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سال ۱۳۸۴ شمسی بود.
جمعی از دانشجویان شهر اصفهان مصمم شده بودند تا برای انجام 
یک کار نیک به بیمارستان امید رفته و برای کمک به کودکان مبتال به 
سرطان، اوقات فراغت خود را صرف سرگرم نمودن این کودکان نمایند.

تماس با این کودکان باعث شد تا از نزدیک با خانواده آنان آشنا شده 
و پای درد دلهایشان بنشینند.

اینگونه بود که آنان با حقیقت تلخی بنام »تامین هزینه درمان« آشنا 
شدند و اینکه چگونه بسیاری از کودکان به علت »هزینه های سرسام آور 

درمان« مجبور به ترک درمان می شوند.

آگاهی از این حقیقت تلخ، آنان را به هدف واالتری رهنمون کرد و 
سبب گردید تا با جلب همکاری موسسه خیریه محک، هسته اولیه این 

موسسه را در بیمارستان امید بنا نهند و اقدام به تشکیل پرونده و 
تامین هزینه های درمان این کودکان نمایند.

داستان کسا
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با ازدیاد روزافزون پرونده ها و حجم وظایف، نیاز به تشلک منسجم تری 
احساس شد.

سرانجام، در شهریور ۱۳۹۳، با گردهم آیی افراد معتمد و پزشکان مسئول و 
درد آشنا، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان اصفهان، با نام 

اختصاری »کسا« با شماره ۴۱۰۰ به ثبت رسید.

نام »کسا« برگرفته از سه واژه کودک، سرطان و امید است و لوگوی آن 
کودکیست شاد به رنگ سبز، که نماد زندگی و امید می باشد.

هم اکنون، موسسه خیریه کسا بیش از ۱۷۰۰ کودک مبتال به سرطان را تنها 
با بهره گیری از »کمک های انسان دوستانه مردم« و با همت پرسنل رسمی و 

داوطلب خویش حمایت کرده و میکند.

ما شاهد پدر و مادران زیادی بوده ایم که مژده سالمتی فرزندشان را به 
ارمغان آورده اند. رویدادی که بدون یاری حق، همت کادر درمانی و همیاری 

یاوران عزیز موسسه خیریه کسا تحقق نمی یافت.

موسسه خیریه کسا قدردان اعتماد و مشارکت تک تک نیکوکاران و 
حامیان کودکان مبتال به سرطان بوده و از حمایت و مهربانی بی دریغ آنان 

سپاسگزاری می نماید.

داستان کسا
)ادامه(
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هدف موسسه خیریه کسا 
»تأمین کلیه هزینه های درمانی کودکان مبتال به سرطان« است.

حمایت های کسا به هیچ عنوان بستگی به ملیت، مذهب، نوع سرطان یا 
مقدار هزینه های درمان »ندارد« و شامل تامین هزینه های دارو ، شیمی 
درمانی، رادیوگرافی، ام آر آی، سی تی اسکن، رادیوتراپی، جراحی، پروتز، 

آزمایشگاه و صورتحساب بیمارستان می باشد.

»ابتال به سرطان« قبل از سن ۱۶ سالگی برای تشکیل پرونده کافیست و پس 
از آن کودک »تا هر سنی« که درمان ادامه یابد، توسط کسا حمایت می شود.

کسا موسسه خیریه »مردم نهادی است« که تنها با اتکا به مشارکت های 
مردمی، توانسته تا کنون بیش از ۱۷۰۰ کودک مبتال به سرطان را حمایت کند 

و شرایطی را فراهم نماید که هیچ خانواده ای به علت »عدم توان مالی« 
کودک مبتال به سرطان خود را از دست ندهد.

