
 گزارش عملکرد بنیاد آیدین سالک

 با سالم خدمت شما دوستان عزیز

خدمات کسانی قرار گرفته است که تالش دارند، خارج دیرگاهی است سرلوحۀ  ،تشکیل بنیادهای مردم نهاد

یاری برسانند. این نهادها طیف وسیعی  اجتماعی از حیطۀ دولت و در حوزۀ عمومی، به پیش برد اهدافی

از خدمات اجتماعی را برای خود تعریف کرده اند. در این زمینه می توان به مأموریت هایی همچون بهبود 

محیط زیست، کمک رسانی به زنان سرپرست خانواده، رسیدگی به وضعیت کودکان کار، حل مشکالت 

 رد اشاره کرد.تحصیلی کودکان بی بضاعت و بسیاری دیگر از موا

بنیاد آیدین سالک یکی از همین تشکل ها است. هدفی که این بنیاد برای خود تعریف کرده است یاری 

در فعالیت های  ادامه تحصیل در مدارج دانشگاهی، رساندن به جوانانی است که عالوه بر اشتیاق جهت

گونه کنش های اجتماعی باید مؤثر . بدیهی است این افراد نه تنها در این مشارکت فعال دارنداجتماعی 

قابلیت های خود را به ثبوت برسانند. این گونه  ،باشند، بلکه باید همت به خرج داده در امر مدیریت

رویکرد در حقیقت برای آن است که ما در کنار افرادی باشیم که به نوعی یادآور شخصیت، توانایی ها، 

ای است نظیر  شایستهاشد. در واقع این بنیاد به دنبال افراد آیدین ب د عزیزماننفرز فعالیتهایاستعداد و 

 اجتماع برگردد.د خود مؤسس سازمان ها و یا آغازگر فعالیت هایی باشد که منافع آن به نآیدین که بتوان

به جوانان منتخب، در قدم اول از آنها برای فعالیت ها و   اهدا بورسیهاین بنیاد درواقع تالش دارد تا با 

کوششهایی که کرده اند تشکر نماید و در قدم دوم مشوقی برای تالشهای بعدی آنها باشد. همچنین موسسین 

 این بنیاد، خود به پایه گذاران این چنین موسساتی بدل شوند. بورسیه هایاز  مندانبنیاد امیدوارند که بهره 

، به قرار دهند شایستهموسسین این بنیاد عالقه مندند تا کمک های بیشتری را در اختیار جوانان اگر چه 

با این  .تری از خود نشان داده اند واالسبب محدودیت های مالی، اولویت انتخاب با کسانی است کارنامه 

 وارتر نماید.امید که این کمکها راه آینده آنان و دشواریهای فعالیتهای اجتماعی آنان را هم

 صرفبنیاد در دو کشور ایران و امریکا فعال است و کمک های اهدایی در هر کشور در همان کشور  

در دو  این بنیاد موفق شده است  ،تاکنون بر اساس کمک های دریافتی از سوی عالقه مندان خواهد شد.

. کندجایزه های خود را تقدیم  در یک سال فعالیت درایران به یک نفربه دو نفر در کشور آمریکا وسال 

افرادی که در آمریکا موفق شده اند این جایزه را دریافت کنند، عالوه بر این که مسئولیت و یا عضویت در 

انجمن های مختلف دانش آموزی را به عهده داشته اند، موفق شدند از دانشگاه های بسیار معتبر آمریکا 

معتبرترین دانشگاه  یکی ازدر را دریافت می کند، ین بورسیهاپذیرش دریافت کنند. فردی که در ایران 

وی یکی از فعاالن بنیاد کودک  .می باشدهم چنین در امور اجتماعی فعال و است تحصیل ایران مشغول

 است و دراه آموزش کودکان آسیب دیده خدمات خود را ارائه می کند. 

