو نفــر شــروع میشــود و در
خانــواده پــر جمعیــت عمومــا مشــکالت بیشــتر اســت چــرا کــه تعــداد نفــرات بیشــتر اســت .همیــن مهــم باعــث شــد تــا حــوزه فعالیــت نیــکان بــرای
رســیدن بــه هدفــش کــه همانــا حمایــت از خانــواده هــا بــوده و هســت ،گســتردهتر از ســایر خیریههــا باشــد و بــه شــاخههایی نظیــر مایحتــاج زندگــی،
پزشــکی ،تحصیلــی ،اشــتغالزایی ،مســکن و  ...تقســیم شــود تــا بتوانــد تمامــی مشــکالت یــک خانــواده را پوشــش دهــد و آن را بــه خودکفایــی و
اســتقالل مالــی برســاند.
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شرح كلی از فعالیتهای موسسه:
موسســه خیریــه نیــکان مامــوت ،حامــی خانوادههــا ،در راســتای حمایــت از خانــواده هــای نیازمنــد فعالیتهــای
خاصــی در زمینههــای مختلــف بــه شــرح زیــر انجــام میدهــد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینكــه در كشــور مــا امــكان رخــداد
بحــران و بالیــای طبیعــی از جملــه ســیل و زلزلــه بــاال اســت ،لــذا موسســه خیریــه نیــكان در هنــگام بــروز بحــران از
پیشــگامان در جمــع آوری كمــك هــای مالــی و امدادرســانی بــه قربانیــان ایــن حــوادث مــی باشــد.

 1فعالیت در زمینه تامین مایحتاج زندگی
اهــدای مایحتــاج زندگــی بــه خانــواده هــای تحــت پوشــش کــه گاه ممکــن اســت در تامیــن ابتدایــی تریــن نیازهــای خــود نیــز
دچــار مشــکل شــده از جملــه:
•
•
•
•
•

اهدای سبد آذوقه  3بار در سال به مناسبتهای عید نوروز ،روز جهانی غذا و شروع ماه رمضان
اهدای جهیزیه و سیسمونی
اهدای لوازم خانگی
اهدای كمك هزینه زندگی ،هزینه ایاب ذهاب و...
و غیره
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شرح كلی از فعالیتهای موسسه:
-22

فعالیت در زمینه پزشکی

ایــن شــاخه نســبت بــه شــاخههای دیگــر فعالیــت موسســه دامنــه گســترده تــری دارد و از داروی مــورد نیــاز از هــر فــرد در یــک خانــواده تــا
تهیــه تجهیــزات پزشــکی گرانقیمــت بــرای بیمارســتانها را در بــر میگیــرد .عمــده مــوارد فعالیــت ایــن شــاخه عبارتنــد از:
•
•
•
•
•
•
•

تامین دارو
تامین هزینه های درمان و بیمارستان
تامین هزینه های جراحی بیماران
تامین هزینه های دندانپزشکی
تامین و خرید تجهیزات پزشکی برای بیمارستان ها حیاتی و سرمایه ای برای بیمارستانها و مرا کز درمانی که در طول
ده سال مبلغ  69,990,385,583ریال بوده است
خرید تجهیزات توانبخشی (سمعک ،عینک ،پروتز و)...
و غیره
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NIKAN MAMMUT CHARITY

شرح كلی از فعالیتهای موسسه:
-33

فعالیت در زمینه آموزشی

نیکان در راستای پیشبرد سطح دانش خانوادههای تحت پوشش خود نیز اقدامات وسیعی انجام داده است نظیر:
•
•
•
•
•
•

پرداخت شهریههای دانشگاه و خوابگاه
پرداخت هزینههای کتابهای درسی
پرداخت هزینههای کالسهای متفرقه درسی
پرداخت هزینه سرویس مدرسه
اهدای کیف نو و لوازم التحریر
اهدای لپتاپ و موبایل به دانشجویان و دانش آموزان (در صورت نیاز)
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شرح كلی از فعالیتهای موسسه:
-44

