کتابچه راهنمای خدمات
اداره کل بهزیستی
استان هرمزگان
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مقدمه:
بهزیستی واژه نوآورانه و زیبایی است که از بس آن را به صورت یک واژه بر تارک یک سازمان دولتی
دیده ایم؛معنای آن را فراموش کرده ایم .این واژه مبدعانه که تداعی گر واژه سازی های خالقانه ابتدای
انقالب است؛ به خوبی فعالیت های متعدد و گاه در ظاهر متناقض را زیر چتر معنایی خود جمع می کند.
از این رو تالش برای بهتر زیستن آحاد جامعه معنای مشترکی است که همانند یک نخ تسبیح فعالیت ها
و خدمات متعدد و متنوع این سازمان بزرگ اجتماعی را به هم متصل می کند .کتابی که در پیش دارید
سعی کرده است تا قسمت عمده ای از خدمات متعدد سازمان بهزیستی را معرفی کرده و سرنخ هایی
برای استفاده از آنها در اختیار شما قرار دهد.
قطعاً سفره خدمات و فعالیت های متعدد این سازمان بزرگ اجتماعی در یک کتاب کوچک نمی
گنجد .با این حال این یک تالش اولیه برای درک و شناخت بیشتر فعالیت ها و خدما سازمان بهزیستی
به شمار می رود.
در این کتاب با دوری از یک رویکرد عملکرد گرایانه سعی شده است تا فعالیت ها و خدماتی بیشتر
برجسته شود که انواع مخاطبان این سازمان اجتماعی برای استفاده از آنها معموالً دچار سردرگمی می
شون د .یا از ارایه این گونه خدمات اطالعی ندارند و یا اگر دارند از فرایند دستیابی به آنها مطلع نیستند.
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چارت سازمانی اداره کل بهزیستی استان هرمزگان:
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معاونت امور توانبخشی
معاونت توانبخشی:
معاونت توانبخشی مجموعهای است که اقدامات هدفمند را ،در جهت قادر سازی شخص معلول ،به
منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی ،حسی ،ذهنی روانی ،اجتماعی و حفظ این
توانایی ها انجام می دهد .بر این اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقالل
بیشتر میباشد.
اهداف معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی:
توانمندسازی جسمی ،فرهنگی ،اجتماعی معلولینارائه خدمات توانبخشیارائه خدمات توانبخشی حرفه ایارائه خدمات توانبخشی اجتماعیارائه خدمات توانبخشی آموزشیارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه( )CBRتعاریف مربوطه:
فرد دارای معلولیت  :فردی است که به دلیل نقص دائمی در عملکرد فیزیو لوژیک و یا ساختار تشریحی
بدن دچار محدودیت در عملکرد  ،فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی شده است .
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فرد دارای معلولیت جسمی حرکتی  :فردی است که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی  ،عضالنی و
اسکلتی دچار محدودیت در عملکرد اندامها  ،تنه و ستون فقرات گردیده و به تبع آن دچار محدودیت
در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی می باشد .
فرد دارای معلولیت شنوایی  :فردی است که دچار اختالالت شنوایی از خفیف تا شدید بوده که با
استفاده از سمعک  ،مداخالت جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی وبرنامه های توانبخشی شنیداری
مشکل ارتباطی کالمی فرد بر طرف خواهد شد  .یا در صورت ناشنوایی آموزش زبان اشاره  ،گفتار
خوانی و لب خوانی را دریافت خواهد نمود .
فرد دارای معلولیت بینایی  :فردی است که از حدت بینایی وی از 01/3تا کمتر از  01/0با استفاده از
عدسی های تصحیح کننده برخوردار باشد.
فرد دارای معلولیت ذهنی  :فردی است که دارای نقص در کارکرد هوشی بوده بنابراین در عملکرد
سازگارانه مانند ارتباط  ،مشارکت اجتماعی و زندگی مستقلدچار نقص و محدودیت شده است و از
بهره هوشی زیر  01برخوردار می باشد که در زیر  01سال رخ داده است.
فرد با اختالالت اتیسم  :فردی است که با نشانه هایی در زمینه مشخص شامل نقص در ارتباط اجتماعی
 ،رفتارها  ،عالئق و انجام فعالیت های تکراری و محدود مشخص می شود.
سالمند معلول  :سالمندی است که باالی  01سال سن داشته و دچار افت عملکرد در فعالیت های
روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی شده باشد .
فرد دارای اختالالت اعصاب و روان مزمن  :به فردی اطالق می گردد که عالئم بالینی مشخص آن
بیماری به مدت دست کم  2سال با سابقه بستری بیش از یک بار در بیمارستان در طی  2سال اخیردر
فرد وجود داشته و در عملکرد های اجتماعی و شغلی و یا هر دو دچار مشکل شده باشد .
خدمات به معلوالن و سالمندان
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معلوالن افرادی هستند که به طور مادرزاد یا بر اثر بیماری ،سوانح محیطی ،تصادف رانندگی ،آلودگی
محیط زیست ،جنگ و  ...ناتوانی جسمی  ،حسی ،ذهنی و روانی دارند .نابینایان ،ناشنوایان و کسانی که
دست و پا یا اعضای موثر خود را از دست داده اند ،بیماران روحی و روانی و کم توانان ذهنی از این
گروه می باشند .سالمندان نیز با توجه به ضعف هایی که به مرور زمان پیدار می کنند تا حدودی
نیازمندی هایی شبیه به معلوالن پیدا می کنند .به همین دلیل در این فصل خدمات ارائه شده از جانب
سازمان بهزیس تی به این دو قشر در یک فصل گنجانده شده است .یکی از مسئولیت ها و وظایف سازمان
بهزیستی رسیدگی به وضع معلوالن و سالمندان جامعه است .سازمان بهزیستی در کار برنامه ریزی و
درمان ،و یا نگهداری از این افراد تالش می کند و با خدمات خود ،باری از دوش خسته خانواده های
این نیازمند برمی دارد.
وقتی معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار می گیرد کمک های مستمر و غیر مستمر به او و خانواده
اش ارائه می شود.
روند پذیرش و تشکیل پرونده:
مدارک پزشکی – اصل و کپی شناسنامه معلول – اصل و کپی کارت ملی معلول -کپی شناسنامه افراد
خانواده -کپی سند منزل مسکونی و یا اجاره نامه و یا استشهادیه محلی
ارائه درخواست تشکیل پرونده به بهزیستی شهرستان محل سکونت توسط شخص معلول و یا خانواده
تشکیل کمیسیون پزشکی و تعیین معلولیت
در صورت تایید معلولیت صدور کارت شناسایی معلولین
در صورت که توانخواه قبل از تشکیل پرونده در شهرستان محل سکونت از شهر و یا استان دیگری
منتقل شده باشد ابتدا از شهر مبدا استعالم بعمل آمده و سپس مراحل بعدی صورت می پذیرد.
پذیرش مددجو در مرکز منوط به داشتن معرفی نامه از بهزیستی است.
تبصره :پذیرش برای زیر  01سال از سن  2تا  01سال است.
نوع پذیرش و ترخیص توانخواه
مراکز عموماً به سه روش می تواند معلوالن را منطبق با نوع فعالیت پذیرش کنند.
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پذیرش آزاد :با شهریه تعیین شده از سوی کارشناسان حوزه معاونت توانبخشی بهزیستی کشور و با
معرفی از طرف ستاد پذیرش و هماهنگی بهزیستی هر استان صورت می گیرد.
پذیرش یارانه ای :در این نوع پذیرش توانخواه بعد از انجام بررسی های بالینی و تعیین بهره هوشی
به مراکزی که تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده ،معرفی می شود و باید درصدی از شهریه را پرداخت
کنند.
تبصره :1در مورد آن دسته از خانواده هایی که توان پرداخت کل میزان شهریه ندارند ،پذیرش و
هماهنگی استان می تواند براساس قرارداد منعقد شده با مرکز درصدی از مددجویان مورد پذیرش در
آن مرکز را تحت پوشش یارانه قرار دهد که این میزان بخشی از شهریه هر مددجو را تامین کرده و
مازاد آن تا سقف شهریه می بایست و توسط خانواده مددجو پرداخت شود.
تبصره  :2درصد ظرفیت تحت پوشش یارانه بر اساس شرایط اقتصادی اجتماعی محل و توسط حوزه
معاونت امور توانبخشی بهزیستی کشور تعیین و میزان یارانه پرداختی براساس پیشنهاد معاونت امور
توانبخشی بهزیستی کشور است.
پذیرش رایگان:
هر مرکز موظف است بخشی از ظرفیت خود را بصورت رایگان و با معرفی مرکز پذیرش و هماهنگی
استان اختصاص دهد و نباید وجهی از آنها دریافت شود.
تبصره :در مواردی که موسس اقدام به پذیرش آزاد می کند .موظف است توانخواه پذیرش شده را به
بهزیستی معرفی نماید.
مراکز موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا خانواده ها با برنامه ریزی قبلی توانخواه خود را هر سه ماه یکبار
حداقل بمدت  3-5روز در منزل نگهداری کنند.
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دفاتر حوزه توانبخشی:
دفتر توانمندسازی معلوالن:
یکی از دفاتر حوزه معاونت امور توانبخشی است که پس از اصالح چارت سازمانی در بهار 0311
تشگیل گردید  .شامل سه گروه می باشد که اهم فعالیت های این دفتر تحقیق و پژوهش  ،سیاستگذاری
 ،برنامه ریزی و نظارت در زمینه ی برنامه هایی است که منجر به توانمندسازی سیستم های توانبخشی ،
کارشناسان  ،افراد معلول و خانواده های آنان می گردد .
فعالیت های این دفتر کمیسیون بدوی تشخیص نوع و شدت معلولیت و معافیت از سربازی خانواده های
دارای فرد معلول – توانبخشی مبتنی بر جامعه – طرح توانمندسازی ضایعه نخاعی ها – طرح
توانمندسازی نابینایان – طرح توانمندسازی سالمندان  -سنجش سطح توانمندی معلولین – کمیته
توانبخشی – مناسب سازی – پالک ویژه خودرو می باشد.
فلوچارت فرایند پذیرش و سطح بندی معلولین:
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دفتر مراکز توانبخشی روزانه و توانپزشکی:
این دفتر مسئولیت امور توانبخشی گروه های مختلف معلوالن ،سالمندان و بیماران روانی مزمن را در
بخش های خدمات توانبخشی پزشکی ،حرفه ای و کارگاه های حمایتی  -تولیدی و ارائه خدمات
آموزشی و توان بخشی در قالب مراکز روزانه در سراسر کشور ،به عهده داشته و واجد سه گروه ذیل می
باشد:
گروه مطالعه و نظارت بر مراکز توانبخشی روزانهگروه توانپزشکی  ،فن آوری و وسایل کمک توانبخشیگروه توانبخشی حرفه ای و آماده سازی مهارتی معلوالن مراکز توانبخشی نابینایان و کم بینایان ( روزانه )این مراکز از جمله مراکزی هستند که صرفاً به نابینایان و کم بینایان خدمات ارائه می دهد .ضمن اینکه
بیان این نکته ضروری است که نابینایان و ناشنوایان تنها به صورت روزانه پذیرفته می شوند و هیچ مرکز
شبانه روزی ندارند .در این مراکز خدماتی از جمله
پذیرش و ارائه خدمات مشاوره به نابینایان و پیگیری آنارائه خدمات توانبخشی برای افزایش توانمندی معلوالن نابیناارائه خدمات فرهنگی مانند چاپ کتب به خط بریل و ضبط کتاب گویا برای نابینایانتوزیع تجهیزات نابینایان و وسایل کمک آموزشیارائه خدمات چشم پزشکی و ارزیابی بیناییحرفه آموزی نابینایان شامل ماشین نویسی ،قالیبافی ،کامپیوتر و امور هنری ارائه می شود.مرکز توانبخشی ناشنوایان( روزانه )
این مراکز نیز خاص ناشنوایان بوده و به سایر معلوالن خدمات ارائه نمی دهد .ارائه خدمات آموزشی
توانبخشی برای افزایش توانمندی معلوالن ناشنوا از طریق تربیت شنیداری ،گفتار درمانی ،ارتقاء
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مهارتهای گفتاری و شنوایی در این مراکز آموزش برنامه های توانبخشی شنوایی به خانواده های دارای
کودک کم شنوا برای کسب استقالل نسبی فر معلول و خانواده وی ،به فرد و جامعه انجام می شود .در
حال حاضر  0مرکزآموزشی توانبخشی ناشنوایان در استان هرمزگان فعال می باشد.
مراکز توانبخشی معلوالن ذهنی
مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی زیر  11سال:
این مراکز به کم توانان ذهنی زیر  01سال واجد شرایط آموزش و توانبخشی با بهره هوشی تربیت پذیر
و آموزش پذیر که امکان استفاده از مدارس کودکان استثنایی را ندارند خدمات ارائه می کنند.
در این مراکز  ،انجام برنامه ویژه ای است که می تواند نیازهای آموزشی خاص کودکان معلول از طریق
اقداماتی نظیر روانشناسی ،کاردرمانی ،گفتاردرمانی و آموزشهای پیش دبستانی را برآورده سازد .برای
چنین کاری ممکن است ابزارهای خاص ،روشهای آموزش و تجهیزات ویژه مورد نیاز باشد.
یک رویکرد منظم آموزشی برای کودکان کم توان ذهنی دارای  3مرحله است:
- 0انتخاب هدف آموزشی
- 2انتخاب روش آموزشی مناسب
 -3ارزشیابی پیشرفت برنامه
در حال حاضر 3مرکزآموزشی توانبخشی زیر  01سال ذهنی در استان هرمزگان فعال می باشد.
مراکز روزانه آموزش و توانبخشی حرفه ای کم توانان ذهنی باالی  11سال
این مراکز به کم توانان ذهنی باالی  01سال واجد شرایط آموزشهای فنی و حرفه ای همراه با خدمات
توانبخشی با بهره هوشی تربیت پذیر باال و آموزش پذیر خدمات ارائه می کنند.
هدف از آموزش و توانبخشی حرفه ای باال بردن توانایی های این گروه از کم توانان ذهنی در رساندن
آنان به حداکثر توانایی در جهت زندگی مستقل و مطلوب در خانه و جامعه و کسب عقل معاش است.
به طوری که با ارائه آموزشهای عملی به طور مداوم زمینه پرورش قوای فکری و جسمی در آنها فراهم
گردد .اینگونه مراکز آموزشهای خود را حول  1محور (پرورش مهارتهای حرفه ای – پرورش مهارتهای
آموزشی – پرورش مهارتهای اجتماعی – پرورش مهارتهای فردی ) ارائه خواهد داد .در حال حاضا
مراکز توانبخشی حرفه ای (آموزشی  -حمایتی)
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هدف از فعال نمودن این مراکز ارتقا توانایی ها و کسب مهارت حرفه ای افراد کم توان ذهنی حمایتی
به منظور دستیابی به زندگی مستقل و مطلوب است.
درحقیقت ،هدف از آموزش و توانبخشی حرفه ای در این مراکز ،حمایت از افراد معلولی است که
توانایی اشتغال در شرایط عادی جامعه را ندارد ،با ارائه آموزشهای عملی به صورت مداوم ،زمینه
پرورش قوای فکری و جسمی در آنان فراهم می گردد .در حال حاضر با فعال بودن  2مرکز توانبخشی
حرفه ای و  3کارگاه تولیدی  -حمایتی در استان هرمزگان فعال می باشد.
مراکز درمان و توانبخشی مبتالیان به اختالالت نافذ رشد :در مراکز فوق درمان ،پیگیری و
توانبخشی مبتالیان به اختالالت نافذ رشد مانند اتیسم ،آسپرگر و  ...از طریق شیوه های درمانی خاص
نظیر تحلیل رفتار کاربردی ،کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،موسیقی درمانی ،حرکت درمانی ،شیوه های
تربیت شنیداری ،دارودرمانی ،ویتامین درمانی و ،...آموزش بیماران و خانواده های آنان در محل مرکز
یا در محل سکونت بیماران صورت می پذیرد .اعضای تیم درمان در این مراکز شامل :روانپزشک،
روانشناس بالینی ،کاردرمانگر ذهنی ،گفتار درمانگر و مربی آموزش دیده است .در حال حاضر با فعال
بودن  0مرکز اوتیسم (اختالالت نافذ رشد) در استان هرمزگان فعال می باشد.

