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  ٢٦/٧/٩٠مصوبه شوراي راهبردي   :  ماموريت سازمان

سازمان بهزيستي كشور سازماني است تخصصي و معتبر در ارائه خدمات پيشگيري، اجتماعي، توانبخشي به افراد 

توانمندسازي   اجتماعي، معلولين و در راستاي  و  ارتقايدر معرض آسيب وآسيب ديدگان  كيفيت زندگي    سالمت 

كند. سازمان  ايفاد مي  اجتماعي  پيشرفت  رادر  موثر  نقش  زنان، سالمندان  به كودكان،  ويژه  توجه  با  آحاد جامعه 

با بهره گيري از  بهزيستي كشور با اتكا بر نيروي انساني متخصص و با تجربه به عنوان ارزشمندترين سرمايه خود و 

ج در  همواره  عمومي،  تام مشاركت  رضايتيهت  و   ن  نموده  تالش  در  ذينفعان  فعال  رفاه   حضوري  سطح  ارتقاي 

  اجتماعي كشور دارد.

 

 

  }} دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي فعاليت هاي{{

سازمان بهزيستي  

  نت امورمعاو
 توانبخشي 

معاونت امور  
 پيشگيري 

معاونت امور  
 اجتماعي 

معاونت امور  
 پشتيباني 

معاونت امور 
مشاركت هاي 

 مردمي
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  مقدمه : 
ابه     ميزان  بر   ، جوامع  و فرهنگ  در ساختار  تنوع  و  تغيير  و  با شتاب گرفتن تحوالت محيطي  روز  م عد  و   ام هر 

شرايط موجود و نيز پيچيدگي آسيب ها و مشكالت اجتماعي افزوده مي شود و نقش عوامل خانوادگي و   عيتقط

در  اجتماعي  رويكردهاي  اتخاذ  هم  و  ها  آسيب  اين  گسترش  و  ايجاد  در  هم  فردي،  عوامل  بر  عالوه  اجتماعي، 

اجتماعي سيب  آوامع ، مسئله  ه جهم  ر در  يگد  از سويي   پيشگيري و كنترل آنها پر رنگ تر و ملموس تر مي گردد.  

روبرو بوده است .   تمشكال  اين   با  امعه مانيز سالها ي متماديج  .به طرق مختلف  وجودداشته است  مرتبط با زنان

مي باشد مانند فراراز منزل ، خشونت خانوادگي و متاسفانه فحشا  اجتماعي    هاي  رشد آمارها  نشانگر شيوع آسيب

ج راب  كه زنگ خطري جدي ودر  مح  امعهي  را  نتيجهسوب شده  مناسب جهت    مسئولين  راهكارهاي  ارائه  به  ملزم 

  . نموده استاجتماعي  سيب  با اين آ  مقابله  

طبق      رو  اين  مورخ  از  مصوب  بهزيستي كشور  سازمان  تشكيل  به  راجع  قانوني  اليحه  واحده   ١٣٥٩/ ٢٤/٣ماده 

 ١٣٦٠شور با استناد به اين ماده قانوني در سالي كزيستبه  انزم، سا  ١٣٥٩مرداد ماه    ٢٤اصالحيه  و  شوراي انقالب  

نام   با  اندازي گرديد.   "ستاد سرپرستي و ارشاد سازمان بهزيستي كشور"دفتري  بهزيستي كشور راه  در سازمان 

 عي ماتغيير نام داد و در زير مجموعه معاونت امور اجت  "دفتر امورآسيب ديدگان اجتماعي    "بعدها اين دفتر به  نام  

  ادامه داد.  ه فعاليت خود به صورت گسترده تريزيستي كشور ببه  زمانسا

جلسه      آمده  بعمل  الحاقات  و  اصالحات  تربيت   ١١/١٣٧٥/ ١٩باالحاق  تجديد  خصوص  در  اسالمي  مجلس شوراي 

  ( اجتماعي  ديدگان  آسيب   ) اجتماعي  شماره و  منحرفين  به  وزيران  محترم  هيئت  مصوب  اجرايي  نامه  آئين 