فعالیت در زمینه اشتغالزایی

بــه اعتقــاد نیــکان یــک خانــواده وقتــی میتوانــد اســتقالل مالــی داشــته باشــد کــه سرپرســت آن قــادر بــه تامیــن مخــارج
خانــواده باشــد در نتیجــه بایــد شــغلی بــرای او ایجــاد کــرد .عمــده فعالیتهــای نیــکان در ایــن زمینــه عبارتنــد از :
•
•
•
•
•

بررسی درآمد خالص مددجو و هزینه های ایجاد شغل مورد نظر قبل از اشتغالزایی
بررسی شرایط و توانایی مددجویان و اشتغالزایی برای آنان بر اساس نیاز و استعدادهایشان
ایجاد مشاغل خانگی برای بانوان سرپرست خانوار
خرید خودرو و موتور سیکلت جهت اشتغال پدران سرپرست خانوار
و غیره
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NIKAN MAMMUT CHARITY

شرح كلی از فعالیتهای موسسه:
-55

فعالیت در زمینه ساخت و ساز

خانــواده بــه ســرپناه نیــاز دارد تــا بتوانــد در آرامــش زندگــی کنــد .نیــکان در شــاخه مســکن توانســته اســت بــا حمایــت حامیــان
خــود ،در جهــت تهیــه مســکن بــرای خانوادههــای تحــت پوشــش مثمــر ثمــر واقــع شــود .ایــن شــاخه از فعالیــت نیــکان شــامل
مــوارد زیــر مــی شــود:
•
•
•
•
•

کمک در ساخت منازل مسکونی برای خانوارهای تحت پوشش
تعمیر و بازسازی منازل مسکونی مددجویان
ساخت منزل مسکونی برای خانواده های محروم در مناطق محروم
بازسازی سرویس های بهداشتی مدارس یا ساخت مدارس در مناطق محروم
و غیره
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شرح كلی از فعالیتهای موسسه:
-66

فعالیت در زمینه رفاهی اداری

شــاخه رفاهــی اداری یکــی از شــاخههای فعالیــت نیــکان میباشــد کــه در آن بــه ســازمانها ،ارگانهــا ،بیمارســتانها ،مرا کــز
نگهــداری ،کمپهــای تــرک اعتیــاد و  ....اقــام رفاهــی یــا اداری اهــدا مینمایــد .در طــول ده ســال فعالیــت خــود مبلــغ
19.450.479.930ریــال بــرای ایــن شــاخه هزینــه شــده کــه بعضــی مــوارد عبارتنــد از:
•
•
•
•

ساخت و تجهیز آسانسور بیمارستان شریعتی
تهیه تجهیزاتی نظیر دستگاه تلفن ،فکس پرینتر و  ...برای سازمانهای مردم نهاد و مدارس
اهدای وسایل مورد نیاز به مرا کز نگهداری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و مرا کز کمپ اعتیاد
و غیره
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NIKAN MAMMUT CHARITY

شرح كلی از فعالیتهای موسسه:
-77

فعالیت در زمینه بحران (سیل ،زلزله یا )...

وقــوع بالیــای طبیعــی یــا بیماریهــای نوپدیــد از جملــه اتفاقاتــی اســت کــه یــاری تمــام مــردم را طلــب میکنــد و خیریــه هــا
در رســاندن کمکهــای مردمــی بــه اقشــار آســیب دیــده مطمئــن تریــن ارگان میباشــند .اقدامــات موسســه خیریــه نیــکان
مامــوت در طــول ده ســال فعالیــت خــود در زمــان بحــران شــامل مــوارد زیــر میباشــد کــه مبلــغ  ۵۲٫۶۹۰٫۶۶۹٫۱۲۲ریــال
هزینــه در پــی داشــته اســت:
•
•
•
•
•
•
•

همكاری با سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر و دریافت مجوز از آن سازمان محترم
ارسال آذوقه و مواد و اقالم مصرفی و بهداشتی به مناطق بحرانزده
شناسایی خانوادههای آسیب دیده از بحران
درمان بیماران آسیب دیده از بحران
اهدای کانکس جهت استفاده به عنوان منزل موقت یا کالس درس به مناطق بحرانزده
کمک در ساخت منازل خانوارهای آسیب دیده از بحران
ساخت مدرسه یا کلینیک درمانی و  ...در مناطق بحرانزده
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شرح كلی از فعالیتهای موسسه:
-88