دفتر مراکز توانبخشی مراقبتی و شبانه روزی:
نگهداری موقت
این فعالیت به مراقبت های موقت و کوتاه مدت افراد دارای معلولیت ذهنی در مراکز نگهداری شبانه
روزی گفته می شود تا برای خانواده ها در نگهداری از شخص معلول وقفه ای برای تجدید قوا یا دالیل
اضطراری ایجاد کند .شرایط پذیرش و ترخیص این فعالیت در مراکز به شرح ذیل است.
برنامه نگهداری موقت توسط مراکز شبانه روزی غیر دولتی متقاضی ارائه این فعالیت با تأیید سازمان
بهزیستی استان ارائه می گردد.
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معرفی معلوالت به بخش نگهداری موقت از طریق انجمن ها و خیریه های فعال در زمینه توانبخشی
تحت نظارت سازمان بهزیستی انجام می شود .پذیرش معلوالن بر اساس سن فرد معلول و متناسب با
شناسنامه مرکز از طریق مرکز پذیرش و هماهنگی مشابه شرایط پذیرش معلول در مراکز شبانه روزی
است.
مدت نگهداری موقت برای معلوالن در هر سال حداکثر تا سقف  2ماه به یکباره و با تدریج به صورت
روزانه و یا شبانه روزی با توجه به شرایط خانواده می باشد.
تبصره :مرکز مکلف است عالوه بر مدارک پذیرش در مراکز شبانه روز مندرج در دستورالعمل موجود
از ولی یا قیم قانونی فرد معلول تعهدی نسبت به ترخیص در زمان مقرر بگیرد.
بدیهی است کلیه خدمات آموزشی ،توانبخشی ،تفریحی ،ورزشی و هنری قابل ارائه در مراکز شبانه
روزی شامل معلوالن این فعالیت نیز می گردد.
شهریه و یارانه معلوالن مربوط به این فعالیت مطابق تعرفه اعالم شده از سوی هیئت وزیران و ابالغ
توسط سازمان بهزیستی در مراکز شبانه روزی است.
شهریه مراکز توانبخشی :
مراکز توانبخشی موظف به رعایت شهریه تعیین شده توسط سازمان بهزیستی بوده و در صورت تخلف
برابر آئین نامه انضباطی مراکز اقدام خواهد شد.
زمان دریافت شهریه از ابتدای هر ماه برای همان ماه است و مرکز حق نداردشهریه پیش از یک ماه را
به عنوان پیش پرداخت از خانواده مطالبه نماید.
چه کسانی در یک مرکز توانبخشی فعالیت می کنند؟
-0متخصص داخلی یک نفر بصورت پاره وقت
-2متخصص روانپزشکی یک نفر بصورت پاره وقت
-3پزشک عمومی بصورت ثابت یک نغر
-1روانشناس بصورت ثابت یک نفر به ازای هر  51نفر معلول
-5بهیار یا کاردان پرستاری تا هر  51نفر معلول یک نفر در هر شیفت کاری(صبح ،عصر ،شب)
-0کارشناس پرستاری یک نفر در هر شیفت
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-0مددکار اجتماعی به ازای هر  51نفر معلول  3روز در هفته
 -1مراقبت( مادر یار یا مددیار معلول) با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و طی نمودن دوره آموزشی و
تئوری -1و عملی یک ماهه به ازای هر  01نفر معلول یک نفر در هر شیفت کاری
-01کارشناس بهداشت و تغذیه یک نفر در هر مرکز بصورت پاره وقت براساس برنامه تنظیمی
-00یک نفر فیزیوتراب یا کاردرمانگر 3روز در هفته و گفتار درمانگر  0روز در هفته
-02مربی آموزشی و حرفه آموزی باتوجه به استعدادهای معلوالن بستری در مرکز به تعداد موردنیاز
-03مربی امور ورزشی و مربی امور هنری هر کدام یک نفر
-01خدمه و نگهبان و آشپر به تعداد مورد نیاز
انواع مراکز نگهداری و توانبخشی
مرکز توانبخشی و نگهداری معلوالن جسمی حرکتی
مراکز توانبخشی معلوالن جسمی حرکتی در قالب دو بخش شبانه روزی مشغول به فعالیت و ارائه
خدمات هستند .در ممراکز روزانه تنها فعالیت های توانبخشی و حرفه آموزی ارائه می شود اما مراکز
شبانه روزی وظیفه نگهداریاز این معلوالن را هم به عهده دارند.مرکز توانبخشی معلوالن جسمی حرکتی
مرکزی است که برای فراهم کردن مجموعه کاملی از مراقبت های مورد نیاز اعم از توانبخشی ،آموزش
و  ...برای افراد دچار معلولیت جسمی و حرکتی به صورت روزانه طراحی شده است .این مرکز توسط
اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسیس می شود.
چه کسانی در این مراکز پذیرش می شوند؟
افرادی که در این مراکز پذیرش می شوند عبارتند از معلوالن جسمی حرکتی به هر علت( تروما،
یتروژنیک ،اکتسابی ،مادرزادی و  ) ...بدون عوارض ذهنی یا روانی ،دارای وضعیت ثابت( ) stable
از لحاظ جراحی مغز و اعصاب و بدون مشکالت تهدید کننده حیات.
مراحل انجام پذیرش :
مراکز نگهداری از معلوالن جسمی حرکتی با دریافت مدارک مورد نیاز معلول و خانواده او نسبت به
تشکیل پرونده اقدام می کند و بعد از ارزیابی اولیه توسط تیم توانبخشی و اعالم نظر تیم ،برنامه دقیق
مراجعه به مرکز را در اختیار مراجع قرار می دهد .تیم توانبخشی مرکز ملزم بهدرج گزارش خدمات
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انجام شده اعم از اقدامات توانبخشی ،پزشکی ،آموزشی و  ...در هر نوبت ویزیت و نحوه ارائه خدمات
و برنامه هایی که تا جلسه آتی صورت می گیرد است.
خدمات مراکز نگهداری و توانبخشی:
-0فیزیوتراپی،کاردرمانی ،گفتار درمانی ،ارتوپدی فنی به منظور توانمند سازی و ایجاد شرایط مناسب
جهت حضور فعال وی در جامعه
 -2تدوین و ارائه برنامه های آموزشی و نحوه مراقبت و رعایت بهداشت فردی ،تمرین درمانی و نحوه
انجام فعالیتهای روزمره و بهداشت روان ،اصول ازدواج
-3ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی از قبیل بیمه پایه ،بیمه مکمل ،تامین هزینه ایاب و ذهاب ،تامین
کمک هزینه تحصیلی و دانشجویی ،پرداخت مستمری ،هزینه حق پرستاری معلوالن ضایعه نخاعی
 -1تأسیس و توسعه مراکز غیر دولتی ( ایجاد مراکز خانواده و کودک نابینا ،توسعه مراکز جسمی
حرکتی ، ms،خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا و روزانه ضایعات نخاعی )
 -5کارشناسی خرید وسایل و تجهیزات توانبخشی به منظور ارتقاء سطح کیفی وسایل
-0پیشگیری از بروز و شدت معلولیت با تاکید بر اقدام به موقع توانبخشی

مراکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی معلوالن ذهنی باال و زیر  11سال:
این مراکز کم توانان ذهنی باال و زیر  01سال واجد شرایط را نگهداری و خدمات توانبخشی ،مراقبتهای
اولیه پزشکی و پرستاری به صورت شبانه روزی ارائه می دهد.
معلوالن واجد شرایط نگهداری در این گونه مراکز کسانی هستند که میزان بهره هوشی آنها کمتر از
 25باشد.
در این مراکز خدمات مراقبتی پرستاری توانپزشکی و توانبخشی به منظور حفظ سالمت و جلوگیری از
توسعه عوارض معلولیت و محدودیت های ناشی از آن ،کمک به ارتقا سطح سالمت و پیشگیری از
معلولیتهای ثانویه انجام می پذیرد.
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مراکز توانبخشی بیماران روانی مزمن
در این مراکز بیمارن مبتال به اختالالت روانی بستری می شوند گروه های هدف ،عمدتاً خانواده های
قربانی طالق یا متارکه و مبتال به فقر عاطفی و مالی هستند و خود بیماران مشکالتی از قبیل اعتیاد،
مصرف الکل ،پرخاشگری و تهاجم به اطرافیان ،روابط نامشروع جنسی و  ...داشته اند .بیماران روانی
این مراکز مبتال به انواع اختالالت خلقی ،شخصیتی ،اضطرابی و روانپزیشی هستند.
مراکز نگهداری شبانه روزی بیماران روانی مزمن:
این مراکز بصورت شبانه روزی خدمات مراقبتی و توانبخشی به بیماران ارائه می دهند و بیماران روانی
مزمن فاقد سرپناه ،بیماران فاقد قدرت انطباق الزم با سایر اعضای خانواده و نیز دسته ای از آنان که
مهارت الزن برای اداره مستقل زندگی خود را دارا نیستند ،اسکان داده می شود و تحت درمان و مراقبت
و آموزش مهارت های الزم قرار می گیرند.
نحوه پذیرش بیماران روانی مزمن
بیماران روانی مزمن آن دسته از افرادی هستند که از سطح استان برای تأیید بیماری و یا تشکیل پرونده
برای پذیرش در مراکز ،از طریق خانواده به این اداره مراجعه می کنند.
چه مراحلی برای انجام پذیرش این بیماران وجود دارد؟
درخواست مراجعین توسط دفتر مدیریت به واحد توانبخشی ارجاع می شود.
بعد از ارائه معرفی نامه ،مددجو توسط مسئول واحد توانبخشی ،مددجو به واحد پذیرش و سپس برای
تکمیل مدارک(تشکیل پرونده) به کارشناس مربوطه ارجاع می شود.
تمام بیماران روانی ارجاعی از شهرستان های استان ،که معموالً همراه با ویزیت روانپزشک است ،توسط
روانپزشک ویزیت می شوند.
در صورت عدم تشخیص و تائید روانپزشک برای تشخیص و درمان به بیمارستان اعزام می گردد.
در صورت عدم تأییدیه روانپزشک نسبت به مزمن بودن بیماری ،برای بیمار تشکیل پرونده داده می
شوند.
بعد از تشکیل پرونده بنا به درخواست توانخواه در صورت درخواست مستمری ،نامه تأییدیه و خالصه
مدارک به شهرستان مربوطه ارسال می گردد.
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در صورت تقاضای پذیرش در مراکز نگهداری(خصوصی ـ با یارانه دولتی) معرفی نامه مربوطه صادر
می گردد.
این فرایند جهت پذیرش در مراکز خصوصی  3ماه و پذیرش در مراکز دولتی بطور متوسط یک سال
به طول می انجامد.
مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در مراکز نگهداری و توانبخشی:
ارائه خالصه پرونده(پرونده روانپزشکی ـ خالصه وضعیت اجتماعی عکس ـ فتوکپی شناسنامه فرد بیمار
و اعضاء تحت تکفل)
معرفی نامه رسمی از مدیریت بهزیستی شهرستان محل سکونت مددجو
در صورت تأیید روانپزشک ،مددجو جهت معرفی به مراکز مرتبط ،ارائه برگه قیومیت که از طریق
دادسرا تنظیم شده باشد ،ضروریست.
مراکز پیگیری درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن در منزل
اغلب خدمات موجود برای بیماران روانی عمدتاً بستری کوتاه مدت در بیمارستانهای روانپزشکی هنگام
عود بیماری و پس از ترخیص به صورت مراقبت در منزل توسط اعضاء خانواده است.بین این دو منبع
خدمات آموزشی و توانبخشی موجود نمی باشد.
براساس سیاست کلی سازمان بهزیستی و ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن ارائه خدمات ویزیت در
منزل تحت عنوان پیگیری خدمات آموزشی و توانبخشی را به بیماران و خانواده ها به طور رایگان ارائه
می نماید.
خدمات این مراکز شامل :توانبخشی پزشکی ،توانبخشی روانی اجتمعی ،توانبخشی آموزشی و
توانبخشی حرفه ای می باشد.
مراکز نگهداری سالمندان
در این مراکز ،پذیرش و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی به سالمندان ،خانواده یا بستگان
آنها انجام می گیرد .این خدمات شامل نگهداری شبانه روزی سالمندان غیرقابل توابنخشی(ناتوان) و بی
سرپرست و سرپرست بدون بضاعت و ارائه خدمات مورد لزوم نظیر انجام امور تغذیه ،نظافت ،استحمام،
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پوشاندن لباس ،مراقبت های بهداشتی درمانی ،داروئی ،امور توانپزشکی برنامه های سرگرمی جهت
بهره گیری از اوقات فراغت است.
چه شرایط و مدارکی برای پذیرش سالمندان مورد نیاز است؟
مراجعه به معاونت امور توانبخشی یا واحد توانبخشی ادارات بهزیستی مربوطه و درخواست پذیرش و
نگهداری در مراکز توسط خود فرد یا قیم قانونی او
تهیه گزارش توسط مددکار
مدارک سالمت سالمند (گواهی پزشک)
کارت بیمه یا دفترچه بیمه
صورتجلسه کمیته پذیرش
ظرفیت خالی در یکی از مراکز سالمندان
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نام و آدرس مراکز:
ردیف
1

نام مرکز

مرکز مراقبت در منزل ( ویزیت در منزل روبروی اداره کل ورزش و جوانان – ساختمان یکتا – طبقه
) رهاورد جاوید سالمت

2

سوم

مرکز مراقبت در منزل ( ویزیت در منزل خیابان مرادی _ روبروی ساختمان پاسارگاد .جنب کتاب
) یکتا

3

آدرس

سرا داخل کوچه -مطب دکتر طاهری ( اعصاب و روان)

مرکز مراقبت در منزل سعد نجات بخش هزار پس از دبیرستان بیهقی – روبروی نیروگاه برق قدیم
– جنب فضای سبز

4

مرکز مراقبت در منزل ( ویزیت در منزل بلوار امام حسین بعد از اداره آب و فاضالب روستایی –
)ضایعه نخاعی

انجمن ضایعه نخاعی

6

مرکز مراقبت در منزل آنامیس میناب

میناب – دوراهی سد – کوچه نانوایی – موسسه آنامیس

7

مرکز مراقبت در منزل جهش( طرح خ مرادی – خ شهید کازرونی -خ گل ابریشم -موسسه
مراقبین رسمی)

8

جهش

مرکز مراقبت در منزل ( ویزیت در منزل خ داماهی _ گوهران  – 23پایگاه سالمت رازی
– طرح مراقبین رسمی)

9

مرکز شبانه روزی بیماران روانی فجر ایسین – پشت پاسگاه انتظامی
آسایش

10

مرکز شبانه روزی بیماران روانی سالمت دو هزار و پانصد دستگاه ( کوی ملت ) – بلوار جانباز

11

مرکز شبانه روزی معلولین ذهنی حبیب چهار راه شهناز ( کوی آیت اهلل غفاری ) – پشت اداره
ابن مظاهر

02

بهزیستی شهرستان بندر عباس

مرکز شبانه روزی سالمندان لقمان بخش تازیان – تازیان پایین پشت درمانگاه -
حکیم
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بعد از پمپ بنزین بالل – خ شهید دهقانی – بهد از میدان

03

خانه پناهگاهی بیت النبی

01

خانه پناهگاهی گلهای باغ امید

05

مرکز شبانه روز خیر النسا عباسی ( جناح بستک – جناح – جاده فرامرزان

– کوچ 1الله زار 1
میدان ششصد دستگاه .کوچه میثاق یک

بستک)
00

مرکز ویزیت در منزل جامعه معلولین میناب  -شهرک شیخ آباد جنب مرکز توانبخشی
میناب

00

مرکز مراقبت در منزل آنامیس

میناب – بلوار ولی عصر – کوچه 01

01

مرکز آزادگان

میناب1-بلوار دانشگاه کوچه ششم جنب منابع طبیعی

01

نیک نیلوفر

خ ولی عصر جنب بانک ملت
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مهرانه

خیابان شهید نظری کوچه رضوان 0

20

جهش

خ شهید کازرونی کوچه ابریشم

22

آوای فرشتگان

بلوار امام حسین جنب آتش نشانی شماره  1کوچه جانبازان

23

سعد نجات

دوهزار جنب شهرداری ناحیه 3

21

رشد توان یاب

بلوار امام حسین

25

گلهای بهشت

قشم سه راهی رمچاه بریدگی اول هلر به سمت ساحل

20

آوای امید

گلشهر جنوبی میدان ترمینال-کوچه مبارزان  1پالک 1

20

سرای مسعود

خ آزادگان کوچه  1فذعی اول سمت راست بن بست پرستو

21

مهرورزان مها

میناب بخش بنذرک نرسیده به دبستان حر

29

نیایش

بلوار چمران 0پالک0

 5سمت راست ساختمان سوم

درب دوم سمت چپ
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دبیرخانه شورای سالمندان استان:
بر اساس آیین نامه اجرایی جز  5بند الف ماده  012قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران
وظیفه خطیر ساماندهی امور مرتبط با سالمت ورفاه سالمندان به شورای ملی سالمندان با ریاست وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دبیری سازمان بهزیستی کشور واگذار گردیده است.در سطح استانها
جلسات شورای سالمندان به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل بهزیستی استان و عضویت تعدادی از
مدیران و روسای سازمان های مربوطه تشکیل می گردد.این جلسات با هدف همگرایی و هم افزایی
توانمندیها وتوانایی های اعضا در جهت اهداف شورای سالمندان برگزار می شود.از اهداف مهم این
شورا به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
-0حفظ کرامت وتکریم منزلت سالمندان در جامعه
-2ایجاد شرایط حضور سالمندان در کانون خانواده
-3آموزش سالمندی سالم و نحوه پیشگیری از بیماریها و ناتوانی های دوران سالمندی
-1ادغام برنامه های مرتبط با سالمت سالمندان در برنامه های توسعه منطقه ای
-5توسعه تحقیقات کاربردی در مورد نیازهای سالمندان و شناخت اولویت ها
-0ارتقا شاخص های مراقبت از سالمندان در مراکز توانبخشی
-0مناسب سازی معابر و اماکن عمومی جهت سهولت تردد و دسترسی سالمندان
-1آموزش جامعه در مورد نحوه مراقبت از سالمندان در منزل
-1ارتقا وضعیت بیمه های درمانی اجتماعی و مراقبتی سالمندان
-01توسعه موسسات و سمن های مرتبط با حوزه سالمندان مثل بنیاد فرزانگان
دبیرخانه شورا وظیفه هماهنگی جلسات ،پیگیری مصوبات وایجاد فضای الزم جهت استفاده از ظرفیت
وپتانسیل های ارگانها درجهت اهداف شورا و سیاستگزاری وایجاد سیستم یکپارچه و منسجم خدمات
22

جامع سالمندی را برعهده دارد.نظارت و همکاری با بنیاد های فرزانگان استان هم از دیگر وظایف
دبیرخانه می باشد.
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معاونت امور اجتماعی
اهداف معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی:
توانمندسازی در جامعه تحت پوشش سازمانتوسعه ارائه خدمات سازمان به افراد در معرض آسیبتوسعه برنامه های تربیتی و پرورشی پیش از سن دبستانتوسعه خدمات بیمه ای برای افراد تحت پوششافزایش کیفیت ارائه خدماتگزارش پوشش جغرافیایی ارائه خدماتارتقا بر حضور سازمان در سیاست گذاری های مرتبط با آیین و لوایح مرتبطتقویت و توسعه فرهنگ فرزندخواندگی -تقویت حضور افراد تحت پوشش در برنامه های فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری

دفاتر حوزه اجتماعی:
دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی:
این دفتر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با ده فعالیت ارایه خدمت می نماید:مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالقخانه سالمت دخترانبازپروری زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیبخانه امنکودکان خیابانی وکارحمایت از افراد مبتال به اختالل هویت جنسیارائه خدمات مراقبتی در خانه های امن:
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ســازمان بهزیســتی مکان مناســب و امن همراه با خدمات اجتماعی و اورژانســی برای زنانی که به نوعی
دچار نا مالیمات زندگی شده اند به صورت موقت سر پناهی می آورد.
جامعه هدف همه زنان و دخترانی که در شرایط بحرانی با مشکل تامین سرپناه مواجه هستند.
هدف از ایجاد اینگونه مراکز فراهم نمودن بســتر مناســب به منظور عبور ســالم زنان در زمان بروز
نامالیمات زندگی و اســکان موقت آنان در محلی امن و کمک به تحکیم نهاد خانواده وپیشــگیری از
فرو پاشی آن است.
گروه هدف خانه های امن:
زن خشونت دیده ویا در معرض خشونت باشدزن به دلیل خشونت در معرض آسیب بوده و فاقد سرپناه مناسب باشد.شرایط پذیرش:
زنان مورد خشونت قرارگرفته می توانند خود معرف و یا معرفی شده از سوی افراد حقیقی و یا حقوقی
باشند .زنان واجد شرایط برای مدت  3روزالی 0ماه پذیرش می شوند.
خانه سالمت دختران:
خانه های سـالمت طبق وظایف قانونی محوله سـازمان بهزیستی ،دختران در معرض آسیب اجتماعی و
فاقد حمایت های خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشــش قرار داده و از طریق ارایه خدمات ،زمینههای
کســب اســتقالل اقتصــادی و اجتماعی آنان را فراهم آورده و در تامین حداقل نیازهای اقتصــادی و
جلوگیری از ابتال به آسیبهای اجتماعی یاری می کنند.
نکته ای که در پذیرش این افراد مد نظر قرار گرفته می شــود این اســت که فقط دختران در معرض
آسیب پذیرفته می شوند و زنان آسیب دیده اجازه ورود به مرکز دختران را ندارند.
در این مراکز نیروهای تخصــصــی از جمله مســئول مرکز ،مددکار اجتماعی ،روانشــناس و کارشــناس
تربیتی حضور دارند.
خدمات ارائه شده در خانه های سالمت:
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دخترانی کـه نیاز به حمایت دارند ابتدا از طریق تیم تخصـــصـــی مرکز مداخله در بحران (فردی،
خانوادگی و اجتماعی) ارزیابی شــده و در صــورت داشــتن شــرایط الزم به خانههای ســالمت فرســتاده
میشــوند .مدت زمان حمایت از این دختران حداکثر  0ماه میباشــد که ظرف این مدت کلیه تالش ها
در جهت فراهم آوردن امکانات بازگشت به خانواده و یا بستگان و یا سایر روشهای ترخیص ،به منظور
کوتاه نمودن زمان زندگی در مرکز ،صورت میپذیرد.
دفتر اورژانس اجتماعی
این برنامه تلفیقی از چهار فعالیت  :مداخله در بحران  ،فردی  ،خانوادگی و اجتماعی ( مرکز اورژانس
اجتماعی) ،خط تلفن اورژانس اجتماعی ( ، )023تیم سیار اورژانس اجتماعی ( خدمات اجتماعی سیار)،
پایگاه خدمات اجتماعی می باشد که هر کدام دستورالعمل مستقل دارند .در این برنامه ویژگی مهم
ارائه خدمات اجتماعی یعنی " :تخصصی بودن"" ،بموقع بودن" و "در دسترس بودن" مدنظر قرار گرفته
است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور "محدود به زمان و
مکان" نگردد و "رویکرد مددکاری اجتماعی فعال" جایگزین رویکرد غیر فعال شود.
هدف کلی:
کنترل و کاهش بحران های فردی  ،خانوادگی و اجتماعی و شناسایی و جذب افراد در معرض آسیب
و آسیب دیده اجتماعی
اهداف اختصاصی:
 مداخله موثر به منظور کاهش جرایم و جلوگیری از تشدید بحران و آسیب های اجتماعی وکاهش صدمات بر اقشار در معرض آسیب .
 ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی تسهیل دسترسی مردم به خدمات اجتماعی مرتبط در حوزه اجتماعی با تأکید بر آسیبهایاجتماعی
 شناسائی مناطق و کانونهای آسیب زا و اقدامات تخصصی در بحران زدایی .26

 کاهش آسیب های اجتماعی وارد بر کودکان خیابانی ایجاد امکانات و تسهیالت الزم به منظور بازپروری و بازتوانی روانی  ،اجتماعی زنان و دختراندر معرض آسیب اجتماعی حاد و آسیب دیده اجتماعی.
 -شناسایی و کمک به حل مسائل و مشکالت خانواده های آشفته و متقاضی طالق

گروه های هدف:
گروه های هدف این فعالیت عبارتند از :کودکان آزار دیده -همسران آزار دیده  -افرادی که قصد
خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند -کودکان خیابانی و کار -دختران و پسران فراری از
منزل  -زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی  -زوجین متقاضی طالق و
افراد دارای اختالف خانوادگی حاد -مبتالیان به اختالل هویت جنسی و سایر افرادی که در شرایط
بحرانی قرار دارند.
خدمات تخصصی :
برای انجام امور اجرایی در هر مرکز خدمات تخصصی ذیل ارایه می گردد:
 خدمات مددکاری اجتماعی خدمات روانشناسی خدمات بهداشتی و درمانی خدمات تربیتی خدمات حقوقی -خدمات فرهنگی و آموزشی

خدمات تخصصی درمرکز به صورت شبانه روزی  ،رایگان و به اشکال زیر ارایه می
گردد:
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 خدمات سرپایی  :شامل خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی ،روانشناسی  ،پزشکی ،روانپزشکی  ،حقوقی و  ...به افرادی که مشمول خدمات مرکز می شوند ،می باشد.
 خدمات نگهداری موقت  :شامل خدمات تخصصی فوق الذکر به زنان و دختران در معرضآسیب یا آسیب دیده اجتماعی که مشمول بهره مند شدن از خدمات مرکز هستند می باشد و
این افراد می توانند حداکثر به مدت  21روز از خدمات نگهداری موقت استفاده نمایند  .این
مدت در صورت نیاز با تایید تیم تخصصی برای  21روز دیگر قابل تمدید می باشد.

مراکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی
مراکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی با هدف ایجاد امکانات و تسهیالت
الزم به منظور بازپروری و بازتوانی روانی – اجتماعی دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی و
دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی راه اندازی شده است .این مرکز افراد مذکور را به صورت شبانه
روزی تحت پوشش داشته و از طریق ارائه خدمات تخصصی نظیر مددکاری
اجتماعی،روانشناسی،بهداشتی زمینه های توانمندسازی و بازگشت آنان به زندگی سالم را از طریق پیوند
مجدد با خانواده ،آموزش و ایجاد اشتغال و کسب درآمد مشروع ،ازدواج و تشکیل خانواده فراهم
آورده و در تامین حداقل نیازهای اقتصادی و حل و فصل مسائل و مشکالت یاری می نماید.
کودکان کار و خیابان
کودک خیابانی به افراد کمتر از  01سالی گفته می شود که در شهرهای بزرگ مجبور به کار یا زندگی
در خیابانها به همراه خان واده یا به تنهایی هستند .ساماندهی آن دسته از کودکانی که در خیابان مشغول
به کار هستند و در معرض انواع آسیب های اجتماعی قراردارند بر عهده سازمان بهزیستی است.
آدرس مرکز ساماندهی کودکان خیابانی احیاء :بندرعباس -بلوار خلیج فارس -خیابان نامداران -خیابان
شهید موسی قریشی کولغانی.
پس از پذیرش کودک در مراکز ساماندهی کودکان خیابانی ،کودک بطور موقت (  21روز ) در این
مرکز اقامت دارد و در این مدت اقدامات تخصصی انجام و آن دسته از کودکانی که دارای خانواده
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هستند به خانواده بازگشت داده می شوند و وضعیت آنها توسط مددکار اجتماعی پیگیری می شود
سایر موارد به مراکز شبه خانواده انتقال و بطور دراز مدت نگهداری می شوند .
مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق
این مراکز به منظور حفظ انسجام خانواده و پیشگیری از از پیامدهای منفی طالق ،خدمات مداخله ای
شامل مددکاری اجتماعی ،روانشناختی ،روانپزشکی ،حقوقی و  ...به صورت رایگان به زوجینی که در
آستانه طالق قرار دارند ارائه می دهد تا ایشان را در حل مسائل و مشکالت و اختالفات یاری نموده و
در صورتی که طالق بهترین راه حل تشخیص داده شود قضات محترم دادگاه ها در روند تصمیم گیری
در خصوص زوجین و فرزندانشان ،باالخص وضعیت حضانت فرزندان یاری دهد.
حمایت از افراد مبتال به اختالل هویت جنسی:
به وضـعیتی اطالق می گردد که در آن فرد به طور مسـتمر و پایدار از جنسیت بیولوژیک خود ناراضی
است و تمایل یا اصرار برمتعلق بودن به جنس مقابل را دارد.
کلیه افرادی که دارای اختالل هویت جنســی باشــند می توانند به صــورت داوطلبانه به مراکز اورژانس
اجتماعی ســازمان مراجعه یا از طرف ســازمان ها ،نهادها،پزشــکان،روانشــناســان به اورژانس اجتماعی
معرفی شوند.
نحوه ارائه خدمات:
در مرحله اول ارزیابی روانشـناختی توسـط روانشـناس و روانپزشـک صـورت می گیرد .سپس ارزیابی
فردی و خانوادگی توســط مددکار اجتماعی انجام می شــود .معرفی به مراکز درمانی خاص و ارائه
حمایتهای فردی ،خانوادگی،اجتماعی و اقتصادی مراحل بعدی ارائه خدمت هستند.
دفتر امور کودکان و نوجوانان:
این دفتر ارایه خدمات به کودکان زیر شــش ســال را در قالب آموزش های پیش از دبســتان بر عهده
دارد .هم چنین بر عملکرد مهدهای کودک در مســیر رشــد یک پارچه کودکان برنامه ریزی ،نظارت،
کنترل و ارزشیابی می نماید.
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مهد کودک ها
مهد کودک به مرکز ،موسسه یا کانون فرهنگی -تربیتی گفته می شود که مسئولیت نگهداری ،مراقبت،
پرورش و فراهم کردن زم ینه بروز رشد استعدادهای کودکان تا سن قبل از ورود به دبستان را بر عهده
دارند که با توجه به مدت فعالیت روزانه ،جغرافیای فعالیت و نوع خدمات دارای انواع ذیل میباشد:
مهدکودک خصوصی :مرکزی پرورشی ،آموزشی ،تربیتی و فرهنگی است که توسط شخصی
حقیقی یا حقوقی تأسیس میگردد و مسئولیت مراقبت و رشد و پرورش کودکان در ابعاد ،شناختی،
اجتماعی ،مذهبی ،معنوی ،جسمی و روانی کودکان از بدو تولد تا مرحله پیشدبستانی مشتمل بر
گروههای سنی شیرخوار ،نوپا و نوباوه را عهدهدار میباشد.
مهد کودک شبانه :مهد کودکی است که از ساعــت  00الی  1صبح روز بعد در تمام ایام هفته
فعالیت دارد.
مهد کودک خصوصی روستایی (روستامهد) :مهد کودکی است که توسط اشخاص حقیقی با
همکاری شورای اسالمی و تحت نظارت سازمان بهزیستی تأسیس میگردد و مسئولیت مراقبت و رشد
و پرورش کودکان روستایی در ابعاد مختلـــف از آغاز سال سوم تا سن پیشدبستانی را عهدهدار
میباشد.
آدینه مهد :مهد کودکی است که در روزهای جمعه از ساعت  01لغایت  01فعال است و به کودکان
والدین شرکتکننده در نماز جمعه خدمات ارائه میدهد.
مهد کودک خودکفا :مهد کودکی است که توسط وزارتخانهها ،سازمانها ،نهادها ،ارگانها ،و
ادارههای دولتی جهت ارایه خدمات به کودکان بانوان شاغل در ادارههای ذیربط تاسیس میگردد.
نظارت بر عملکرد مهد کودک خودکفا با رعایت مفاد این دستورالعمل ،از طرف سازمان بهزیستی
استان و اداره رفاه ،سازمان یا موسسه مربوطه انجام میپذیرد و ترجیحاً نباید از کودکان به صورت آزاد
ثبتنام کند.
مهدکودک قرآنی :مهد کودکی است که عالوه بر انجام مسئولیت مراقبت و رشد و پرورش
کودکان در ابعاد مختلف ،به امر آموزش قرآن و مفاهیم آن به کودکان نیز فعالیت دارد.
مرکز رفاه کودک و خـانواده:
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منظـور مرکـزی اسـت کـه توسـط اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی برای ارائه خدمات به کودکـان و
خـانواده هـا راه انـدازی مـی شـود  .ایـن مراکز غیـر دولتـی ،تحـت نظـارت سازمان بهزیستی و ارائه
خدمات آن عمـومی و بـه صـورت سـاعتی و تمـام وقـت است .در چـارچوب ایـن مرکـز مجموعـه
خـدماتی نظیـر مراقبـت روزانـه ،انجـام تکالیف مدرسه ،مـددکاری اجتمـاعی ،مشـاوره و راهنمـایی،
اردوهـای فرهنگـی –تفریحـی ،فعالیـت هـای فوق برنامه و دوره ها و جلسات آموزشی ویـژه خـانواده
هـا تعریـف شـده اسـت و بـا توجـه بـه گـروه سـنی خدمت گیرندگان ،برای سه نوع از مراکز مجوز
صادر میشود:
-1-2-1تیپ یک :ایـن مرکـز از سـاعت 7الـی  05/31دقیقـه جهـت ارائـه خـدمات مراقبتـی و
پرورشـی کودکان گروه سنی الف به صورت تمام وقـت فعـال هسـت و مـی توانـد تـا  00/31نیـز
بـه ایـن گـروه سـنی خدمات ارائه نماید.
-1-2-2تیــپ دو :ایــن مرکــز از ســاعت 7لغایــت 00/31در دو شــیفت کــاری مجــزا مســئولیت
ارائــه خدمات مراقبتی و پرورشی بـه کودکـان گـروه سـنی الـف و ب (.منحصـراً یکـی از گروههـای
پسـران تـا پایان  10سال یا دختران تا پایان  12سال )را عهده دار است.
-1-2-3تیپ سه :این مرکـز از سـاعت 7لغایـت  17/30مسئولیت ارائـه خـدمات مراقبتـی و
پرورشـی بـه گروه سنی ب (منحصـراً یکی از گروه هـای پسـران تـا پایـان 01سـال یـا دختـران تـا
پایـان  02سـال )را عهده دار هست.
دفتر توانمند سازی زنان و خانواده:
این دفتر به زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که دچار مشکل و معضالتی در یک یا چند
جنبه زندگی(عاطفی ،فرهنگی ،اقتصــادی و)...شــده و نیازمند حمایت از طریق مددکاری می باشــند
خدماتی به شرح ذیل ارایه می نماید :
ارایه خدمات حمایتی و اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشش در راستای بازتوانی و قادرسازیآموزش های فنی حرفه ای ،پرداخت کمک هزینه تحصیلی به محصلین و دانشجویانتامین بیمه خدمات درمانی خانواده های تحت پوشش31

زنان سرپرست خانوار:
زنان سرپرست خانوار از جمله گروههای آسیب پذیر جامعه هستند که گاه عواملی مثل طالق ،فوت،
اعتیاد همسر و متارکه یا از کارافتادگی ،موجب آسیب پذیری این طیف از جامعه ،می شود.این گروه
از زنان که با عنوان زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست در جامعه نامیده می شوند ،با مسائل،
مشکالت و موانع زیادی در زندگی مواجهند.توجه و بررسی همه جانبه و دقیق مسائل و مشکالت زنان
سرپرست خانوار و ارائه راهکارهای درست و اصولی برای حمایت از آنها ،از جمله وظایف نهادها و
سازمانهای خدمات اجتماعی در هر کشور است .سازمان بهزیستی هم برای سامان دادن به وضعیت این
زنان بخشی از فعالیت های خود را معطوف به آنها کرده است .این خدمات با هدف حفظ ارزش و
احترام خدمت گیرندگان و برخورداری از زندگی مناسب ،ایجاد زمینه های الزم برای بازتوانی و
استقالل خدمت گیرندگان و اشتغال پایدار آنها انجام می شود.
چه زنانی می توانند به عنوان زن سرپرست خانوار تحت پوشش قرار بگیرند؟
زنانی که:
-0درآمد ماهیانه خانواده شان از  %11حداقل دستمزد قانون استخدام کشوری کمتر باشد.
-2ایرانی بوده یا تابعیت جمهوری اسالمی ایران را داشته باشند.
تبصره :اتباع خارجی دارای مجوز رسمی اقامت یا گواهینامه معتبر از مراجع ذیصالح می توانند از مزایای
مندرج در آن برخوردار گردند.
-3از مستمری بازنشستگی ،از کار افتادگی و بازماندگان سایر موسسات یا قوانین حمایتی دیگر
برخوردار نباشند.
-1در زمان مراجعه و بررسی شغل ثابتی نداشته باشند.
-5فرزندان پسر تا رسیدن به  01سال و فرزندان دختر تا زمان ازدواج تحت پوشش قرار می گیرند.
چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن
مراحل انجام کار:
-0درخواست اولیه توسط متقاضی به بهزیستی استان ،شهرستان و یا یکی از واحدهای تحت پوشش
ارائه شود.
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 -2متقاضی از طرف بهزیستی به یکی از مجتمع های بهزیستی شهرستانهای استان معرفی می شود.
-3بازدید منزل و ارائه گزارش مددکاری توسط مددکار اجتماعی انجام می شود.
-1در صورت تایید مددکار اجتماعی و دارا بودن شرایط مدارک الزم جهت تشکیل پرونده ارائه می
شود.
برای تشکیل پرونده چه مدارکی الزم دارید؟
-0درخواست متقاضی
-2گزارش های مربوط به مصاحبه و استعالم از موسسات و انجمن ها و سایر منابع
-3تصویر شناسنامه متقاضی و اعضای خانواده وی
 -1گواهی تحصیلی فرزندان
 -5اخذ مدارک معتبر از قبیل اجاره نامه و  ...برای اثبات سکونت متقاضی
 -0مدارک فوت سرپرست(در صورت فوت سرپرست)
 -0مدارک قانونی دال بر مفقود االثر بودن یا متواری شدن سرپرست خانواده
-1گواهی از کارافتادگی همسر با ذکر مدت آن
-1گواهی مبنی بر زندان بودن سرپرست
 -01گواهی از مرکز بازپروری مراکز درمان سرپایی معتاین مبنی بر گذراندن دوران بازپروری
 -00گواهی معتبر مبنی بر انجام خدمت سربازی سرپرست
 -02تصویر حکم دادگاه یا ارائه مدرکی دال بر جاری شدن صیغه طالق و حضانت کودکان توسط
مادر و عدم توانایی پدر در چرداخت نفقه
 -03مدارکی کتبی دال بر عدم دریافت مستمری از کمیته امداد و سایر موسسات حمایتی
زنان سرپرست خانوار چه خدماتی دریافت می کنند؟
زنان واجد شرایط بعد از مراجعه به موسسات بهزیستی (دولتی ،غیردولتی ،محل سکونت) تشکیل پرونده
می دهند .بعد از آن برای شناسایی توانایی ها ،امکانات ،مسائل و مشکالت آنان توسط واحد مددکاری
موسسه اقدام می گردد .بعد با توجه به مسائل و مشکالت خانواده و با استفاده از امکانات موجود در
خانواده ،جامعه ،بهزیستی و با همکاری تنکاتنگ خدمت گیرنده اقدامات زیر ارائه می شود.
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- 0پرداخت کمک هزینه آموزشی از قبیل فنی و حرفه ای ،تحصیلی (محصلین ،دانشجویان ،سواد
آموزی و ) ...
- 2ایجاد اشتغال و کار یابی و پرداخت سرمایه کار
- 3کمک به ساخت ،خرید مسکن و تعمیرات مسکن و...
- 1پرداخت مستمری ماهانه
- 5پرداخت کمک هزینه بهداشتی ،درمانی ،پوشاک ،تغذیه و...
- 0تهیه لوازم ضروری زندگی
- 0انجام خدمات مشاوره ای و مددکاری
 -1برنامه های توانمند.
فلوچارت فرایند پذیرش دفتر زنان و خانواده:

گروه همیار
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گروه های همیار با حداقل  5نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوسس سازمان هستند که با مشارکت
و همیاری و کمک به خود و یکدیگر ،برای توانمندسازی خود و خانوادهایشان فعالیت می کنند .زنان
سرپرست خانوار بعد از تحت پوشش قرار گرفتن می توانند با دور هم جمع شدن این گروه ها در زمینه
مختلف فعالیت نمایند.
این گروه ها از سال  0301توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی استانها با هدف توانمندسازی و
مشارکت زنان سرپرست خانوار به اجرا درآمد.
این طرح باعث افزایش سطح تواناییهای افراد برای حل و رفع مشکالت مربوط به خودشان و منجر به
عملی کردن فرایند مددکاری گروهی و در نتیجه افزایش خودباوری در زنان سرپرست خانوار می شد
و به همین دلیل از همان ابتدای راه اندازی با استقبال مناسبی از سوی جامعه هدف روبرو شد.
و پس از شکل گیری به صورت گروه نسبت به تشکیل صندوق مالی و انجام پس انداز اقدام و به مرور
فعالیت اقتصادی را شروع می نمایند.
از جمله این کارها می توان به طبخ غذا ،آشپزخانه صنعتی ،تهیه آبغوره ،آبلیمو ،شور ،تهیه سبزی و
سبزیجات خشک ،فروش لوازم بهداشتی ،تولید پوشاک ،دوخت پرده ،دوخت ملحفه ،دوخت مانتو،
طبخ نان ،کشت و پرورش قارچ ،خدمات کامپیوتری ،تکثیر و تایپ و پرورش ماهای تزئینی،
آرایشگری ،گلسازی ،تهیه سفره عقد ،خدمات خیاطی ،تولید و بسته بندی فرآورده های لبنی ،آژانس
بانوان ،خوابگاه دانشجویی و  ...اشاره کرد.
فرزندان پسر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی طبق قانون معافیت های سربازی می توانند از
خدمت سربازی معاف شوند.
بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری:
از آنجا که بهره مندی از بیمه های اجتماعی موجود یکی از اقدامات مهم و بنیادی به منظور توانمندی
سازی می باشد به همین منظور طرح بیمه ای اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری به
جهت اجرای عدالت اجتماعی ،جلوگیری از افزایش روز افزون مستمری بگیران در بخش حمایتی و با
هدف کلی بهره مندی از بیمه اجتماهی روستایی و عشایری در زنان سرپرست خانوار و دختران خود