و زنان آسيب ديده   ٧١/ ٣/ ٣رخ  مو  ه    /٨٥ت  /٦٠٦١٥ معرض آسيب اجتماعي حاد  زنان در  با دختران و  در رابطه 

اجتماعي سالم  زندگي  به  بازگشت  و  بازتواني   ، اصالح  منظور  به  بازپروري  مسئوليت  سازمان    آنان  اجتماعي  به 

زنان و كودكان   از  مايتت حجهر  د  "دفتر  امور آسيب ديدگان اجتماعي  "  ١٣٧٧بهزيستي محول گرديد از سال  

آسيب ديده اجتماعي و درمعرض آسيب هاي اجتماعي فعاليت هاي خود را توسعه داد، و گروه هاي هدف بيشتري 

  را در راستاي هدف كلي دفتر در برنامه كاري خود قرار داد. 

ور به فعاليت  مذكدات ستنم  برهمچنين با تصويب اليحه فوريت هاي اجتماعي نيز برنامه اورژانس اجتماعي با عالوه 

در   از سال   ١٥٠خود در سراسر كشور و توسعه آن  تدوين فعاليت هاي متعددي  با  لذا  ادامه مي دهد.  شهرستان 

خدمات تخصصي خودرا در سطح ملي ارائه مي نمايد.  كه در زير به آنها با تاكيد بر فعاليت هاي انجام شده   ١٣٧٧
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آسيب ديده اجتماعي و همچنين كاهش طالق اشاره خواهد    ب وآسي  عرضم   دردر حوزه زنان و دختران و كودكان  

  شد.

 
  الف) فعاليت: برنامه اورژانس اجتماعي 

مداخله در بحران فردي، خانوادگي و اجتماعي (مركز اورژانس - ١امه اورژانس اجتماعي تلفيقي از چهار فعاليت:  نبر

( - ٢اجتماعي)،   اجتماعي  اورژانس  تلفن   اوسيات  ماخد- ٣)،  ١٢٣خط  و  رژار  اجتماعي  خدمات - ٤نس  پايگاه 

در "و  "بموقع بودن"، "تخصصي بودن"اجتماعي مي باشد. در اين برنامه ويژگي مهم ارائه خدمات اجتماعي يعني : 

مدّ نظر قرار گرفته است تا از اين طريق ارائه خدمات اجتماعي به مردم در سازمان بهزيستي كشور  "دسترس بودن

  جايگزين رويكرد غير فعال شود.   "رويكرد مددكاري اجتماعي  فعال"دد و  نگر   "انمك   و   انمحدود به زم "

آيين نامه آن با  ١٣٩٢در سازمان بهزيستي كشور آغاز شد و در خرداد ماه  ١٣٧٨برنامه اورژانس اجتماعي در سال 

ماه  بهمن  در  و  رسيد  تصويب  به  اجتماعي»  هاي  فوريت  ارايه خدمات  نامه  «آئين  هنگي هما  مركز «  ١٣٩٢  عنوان 

  فوريتهاي اجتماعي» به عنوان مركزي مستقل افتتاح شد. 

  

  اجتماعي شامل افراد زير هستند:   گروههاي هدف اورژانس

از منزل،   همسران و پسران فراري  آزارديده و كودكان آزار ديده، زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي، دختران 

  اند، خانواده هاي درگير در بحران هاي مختلف.   ه كردشي  خودك  هبافرادي كه قصد خودكشي دارند يا اقدام  

 

  ب) حمايت از دختران در معرض آسيب

   :  سالمت  ي ها خانه در ياجتماع بيآس  معرض  در  دختران از تيحما - ١

  تاريخچه و ضرورت اجرا:  

اجتماعي    حمايتهاي  نيازمند  و  اجتماعي  معرض آسيب  در  ه  دختران  ،  اين    فدگروه  كه مراكز هستند  دختراني 