کسا چگونه یاری می دهد؟
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روش های همیاری

اشتراک ماهیانه

دریافت قلک

سفارش »لوح« و »استند« تبریک و تسلیت

واریز نقدی

انواع نذورات )گوشت، گوسفند، مرغ، عقیقه و ارزاق(

اهدای کاال
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اشتراک ماهیانه
مبالغی ست که همیاران مایلند در هر ماه، برای حمایت از کودکان مبتال 

 به سرطان به صورت مستمر، پرداخت نمایند.
این مبالغ، بنابر تمایل شما، میتواند هر ماه  و یا چند ماه یکبار دریافت 

 گردد.
پرداخت مبلغ اشتراک میتواند از طریق »واریز به حساب های کسا« 

بوسیله خودپرداز یا روش های مجازی انجام گرفته و یا با »مراجعه 
 حضوری پیک کسا« صورت پذیرد.

برای باز نمودن و پر کردن فرم  اشتراک، کافیست با دفتر و یا اینستاگرام 
 کسا تماس حاصل فرمایید. 

لطفا در صورت واریز مبلغ اشتراک، حتمًا به دفتر کسا به شماره ۳۷۱۳۳ 
و یا واتس اپ آن به شماره ۰۹۱۳۴۲۳۱۴۸۰ اطالع دهید تا در پرونده 

اشتراک شما لحاظ گردد.

دریافت قلک کسا
 با داشتن قلک های کسا،

 هر روز می شود به کودکان مبتال به سرطان، کمک کرد.
 و این یعنی مقدمه یک روز پر از عشق و برکت...  

 حتی مبالغ کم،
 در دریای بیکران »همیاری و مشارکت«

تبدیل به نیروی عظیمی خواهد شد که با آن می توان بزرگترین 
تاثیرها را در زندگی این کودکان ایجاد کرد.
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 قلک های کسا، بسته به نوع استفاده،
در سایز کودک، خانگی، مشاغل و اجتماعی طراحی گردیده است.

انواع قلک کسا

دریافت رایگان قلک از طریق سفارش تلفنی، اینستاگرام یا وبسایت

امکان تحویل قلک پر به پیک کسا 

عدم استفاده از مواد پالستیکی در ساخت قلک و امکان بازیافت 

سریع و آسان آن، پس از استفاده 

1
روش های دریافت قلک

تماس با 37133
��تماس تلفنی با »دفتر موسسه« و دریافت رایگان قلک

مراجعه حضوری
مراجعه به »دفتر مرکزی« یا »کانتر جذب کمک های 

مردمی کسا« واقع در سیتی سنتر اصفهان 2
تقاضای اینترنتی3

)در وبسایت کسا یا اینستاگرام(

ویژگی  قلک های  کسا:

»لطفا بدون هماهنگی قبلی با دفتر کسا، از تحویل 
قلک پر، به اشخاص غیر مسئول، خودداری فرمایید«

www.kassa-charity.org
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قلک خانگی کسا
صندوقی برای مهربانی های هر روز شما...

با داشتن قلک خانگی کسا، میشه هر لحظه از 
روز، به کودکان مبتال به سرطان، کمک کرد. 

میشه هر روز را با عشق به همنوع شروع، و برکت 
را به زندگی خود و همنوعانمان سرازیر کنیم. 

میشه با مبالغ کم و مستمر، تغییرات بزرگی را 
برای کودکان مبتال به سرطان رقم بزنیم.
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قلک کودک کسا

کودکان ما هم می توانند حامی کودکان مبتال به 
سرطان باشند. قلک های کودک کسا، تمرینی برای 

کودکان ماست تا کمک به همنوع را به صورت 
عملی تجربه نمایند. طراحی شاد و جذاب این 
قلک به گونه ایست که عالوه بر  تصاویر زیبا و 

کودکانه،  بسیار آموزنده بوده و انگیزه کافی و الزم 
برای کمک به دیگران و مشارکت های اجتماعی را 

به فرزندان ما خواهد داد.