35

سرپرست در کلیه مناطق روستایی و عشایری سراسر کشور با همکاری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان
و عشایر به مورد اجرا گذاشته شده است.
توانمندی سازی (بازتوانی) خانواده های تحت پوشش
به منظور ارتقاء تواناییها و گسترش دایره انتخابهای راهبردی فردی و اجتماعی زنان خود سرپرست و
سرپرست خانوار و اعضاء خانواده آنها و همچنین برخورداری آنان از فرصتهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی در راستای تغییر وضعیت زندگی ایشان در فرآیندی مشارکتی ،مجموعه از فعالیتهای و اقدامات
مددکاری برحسب درجه توانمندی آنان صورت می گیرد که به توانمند سازی و خروج آنها از چرخه
حمایت و ارتقای کیفیت زندگی آنان منجر می شود.
کلینیک های مدد کاری اجتماعی
در راستای بهره مندی از توان بخش خصوصی و استفاده از تخصص این بخش ،کلینیک های مددکاری
با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور از سال 0310شروع به کار نموده اند .این کلینیک ها در قالب
عقد قرارداد با سازمان بهزیستی کشور و سایر سازمانها ،نهادها و ارگانها ،خدمات تخصصی اجتماعی(
از قبیل مددکاری ،مشاوره ،روانشناسی و  )...را تا مرحله توانمندسازی به افراد و خانواده های تحت
پوشش و سایر متقاضیان ارائه می نمایند .به منظور بهره مندی بیشتر از توان کلینیگهای مددکاری،
طرحهای مختلفی از قبیل گسترش ارائه خدمات تخصصی اجتماعی و تامین بخشی از هزینه های افراد
و خانواده های نیازمند از طریق کلینیک های مددکاری نیز در حال انجام است.
واگذاری پرونده ها به موسسات غیر دولتی( خیریه ها)
ب ه منظور کاهش حجم تصدی گری دولست و استفاده از توان بخش غیردولتی ،ارائه خدمات اجتماعی
به بخشی از خانواده های تحت پوشش( عمدتاً غیر قابل بازتوان) از طریق موسسات خیریه فعال در
سراسر کشور انجام می شود.
طرح توانمندی سازی اجتماع محور با جهت گیری کاهش فقر
هدف از اجرای این طرح عبارت از جلب مشارکت مردمی ،توانمندسازی جوامع محلی در جهت
شناخت مسائل و نیازها همچنین تواناسازی آنان جهت برنامه ریزی و انجام پروژه های مداخله ای برای
پاسخگویی به نیاز ها به صورت پایدار است.
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براساس این طرح در هر یک از استانهای مجری پس از انتخاب محله های هدف ،طی فرایند طراحی
شده ،افراد و خانواده های دوطلب ساکن آن محله ها از طریق مشارکت فعال و دریافت آموزشهای
الزم و با کمک کلینیک مجری طرح به طراحی و اجرای مداخالتی برای کنترل فقر در محله خود می
پردازند .آموزش های الزم طی برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین تسهیلگری و تحلیل جامعه،
نیاز سنجی و اولیوت بندی نیازها ،تجهیز منابع ،برنامه ریزی ،پایش و ارزشیابی به طور مستقیم به مجریان
طرح اعم از کارشناسان سازمان بهزیستی استان های مجری ،کلینیکهای مجری و مردم محلی ارائه
گردیده است.
پرداخت مستمری به خانواده های زن سرپرست نیازمند:
درراستای کاهش فقرخانواده های نیازمند،پیشگیری وکاهش آسیبهای اجتماعی وحمایت
ازاقشارنیازمند وزنان سرپرست خانواری که بنابه دالیل اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ازروال عادی
زندگی بازمانده اند اجرا می شود.
بیمه تامین اجتماعی زنان شهری:
سازمان بهزی ستی باتوجه به شرایط ویژه زنان سرپرست خانوارووجودمسائل ومشکالتی ازجمله عدم
توانایی مالی وعدم آگاهی ازمزایای بیمه ای که مانع بزرگی برای ترغیب وسوق دادن خانواده های
نیازمندبه بیمه های اجتماعی است وبه جهت حمایت ومساعدت ازجامعه هدف واجرای بندب ماده هفت
قانون هد فمندسازی یارانه هاوقانون برنامه ششم توسعه طرح توانمندسازی ازطریق پرداخت حق بیمه
اجتماعی زنان سرپرست خانوارراتوسط دفترتوانمندسازی خانواده وزنان باهمکاری سازمان هدفمندی
یارانه ازسال10به مرحله اجرادرآورده است.
ارائه خدمات اجتماعی به خانواده های دارای فرزندچندقلو:
درراستای کاهش بحرانهای ناشی ازتولدهمزمان چندفرزنددریک خانواده،کمک به تسهیل
روندرشدوتربیت متعادل کودکان چندقلو،کمک به برقراری نظم وتوازن اقتصادی ومالی خانواده وبه
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منظورکاهش بارمشکالت خانواده های دارای فرزندچندقلو،طرح حمایت ازخانواده های دارای
فرزندچندقلوازسال 10به صورت ارائه کمک های موردی ومستمروسایرخدمات حمایتی وتربیتی
درزمینه های مختلف ازقبیل تغذیه،بهداشت و...به مرحله اجرادرآورده است.
پایش پرونده های خانواده های خدمت گیرنده:
درراستای بررسی میزان اثربخشی طرح هاوبرنامه های درحال اجرای دفترتوانمندسازی خانواده
وزنان،شناسایی ورفع نواقص وچالشهای موجودوبهبودکیفیت طرحهای درحال اجرا،ساماندهی
فعالیتهای مددکاران درراستای توانمندسازی خانواده های تحت پوشش برنامه پایش پرونده های
اجتماعی بصورت حداقل یکباردرسال درسراسرکشورانجام می شود.
تعیین سطوح توانمندی زنان سرپرست خانوار:
طراحی وتدوین نظام سطح بندی خدمات ،بهبودروشهای انجام کار،ارتقاکیفیت ارائه خدمات
توانمندسازی وکیفیت زندگی گروههای هدف،طراحی نقشه کالن سطوح توانمندی گروه های هدف
به منظورمدیریت راهبردی وتامین منابع موردنیازبرای نیازمندان واقعی،رسیدن به اهداف واقعی عدالت
اجتماعی ازاهداف اجرای تعیین سطوح توانمندی می باشد.
کمک به تغذیه زنان باردار و شیرده:
طرح تغذیه زنان بارداربه منظورارتقا سطح سالمت تغذیه ای زنان باردارنیازمند ،ارتقا سطح آگاهی های
بهداشتی وتغذیه ای دردوران بارداری و بهبود وضعیت تغذیه زنان باردار نیازمند درطول بارداری وپس
ازآن توسط دفترتوانمندسازی زنان انجام می شود.
مسکن
زنان سرپرست خانوار مثل سایر مددجویان سازمان اولویت بندی می شوند و بر اساس اولویت از
تسهیالت مسکن بهره مند می شوند.
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تأمین مسکن مددجویان سازمان با استفاده از منابع اعتباری سازمان بهزیستی که هر ساله در قوانین بودجه
سالیانه گنجانده می شود و همچنین درآمد مشارکتهای مردمی سازمان همراه با مشارکت افراد و خیر و
موسسات خیریه به تأمین می شود .جهت اجاره مسکن زنان سرپرست خانوار هم ودیعه ای در نظر گرفته
شده که در صورت احراز شرایط جهت اجاره مسکن به آنها پرداخت می شود.
خدمات تحصیلی به فرزندان
برای جلوگیری از ترک تحصیل فرزندان زنان سرپرست خانوار را با توجه به مشکالت خانوادگی شان
سازمان بهزیستی کمک هزینه تحصیلی آنها را پرداخت می کند .کمک هزینه براساس مقطع تحصیلی
(ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و پیش دانشگاهی) به صورت ماهانه پرداخت می شود.
عالوه بر این برای ارتقاء سطح تحصیل فرزندان خانواده های تحت پوشش ،بخشی از شهریه تحصیلی
فرزندان دانشجوی این خانواده ها توسط سازمان بهزیستی پرداخت می شود.
دفتر شبه خانواده:
ارائه خدمات به کودکان بدسرپرست و بی سرپرست
نگهداری از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست کشور طبق قانون به عهده سازمان بهزیستی کشور قرار
داده شده است .این کودکان در دو دسته با هویت و مجهول الهویه دسته بندی می شوند که نحوه
پذیرش و نگهداری از هر گروه شیوه خاصی است.
پذیرش فرزندان مجهول الهویه چگونه است؟
این دسته از فرزندان در خیابان ها یا بیمارستان ها شناسایی شده و به دلیل سن کم قادر به ارائه آدرس،
مشخصات نبوده هویت نامعلومی دارند و توسط مراجع قضایی جهت پذیرش به این اداره ارجاع می
شوند.
 ارجاع از طریق مراجع قضایی( کالنتری – پایگاه ها و بیمارستان ها) ارجاع به کارشناس مربوطه از طریق مسئول امور اجتماعی ارجاع به پزشک برای ویزیت و اطالع از سالمت فرزند39

 ارجاع به بیمارستان در صورت تشخیص و دستور بستری پزشک پر کردن فرم مخصوص افراد مجهول الهویه در صورت سالمت جسمیفرایند پذیرش این دسته از مددجویان  15دقیقه بیشتر طول نمی کشد.
چه مدارکی برای پذیرش مورد نیاز است؟
 دستور قضایی مبنی بر پذیرش در بهزیستی برگه پزشکی قانونی ( برای دختران) گزارش کالنتری یا بیمارستاننحوه پذیرش فرزندان با هویت
فرزندان با هویت به کودکانی گفته می شود که بنا به دالیلی به طور دایم یا موقت سرپرستی
موثر و با صالحیت محروم بوده و به همراه اعضای خانواده به این اداره مراجعه می کنند.
پذیرش فرزندان با هویت چگونه است؟
 درخواست های کتبی از مراجع قضایی مبنی بر پذیرش کودکان در بهزیستی که از سوی والدینیا سایر بستگان است ،از دفتر مدیریت به کارشناس مسئول امور اجتماعی و سپس کارشناس
مربوطه ارجاع می شود.
 کارشناس مربوطه بعد از بررسی و کنترل مدارک و انجام مصاحبه بدوی و بازدید از منزل ممکناست هریک از تصمیمات زیر رابا مشورت سایر همکاران اتخاذ کند.
بعد از انجام مشاوره و مصاحبه مکفی با خانواده و بستگان در صورت عدم وضعیت مناسب و افراد
موثر برای سرپرستی ،بعد از ویزیت پزشک و در صورت لزوم ویزیت روانپزشک و ارزیابی ذهنی،
فرزند با توجه به شرایط سنی و جنسی در یکی از مراکز پذیرش می شود.
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در صورتیکه خانواده برای نگهداری از فرزند در منزل نیاز به حمایت مالی و  ...داشته باشند پذیرش
شده برای برقراری امداد ماهیانه و استفاده از سایر خدمات (معرفی به مهدکودک به صورت رایگان و
 ) ...به شهرستان مربوطه ارجاع می شوند فرایند پذیرش این دسته از مددجویان حدود یک ماه است و
به این دلیل احتمال پذیرش فرزند توسط یکی از بستگان و یا خانواده در صورتبرخورداری از حمایت
مالی است در مورد اضطراری در صورت احتمال بروز آسیب به فرزند فرایند پذیرش سریعتر صورت
می پذیرد در صورتیکه فرزند از طریق خط  023باشد همان زمان مراجعه پذیرش می شود.
سایر اقدامات امور اجتماعی:
درخواست های کتبی که از مراجع قضایی مبنی بر حمایت مالی زن سرپرست خانواده و فرزندانش
است و با توجه به محل سکونت خانواده به بهزیستی شهرستان مربوطه جهت بررسی و برخورداری از
حمایت ارجاع داده می شوند.
تشکیل کمیته بررسی با حضور مدیریت کارشناس شبه خانواده استان  ،مسئول امور اجتماعی و
کارشناس مربوط و اتخاذ تصمیم به منظور انتقال فرزندان :
-0از قرنطینه به شبانه روزی
-2ترخیص والدین
-3از خانه سالمت به قرنطینه و سپس به شبانه روزی
پاسخگوئی به مکاتباتی که از پایگاه های پلیس آگاهی در خصوص گمشده ها به این اداره ارجاع مکی
گردد.
چه مدارکی برای پذیرش این فرزندان الزم است؟
 حکم قضایی
 برگه پزشکی قانونی (برای دختران)
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 گزارش مددکاری از مراکز
 مدارک شناسایی معتبر
طرح بیمه آتیه
با توجه به این که سازمان بهزیستی یکی از دستگاه های حمایتی دولت است و هزینه هایافراد تحت
حمیت خود را مستقیماٍ از محل درآمد دولت پرداخت می کند و این درآمد همیشه می تواند در نوسان
باشد و با عنایت به اینکه یکی از دغدغه های سازمان رفع مشکالت مسکن  ،ازدواج  ،جهیزیه  ،اشتغال
و تحصیالت فرزندان تحت حمایت خود بعد از ترخیص از واحد است برای همین این امر با پرداخت
مبلغی ناچیز به ازاء هر کودک به شرکت سهامی بیمه می تواند تحقق یابد زیرا این نوع سرمایه گذاری
دراز مدت می تواند از حمایت های کم هزینه ولی با بازدهی مناسب و حساب گر باشد و می توان این
نوع سرمایه گذاری را در جهت رعایت حقوق مساوی کودکان با یکی از برنامه های توانمند سازی
فرزندان  ،پس از ترخیص شناخت  ،هدف از اجرای این طرح ایجاد سرمایه ای مناسب و مطمن برای
آتیه فرزندان است که بعد از ترخیص این سرمایه گذاری پشتوانه محکمی برای آینده آنان محسوب
شود .
این طرح به نام طرح بیمه بیمه آتیا نامگذاری شده است .جامعه هدف این طرح هم فرزندان بی سرپرست
و بدسرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.
طرح بیمه آتیه به شیوه ای اجرا می شود؟
 این طرح از طریق انعقاد قرارداد با شرکت بیمه انجام می شود (بیمه طرف قرارداد سازمان :
شرکت سهامی بیمه ایران)
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 بعد از پایان پرداخت  01الی  05ساله بیمه شده می تواند با در دست داشتن بیمه نامه و اعالم
کتبی سازمان بهزیستی بابت تهیه جهیزیه  ،مسکن  ،تحصیالت و اشتغال مبلغ دو برابر سرمایه ،
از شرکت بیمه دریافت کند.
 اصل بیمه هر فرد بیمه شده  ،نزد سازمان بهزیستی نگهداری می شود.
 واحد پیگیری پس از ترخیص فرزندان شبانه روزی:
یکی از برنامه های سازمان برای فرزندان تحت سرپرستی پیگیری وضعیت زندگی آنها بعد از
ترخیص از مراکز سازمان است .مراجعین واحد پیگیری پس از ترخیص افرادی هستند که از
کودکی در بهزیستی پذیرش شده و بعد از ترخیص از شبانه روزی ها در صورت بروز مشکل
به واحد پیگیری پس از ترخیص مراجعه و پس از بررسی در صورت داشتن شرایط از خدمات
بهزیستی بهره مند می شوند.
کا ردر واحدپیگیری پس از ترخیص فرزندان شبانه روزی چطور انجام می شود؟
 درخواست فرزندان شبانه روزی ترخیصی توسط دفتر مدیریت و کارشناس مسئول ذیربط ارجاع
می شود.
 مصاحبه اولیه کارشناس مربوطه با مراجعین متقاضی دریافت کمک مالی .
 بررسی مدارک الزم (درخواست پرونده فرزندان از بایگانی ) و نوع مشکل و بازدید از محل
زندگی و یا محل کار توسط کارشناس مربوطه
 تهیه گزارش مددکاری و بازدید منزل و طرح پرونده در کمیته تخصص پیگیری به منظور اخذ
تصمیم نهایی.
 در صورت تایید کمیته برای پرداخت کمک موردی  ،مدارک مربوطه به معاونت امور اجتماعی
بهزیستی استان ارسال می شود.
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 بعد از تاکید نهایی در کمیته معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان ،واحد پیگیری و ترخیص ،
پرونده را برای صدور چک به امور مالی از اداره مالی از اداره پذیرش ارسال می کند.
چه کمک های مالی به فرزندان ترخیص شده ارائه می شود؟
 ارائه کمک مالی شامل پرداخت ودیعه مسکن –کمک موردی –لوازم ضروری منزل-هزینه
های آموزشی-هزینه ازدواج و سیسمونی-هزینه درمان و اشتغال است.
 فرایند پرداخت کمک های موردی وابستگی زیادی به اعالم اعتبارات داشته و مدت زمان آن
حدود  2هفته تا  0ماه است در صورت اعطای اعتبارات زمان پرداخت کاهش پیدا می کند.
 سایر فعالیت هایی که در این واحد انجام می شود شامل ارائه گواهیبه فرزندان ترخیص-ارسال
گزارش خالصه وضعیت به مراکز بهزیستی شهرستان های متقاضی جهت  :الف-وام خرید
مسکن ب-برقراری امداد دوران سربازی-معرفی مراکز ترک اعتیاد-معرفی نامه به بیمارستان
امام حسین (ع) –ارجاع به مشاور حقوقی و استعالم بازدید از شهرستان های محل سکونت فرزند
است.
 طرح توانمند سازی فرزندان ترخیصی
 در جامعه امروز حمایت از جوانان بعد از مراحل اولیه استقالل از خانواده بایستی استمراریابد تا فرزندان دچار آسیب نشوند .سازمان بهزیستی نیز مسئولیت دارد فرزندان را بعد از
مرحله ترخیص نیز مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهد  ،بدین منظور این طرح ارائه شده
است جامعه هدف این طرح  ،فرزندانی هستند که حضانت یا نگهداری و مراقبت از آنان از
سوی مراجع قضایی به سازمان بهزیستی سپرده شده که نهایتاً با انجام فعالیتهای مددکاری
در خانه های کودکان و نوجوانان و یا خانواده های تحت سرپرستی و مراقبت این بخش
بوده و ترخیص شده اند و اکنون نیازمند حمایتهای مالی سازمان هستند.
44

 حمایت های موضوع این طرح :با عنایت به وضعیت هر یک از فرزندان ترخیص شده ،نیازها و توانمندی ها  ،با مشورت فرزند و مددکار در صورت تشخیص مددکار و تایید
کمیته امور شبه خانواده حمایت الزم در یکی از موضوعات زیر قابل اعمال است:
-0پرداخت هزینه های حرفه آموزی
-2پرداخت سرمایه کار و اشتغال فرزندان
-3پرداخت هزینه های درمانی
-1تامین ملزمات زندگی
-5تامین کمک هزینه مسکن
-0فراهم کردن تسهیالت ازدواج دختران
-0سایر حمایت های پیش بینی نشده