فعالیت های محیط زیست

همــه مــا در قبــال محیــط زیســت وظایفــی داریــم کــه بخــش اعظمــی از مســئولیت اجتماعــی مــا را در بــر میگیــرد .موسســه
خیریــه نیــکان مامــوت احتــرام بــه محیــط زیســت احتــرام بــه خودمــان میدانــد و فعالیتهــای زیســت محیطــی کــه انجــام
میدهــد بــه شــرح زیــر میباشــد:
جمع آوری درببطری برای تهیه ویلچر
•
صرفه جویی در مصرف کاغذ از طریق راه اندازی اتوماسیون داخلی و افزایش راه های ارتباطی آنالین
•
صرفه جویی در مصرف آب از طریق تهیه شیرهای آب چشمی
•
تعویض كاغذ باطله با كا كتوس از طریق مرا كز بازیافت كاغذ
•
بازیافت باتری های مصرف شده جهت اختصاص عواید آن به خرید پروتز
•
ساخت انبرهای جمع آوری زباله برای رفتگران طبیعت
•
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شرح كلی از فعالیتهای موسسه:
-99

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

•
•
•
•
•
•

برپایی بازارچههای خیریه در فصول مختلف سال (بازارچه لوازم التحریر ،عید نوروز و )....
برگزاری کنسرت هنرمندان بنام کشور و دعوت از حامیان برای شرکت در آن به نفع خانواده های تحت پوشش موسسه
مشارکت در برپایی گالری عکس نگاره های زنان ایران باستان (بانوکا)
برگزاری کالس های اتیکت برای پرسنل
برگزاری کالس تحلیل رفتار متقابل در ارتباطات
شرکت در کالس های ( Positive Disciplineرفتار مثبت)
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اخذ استاندارد SGS
NGO BENCHMARKING