که توسط مسئولین مدرسه معرفی  سال آخرآموزدانش 01 ، هر ساله از میاننفره 7 کمیتۀیک در آمریکا 

 به مبلغ جایزه در نظر گرفته شده .انتخاب می کنندفرد نهایی را  ،بعد از یک مصاحبه حضوری ،می شوند

در طی چهار سال تحصیل دانشگاهی  می تواندفرد منتخب  به چهار بخش تقسیم شده است و$( 01111)



هم  در کنار تحصیل دانشگاهی موفق، مشروط بر این که ،را دریافت کند آن هر سال یک بخش ازخود 

  .و گزارش قابل قبولی به کمیته ارایه دهد چنان در فعالیت های اجتماعی فعال باقی بماند

این فعالیت اجتماعی می تواند از تشکیل یک تیم ورزشی آغاز شود و تا ایجاد و یا فعالیت در سازمان هایی 

یابد. به عنوان مثال آیدین در زمان تحصیل موفق شد بکه اهداف وسیع تری را نمایندگی می کنند، ادامه 

با انجمن سراسری سرطان در که در امر مبارزه با سرطان  ایدنمرا در مدرسۀ خود راه اندازی  کلوبی

هنوز هم به این الزم به ذکر است که این انجمن دانش آموزی  کند.آمریکا ارتباط تنگاتنگ برقرار 

. این ارتباط مفید باعث شد که شاخۀ سن گابریل انجمن سرطان آمریکا، به پاس این همکاری ادامه می دهد

د. این نشان هر ساله به جوانانی از این منطقه که در خدمات، جایزه ای را به نام آیدین سالک در نظر بگیر

این جایزه در دو سال گذشته و از  تعلق می گیرد. تهای داوطلبانه انجام می دهند،امر مبارزه با سرطان فعال

 دانش آموز اهدا شده است. 01جمن به بیش از بودجه ان

از آنجا  خود را دریافت خواهند نمود. دانشجو بورسیه 4سال از شروع فعالیت بنیاد، هر ساله  4در طول 

که انتخاب فرد شایسته در ایران  قدری با دشواریهایی همراه است ارتباط با سایر سازمان های فعال در 

این زمینه در نظر گرفته شده است. بنیاد مهرتهران که دراهدا بورسیه به دانشجویان ساعی و مشتاق 

در اختیار بنیاد آیدین قرار داده و ازمیان آنان فردی که واجد  فعالیت می نماید، لیست منتخبین خود را

میلیون  1..0 بصورت میانگین ماهیانهسایرویژگیهای مورد نظر بوده انتخاب گردیده است. این بورسیه  

سال تحصیالت دانشگاهی واگذار خواهد شد و هماهنگ با بنیاد در امریکا در دو سال آینده  4و بمدت لایر 

به دریافت کننده گان افزوده خواهند شد. بمنظور یافتن افراد شایسته برای سالهای آینده اگر دانشجو  3

 دوستان بتوانند ما را یاری کنند، قدر مسلم ما را بیش از پیش مدیون و مرهون خود ساخته اند.

د نباش ترد مؤثرنتوانزمانی می  هایی از این دست،نهاد بنیاد آیدین و که الزم می دانیم اعالم کنیم ،در انتها 

اعضای صورت عملی می یابد که  هنگامیاین ارتباط  د.نکه با اجتماع خود ارتباط نزدیک تری برقرار کن

نهادها مشارکت بجویند. بنابرا ین بر خود واجب می دانیم اعالم کنیم کسانی  ایندر امور مربوط به  جامعه

مهم یاری رسانده اند، ما را برای همیشه مدیون خود که تاکنون با کمک های خود به صور گوناگون به این 

هم چنین برای خود ضروری می دانیم . و این بنیاد موفقت خود را مدیون مشارکت آنها می داند ساخته اند

و با  پیشاپیش مراتب امتنان خود را نسبت به کسانی اعالم کنیم در ادامۀ راه ما را تنها نخواهند گذاشت

   کمک های مالی و فکری خود ما را همراهی می کنند.

       بنیاد ایدین سالک