چه فرزندانی از طرح برخوردار می شوند؟
 کلیه فرزندان ترخیص شده دارای مشکالت اقتصادی و اجتماعی نیازمند مشمول حمایتهای مالی پیش بینی در این طرح هستند .به لحاظ محدودیت منابع مالی پیش بینی شده در
این طرح هستند .به لحاظ محدودیت منابع مالی اولویت های زیر می تواند مورد توجه قرار
گیرد
 فرزندان دختر ترخیصی که بعد از ازدواج از شوهرانشان جدا شده اند .
 فرزندانی که به دلیل مشکالت بازار کار ریال شغل و حرفه خود را از دست داده و نیازمند
حمایت هستند
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 فرزندان دانشجو که با مشکالتی مواجه می باشند.
 سایر فرزندان با مشکالت خاص پیش بینی نشده
فرزندخواندگی
از آنجائیکه درصد زیادی از افرد خدمت گیرنده از سازمان بهزیستی نوزادان  ،کودکان و
نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست هستند  ،طبق قوانین کشور سازمان بهزیستی می تواند این
افراد را به دلیل بهره مندی از رشد و پرورش در بستر و کانون خانواده  ،تحت شرایط خاص به
خانواده ه ای داوطلب واگذارکند .واگذاری فرزندان به خانواده ها انواع مختلف دارد و هر
کدام به شیوه خاص صورت می پذیرد.
فرزند خواندگی عبارتست از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت
سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از
کودکان بی سرپرست باشند.
چه کودکانی به فرزندی سپرده خواهند شد؟
کودکانی به فرزندی سپرده خواهند شد که والدین یا جد پدری آنها  ،شناخته شده نباشد از
طرف دیگر این کودکان باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند به عبارتی قبل
از سپردن کودکان به فرزندی این کودکان باید از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان
بهزیستی قرار گیرند مهمتر از اینکه این کودکان باید به خانواده هایی سپرده شوند که قانون
تعیین کرده است.
مور مربوط به فرزند خواندگی در هر استان فقط از طریق کمیته ستادی استان و توسطکمیته شبه
خانواده استان انجام خواهد گرفت .اعضای اینکمیته شامل مدیر کل بهزیستی استان  ،معاون
امور اجتماعی  ،کارشناس شبه خانواده استان  ،کارشناس فرزند خواندگی  ،مددکار و کارشناس
حقوقی استان است.
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کودکانی را می توان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که کلیه تالشها و کوششهای ای برای
شناسایی والدین و بازگشت کودک به خانواده نتیجه نداده باشد.
زن و شوهر برای پذیرش فرزند باید چه شرایطی داشته باشند؟
 زن و شوهر داوطلب سرپرستی  ،ایرانی و مقیم ایران باشند.
 پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
 سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد.
 زوجین دارای محکومیت جزائی موثر بعلت ارتکاب جرائم عمدی و مهجور نباشد.
 زوجین دارای صالحیت اخالقی باشند.
 زوجین با یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند.
 زوجین مبتال به بیماری صعب العالج نباشند.
 زوجین معتاد به مواد الکلی با مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
 هرگاه زوجین پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط  2و  3به عهده دادگاه است.
چه مدارکی مورد نیاز است؟
 متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی بر فرزند پذیری را به سازمان بهزیستی
اعالم کنند این تقاضا حتما باید به امضای متقاضیان رسیده و شامل نشانی و شماره تلفن متقاضیان
باشد گاهی متقاضیان شروع کار را از درگاه آغاز می کنند و سپس به بهزیستی معرفی می شوند.
 تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم
 تصویر سند ازدواج
 گواهی عدم بچه دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه
 گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین با یکی از آنان
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 ارائه حکم سرپرستی آزمایشی ز مراجع قضایی
 گواهی برگ عدم سوء پیشینه کیفری زوجین
 گواهی سالمت جسم و روان از پزشک قانونی برای زوجین
 گواهی تمکن مالی  ،اعم از فیش حقوقی  ،فتوکپی سند منزل مسکونی  ،ماشین و ...
 گواهی سالمت از پزشک مبنی بر عدم ابتال به بیماری های صعب العالج وواگیردار
گواهی عدم اعتیاد
 مشاور قبل از فرزند پذیری از موارد مهمی است که زوجین قبل از تشکیل کمیته فرزند
خواندگی باید درآن شرکت نماید نتیجه جلسات در پرونده درج گردد.
طرح پرونده در کمیته فرزند خواندگی:
 چنانچه تصمیمی کمیته مبنی بر پذیرش متقاضیان باشد در لیست نوبت قرار می گیرند و در
صورت فرا رسیدن نوبت برای انتخاب فرزند به شیرخوارگاه معرفی می شوند.
 در صورت انتخاب فرزند والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالحه برای صدور
قراردوره آزمایشی (حکم سرپرستی موقت ) معرفی خواهند شد.
 پس از صدور حکم سرپرستی  ،کودک انتخابی طی صورتجلسه ای به والدین تحویل خواهد
شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعالم می شود.
 در طی دوره آزمایشی  0ماهه  ،باید حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده
فرزند پذیر به عمل آید.
 در صورت تائید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند  ،گزارش نهایی
تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می شود.
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 در مورد اخذ شناسنامه کودک با مشخصات والدین قانونی بعد از طی دوره شش ماهه آزمایشی
و صدرو حکنم قطعی اقدام خواهد شد.
 برای حفظ منافع فرزند  ،تامین آتیه وی و جبران عدم برخورداری فرزند از ارثیه والدین حقوقی،
صلح یک سوم اموال والدین به فزند خوانده از طریق دفتر خانه های رسمی و حتی مراجع
قضایی انجام می پذیرد.
 افتتاح حساب پس انداز  ،بیمه آتیه با روش های اطمینان بخش دیگری نیزمی توانند از
راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام گیرد.
 حکم سرپرستی در صورت تشخیص سازمان بهزیستی مبنی بر آسیب پذیری کودک و عدم
شایستگی والدین قانونی یا مراجعه والدین حقیقی کودک با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است.
پذیرش فرزند (خانواده امین)
شبه خانواده به خانواده ای گفته می شود که ضمن حفظ بافت خانوادگی  ،مراقبت و پرورش یک تا
سه نفر از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی را بطور موقت و با نظارت کارشناسی سازمان عهده
دار می شود.
کودکان در شبه خانواده چه شرایطی باید داشته باشند؟
 همه کودکان مقیم خانه های کودکان  ،خانه موقت و دیگر واحدهای شبانه روزی  ،با بررسی
کارشناس و نظارت مستمر می توانند با رعایت ضوابط سازمانو موازین حقوقی و تایید کمیته
شبه خانواده استان برای مراقبت و زندگی در شبه خانواده با صالحیت انتقال پیدا کند که
خواهران و برادران در اولویت تحویل به شبه خانواده قرار می گیرند.
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 در صورتیکه کودکان  ،مجموعه ای از خواهران و برادران یک خانواده را تشکیل دهند به
پیشنهاد کارشناس و تایید کمیته شبه خانواده استان  ،تعداد بیشتر از  3نفر از فرزندان می توانند
به یک خانوده واگذار شوند.
خانواده پذیرای کودک چه شرایطی باید داشته باشد؟
 ایرانی  ،مسلمان  ،متعهد و معتمد به مبانی اعتقادی و اسالمی  ،فاقد سوءدارای پیشینه کیفری ،
مشهور به حسن اخالق ودارای انسجام و توانایی و مهارت کافی در پرورش کودکان باشد.
 تبصره  :برای فرزندان اقلیت های دینی و مذهبی خانواده متقاضی از همان اقلیت باشد.
 با توجه به سن و جنس فرزند و مدت نگهداری  ،خانواده متقاضی می بایست نسبت به ایجاد
زمینه های محرمیت اقدام نموده و به اصول دقیق موازین شرعی و پرورش اسالمی متعهد باشد
و بدان عمل نماید.
 برخورداری اعضای خانواده از سالمت روان و سالمت جسمانی در حد ایفای نقش مسئولیت
نسبت به فرزندان و حفظ حقوق آنان ضروری است.
 بستگان سببی و نسبی کودک در صورت واجد شرایط بودن در اولویت تحویل کودک قرار
می گیرند.
 متقاضیان داوطلب سرپرستی غیر از بستگان می بایست حداقل دارای مدارک تحصیلی دیپلم
باشند.
تبصره :متقاضیان سرپرستی دارای تحصیالت کارشناسی مرتبط (علوم تربیتی ،روان شناسی ،جامعه
شناسی و مددکاری) با حفظ سایر شرایط نسبت به دیگر متقاضیان در اولویت می باشند.
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 متقاضیان می بایست ضمن دارا بودن انسجام خانوادگی ،از شناخت  ،تجربه و توانایی الزم در
مراقبت از کودکان برخوردار باشند.
 بعد از پذیرش فرزندان در خانواده  ،تعداد اعضای خانواده متقاضی سرپرستی نباید از هفت نفر
تجاوز نماید.
 سن زن و شوهر متقاضی سرپرستی می بایست حداقل  25و حداکثر  51سال باشد.
 در موارد استثنایی و تنها در خصوص بستگان و با رعایت موازین کارشناسی و تایید کمیته شبه
خانواده تغییر در محدودیت سنی و محدودیت در تعداد اعضای خانواده متقاضی امکان پذیر
می باشد.
 خانواده متقاضی سرپرستی می بایست از تمکن مالی مناسب و درآمد مستمر برخوردار باشند.
 اعضاء خانواده و بستگان کودک با در نظر داشتن بند  5-0-1-1در صورت تقاضا و تایید نیاز
آنان توسط کمیته امور شبه خانواده با در نظر داشتن مصالح کودک می توانند مشمول مقررات
مالی این دستورالعمل شوند.
 خانم ها فاقد همسر در صورت دارا بودن سایر شرایط سرپرستی با تایید کمیته شبه خانواده استان
می توانند سرپرستی از یک تا سه کودک دختر را عهده دار شوند.
 در صورتی که کودک تحویلی به خانواده  ،دارای معلولیت و نیازهای ویژه باشد (معلولیت
جسمی  ،ذهنی  ،یا اختالالت رفتاری) خانواده متقاضی می باید دارای تخصص بوده و یا دوره
های آموزشی متناسب با نیازهای کودک را گذراندذه باشد.
 ارائه خدمات توانبخشی مورد نیاز به کودک معلول با هماهنگی معاونت امور توانبخشی بر عهده
سازمان خواهد بود.
انتقال کودکان به شبه خانواده چه فرایندی را طی می کند؟
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 قبل از انتقال کودک به خانواده  ،بهزیستی استان موظف به ارائه آموزش الزم به خانواده های
پذیرای کودکان است.
 فرزند واجد شرایط تحویل به شبه خانواده  ،با مطالعه کارشناسی  ،نظر فرزند  ،نظر سرپرست
شبه خانواده و با در نظر گرفتن مصالح تربیتی و حقوقی کودک انتخاب می شوند .
 ایجاد زمینه های مناسب آشنایی اعضای شبه خانواده با فرزندان و شناخت محیط جدید زندگی
قبل از تحویل فرزندان می بایست مورد توجه و برنامه ریزی مناسب قرار گیرد.
 ارتباط با خانواده اصلی و بستگان با رعایت حقوق و مصالح کودکان و با بررسی کارشناسی
نحوه ارتباط کودک با خانواده اصلی و بستگان در برنامه مراقبت کودک بصورت مدون درج
شده و پیگیری و نظارت بر آن بر عهده کارشناسان و مسئولین سازمان بهزیستی است.
 بهزیستی استان موظف است که گزارشات مربوط به تحویل و نظارت بر زندگی کودکان در
شبه خانواده را به دفتر امور شبه خانواده بهزیستی کشور منعکس کند.
 گزینش خانواده داوطلب (شبه خانواده) و یا تحویل از خانواده می بایست از طریق کمیته امور
شبه خانواده در استان (شامل :مدیر کل استان  ،معاون امور اجتماعی  ،کارشناس شبه خانواده ،
مدیر بهزیستی شهرستان و کارشناس حقوقی سازمان ) صورت پذیرد.
 بهزیستی استان می بایست بعد از موافقت با تحویل کودک به خانواده  ،اقدامات الزم را برای
صدور معرفی نامه به مراجع قضایی برای درفات حکم امین موقت کودکان به عمل آورد.
 پس از تحویل کودک به خانواده می بایست اقدامات الزم در زمینه رفع نیازهای اساسی کودک
از جمله تامین نیازهای جسمانی  ،روانی  ،عاطفی  ،فرهنگی  ،اجتماعی  ،بهداشتی و تحصیلی
کودک از طرذیق اعضای خانواده فراهم شود.
 کلیه هزینه های مورد نیاز کودک پس از تحویل کودک به خانواده به عهده سرپرست خانواده
می باشد.
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 در طول اقامت کودک در خانواده می بایست وضعیت کودک مورد نظارت مستمر سازمان
قرار گیرد و گزارشات الزم در پرونده اجتماعی کودک درج شود.
 با ارزیابی مناسب از ویژگی های خانواده متقاضی و نیازها و ویژگی های کودکان واگذار شده
 ،زمینه همزیستی موفق کودک با خانواده و ثبات نسبی در روابط عاطفی کودک فراهم شده و
از تغییرات مکرر در محیط زندگی او حتی االمکان اجتناب شود.
 در صورت عدم توانمندی خانواده در حمایت مناسب از کودک و با وجود سوء رفتار نسبت به
کودک و در صورت عدم رضایت از کیفیت حمایت و مراقبت از کودک می بایست اقدامات
الزم به منظور جداسازی کودک از خانواده صورت پذیرد.
 جداسازی کودک از خانواده با نظر کارشناسی و تایید امور شبه خانواده استان صورت می
پذیرد.
 تنها در موارد ا ضطراری و احساس وجود خطر و یا سوء رفتار مناسب نسبت به کودک و در
دسترس نبودن کمیته استانی  ،اقدامات الزم برای انتقال کودک از شبه خانواده می بایست در
اسرع وقت و با نظر کارشناس مربوطه صورت پذیرد و پرونده جهت تصمیم نهایی به کمیته امور
شبه خانواده ارجاع شود.
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معاونت امور پیشگیری و امور فرهنگی
معاونت توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد در سال  0300به عنوان یکی از معاونت های سازمان بهزیستی
که متولی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها می باشد تاسیس گردید.مأموریت معاونت
امور پیشگیری کاهش آسیب ناشی از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها در جامعه از طریق کاهش
بروز و شیوع آنها و ارتقای فرهنگ سالمت در جامعه می باشد.

اهداف معاونت:
شناسایی علل بروز معلولیت ها و آسیب های اجتماعیکاهش مداوم بروز ،شیوع و شدت معلولیت ها و آسیب های اجتماعیاصالح یا تغییر عوامل محیطی که به طور غیر مستقیم در بروز معلولیت ها و آسیب های اجتماعی تأثیردارند از طریق کاهش عوامل خطر مخاطره آمیز و افزایش عوامل محافظتی
ارتقای سطح سالمت از طریق ارتقای فرهنگ پیشگیری در جامعه  ،گسترش مهارت های زیستی اعماز زیست شناختی  ،روان شناختی و جامعه شناختی وتوانمند سازی
معاونت با تقسیم اهداف خود در چهار چوب حوزه معلولیت ها  ،اعتیاد ،آسیب های اجتماعی و مشاوره
با  1دفتر ذیل به فعالیت می پردازد.

دفتر پیشگیری از معلولیتها:
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هدف این دفتر پیشگیری از بروز معلولیت ها و کاهش بار جسمی – روانی و اجتماعی ناشی از آن در
جهت ارتقای سطح سالمت می باشد .انجام بررسی های اپیدمیولوژیک ،آگاهسازی ،آموزش ،تبلیغات،
تقویت عوامل محافظتی  ،کاهش عوامل خطر ساز و شناسایی به هنگام در سه سطح فردی  ،محیطی و
اجتماعی از رئوس وظایف و فعالیت های این دفتر می باشد.

برنامه های اجرایی:
-0پیشگیری ازتنبلی چشم وسایر اختالالت بینایی درکودکان  3-0ساله
-2غربالگری ،تشخیص و مداخله به هنگام شنوایی در نوزادان وشیر خواران
-3پیشگیری ازمعلولیت های ناشی از اختالالت ژنتیک
-1طرح پایلوت آگاهسازی پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی
-5اجرای طرح غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج
-0اجرای طرح غربالگری ژنتیک در افراد  05-25سال در مدارس
-0اجرای برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها در افراد  05-25سال در مدارس
-1تهیه محتوای آموزشی شامل بروشور  ،پمفلت  ،کتاب  ،کتابچه و پوستر
-1برگزاری کارگاههای آموزشی پیشگیری از معلولیتها  ،ارزشیابی  ،نیاز سنجی  ،مستند سازی  ،گزارش
دهی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص ارتقای سطح دانش عمومی در راستای تقویت
رفتارهای محافظت کننده و کاهش رفتارهای پر خطر زمینه ساز معلولیت ها از دیگر فعالیت های این
دفتر می باشد .

پیشگیری ازتنبلی چشم وسایر اختالالت بینایی درکودکان  3-6ساله ( آمبلیوپی):
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آمبلیوپی یا تن بلی چشم یک اختالل اکتسابی بینایی یکطرفه و گاه دوطرفه ای است که بعد از رفع هر
گونه عیب انکساری و یا ضایعه ارگانیک برطرف نشده و کماکان باقی می ماند.
بهترین سن برای درمان تنبلی چشم زیر  5سالگی است ،هر چه درمان چشم تنبلی بیشتر به عقب بیفتد،
احتمال به دست آوردن بینایی کامل کمتر می شود ،به طوری که پس از  0تا  01سالگی ،درمان
تأثیربسیار کمی در بهبود بینایی نخواهد داشت.
برنامه کشوری پیشگیری از آبلیوپی و سایر اختالالت بینایی ،پس از اجرای آزمایشی توسط معاونت
امور فرخنگی و پیشگیری سازمان بهزیسیتی کشور در سال  ،0301بتدریج در سطح کشور گسترش
یافت به طوری که هم اکنون توسط معاونت توانبخشی و پیشگیری از معلولیت های سازمان در کلیه
شهرها و روستا ها اجرا می شود.
در این برنامه عالوه بر آمبلیوپی ،سایر اختالالت بینایی نیز در کودکان با استفاده از چارت Eیا دستگاه
غربالگر تنبلی چشم شناسایی و تحت درمان قرار می گیرند.
در حاضر برنامه غربالگری بینایی کودکان در سطح پایگاه های دائمی سنجش بینایی در طول سال و
درپایگاههای غیر دائمی سنجش بینایی در آبان ماه توسط افراد معاینه کننده آموزش دیده اجرا می
گردد.
گروه هدف مورد نظر این برنامه را کودکان  3-0ساله سراسر کشور تشکیل می دهند.
این برنامه در سه سطح انجام می شود ،بعد از معاینه در سطح اول ،کودکانی که مشکوک به اختالل
بینایی تشخیص داده می شوند به سطح دوم برنامه یعنی بینایی سنج ارجاع می شوند .بعد از انجام معاینه
توسط بینایی سنج ،کودکانی که نیاز به خدمات تخصصی تر دارند .به سطح دوم برنامه یعنی چشم
پزشک ارجاع و مورد معاینه قرار می گیرند.
در روند اجرای این برنامه کودکان کم بضاعت مورد حمایت های مالی سازمان بهزیستی کشور قرار
می گیرند.
پایگاه دائمی سنجش بینایی در تمام طول سال آماده معاینه دید کودکان  3تا  0ساله در سراسر کشور
می باشند.
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الزم به ذکر است این برنامه به صورت کشوری ساالنه در آبان ماه در مهدکودک های سراسر کشور
انجام می پذیرد.