نیــکان پــس از  ۲ســال تــاش جمعــی در دی مــاه ســال  ،1392در ارزیابــی ممیــزان شــرکت  ،SGSموفــق بــه اخــذ گواهینامــه
 NGO BENCHMARKINGشــرکت بازرســی بیــن المللــی  SGSگردیــد کــه بیانگــر انطبــاق عملکــرد موسســه بــا اســتانداردهای
بیــن المللــی دنیــا بــود( NGO BENCHMARKING SGS .معیارســنجی ســازمانهای مــردم نهــاد) کــه توســط شــرکت بازرســی
بیــن المللــی  SGSو بــر اســاس آنالیــز عملکــرد  309ســازمان بــزرگ مــردم نهــاد در سراســر دنیــا شــکل گرفتــه اســت ،در  99آیتــم
تعریــف گردیــده و حــاوی بهتریــن روش هــای کاری بــرای اداره ســازمان هــای مــردم نهــاد و خیریــه میباشــد .موسســات
خیریــه بــه صــورت داوطلبانــه مــی تواننــد جهــت بررســی میــزان انطبــاق عملکــرد خــود بــا اســتانداردهای بیــن المللــی خــود را
در معــرض ارزیابــی ممیــزان ایــن شــرکت قــرار دهنــد.
پــس از ســال  92نیــکان هرســال بــه صــورت داوطلبانــه خــود را در معــرض ارزیابــی ممیــزان شــرکت  SGSقــرار داد تــا ضمــن
اطــاع از رونــد بهبــود عملکــرد خــود ،میــزان انطبــاق فرآیندهــای موسســه را بــا اســتانداردهای بیــن المللــی بســنجد .طــی ســه
دوره ارزیابــی متوالــی انجــام شــده در ســالهای  94 ،93و  96بــا کســب نمــره هــای  %82 ، %78در نهایــت کســب نمــره کل %86
رونــد بهبــود مســتمر و ارتقــا عملکــردی مشــهودی را داشــته اســت .الزم بــه توضیــح اســت موسســه خیریــه نیــکان در بعــد
کنتــرل هــای مالــی موسســه کــه یکــی از ابعــاد اصلــی ایــن اســتاندارد اســت موفــق بــه اخــذ نمــره  %100گردیــده اســت کــه نشــانگر
ســطح بــاالی شــفافیت و اثربخشــی مالــی موسســه نیــکان و عملکــرد در کالس جهانــی مــی باشــد .نیــکان بــا راه انــدازی واحــد
تضمیــن کیفیــت در موسســه همچنــان راه بهبــود مســتمر ،بــه روز رســانی و انطبــاق فرآیندهــا و روش هــای کاری خــود بــا
اســتانداردهای جهانــی را از آخریــن ارزیابــی تــا بــه امــروز ادامــه داده اســت.
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رویدادهای درآمدزای موسسه
موسســه خیریــه نیــکان مامــوت ،حامــی خانــواده ،بــا برپایــی بازارچههــای خیریــه در فصــول مختلــف ســال ،بــا شــرکت
مددجویــان بــرای فــروش محصــوالت خــود ،شــرکتها ،اشــخاص و همچنیــن کمــک داوطلبــان همیشــه همــراه موسســه،
اقــدام بــه درآمدزایــی بــرای موسســه مینمایــد؛ کــه ایــن مهــم تــا کنــون بازتــاب وســیعی در شناســاندن موسســه بــه عمــوم
مــردم داشــته اســت .برگــزاری کنســرت هنرمنــدان بنــام کشــور و دعــوت از حامیــان بــرای شــرکت در آن نیــز از دیگــر اقدامــات
موسســه جهــت جــذب حامــی و کســب درآمــد بــرای موسســه ،در ده ســال گذشــته بــوده اســت.
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گزارشات آماری از فعالیت های موسسه
آمار پوشش خانوار:
موسســه خیریــه نیــکان مامــوت ،حامــی خانــواده هــا ،از آبــان مــاه ســال  1389یعنــی از بــدو تاســیس تــا آبــان مــاه ســال
 1399تعــداد  5104خانــواده را کــه بســته بــه تعــداد نفــرات خانــواده مشــکالت بیشــماری از قبیــل فقــر ،بیمــاری ،بیــکاری
و  ...داشــتند را تحــت پوشــش خــود قــرار داده اســت .نیــکان بــا توجــه بــه اینکــه خانــواده را رکــن اساســی و عنصــر اصلــی
هــر جامعــه ای مــی دانــد ،همــواره کوشــیده اســت تــا بــا حــل مشــکالت خانــواده ،اعضــای آن خانــواده را کنــار یکدیگــر
نگــه دارد تــا در تحکیــم بنیــان خانــواده هــا کمــک کــرده باشــد.

تعداد خانواده های تحت پوشش موسسه از سال  89-99به تفكیك پرونده ها
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STATISTICAL REPORTS ACTIVITIES
OF THE NIKAN MAMMUT CHARITY

گزارشات آماری از فعالیت های موسسه
آمار خودكفایی:
موسســه خیریــه نیــکان مامــوت ،حامــی خانــواده ،بــا تــاش بــی وقفــه خــود طــی ده ســال گذشــته توانســته اســت از
بیــن خانــواده هــای تحــت پوشــش ،تعــداد  3911خانــواده را در شــاخه هــای مختلــف فعالیــت خویــش بــه خودکفایــی
و اســتقالل مالــی برســاند بــه شــکلی کــه دیگــر نیــاز بــه کمــک نداشــته باشــند .ایــن افتخــاری اســت بــرای یــک موسســه
خیریــه کــه هدفــش حمایــت از خانــواده هــای نیازمنــد اســت.
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گزارشات آماری از فعالیت های موسسه
آمار مالی:
گزارش هزینه های حمایتی پرداخت شده برای مددجویان موسسه از سال 89-99
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STATISTICAL REPORTS ACTIVITIES
OF THE NIKAN MAMMUT CHARITY

گزارشات آماری از فعالیت های موسسه
آمار مالی:
جدول كمك های پرداختی موسسه (ریال) به تفكیك شاخه های كمك از سال 89-99
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STATISTICAL REPORTS ACTIVITIES
OF THE NIKAN MAMMUT CHARITY

گزارشات آماری از فعالیت های موسسه
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فعالیت های علمی و افتخارات موسسه

(شامل تصویر لوح های تقدیر و تندیس های دریافتی از مراکز مختلف)
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