آشنایی با موسسه خیریه کسا 11



قلک مشاغل کسا
داشتن قلک مشاغل کسا، نشانگر مسئولیت 

پذیری اجتماعی ماست. این قلک برای استفاده در 
رستوران ها، کافی شاپ ها، اداره ها، داروخانه یا 

مطب پزشکان مناسب است.
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قلک اجتماعی کسا

بزرگترین قلک کساست و برای مراکز پر تردد، مانند 
اداره ها، فروشگاه های زنجیره ای، مراکز خرید، بازار، 

بیمارستان، داروخانه، درمانگاه یا آموزشگاه ها طراحی 
گردیده است.

نصب قلک اجتماعی کسا، عالوه بر ترویج مهر و انسان 
دوستی، نشانگر اهمیت مسئولین آن مرکز، به مسئله 

کمک به همنوعان و مسولیت پذیری اجتماعی آنان 
می باشد.

این قلک عالوه بر داشتن مخزن شیشه ای بسیار بزرگ، 
برای کمک های نقدی خیرین، قابلیت استفاده از دستگاه 

کارتخوان را نیز دارا می باشد.
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قلک پر شده
قلک های کسا پس از پر شدن، به صورت رایگان و 

توسط هماهنگی با پیک کسا بازگردانده خواهد شد.

روش های باز گرداندن »قلک پر شده«

۱ - تماس با »شماره تلفن روی قلک«

۲ - ارسال پیام در اینستاگرام کسا

۳ - ارسال درخواست در وبسایت کسا

۴ - تحویل حضوری به دفاتر کسا

»لطفا از تحویل قلک پر، به اشخاص غیر مسئول خودداری نمایید«



سفارش »لوح« و »استند تبریک و تسلیت«:

در فرهنگ اصیل و غنی سرزمینمان، همواره رسم بر آن است که در غم و شادی عزیزانمان 
شریک گردیم و با حضور در مراسم و ارسال سبدهای لگ، با آنان همدلی نماییم.

چه نیکوست که این همدلی، با هدفی واال توام گردد و در عین رساندن پیام تبریک یا 
تسلیت، قدمی در جهت حمایت از کودکان مبتال به سرطان نیز برداریم.

هیچ چیز به زیبایی »لبخند سالمتی« دوباره یک کودک مبتال به سرطان نیست. 
»لوح و استند های کسا« نمادی از »اهدای هزینه سبد لگ« شما نیکوکاران، برای درمان این 

کودکان می باشد.

لوح و استندهای کسا تحت نام شما بعنوان »اهدا کننده« تهیه شده و به صورت »رایگان« به 
محل مراسم، ارسال و بازگردانده خواهد شد.
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لوح تسلیت و تبریک
لوح های کسا، فولدر زیبایی با آرم کساست که در داخل آن در قالب متن زیبایی، ضمن 

پیام تبریک یا تسلیتی با نام شما، به »اختصاص هزینه سبد لگ« برای
 »حمایت از کودکان مبتال به سرطان« اشاره شده است.

بدین وسیله عالوه بر ارسال پیام همدلی و همراهی با عزیزانتان، قدم مهمی در جهت 
حمایت از کودکان مبتال به سرطان نیز بر می دارید.

لوح های کسا در مواردی مانند ابراز تبریک و تسلیت، تولد نوزاد، تولد دوستان، ازدواج و 
یا موارد مشابه استفاده می گردد.

لوح های کسا دارای قیمت پایه ی 100.000 تومان می باشد و به صورت رایگان به محل 
مورد نظر شما ارسال خواهد شد.

با توجه به آنکه مبالغ اهدایی ، در جهت تامین هزینه های درمانی کودکان مبتال به 
سرطان استفاده می گردد ، نیکوکاران ارجمند می توانند در صورت تمایل، مبالغ بیشتری را 

به صورت همت عالی واریز نمایند.
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استندهای تسلیت و تبریک کسا
استندهای کسا نماد 

تسلیت یا تبریکی است 
که عالوه بر همدلی با 

عزیزان،  نشانگر  اهدای 
»هزینه سبد لگ« 

نیکوکاران، جهت تامین 
هزینه های دارو و کمک 

به درمان کودکان مبتال به 
 سرطان می باشد.