غربالگری ،تشخیص و مداخله به هنگام شنوایی در نوزادان وشیر خواران
آز مودن غربالگری شنوایی نوزادان ،آزمون ساده ای است که قبل از یک ماهگی ،با هدف شناسایی
کودکان نیازمند به ارزیابی بیشتر برای تشخیص افت شنوایی انجام می شود .برنامه غربالگری تشخیص
و مداخله بهنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران پس از اجرای آزمایشی توسط معاونت امور فرهنگی و
پیشگیری سازمان بهزیستی کشور ،از سال  0311در سطح کشور به مرحله اجرا در آمد .در این برنامه
نوزادان بایستی قبل از یک ماهگی غربال شده ،قبل از  3ماهگی تشخیص داده شده و پیش از شش
ماهگی تحت مداخالت طبی و توانبخشی قرار گیرند.
چرا باید کم شنوایی را هر چه زودتر تشخیص بدهیم؟
کم شنوایی مشکالت روحی ،عاطفی و آموزشی زیادی برای کودک ایجاد می کند .همچنین کودک
کم شنوا در حرف زدن با مشکل روبرو می شود .از آنجا که مهم ترین مرحله یادگیری زبان قبل از
یکسالگی است ،اگر بتوانیم کم شنوایی را در سن زیر 3ماهگی تشخیص داده و قبل از  0ماهگی درمان
نمائیم ،می توانیم از مشکالت زیادی که به علت دیر تشخیص دادن کم شنوایی به وجود می آیند،
پیشگیری نماییم.
بهترین زمان انجام پیگیری چه زمانی است؟
اگر کودک در مرحله اول غربال مشکوک تشخیص داده شد با توجه به امکانات موجود در همان روز
و یا حداکثر تا پایان یکماهگی برای انجام آزمون تکمیلی باید یکماهگی برای انجام آزمون تمکیلی
باید مراجعه نماید و در صورتیکه کودکی بعد از انجام غربالگری مشکوک تشخیص داده نشد ولی
دارای فاکتورهای خطر بود حتماً بایستی در زمان هایی مقرر که از انجام متخصص توصیه می شود،
برای انجام آزمونهای تکمیلی مراجعه نماید.
پیشگیری ازمعلولیت های ناشی از اختالالت ژنتیک
مشاوره ژنتیک
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با پیشرفت های علمی اخیر و با در نظر گرفتن اینکه نیمی از علل نابینایی ،ناشنوایی و عقب ماندگی
ذهنی شدید ،اختالالت ژنتیکی است ،بررسی علل ایجاد بیماری های ژنتیکی در انسان اهمیت زیادی
دارد .همچین با توجه به امکان پذیربودن تشخیص تعداد قابل توجه ای از بیماریهای ارثی در زمان
جنینی ،پیشگیری از معلولیت های ناشی از اختالالت ژنتیکی از کارهای اصلی و اساسی در جهت سالم
سازی نسل آینده به حساب می آید .با این حال از مهمترین دالیل ایجاد بیماری های ژنتیکی و معلویت
ها ،عدم آگاهی مردم درباره نحوه ی پیشگیری از بیماری ها و ناتوانی هاست .مشاوره ی ژنتیک با
بررسی احتمال ایجاد بیماری ژنتیکی در خانواده و ارائه اطالعات الزم به خانواده ،گامی بسیار موثر در
جهت باال رفتن سطح آگاهی مردم برای «پیشگیری از معلولیت های ناشی از اختالالت ژنتیک» است.
شما با مراجعه به سازمان بهزیستی منطقه خود می توانید با مراکز مشاوره ژنتیک آشنا شوید و از خدمات
مشاوره زنتیک استفاده کنید.
اختالالت و بیماری های ژنتیکی:
علم جدید ژنتیک در مورد چگونگی به ارث رسیدن صفات توضیح می دهد .ویژگی های مختلف از
طریق واحدهای جدایی به ارث می رسد که ژن نامیده می شود .ژن ها عامل انتقال صفات موروثی از
هر جاندار (انسان ،گیاه ،جانور و  )...به نسل بعدی او هستند.
اختالل ژنتیکی ناتوانی است که علت تغییر با ایجاد فرم غیر طبیعی در قسمتی از یک ژن یا همه آن
اتفاقی می افتد .اختالالت ژنتیکی می توانند به سایر اعضا خانواده از طریق ارث منتقل شوند.
حدود  %51از موارد معلولیت های مختلف مانند :نابینایی ها ،ناشنوایی ها و عقب ماندگی های ذهنی به
دلیل اختالالت ژنتیکی ایجاد می شوند .بیشتر بیماری های ژنتیکی قابل درمان نیستند ،ولی قابل
پیشگیری یا کنترل هستند .بنابراین پیشگیری مهم ترین کار برای کاهش بیماری های ارثی است و
مشاوره ژنتیک هسته اصلی آن را تشکیل می دهد.
مشاوره ی ژنتیک:
مشاوره زنتیک گامی موثر در کم کردن معلولیت هاست .پیشگیری از اختالالت ژنتیک و مادرزادی
جنبه های مختلفی را در برمی گیرد که «مشاوره ی ژنتیک» هسته ی اصلی و بخش مهم این خدمات را
تشکیل می دهد ،زیرا مشاروه ی ژنتیک یک مسیر را از تشخیص و برآورد خطر تکرار بیماری تا
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راهنمایی افراد برای انتخاب بهترین راه و درمان یا رماجعه به مراکز دیگر را طی می کند .مشاوره ژنتیک
با باالبردن سطح اطالعات و آگاهی مردم ،نقش موثری را در پیشگیری از بروز معلولیت های ژنتیکی
و مادرزادی به عهده دارد .باید یادآوری کرد که در مشاوره ی ژنتیک تشخیص بیماری از اهمیت
خاصی برخوردار است و اهمیت کلیدی دارد.
مرکز مشاوره ی ژنتیک
مرکزی است که در آن خدمات مشاوره ی ژنتیک با حضور پزشک متخصص یا پزشک عمومی که
دوره ی آموزشی مشاوره ی ژنتیک سازمان بهزیستی کشور را گذرانیده است ،ارائه می شود .در
صورت نیاز به انجام دادن آزمایش های تخصصی مراجعین را به آزمایشگاه های معتبر معرفی می کنند
تا پس از آماده شدن جواب آزمایش های درخواستی توصیه های الزم و نهایی توسط مشاور ژنتیک
مرکز به مراجعین ارائه شود.
چه کسانی نیاز به انجام مشاوره ی ژنتیک دارند؟
در این موارد ،افراد ،زوجین یا خانواده ها از مشاوره ی ژنتیک استفاده می کنند:
نگرانی از خطر بروز مکرر یک بیماری فامیلی ،ازدواج فامیلی ،سابقه ی عقب ماندگی ذهنی در خانواده
یا بستگان نزدیک ،نقص های متعدد مادرزادی ،کوتولگی و اختالل رشد ،سابقه ی اختالالت سوخت
و ساز مواد در افراد خانواده ،مانند بیماری فنیل کتونوری ،شکل و قیافه ی غیرطبیعی ،ناشنوایی ،ابهام
تناسلی ،اختالل در بلوغ ،نازایی ،سقط های مکرر ،مرده زایی ،حاملگی در سنین بیش از  35سال،
رویارویی با عوامل محیطی ناهنجاری زا در دوران بارداری ،مانند اشعه ،دارو ،مواد شیمیایی و عوامل
عفونی ،اختالالت عصبی -عضالنی و بیماری های عصبی مزمن و پیشرونده ،سرطان ،دیابت ،بیماری
های قلبی و ، ...کسب اطمینان از ناقل نبودن یک بیماری ژنتیکی شایع در جمعیت (مثل تاالسمی،
هموفیلی ،کم خونی داسی شکل و  ، )........زنان بارداری که نتیجه ی سونوگرافی یا غربالگری و
آزمایش قبل از تولد درآنان افزایش خطر نقص ها یا عوارض را نشان می دهد .تشخیص ،تقاضا و
احساس نیاز فرد برای انجام مشاوره
بهترین زمان برای انجام مشاورة ژنتیک و مراحل انجام آن:
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بهترین زمان انجام مشاوره ی ژنتیک قبل از ازدواج است ،ولی قبل از بارداری ،در دوران بارداری و
پس از تولد اولین فرزند ناهنجار هم می توان برای انجام مشاوره ی ژنتیک مراجعه کرد.
چگونه باید برای انجام دادن مشاوره ژنتیک آماده شد؟
 -0گرفتن وقت از مرکز مشاوره ژنتیک ،بدلیل آن که جلسه اول مشاوره ژنتیک حداقل بین  31تا 15
دقیقه وقت نیاز دارد.
 -2جمع آوری اطالعات در مورد سالمت اعضای فامیل شامل ،جزئیات آن در مورد بیماری های
خانواده های مادر و پدر.
-3جمع آوری اطالعات در مورد ازدواج های فامیلی انجام شده در خانواده های پدر و مادر و سایر
اعضای فامیل.
 -1سئوال از اعضای خانواده در مورد بیماری های احتمالی موجود در خانواده و فامیل از جمله موارد
مبتال به عقب ماندگی ذهنی ،نقص های هنگام تولد ،ناتوانی ها ،سقط های مکرر ،مرده زایی ،بیماری
های شدید دوران کودکی یا سرطان.
 -5به همراه بردن کپی مدارک پزشکی ،نتایج آزمایشگاهی یا بررسی های ژنتیکی انجام شده قبلی بر
روی هر یک از اعضای خانواده یا فامیل با یک بیماری شناخته شده ژنتیکی که می توان در زمان مراجعه
جهت انجام مشاوره ژنتیک کمک کنننده باشد.
 -0لیستی از کلیه سوال هایی که در مورد نگرانی های فرد مراجعه کننده تهیه شده است.
-0پرداخت تعرفه( هزینه ها طبق تعرفه دریافت می شود مگر برای اشخاص تحت پوشش سازمان )
دفترپیشگیری از آسیب ها
فعالیت های دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی در راستای اهداف پیشگیرانه پایه ریزی شده است
.
گروه همیاران سالمت اجتماعی
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مداخالت و اقدامات جامعه محلی در سازمان بهزیستی کشور ،پیشینه ای نزدیک به دو دهه دارد و به
اواخر دهه  0301باز می گردد .به طور مشخص می توان به تجربه همکاری در اجرای طرح «شهرسالمِ»
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدرکوی  03آبان شهرری ومحله سورودربندرعباس در سال 0305
اشاره کرد .پس از آن ،تا سال  ،0311طرح تشکیل و ظرفیت سازی «همیاران سالمت روان» ابتدا در
چند استان پایلوت و بعد از آن در تمامی استان ها به صورت هماهنگ به اجرا در آمد.
از آنجا که مداخله و اقدامات مشارکت هدف اصلی گروه های همیار تلقی میشود لذا نام " طرح
همیاران سالمت روان هم راستا با برنامه راهبردی جدید معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی به "
طرح همیاران سالمت روانی -اجتماعی " تغییر می کند .در طرح همیاران سالمت اجتماعی
قصد بر این است تا توسعه محلی با تسهیل فرایند تشکیل گروه های محلی ،به تقویت جنبه های
«مشارکت شهروندی و ارتقای ظرفیت ها و توانمندسازی» بپردازد  .هم اکنون  020گروه همیار در سطح
کشور مشغول فعالیت می باشند .که از این تعداد تعداد  22گروه همیار در سطح استان فعالیت دارند.
 اهداف طرح :هدف کلی:
ارتقاء سالمت روانی -اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد توسعه محلی
اهداف جزئی:
تشکیل و افزایش جذب نیروهای داوطلب مردمی و محلی (تشکل سازی) و بسیج اجتماعی
افزایش ظرفیت و توان افزایی گروههای محلی
افزایش مشارکت محلی در اجرای طرح های ارتقای کیفیت زندگی ساکنین محله
تضعیف رویکردهای فردگرایانه
افزایش تعلقات و پیوند های درون گروهی در محله
 -1روش و راهبردها (استراتژی)
استفاده از فرصتها و منابع بومی و محلی
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ایجاد فضا و بستر مشارکتی فعال و مناسب برای شکل گیری ارتباط و تعامل سازنده و فراگیر
حمایت گیری برای پیشبرد برنامه های گروه
پایگاه های سالمت اجتماعی
هدف اصلی از اجرای این طرح عبارت است از« :ظرفیت سازی برای جلب مشارکت سازمان¬های
مردم نهاد محلی جهت فعالیت در حوزه ارتقاء سالمت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
با رویکرد توسعه محلی» .برای تحقق این هدف کلی ،دو هدف عملیاتی مد نظر است:
افزایش دسترسی سازمان های مردم نهاد به منابع ،جهت تقویت و ظرفیت افزایی فعالیت هایپیشگیرانه،
توزیع عادالنه منابع موجود بین سازمان¬های مردم نهاد موجود در سطح استان
راهبردها
جهت تحقق اهداف عملیاتی این طرح ،چهار روش راهبردی مد نظر است:
.0

شناسایی ظرفیت¬ها و منابع محلی و نهادهای دولتی

.2

توسعه و تجهیز منابع مورد نیاز برای جلب مشارکت محلی شهروندان

.3

فراخوان عمومی برای جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد

.1

انعقاد تفاهم نامه ،قرارداد و اقدام به فعالیت های دهگانه

.5

پایش و نظارت بر فرایندهای اجرایی

مراحل اجرای طرح
در راستای اجرای راهبردهای پنجگانه فوق ،فعالیت های این طرح در قالب  01مرحله تنظیم شده اند:
شناسایی قابلیت های موجود در سطح استان و شهرستان هاشناسایی مناطق و محله های نیازمند به پایگاهاولویت بندی برای جانمایی پایگاه سالمت اجتماعیمذاکره و رایزنی با مسئولین نهادهای دولتی جهت بهره برداری از ظرفیت¬های موجودفراخوان سازمان های مردم نهاد برای جلب همکاری در تاسیس پایگاه هاارزیابی و اولویت بندی سازمان های مردم نهاد متقاضی همکاری62

عقد تفاهم نامه با سازمان های مردم نهاد دارای شرایطتاسیس و راه اندازی و فعال سازی پایگاه سالمت اجتماعیپایش مستمر فرایندارزشیابی عملکرد پایگاه هادر حال حاضر تعداد  00پایگاه های سالمت اجتماعی در سطح استان در حال فعالیت هستند.
طرح رصد آسیبهای اجتماعی:
درفرآیندسـیاسـتگذاری کالن کشـور ،شناسایی و تحلیل روند جریانها و مسائل خرد و عمده آسیبهای
اجتماعی به عنوان یکی از مقدمات تعیین کننده در آینده نگری و رصـد آسیبهای اجتماعی ،نقش مهم
و اسـاسـی دارد و نتایج حاصـل از این فرآیند ،محور و مبنای وضـع سـیاستهای اصولی و هدفمند تلقی
میشود .براین اساس و نظر به اهمیت مشکالت اجتماعی ضرورت داشت که "دفتر پیشگیری از آسیب
های اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور"به عنوان یکی از متولیان این حوزه ،طراحی نظام رصــد را در
برنامه های خود قرار داده وتوجه بیشتری به تغییرات روند آسیب های اجتماعی و تعیین کننده های آن
داشـته باشد .در این ارتباط عوامل محافظ و خطر آسیب های اجتماعی مورد شناسایی قرار می کیرد تا
مداخالت پیشــگیرانه در عرصــه ی آســیب های اجتماعی به اجرا در آید .رصــد آســیبهای اجتماعی و
عوامل سـببشـناختی آنها در سـطح کشور این امکان را به برنامه ریزان اجتماعی می دهد تا با توجه به
وضــعیت موجود و ســیر تغییرات این عوامل ،برنامه های اجتماعی و فرهنگی مناســب تری را برای
پیشــگیری و کنترل آســیب های اجتماعی طراحی کنند .این ســامانه امکان دســترســی به اطالعات در
ســطوح مختلف تصــمیم گیری را فراهم می آورد ،در عین حال متناســب با این ســطوح ،گزارش های
تحلیلی دائم را در اختیار برنامه ریزان و ساستگذاران قرار خواهد داد.
اهداف طرح :
هدف از رصـد آسیبهای اجتماعی و تعیین کنند های آن (سراج)  -0شناخت وضعیت موجود و داشتن
تصـویری روشـن از وضـعیت آسـیب های اجتماعی در اسـتان های کشـور  -2بررسـی روند آسیبهای
اجتماعی  -3شــناســایی عوامل تعیین کننده آســیب های اجتماعی در کشــور -1طراحی برنامههایی
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مناســب برای کاهش آســیب اجتماعی اولویتدار و همچنین برنامه های برای پیشــگیری از عوامل
سببشناختی و افزایش عوامل محافظتی.
شرح وظایف و فعالیت ها
 -0تشکیل و سازماندهی تیم پرسشگری
 -2شرکت در جلسه توجیهی آموزش نحوة تکمیل پرسشنامه ها
 -3مطالعه راهنمای پرسشگری و رعایت ضوابط موجود در آن
 -1آشنایی و تسلط برپرسشنامه
 -5آشنایی با نحوة معرفی سراج به پرسش شونده
 -0آشنایی با نحوة پرسشگری
 -0رعایت چارچوب نمونه گیری و نحوه انتخاب پرسش شوندگان )روش نمونه گیری(.
 -1هماهنگی با مسئوالن اجرایی طرح
 -1حفظ ،نگهداری وتحویل پرسشنامه ها در پایان جمع آوری داده ها
 -01ارسال پرسشنامه به ستاد کشوری ( تهران)
 -00عقد قراداد برای اجرای عملیاتی برنامه با بخش غیر دولتی همکار.
در سال  10این طرح در سه شهرستان بندرعباس ،لنگه و خمیر و روستاهای تابعه با حضور  21پرسشگر
آموزش دیده با حجم نمونه ی  3015نفری اجرا گردید.
 طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزیبا توجه به این برنامه و بررسـی رویکرد ها و راهکارهای پبشـگیری ار آسیبهای اجتماعی نشان می
دهـد که مشـــارکت اجتماعی و ظرفیت ســـازی برای جلب حمایت و نیز توانمند ســـازی مخاطبین و
ذینفعـان در طراحی و اجرای برنـامه های پیشـــگیری از اســـیبهای اجتماعی می تواند موجب افزایش
کارایی و اثر بخشـی گردد  .این رویکرد بویژه در گروه سنی کودکان و نوجوانان بدلیل تاثیر همساالن
بر یکـدیگر عالوه بر این کـه زمینـه ارتقـای دانش و اگـاهی انان را فراهم می کند توانمندی و ظرفیت
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الزم برای ترویج پیامهای پیشـگیری و شناخت مسائل و ارائه راه حل های خالقانه در زمینه پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی را برای نوجوانان و کودکان موجب می شود .
برهمین اســاس وزارت آموزش و پرورش و ســازمان بهزیســتی کشــور طی تفاهم نامه ای مشــترک فی
مابین که اجرای طرح توســط اموزش و پرورش و نظارت و تربیت تســهیلگر برعهد ســازمالن بهزیســتی
می باشد منعقد نموده است.
اهداف این طرح:
 -0ارتقای توانمندی های دانش آموزان در زمینه شـــیوه های همیاری اجتماعی در برابر پیشـــگیری از
آسیبهای اجتماعی
که شامل :افزایش شناخت نسبت به مسائل و اسیبهای اجتماعی دانش اموزان
اصالح نگرش در جهت جمع گرایی و کار گروهی وافزایش مهارتهای کار گرو هی و مشارکتی
 -2ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت دانش امو زان برای پیشگیری از اسیبهای اجتماعی نوجوانان
که شامل :ایجاد ظرفیت برای تمرین و انجام فعالیتهای گروهی و مشارکتی
ایجاد سازو کار تشویقی برای حمایت از ابتکارات جمعی دانش اموزان
ایجاد و توسعه شبکه سازی و روابط مشارکتی دانش اموزان
جامعه هدف  :نوجوانان دختر و پســر ســن  01ســال پایه هشــتم تحصــیلی و معلمان دروس ســبک
زنـدگی یـا مطـالعـات اجتمـاعی کـه در این طرح از نقش معلمی و معلم محوری خارج شـــده و نقش
تسهیلگر را در جهت پیشبرد فرایند مشارکتی همراه و حامی دانش اموزان می باشد را دارند
محصول نهایی طرح :اجرای پروژ ه های تدوین شده گروهی و مشارکتی توسط دانش اموزان در
جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی که کلیه پروژهای برتر در مراسم اختتامیه و حمایت گیری طرح
به صورت کتابچه به همراه دیگر دست آوردهای دانش اموزان در معرض دید عموم و مسئولین مجری
و ناظر طرح ووالدین و سایر دانش اموزان به نمایش گذاشته می شود
از سال  15برای دومین سال با هدف کمک به پیشگیری از آسیب های اجتماعی در گرو های سنی
نوجوانان از طریق اجرای طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در مدارس فعالیتهای گروهی و
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مشارکتی صورت گرفته که بر اساس آمار سال 10از مجموع  31مدرسه و  01کالس شرکت کننده
در این طرح تعداد  0000دانش آموزان تحت پوشش قرار گرفتند.
پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی :
اسـتفاده از فضـای مجازی و حضـور در انواع شبکه های اجتماعی امروزه یکی از موضوعاتی است که
نقش آن در زندگی مردم جوامع توسـعه یافته دارای اهمیت بسـیار است و به بخش جدایی ناپذیری در
مناســـبات نیازها و تعامالت مردم تبدیل شـــده اســـت .با توجه به اینکه جامعه ما از بسـ ـیاری جهات به
فناوری اطالعات به صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم وابسـته است و فضای مجازی فرصت تبدیل شدن
یک جامعه جعانی را فراهم آورده اســت در این خصــوص فعالیت فضــای مجازی با نگاه صــیانت از
کـاربران آن در اســـتفاده صـــحیح و ایمن از ابزارهای نوین ارتباطی در حفظ اطالعات شـــخصـــی و
حمایتهای حقوقی الزم اســت عموم مردم نســبت به این پدیده آشــنایی داشــته باشــند تا با امنیت خاطر
بیشترین بهره وری را از آن داشته باشند.
این برنامه با هدف آگاهســازی و ایجاد حســاســیت اجتماعی به آحاد مردم در نظر گرفته شــده اســت و
قصد اصلی آن کاهش عوامل خطر  .افزایش عوامل محافظ در برابر تهدیدات فضای مجازی می باشد.
هدف کلی:
پیشگیری از تهدیدات فضای مجازی از طریق برنامه های آگاهسازی
اهداف اختصاصی:
 ارتقای کیفیت و مهارت زندگی  .اجتماعی و خانوادگی کاربران
 سـاماندهی و هدایت منابع موجود ،شـناسایی و جذبو ارتقای اثربخشی منابع صرف شده در
این خصوص
 سعی در ایجاد تغییر نگرش در مردم در ارتباط با زندگی دیجیتال و فضای مجازی
 افزایش آگاهی به گروه مخاطب در مورد اسـتفاده بهینه و همچنین نحوه تشخیص خطرات
بالقوه آن
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 پوشـــش دهی کودکـان ،نوجوانـان و بزرگســـاالن در گفتگوهـای تعاملی درباره خطرات
آنالین
 توانمندسازی مخاطبین در خصوص کاهش تهدیدات فضای مجازی
 اقدامات و فعالیتها:
 شناسایی ذینفعان(نهادهای دولتی و غیردولتی) در ارتباط با موضوع
 تهیه محتوای آموزشی متناسب با ظرفیتها و مالحظات بومی و فرهنگی استان
 پیشبرد برنامه در استان(هماهنگی اجرایی با سخنرانان و تسهیلگران اجرایی)
 برنامه ریزی جهت برگزاری نشستها و سمینارها
 دعوت از صاحبنظران و عالقمندان این حوزه
 انتخاب مدرسین از استان
 مستندسازی و تهیه گزارش مکتوب از فعالیتها
مجموعه شرح فعالیتهای صورت گرفته در طرح پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی:
 اجرای دو عنوان پژوهش کاربردی (پیمایش رفتار کاربران فضای مجازی -تدوین و ارزیابی
اثربخشی بسته آموزشی ویژه نوجوانان
 چاپ دوکتاب عنوان ( ویژه کودکان -ویژه نوجوانان) :سفری به دنیای مجازی -راهنمای
استفاده از فضای مجازی
 طراحی و تولید کیف جای موبایل
 تهیه و چاپ پوستر
 تهیه شعار های تبلیغاتی
 تهیه اسالید برای پخش در جلسات و نشسستها
 تهیه جزوه آموزشی
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 برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی ویژه نوجوانان و والدین با سرفصلهای :تعریف فضای
سایبر-فواید فضای مجازی-دالیل گرایش به شبکه های اجتماعی-آسیبهای اجتماعی و
عوارض خانوادگی و اجتماعی فرهنگی فضای مجازی و...