به صرف مكاني مناسب براي زندگي مجبور  و  نداشتن حمايت خانواده  و  موثر  نداشتن سرپرستي مفيد و  به علت  اً 

اقامت در مراكز سازمان بهزيستي هستند و يا اقدام به فرار از منزل مي كنند به منظور جلوگيري از همجواري اين 

از نظر سني ادغام آنها به صالح نمي باشد ضرورت  بقه دارند و يا قي و يا سوء سااخال ت كه مشكالدختران با افرادي 
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تاكنون در   ١٣٧٨داشتن مراكز جداگانه و خاص اين افراد احساس مي شد و از اين رو مراكز خانه سالمت از سال  

  كليه استانهاي كشور راه اندازي شده است. 

  يبهاي اجتماعي. عرض آسيب به آسدر م   ناء دخترجلوگيري از ابتال  هدف كلي :      

  اهداف اختصاصي: 

  حمايت و نگهداري از دختران در معرض آسيب اجتماعي نيازمند حمايت اجتماعي .   -   ١

  فراهم نمودن زمينه هاي تحصيل ، اشتغال ، خودكفايي و استقالل اين افراد.   -   ٢

  انمنديها. فاده از اين تونها به سوي استايت آدهسيب  و  شناخت استعدادها و توانمنديهاي دختران در معرض آ  -   ٣

  سال   ١٨دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي باالي    جامعه هدف:

 فرآيند اجرا: 

 ارجاع خدمت گيرنده از مراكز مداخله در بحران هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي به خانه سالمت - ١

 .تشكيل پرونده و ليست كردن اشياء همراه خدمت گيرنده - ٢

 نده مت گيرنده در پروجسماني خد  - روانييت  عضدرج و - ٣

 ارائه خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي  - ٤

 ارائه خدمات تخصصي روان شناسي - ٥

 ارائه خدمات پزشكي و روان پزشكي در صورت لزوم - ٦

  ارائه خدمات حقوقي در صورت لزوم  - ٧

      

 اجتماعي از دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي (نداي مهر)  –اني وريت هاي فعاليت : حما - ٢

  رورت اجرا: تاريخچه و ض 

در   ارائه خدمت  بر  عالوه  خانه سالمت  فعاليت  معرض   ٣١در  در  افزون دختران  روز  نياز  به  توجه  با  موجود  مركز 

، فعاليت   اجتماعي به خدمات تخصصي و در دسترس  رو  "آسيب هاي  هاي  و تجا  –اني  حمايت  از دختران  ماعي 

د  "خانواده   توانمندسازي  با هدف  به همراه با مشاركت بخش غير دولتي  اجتماعي  هاي  معرض آسيب  در  ختران 

 ٨استان و سپس در    ٤به صورت پايلوت در   ١٣٩٤كاري اجتماعي فعال از سال  خانواده هاي ايشان با رويكرد مدد
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نند به صورت خود معرف و يا ارجاعي از ساير ارگان ها مي توا  ن افراداستان ديگر نيز توسعه پيدا نموده است. اي

  خدمات تخصصي را به صورت روزانه دريافت مي نمايند. وارد مركز شده و  

  توانمندسازي دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي و خانواده هاي آنان.  هدف كلي:

  اهداف اختصاصي:  

  . يعي اجتما شناسايي و جذب دختران در معرض آسيب ها   - 

ندگي دختران در معرض آسيب اجتماعي به منظور ارتقاي سطح ز  –خانوادگي     - انجام مداخالت تخصصي فردي  - 

  جتماعي هاي ا

  كمك به ارتقاي سطح امنيت محيط زندگي دختران در معرض اسيب هاي اجتماعي - 

  گروه هدف: 

يا سرپرست معتاد، دختران لد و  او دختران  سال. (    ٣٠سال الي    ١٢باالي     دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي

نگرد جزء اين گروه نبوده و صرفا دختراني كه براي بار اول و در اثر معتاد ترك كرده ( معتادين حرفه اي ويا خيابا

ونت هاي خانگي معتاد شده اند و تمايل به بازگشت به زندگي سالم دارند؛ با تاييد تيم تخصصي مركز نداي مهر خش

عرض و تجاوز ذيرش شوند)  ، دختران در معرض تعرض و تجاوز قرار گرفته، دختراني كه تاكز پر م در اين  مي توانند  

از منزل، دختران با تفكر انجام خودكشي، دختران در    نسبت به آنها صورت گرفته است، دختران با تفكر انجام فرار

  معرض و يا تحت خشونت هاي خانگي ) .