 استندهای کسا در 
سایزهای مختلف موجود 

است.
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با ارسال این استند ها، پیام تسلیت خود را به دوستان و 
آشنایان خود ابالغ نموده و به همراه دوستانتان در بازیابی 

سالمتی کودکان مبتال به سرطان، مشارکت نمایید. 
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کافیست حداقل »یک روز« قبل از مراسم، با دفتر یا موبایل 
کسا تماس گرفته و ثبت سفارش نمایید.
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نیکوکاران می توانند در صورت تمایل، مبالغ بیشتری را به 
صورت »همت عالی« واریز نمایند.
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کسا
کودک، سرطان، امید



نذورات

یکی از منابع مهم و با ارزش کمک های مردمی، نذورات می باشد و بسیاری از  

نیکوکاران به انجام این امر مهم مذهبی و انسانی مبادرت می ورزند. 

با توجه به نقش مهم »تغذیه درست و سالم« در درمان کودکان مبتال به 

سرطان و از آن جا که بسیاری از نیکوکاران، نذورات خود را به صورت اهدای 

»مرغ، گوشت و یا ارزاق« ادا می نمایند، موسسه خیریه کسا با پذیرش 

»وجه نقد« این نذورات و تبدیل آن به مرغ، گوشت و یا ارزاق )بنا بر نیت 

نیکوکاران( می کوشد تا مانند پلی بین کودکان مبتال به سرطان و خیرین عمل 

نماید.

آشنایی با موسسه خیریه کسا 23



آشنایی با موسسه خیریه کسا 24

انواع نذورات

پاسخگویی مستقیم امور خیرین 

09134231480
تلفن موسسه خیریه کسا

37133_ 031 - داخلی 2

یاور گرامی، برای ادای  نذر خود 
می توانید ضمن تماس با دفتر کسا و 
اعالم نیت خود، مبلغ مورد نظر را به 

حساب های کسا واریز نمایید. 

نذر 
نذر گوشت

گوسفند

نذر مرغ
نذر 

موادغذایی

عقیقه
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ادای نذورات توسط کسا
الزم به ذکر است که موسسه خیریه کسا آماده پذیرش »گوسفند عقیقه« به همراه انجام مراحل و آداب مربوط 

به آن نیز می باشد.

برای اطمینان از سالمتی و بهداشت گوشت و بسته بندی یکسان، تمام مراحل توسط کسا و طبق استاندارد 
انجام گرفته و پس از رسیدن بسته های گوشت به دفتر، بوسیله پیامک شما را از ادای نذر مطلع می نماییم. 

نذورات گوشت، هر روز به صورت بسته های ۷۵۰ گرم تا یک کیلوگرم، در دفتر کسا موجود است وهنگام مراجعه 
والدین به دفتر، برای دریافت هزینه های درمان، بین آنان توزیع می گردد. 

هم چنین با توجه به توزیع ارزاق مغذی و سالم مانند حبوبات، برنج و ... که به تناوب توسط کسا در بین 
خانواده ها انجام می پذیرد، شما می توانید »وجه نقدی نذورات غذایی« خود را به این امر نیک اختصاص 

دهید.

پاسخگویی مستقیم امور خیرین 

09134231480
تلفن موسسه خیریه کسا
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یاور گرامی، برای ادای  نذر خود 
می توانید ضمن تماس با دفتر کسا و 
اعالم نیت خود، مبلغ مورد نظر را به 

حساب های کسا واریز نمایید. 



اهدای کاال
موسســه خیریــه کســا در کنــار دریافــت کمــک هــای نقــدی، آمادگــی قبــول برخــی 

از اقــالم بــه صــورت کاالهــای اهدایــی را نیــز دارد. 

ایــن کاالهــا شــامل بعضــی از اقــالم مــواد غذایــی، پوشــاک، اســباب بــازی، لــوازم 

التحریــر، کیــف مدرســه، کاپشــن، شــال و کاله، کفــش، کتــاب قصه و لوازم نقاشــی 

یا کاردســتی و امثال آن می باشــد. 