 دفتر پیشگیری و درمان اعتیادخدمات پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد:
برنامه ای است که در اجتماعات کوچک با رویکرد محیطی – اجتماعی و با مشارکت ذینفعان آن
اجتماع به منظور کاهش بروز اعتیاد از طریق کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظ در همان
اجتماع انجام می شود .دیدگاه حاکم بر این برنامه ارتقای سالمت روانی – اجتماعی جهت قادر نمودن
اجتماع ها به کنترل بیشتر بر سالمت و زندگی خود می باشد .
محیط های تحت پوشش برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد:
 پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد در محیط های آموزشی پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد در محیط کار پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد در محالت پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد با رسانهنحوه فعالیت:
 کارشناس برنامه قبل از ورود به اجتماع به شناسایی اجتماع موردنظر بپردازند .شناسایی میتواندشامل نیازها ،نگرشها ،اعتقادات ،افراد کلیدی و مسئولین باشد.
 با افراد کلیدی یا مسئوالن اجتماع برای توجیه برنامه قرار مالقات گذاشته میشود . در صورت موافقت مسئوالن یا افراد کلیدی ،جلسهای با دعوت از اعضای آن اجتماع تشکیلمیگردد که طی آن ،برنامه توسط کارشناسان و مسئوالن سازمان و مدیران ارشد و افراد مؤثر یا
کلیدی توضیح و به پرسشهای افراد اجتماع پاسخ داده میشود .این قسمت از کار میتواند بصورت
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همایش ،جلسه بحث و گفتگو و بحث گروهی متمرکز یا فعالیتهایی از این قبیل (به صالحدید
کارشناس برنامه و مسئولین) تشکیل گردد .بسته به شرایط ،میزان ساعت و تعداد روزها قابل تغییر
است.
 بعد از آموزشهای الزم و توافق افراد داوطلب کیفیت همکاری مشخص شده و تیم یا تیمهایپیشگیری اجتماعمحور از اعتیاد تشکیل میگردد.
 تیم یا تیمها با همکاری کارشناسان برنامه در قالب جلسات متعدد به نوشتن برنامهای با توجه بهاهداف و راهبردهای طرح پیشگیری از سوءمصرف مواد با رویکرد اجتماعمحور مبادرت میورزند.
خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد:
الف) درمان و بازتوانی شامل کلیه فعالیت هایی است که جهت شناسایی  ،کمک  ،مراقبت و بازگشت
مجدد افراد دچار مشکل ناشی از مصرف مواد اعتیاد آور انجام می شود .درمان با سه هدف کاهش
وابستگی به مواد اعتیاد آور ،کاهش عوارض مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر و تضمین دستیابی
به باالترین سطح توانایی جسمی ،روانی و اجتماعی مصرف کنندگان برنامه ریزی می شود.
ب) زیان کاهی( کاهش آسیب):شیوه زندگی معتادان آنها را به طور خاص در مقابل بیماری های منتقل
شونده از راه مقاربت یا خون ( مانند هپاتیت و ایدز) آسیب پذیر می سازد .فعالیتهای زیانکاهی اساساً با
هدف کاهش عواقب منفی بهداشتی (کاهش گسترش ایدز و هپاتیت) ،اجتماعی ( کاهش ارتکاب جرم
) و اقتصادی ( کاهش هزینه مواد ) طراحی می شوند و در سالهای اخیر رو به گسترش هستند.
با توجه به موارد پیش گفت شرح خدمات هر مزکز به تفکیک عبارتند از:

مراکز گذری روزانه (:)GIC
مرکزی که به افراد با اختالل مصرف مواد مخدر با روان گردان (معتادان) که قادر یا حاضر به
ترک دائم نیستند جهت کنترل و کاهش رفتارهای پر خطری که منجر به آسیب به خود جامعه یا سایر
افراد شده  ،خدمات کاهش آسیب را ارائه می دهد  .این مراکز برای کنترل آسیب های اعتیاد به وجود
امده و معتادان پر خطر و در معرض ابتال به بیماری های عفونی نظیر ایدز  ،و هپاتیت با مراجعه به این
69

مراکز از امکانات رایگان برنامه سوزن و سرنگ ( )NAPوسایل تزریق ایمن و کم آسیب و برنامه های
آموزشی رایگان این مراکز استفاده می کنند .

تیم های سیار مستقل:
تیمی است حداقل دو نفره که به معتادانی که به مراکز مراجعه نی کنند (دور از دسترس هستند
) خدمات کاهش آسیب ارایه می کند .برنامه یاری رسانان یکی از روش های مهم و اثر بخش برای
کمک به پیشگیری از ابتال به اج ای وی است که در این روش گروه همساالن با تنظیم مالقات با گروه
هدف (مثال معتادان تزریقی ) در نوبت های منظم در پاتوق های آنها حضور یافتهو به آموزش و ارایه
خدمات ( )NSPتوزیع سرنگ و سر سوزن استریل مبادرت می کنند  .تیم های امداد رسان سیار معموال
به صور تیم های دو تا سه نفره در تمامی روزهای هفته به جز ایام تعطیل نسبت به شناسایی محل های
پر خطر (مکان استقرار معتادان تزریقی) اقدام کرده و به آن ها خدمات رسانی می کنند .یکی از روش
هایی که در سراسر دنیا برای کاهش آسیب در میان مصرف کنندگان مواد – به ویژه آن دسته از مصرف
کنندگانی که تمایلی به مراجعه به مراکز گذری و پناهگاه ها ندارند به کار گرفته می شود .
مراکز سیار
مراکز سیار به طور معمول مواردی از قبیل ارایه سوزن و سرنگ و سایر ابزارهای مورد نیاز
تزریثق را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند ،سوزن و سرنگ های آلوده را جمع آوری می
کنند  ،اطالعات و آموزش های مربوط به کاهش آسیب را به مصرف کنندگان منتقل می کنند و
مداخالت مختصری نیز انجام می دهند  .گروه هدف این مراکز را گروههای به حاشیه رانده شده تشکیل
می دهند .مصرف کنندگان بی خانمان به ویژه زنام مصرف کنندگان دارای سایقه کیفری مهاجران و
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پناهندگان  ،از جمله گروههایی هستند که از سوی جامعه با انگ و تبعیض مواجه هستند و همین امر
کانع از بهره گیری مناسب آنها از خدمات درمان و کاهش آسیب موجود در جامعه می شود  .استفاده
از مراکز سیار دسترسی به این دسته از افراد و آموزش و خدمات رسانی به آنها را امکان پذیر می سازد.
سرپناه شبانه (شلتر)
مراکز کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که با مجوز سازمان بهزیستی
کشور برای اسکان موقت یا شبانه افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان با هدف کاهش
آسیب اعتیاد  ،در افراد تاسیس می شود .
اقامتی میان مدت
مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که به صورت اقامتی
داوطلبانه و میان مدت با رویکرد سم زدایی فعالیت می کند (.ترجیحا با مشارکت گروههای همتا
خودیار)
اقامتی بلند مدت ()TC
مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که با رویکرد تغییر رفتاری
و شناختی و با هدف ارائه درمان و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان به صورت شبان
روزی طی حداقل سه تا شش ماه  ،خدمات درمان غیر دارویی را مانند خدمات روان شناختی  ،مشاوره
آموزش خانوادده  ،تشکیل گروههای خودیار  ،خدمات مدکاری اجتماعی و پیگیری پس از ترخیص
ارائه می نماید.
درمان نگهدارنده با متادون ()MMT
منظور از درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست اپیویبدی در پرتکل درمان با
داروهای آگونیست ترکیبی از درمان دارویی (متادون ،بوپرنورفین و تنتوراپیوم یا شربت تریاک
)مداخالت روانی  ،اجتماعی است که توسط گروه چند رشته ای از درمانگران ارائه می گردد  .استفاده
از داروهای اگونیست آپیوپیدی به صورت نگهدارنده  ،عالیم ئ نشانه های محرومیت را برطرف نموده
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 ،وسوسه را کاهش داده یا از بین می برد و اثرات نشئه ةآور ناشی از مصرف مواد افیونی غیر قانونی را
مسدود می نماید .
درمان نگهدارنده با بوپرنورفین
تعریف مراکز درمان نگهدارنده با بوپررنورفین مشابه همان تعریف درمان نگهدارنده با متادون
است .
سم زدایی سرپایی
مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد یا روان گردانی است که به صورت روزانه خدمات
دارویی به شیوه درمان سم زدایی و یا درمان نگهدارنده و درمان غیر داروئی را به افراد با اختالل مصرف
مواد مخدر یا روان گردان ارائه دهد  .به مرکزی اطالق می شود که اغمکانات ارائه خدمات دمان
دارویییبرای مصرف کنندگان کواد مخدر و یا روان گردان را داشته باشد .
سم زدایی بستری
مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که خدمات درمان سم
زدایی (شامل دارویی و یا غیر داروئی ) و خدمات غیر دارویی
مراکز ماده 16
مراکز دولتی و مجاز (غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد )نگهداری  ،درمان و
کاهشض آسیب معتادان موضوع ماده (00متجاهر) قانون می باشند که در این مراکز خدممات بهداشتی
و درمانی مورد نیاز افراد مشمول ارائه می شود.
مرکز توانمند سازی و جامعه پذیری
مرکزی است که در فاصله زمانی بین درمان معتادان و بازگشت به اجتماع به افراد بهبود یافته
ای که امکان باز گشت به خانواده برای انها وجود ندارد  ،خدمات مددکاری و اقامتی ارائه می کند .
در این مراکز با مداخله مددکاران زمینه حضور بهبود یافتگان در خانواده فراهم خواهد شد.
فلوچارت فرآیند درمان و بازتوانی معتادین:
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لیست مراکز تحت پوشش معاونت پیشگیری
ردیف نام

نام مرکز

آدرس مرکز

نوع مرکز

تلفن تماس

شهرستان
1

بندر

آپادنا

عباس
2

بندر

آسمان آبی

عباس
3

بندر

احیاء

عباس
4

بندر
عباس

مهر

مراکز درمان و

شهر نمایش – آزادگان – ساختمان

بازتوانی سرپایی

آپادانا طبقه 1

مراکز درمان و

خیابان شهید جعفری  -جنب درمانگاه 762228449

بازتوانی سرپایی

قائم

مراکز درمان و

خیابان امام موسی صدر به طرف چهار 7632252930

بازتوانی سرپایی

راه بلوکی روبروی بانک کار آفرین

مراکز درمان و

بلوار جمهوری کوچه آدینه یک

بازتوانی سرپایی
73

763344217

764215540

5

بندر

شفابخشان آتیه

مراکز درمان و

چهار راه فاطمیه -روبروی

عباس

جنوب

بازتوانی سرپایی

شیرینکده -ساختمان مارال – طبقه

بندر

حیات سبز

مراکز درمان و

9122098188

چهارم
6

عباس
7

بندر

بازتوانی سرپایی
امید هرمزگان

عباس
8

بندر

9

شفا
فردا

عباس
10

بندر

رازی مهر

عباس
11

بندر

پرواز

عباس
12

بندر

دریا

عباس
13

بندر

ایران زمین

عباس
14

بندر

آفتاب

عباس
15

بندر
عباس

مراکز درمان و

بلوار سید جمال الدین ساختمان شفا

762239591

بازتوانی سرپایی

عباس
بندر

سه راه هتل هما – محله اسالم آباد

9177612133

ایمان

76322661

مراکز درمان و

چهار راه مرادی -پاساژ اشکان طبقه

بازتوانی سرپایی

دوم

مراکز درمان و

چهار راه مرادی – طبقه فوقانی

بازتوانی سرپایی

داروجانه مشیر طبقه جهارم -

مراکز درمان و

فلکه شاه حسینی مجتکع نرگس طبقه

بازتوانی سرپایی

دوم

مراکز درمان و

خیابان دانشگاه جنب پیتزا مثلث –

بازتوانی سرپایی

طبقه جهارم

مراکز درمان و

بین اتو تاج و شهربانی جنب نان

بازتوانی سرپایی

برکت

مراکز درمان و

بلوار سید جمال الدین ساختمان فارابی 763223209

بازتوانی سرپایی

طبقه سوم

مراکز درمان و

نرسیده به چهار راه سازمان کوچه

بازتوانی سرپایی

مهیار 5

مراکز درمان و

خیابان شهید کازرونی ساختمان مهر

بازتوانی سرپایی

وماه
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762232867
762234856
766676652
762247423

762239984
763347221

16

بندر

راز خوشبختی

عباس
17

بندر

بازتوانی سرپایی
باران

عباس
18

بندر

19

پویش
آینده

عباس
20

بندر

21

رهپویان

22

مهر تابان
روناک رهجو

عباس
23

بندر

ندای سالمت

عباس
24

بندر

فانوس

عباس
25

بندر

26

رهایش
پاک و پویا

عباس
27

رودان

مراکز درمان و

چهار راه فاطمیه ساختمان زیگورات

7632239352

مراکز درمان و

ابتدای زیبا شهر روبروی درمانگاه

9900588160

مراکز درمان و

سه راه جهانبار جنب برج اقتصاد

بازتوانی سرپایی

ساختمان بازرگان طبقه  2واحد 3

مراکز درمان و

چها راه دانشگاه طبقه فوقانی پرده

بازتوانی سرپایی

سرای کاخ طبقه 1واحد 00

مراکز درمان و

بیست متری درخت سبز روبروی

بازتوانی سرپایی

دبیرستان مصطفی خمینی

مراکز درمان و

رسالت شمالی ساختمان اهورا طبقه 0

7633351490
9366066913
9178643161
7633685564

بازتوانی سرپایی

عباس
بندر

بازتوانی سرپایی

کوچه میثم 20

بازتوانی سرپایی

عباس
بندر

مراکز درمان و

بلوار امام حسین -شهرک نبوت-

9112923832

بازتوانی سرپایی

عباس
بندر

مراکز درمان و

شهرک توحید کوچه نبوت 0

7633704563

بازتوانی سرپایی

عباس
بندر

مراکز درمان و

اسالم اباد بلوار ثار اهلل

7634512397

نور

مراکز درمان و

بندر عباس-دو هزار – خیابان آتش

بازتوانی سرپایی

نشانی

مراکز درمان و

بندر عباس -چهار راه گفتگوی تمدن 9177637247

بازتوانی سرپایی

ها -ساختمان تصفیه آبا باران

مراکز درمان و

بلوار انقالب_ جنب دفتر خدمات

بازتوانی سرپایی

ارتباطی فاضلی
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9338080717

9125446144

28

بندر

جهان پاک

خمیر

مراکز درمان و

خیابان گمرک

9173633177

بازتوانی سرپایی

29

پارسیان

سروش

30

پارسیان

امید

31

کیش

حامی

32

کیش

رها

33

میناب

ارغوان

34

میناب

بهروان

35

جاسک

هور

36

قشم

ساحل

37

قشم

راه نو

38

قشم

ناجی

39

قشم

آتیه

مراکز درمان و

خیابان رازی

7644622048

بازتوانی سرپایی
مراکز درمان و

خ معلم جنب بازرگانی

7644622727

بازتوانی سرپایی
مراکز درمان و

ششصدوپنجاه دستگاه الین چهار

7643434555

بازتوانی سرپایی
7634345290

مراکز درمان و

بلوار خاتم االنبیا نبش خیابان کرانه

بازتوانی سرپایی

ساختمان پزشکان خاتم

مراکز درمان و

بلوار امام خمینی –روبروی مسجد

بازتوانی سرپایی

ابوالفضل-طبقه دوم-ساختمان دانشور

مراکز درمان و

بلوار امام خمینی-کوچه امام خمینی7652227543 -

بازتوانی سرپایی

جنب نانوایی

مراکز درمان و

خیابان فرمانداری -کوچه آموزش 9125645916 -2

بازتوانی سرپایی

روبروی مدرسه بصیرت

مراکز درمان و

روستای درگهان

7652228942

9176469497

بازتوانی سرپایی
مراکز درمان و

بلوار ولی عصرجنب داروخانه نیلو

7635228203

بازتوانی سرپایی
مراکز درمان و

جنب آزمایشگاه جعفری

7635224404

بازتوانی سرپایی
مراکز درمان و
بازتوانی سرپایی
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شهر سوزا

7635348388

40
41

بندر

نوید رهایی

مراکز اقامتی میان

بندرعباس -روستای آبشورک-بعد از 9173009157

عباس

آبشورک

مدت

تاالر ضیافت

بندر

شوق رهایی

مراکز اقامتی میان

بندرعباس -روستای باغو

عباس
42
43

مدت

بندر

گامی بسوی

مراکز اقامتی میان

نخل ناخدا خیابان بلوک زنی جنب

عباس

آرامش

مدت

تاکسی تلفنی غدیر

بندر

نیایش

مراکز اقامتی میان

روستای ایسین محله قلعه

عباس
44

بندر

45

پرپرواز
زندگی دوباره

عباس
47

بندر

طلوع بندر

عباس
48

بندر

50

مدت

انتظامی

مراکز اقامتی میان

بلوار راه آهن نرسیده به ایستگاه راه

مدت

آهن

مراکز اقامتی میان

بندر عباس -خونسرخ -محله تیاب

مراکز اقامتی میان

امید مهر

مدت

خیابان الزهرا -کوچه الزهرا 5

بندر

حیات پاک

مراکز اقامتی میان

بندرعباس -آبشورک -جنب کارگاه

عباس

جهان

مدت

بلوک زنی جمشید پارسا

بندر

بهبود راه نامدار مراکز اقامتی میان

عباس
51

مراکز اقامتی میان

روستای ایسین جنب پاسگاه نیرئی

بندر عباس -روستای چهچکور-

قشم

9191012419
9179570094
9175765570
9396395364

مدت

عباس
49

9179455360

مدت

عباس
بندر

9303798048

مدت
موسسه ترک

مراکز اقامتی میان

شهرستان قشم -طوال – پیراسته-

اعتیاد ققنوس

مدت

انتهای آسفالت جنب مسجد النبی
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9179042860

بندرعباس -بلوار شهید بهشتی -خیابان 9172112066
الشهدا -کوچه الشهداء 1

قشم

9173683254

9137113227

52

قشم

53

بندر

9176556040

آرامش بهبود

مراکز اقامتی میان

شهرستان قشم -محله سجادیه -غرب

قشم

مدت

اداره بهزیستی قشم

لبخند نو

مراکز اقامتی میان

خیابان گمرک – اولین تقاطع سمت

مدت

راست

بندر

ترک اعتیاد

مراکز اقامتی میان

بندر خمیر –رویدر -دهنو –خیابان

خمیر

آرامش رویدر

مدت

شهدا  511متر باالتر از آموزشگاه

55

میناب

راهی به سوی

مراکز اقامتی میان

جاده تیاب-شهمرادی-جنب تعمیرگاه 9177652119

نور

مدت

ذوالفقار

56

میناب

نوید زندگی

مراکز اقامتی میان

روستای بلبلی-جنب پاسگاه انتظامی

57

میناب

امید

58

میناب

59

میناب

60

میناب

61

بندر لنگه صدف

خمیر
54

9367863331
917009329

رانندگی

9359195911

مدت

62

حاجی
آباد

9178617603

مراکز اقامتی میان

دو راهی بهمنی -خیابان بهمنی-باغ

مدت

سوم سمت راست

چشمه های

مراکز اقامتی میان

میناب -شیخ آباد -جنب دکل ایرانسل 917968003

جوشان

مدت

نجات از مرگ

مراکز اقامتی میان

میناب -روستای حکمی-دوراهی

میناب

مدت

دهوسطی-جنب تعویض روغنی

پناهجویان

مراکز اقامتی میان

میناب -زهوکی

آنامیس

مدت

ایران پاک

مراکز اقامتی میان

روبروی پیتزا سفیر -جنب آموزشگاه

مدت

دریا ملوان جنوب

مراکز اقامتی میان

حاجی آباد 011 -متر بعد از پل

مدت

پایاری
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9179778834
9177652292
9173621455
9191012419

63

جاسک

64

جاسک

نوید زندگی

65

جاسک

نوید بازگشت

67

پارسیان

ماهان

68

سیریک

تولد دوباره

مراکز اقامتی میان

جاسک

مدت
مراکز اقامتی میان

جاسک -روستای گزدان
جاسک -روستای جاسک کهنه

9171204629
9359195911

مدت
9179440917

مراکز اقامتی میان

جاسک -خیابان طالقانی -کوچه

مدت

دریادالن -جنب اداره ثبت اسناد

مراکز اقامتی میان

پارسیان  -میدان انقالب  -جنب بوک 9387835595

مدت

زنی جوشکاری حمزوی

توانبخش

مراکز اقامتی میان

سیریک -محله پاالکو -روبروی

تندیس

مدت

سپاه -کوچه سوم
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رودان

آوای رهایی

مراکز اقامتی میان

رودان -بلوار انقالب -روبروی

مدت

دبیرستان حکمت -مجتمع شهدا

70

بندر

رها

کاهش آسیب

بندر عباس -سرباالیی کمربندی –

(مراکز گذری )

کوچه تعاون 21

بندر

پویندگان

کاهش آسیب

بندر عباس-نخل پیر مرد جنب بلوک

عباس

توسعه

(مراکز گذری )

زنی حمزوی

بندر

سیمای مهر

کاهش آسیب

بندر عباس-کوی ایت اهلل غفاری

عباس
71
72

عباس

9172082697
9381683978
9171600653
9367176095
9179602507

(مراکز گذری زنان کوچه غفار 25
)
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بندر

سیمای سالمت

عباس
74

بندر
عباس

کاهش آسیب ( سر بندر عباس -کوی ایت اهلل غفاری
پناه شبانه زنان)

آینده روشن

کوچه بعثت 05

کاهش آسیب ( سر بندر عباس -دو راهی ایسینی -کوچه
پناه شبانه)

آینده 2
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9367665092
9179398461

75

بندرعباس مرکز ماده 00

نگهداری،درمان و

بندرعباس-ایسین سرریگ دوم

9171600653

کاهش آسیب
بندرعباس مرکز توانمند

بندرعباس -ایسین -جنب پاسگاه

توانمندسازی

انتظامی

سازی و جامع
پذیری

 دفتر مشاوره و امور روان شناختیآموزش مهارت های زندگی
بر هر روز با شتاب گرفتن تحوالت محیطی و تغییر و تنوع در ساختار و فرهنگ جوامع ،بر میزان ابهام
و عدم قطعیت شرایط موجود و نیز پیچیدگی آسیب ها و مشکالت اجتماعی افزوده می شود .وجود
پدیده های اجتماعی مهمی مثل مهاجرت فزاینده ،شهرنشینی ،گسترش مناطق حاشیه نشین ،بیکاری و
 ...و نیز آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد ،همسر آزاری ،کودک آزاری و  ...ضرورت پرداختن به
اقدامات پیشگیرانه را بیش از هر زمان دیگری مطرح می سازد.
از همین رو سازمان بهزیستی با هدف ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی افراد و پیشگیری از آسیب
های روانی -اجتماعی ،به طرحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش مهارت های زندگی در چند بخش
پرداخته است.
آموزش مهارت های زندگی از مقطع پیش دبستانی تا دانشگاه:
آموزش مهارت های زندگی از مقطع پیش دبستانی تا دانشگاه و نیز محیط های کار با هدف نهایی
ارتقای سالمت روان و اجتماعی افراد جامعه که با همکاری وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم،
سازمانهای مختلف و  ...به شیوه آموزش فعال اجرا می شود.
آموزش مهارت های زندگی ویزه دانشجویان:
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ورود به دانشگاه یکی از مهم ترین فرازهای زندگی در مسیر تحول به هنجار انسان است .با شروع دوره
دانشجوئی یکی از مهم ترین مراحل زندگی ما آغاز می شود چرا که در طی این دوران می توان خود
را برای زندگی پس از تحصیل آماده کرد .از همین رو سازمان بهزیستی بخش اصلی آموزش مهارتهای
زندگی را در قالب سه کتاب به آموزش اختصاص داده است.
آموزش مهارت های زندگی در محیط های کار:
برای پاسخگویی به نیاز ارتقا ،مهارت های روانی -اجتماعی بزرگسال و کارکنان ادارات ،نیز بسته
آموزشی مهارت های زندگی ویژه بزرگسال با تأکید بر محیط کار تهیه و منتشر شده است.
آموزش پیش از ازدواج
آموزش پیش از ازدواج با هدف ارتقای سالمت روان و توانمندی افراد در انتخاب همسر و پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی از سال  0310در دستور کار سازمان بهزیستی قرار گرفت و در حال حاضر در
مدارس ،دانشگاه ها ،محیط های نظامی و  ...به شیوه آموزش فعال به اجرا می شود.
آموزش زندگی خانواده
آموزش زندگی خانواده با هدف ارتقای رضایت مندی و پایداری خانواده در قالب گروه های آموزشی
در سراسر کشور اجرا می شود .در این طرح به مباحثی از قبیل حل تعارض در خانواده  ،فرزند پروری،
عشق و صمیمیت و اخالق در خانواده پرداخته می شود.
آموزش زوج های جوان یکی از اقداماتی است که برای پیشگیری طالق توسط سازمان بهزیستی
صورت می گیرد .این برنامه به آموزش روابط صمیمانه به زوجهای جوان می پردازد.
زوج های جوانی که حداکثر  0سال از ازدواج آنها می گذرد می توانند در این کالس ها ثبت نام کرده
و نسبت به مسائلی که برای ادامه زندگی مشترک الزم است آگاهی پیدا کنند.
این کالسها  0تا  01جلسه ادامه می یابد و بحث هایی چون شناخت زوجین نسبت به هم ،چگونگی حل
اختالف سلیقه و رسیدن به یک نقطه مشترک و  ...توسط اساتید مجرب مطرح و تدوین می شود.
عالقمندان می توانند با مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان ثبت نام در این طرح اقدام کنند.
خدمات مشاوره ای
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هه ما خواهان برخورداری از ارتباطی گرم و صمیمی با سایر افراد اجتماع هستیم که هیچ گاه به سردی
نگراید و تلخ و غیرقابل تحمل نشود .گاه به نظر می رسد برای دست یافتن به چنین هدفی الزم است از
افرادی که آگاهی و اشراف کامل و بیشتری کمک را به ما بکنند .این امر ضرورت ارتباط با مشاور را
روشن می کند .سازمان بهزیستی نیز به عنوا یکی از متولیان امر بهتر زیستن افراد جامعه ارایه خدمات
مشاوره ای را به عنوان یکی از وظایف اصلی خود در نظر گرفته است .اما خدمات مشاوره ای در سازمان
به چند بخش متفاوت تقسیم بندی می شود که هر کدام از آنها می تواند مناسب حال بخشی از مردم
جامعه باشد.
مشاوره حضوری
سازمان بهزیستی به عنوان یکی از سازمانهای ارائه دهنده خدمات مشاوره وظیفه ارائه مجوز برای راه
اندازی مراکز غیر دولتی مشاور را به عهده دارد .در حال حاضر یک مرکز مشاوره حضوری دولتی و
 20مرکز مشاوره حضوری غیر دولتی در استان هرمزگان فعال می باشد .همه افراد با مراجعه به مراکز
مشاوره تحت نظر سازمان با تشکیل پرونده می توانند از خدمات مشاوره ای آنجا استفاده کنند .حتی
بر ای افرادی که قادر به تامین هزینه های خدمات مشاوره حضوری نیستند یارانه ای در نظر گرفته شده
که می تواند دسترسی افراد بیشتری از جامعه را به اینگونه خدمات برقرار سازد.
مشاوره تلفنی
در دنیای امروزی به دلیل افزایش جمعیت ،زندگی پر مشغله و فواصل مکانی طوالنی ،دستیابی به افراد
متخصص یاری رسان ،به راحتی امکان پذیر نیست .از طرفی آداب و رسوم اجتماعی ،سنت ها و باورهای
مردم گاه مانع از مراجعه افراد به متخصص یاری رسان یا بیان مشکالت از طریق حضوری می شود.
مشاوره تلفنی امکان آن را فراهم می سازد تا افراد نیازند در زمان دلخواه و در هر مکانی که به تلفن
دسترسی دارند بتوانند سریع و آسان با مشاور تماس بگیرند .تماس گیرندگان می توانند با کمترین هزینه
از کمک های مشاوران متخصص بهره مند شوند .تماس گیرندگان در معرفی خود آزاد هستند .آنها به
لحاظ چهره و مشخصات ظاهری ناشناس خواهند ماند .با این اوصاف نحوه ارائه مشاوره تلفی از طرف
سازمان بهزیستی به دو طریق خط  0111و مشاوره تلفنی خصوصی انجام می شود.
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1110
در این خدمت افرادی که مشکلی در زمینه های خانوادگی ،روانی ،شغلی ،تحصیلی و  ...دارند با شماره
تلفن  0111تماس می گیرند و مشاوران و روانشناسان آموزش دیده با استفاده از فنون و مهارت های
مشاوره تلفنی بدون اینکه اصراری برای شناسایی فرد داشته باشند به فرد خدمات مشاوره ارائه می دهند.
این مشاوره تلفنی هیچ هزینه ای جز هزینه مکالمات تلفنی برای تماس گیرنده ندارد.
طرح غربالگری اضطراب کودکان:
این طرح جهت کودکان  5و  0ساله به صورت سالیانه در پایگاه های ثابت و مهدکودک های شهرستان
های منتخب استان هرمزگان در حال اجرا می باشد .که هدف این طرح شناسایی زودهنگام اضطراب
کودکان ،ارجاع زودهنگام جهت مداخالت تخصصی ،افزایش اطالعات والدین در خصوص پیشگیری
از اضطراب کودکان می باشد.
خط ملی مشاوره اعتیاد
اگر در خانواده فرد معتاد دارید و با اینکه مشکوک به اعتیاد یکی از اعضا هستید و یا حتی می
خواهید اطالعاتی در مورد مواد مخدر و روش های درمان اعتیاد داشته باشید .این خط به شما کمک
می کند .این خط با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی کشور راه اندازی شد.
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اداره هماهنگی مؤسسات غیردولتی ،مشارکت های مردمی و اشتغال
دفتر اشتغال و کاریابی:
 مشوق حمایتی بیمه سهم خویش فرمای مددجو :وجهی اسـت که در راسـتای اجرای قانون اسـاسـی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بهزیستی کشور به
منظور تسـهیلگری و تثبیت اشـتغال مددجویان تحت پوشـش آن سازمان به فرد خود اشتغال حداکثر به
میزان  %23حداقل مزد تعیین شـــده کارگر مشـــمول قانون کار در آن ســـال و به مدت  5ســـال مطابق
دستورالعمل مربوطه،پرداخت می نماید .
 مشوق حمایتی بیمه سهم کارفرمای مددجو :وجهی اســـت که مطابق با قانون جامع دفاع از حقوق معلوالن ،ســـازمان بهزیســـتی کشـــور به منظور
تسهیلگری و ایجاد اشتغال مددجویان تحت پوشش آن سازمان به کارفرمایان بخش خصوصی در قبال
بکارگیری مددجوی مذکور به میزان  %23حداقل مزد تعیین شـــده کارگر مشـــمول قانون کار در آن
سال و به مدت  5سال مطابق دستورالعمل مربوطه ،پرداخت می نماید.
 یارانه ارتقای کارایی معلول :وجهی اســـت کـه مطـابق قـانون جامع دفاع از حقوق معلوالن ،ســـازمان بهزیســـتی کشـــور به منظور
تسـهیلگری و ایجاد اشـتغال معلوالن تحت پوشـش آن سـازمان به کارفرمایان بخش خصوصی در قبال
بکارگیری معلول مذکور با توجه به نوع و شـدت معلولیت به میزان  %51 - %01حداقل مزد تعیین شده
کارگر مشمول قانون کار در آن سال و به مدت حداقل  5سال مطابق دستورالعمل مربوطه پرداخت می
نماید .
دفتر مسکن

84

 واحد مسکونی در دست احداث برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستیکشور:
واحد مسـکونی اسـت که بر اساس اعتبارات مصوب سالیانه سازمان بهزیستی کشور عملیات احداث
آن شــامل واگذاری و تخصــیص زمین ،صــدور پروانه ســاخت ،پی ســازی ،اجرای اســکلت  ،ســفت
کاری و نازک کاری ،به منظور اسـکان مددجوی تحت پوشـش آن سازمان آغاز گردیده و هنوز به
مرحله واگذاری نرسیده است.
 واحد مسکونی واگذار شده برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور:واحد مسـکونی است که بر اساس اعتبارات مصوب سالیانه سازمان بهزیستی کشور در قالب احداث
یا خرید مسکن به مددجوی تحت پوشش آن سازمان واگذار گردیده است.
دفتر مشارکتهای مردمی
 مشارکت نقدی :وجهــی اســت کــه توســط شــخص حقیقــی یــا حقــوقی در راســتای اهــداف و برنامــه هــای ســازمان
بهزیســتی کشــور بــه صــورت آگاهانــه و داوطلبانــه بــه آن ســازمان در قبــال اخــذ رســید  ،واریــز بــه
حســاب مشــارکتهای مردمــی یــا ســایر روشــهای پــیش بینــی شــده توســط ســازمان بهزیســتی ،صــورت
می پذیرد.
شماره حساب مشارکت های مردمی بهزیستی301111031551130 :
شــــماره کــــارت بانــــک توســــعه تعــــاون بــــه نــــام مشــــارکت هــــای مردمــــی بهزیســــتی:
5121110122211100
شماره گیری  *033*1*0111111#از طریق تلفن همراه
 مشارکت غیرنقدی :85

کــاال یــا ملکــی اســت کــه توســط شــخص حقیقــی یــا حقــوقی در راســتای اهــداف و برنامــه هــای
ســازم ان بهزیســتی کشــور بــه صــورت داوطلبانــه بــه آن ســازمان صــورت مــی پــذیرد کــه ارزش
ریالی آن قابل محاسبه می باشد .
 مشارکت خدماتی :فعــالیتی آگاهانــه و داوطلبانــه اســت کــه توســط شــخص حقیقــی یــا حقــوقی در راســتای اهــداف و
برنامــه هــای ســازمان بهزیســتی کشــور بــه صــورت ارایــه دانــش ،تخصــص و مه ـارت خــود بــه آن
سازمان صورت می پذیرد و ارزش ریالی آن قابل محاسبه می باشد .

دفتر موسسات و مراکز غیردولتی
 -کمیسیون ماده  26سازمان بهزیستی کشور :
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مجمعــی اســت کــه بــا حضــور حــداقل  00نماینــده از معاونتهــا و دفــاتر ســتادی یــا اســتانی ســازمان
بهزیســتی کشــور بــه منظــور اجــرای مفــاد آیــین نامــه داخلــی مــاده  20قــانون "تنظــیم بخشــی از
مقــررات مــالی دولــت" درخصــوص تاســیس مراکــز و موسســات غیردولتــی تشــکیل مــی شــود .ایــن
مجمــع در ســطح عــالی در ســتاد ســازمان بهزیســتی کشــور بــا ریاســت رئــیس آن ســازمان و در
سطح استانی در ادارات کل بهزیستی استانها با ریاست مدیرکل استان می باشد.
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