الزم بــه ذکــر اســت کــه در جهــت حفــظ ســالمتی ایــن کــودکان، الزم اســت تمامــی 

کاالهــای اهدایــی بــه صــورت نــو بوده و از کیفیت مطلوب برخوردار باشــند.  

خواهشــمندیم قبــل از اهــدای هرگونــه کاال، بــا دفتــر موسســه تمــاس حاصــل 

فرماییــد تــا ضمــن  هماهنگــی بــا مســئولین کســا، از لیســت اقــالم مــورد نیــاز 

موسســه نیــز مطلــع شــوید. 

بــا توجــه بــه اصــل شــفافیت در موسســه کســا، بــرای کلیــه اقــالم اهدایــی نیــز 

رســید صــادر خواهــد شــد.

پاسخگویی مستقیم امور خیرین 

09134231480
تلفن موسسه خیریه کسا
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روش های رساندن کمک های نقدی
 به کودکان مبتال به سرطان تحت حمایت کسا

موسسه خیریه کسا روش های 
متنوعی را جهت پرداخت های نقدی 

فراهم نموده تا تمامی افراد بنابر 
سلیقه و انتخاب خود از آن استفاده 

نمایند.

این روش ها در عین تنوع، بسیار 
ساده و سریع بوده و امکان واریز 

نقدی را در کوتاه ترین زمان ممکن 
فراهم می نماید

واریز به کارت یا حساب های کسا

اپلیکیشن های موبایلی همراه کارت و تاپ

از طریق »منوی نیکوکاری« اپلیکیشن های »همراه کارت« و  »تاپ«
و انتخاب گزینه »موسسه خیریه کسا«

نیکوکاری آنالین )کلیک کنید(

لینک پرداخت از طریق وبسایت کسا

https://kassa-charity.org/donate/e-payment
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شماره حساب های کسا

شماره حساب بانک ملت

شماره کارت بانک ملت

۵۲۱۸۱۸۱۶
۶10۴  3379  ۴۵۴2  ۳۹۳۵

شماره حساب بانک ملی ایران

شماره کارت بانک ملی ایران

۰۱۳۸۸۰۳۸۸۰۰۰۰
۶037  9918  99۵1  92۴7

به نام"موسسه خیریه حمایت  از کودکان مبتال به سرطان اصفهان"
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ارتباط با کسا

نشانی دفتر مرکزی:
بزرگراه شهید خرازی )کنار گذر غربی(، حدفاصل 

آتشگاه و میرزاطاهر، نبش بن بست ۴۰، 
ساختمان خیام، طبقه سوم، واحد ۳۴

نشانی کانتر جذب مشارکت های مردمی: 
بزرگراه شهید دستجردی، سیتی سنتر اصفهان، 

طبقه همکف، راهروی بین الملل

نشانی دفتر بازار بزرگ اصفهان:
دروازه اشرف، ابتدای گذر بازار نجارها امید

عشق به کودکان 
مبتال به سرطان

KASSA کـســا

موسسه خیههه حمایت 
از کــودکــان مــــبـتال بــه  
سرطان اصــــفـــهـــان  

تلفن ۵ رقمی )۱۰ خط(

۳۷۱۳۳ ـــ ۰۳۱

موبایل کسا )تماس و واتساپ(

۰۹۱۳۴۲۳۱۴۸۰  

موبایل بخش استند )تماس و واتس اپ(

۰۹۱۳۴۲۰۷۰۰۸  
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آدرس



کسا در فضای مجازی

kassa-charity.org

instagram.com/kassa_charity

fb.com/kassacharity37133/

linkedin.com/company/53130725/

نشانی پست الکترونیک
info@kassa-charity.org
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KASSA کـســا

موسسه خیههه حمایت 
از کــودکــان مــــبـتال بــه  
سرطان اصــــفـــهـــان  