  فرآيند اجرا: 

گير - ١ خدمت  ازطپذيرش  مختورنده  فردي، ق  هاي  بحران  در  مداخله  مراكز   ، شناسايي  و  جذب  مانند:  لف 

دولتي مرتبط با حوزه دختران و   و اجتماعي ، خود معرف، ارجاع از ساير ارگانها و نهادهاي دولتي و غير  خانوادگي

 زنان.

 تشكيل پرونده .  - ٢

 جسماني خدمت گيرنده در پرونده   - درج وضعيت رواني - ٣

 جتماعي به خدمت گيرنده و خانواده با توجه به نياز خانواده.اري اكدخصصي مدارائه خدمات ت  - ٤

 روان شناسي به خدمت گيرنده و خانواده با توجه به نياز خانواده. ات تخصصي  ارائه خدم  - ٥

 ارائه خدمات پزشكي و روان پزشكي در صورت لزوم به خدمت گيرنده و خانواده با توجه به نياز خانواده.  - ٦
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 لزوم به خدمت گيرنده. صورت    رحقوقي دارائه خدمات   - ٧

ه ي و جلب مشاركت هاي محلي در رفع مشكالت مربوط بانجام اقدامات اجتماع محور جهت آگاه سازي عموم    - ٨

 دختران محالت شناسايي شده.

  

 اجتماعي ب) حمايت و توانمند سازي دختران و زنان آسيب ديده 

 فعاليت : بازپروري زنان ودختران آسيب ديده اجتماعي  - ١

  تاريخچه و ضرورت اجرا: 

يده اجتماعي به منظور اصالح، بازتواني و بازگشت وظيفه حمايت وبازپروري زنان و دختران آسيب د ١٣٥٩در سال   

راستا در    همين  رده شد و  ندگي سالم فردي و اجتماعي، قانونا به عهده سازمان بهزيستي كشور  گذاشتآنان به ز

دفتر امور آسيب "در اين سازمان تشكيل گرديد كه بعدها به    "اداره سرپرستي و ارشاد"اي به نام  اداره  ١٣٦٠سال  

فقط با وجود چها رمركز در كشور(سه مركز در تهران و   ١٣٧٧تغيير نام يافت. اين دفتر تا سال    "اجتماعيديدگان  

وظ انجام  در مشهد)  در  دونمه مييفيك مركز  تدوين   ١٣٧٨سال    و  به  اقدام  مراكز  كيفي  و  ارتقاي كمي  با هدف 

اجرايي   اجتم  "دستورالعمل  ديده  آسيب  وزنان  دختران  بازپروري  و  استانهاي حمايت  در  نتيجه  در  كه  نمود  اعي 

باظرفيت   مراكزي  نيز  همدان  و  هرمزگان  لرستان،  گلستان،  كرمان،  فارس،  زنجان؛  اندازرانفر    ٣٠خوزستان،   ي ه 

هاي همجوار را نيز كه فاقد مراكز بازپروري بوده نيز تحت ، استانهاي مذكور موظف بودند مددجويان استان  گرديد

  پوشش قرار دهند. 

  كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي   هدف كلي :      

  اهداف اختصاصي: 

در معرض آسيب و تسهي  امكاناتايجاد   - ١ زنان و دختران  ، اجتماعي  رواني  بازتواني  و  بازپروري  منظور  به  الت الزم 

  اجتماعي حاد و آسيب ديده اجتماعي. 

  . جلوگيري از گسترش مجدد آسيب هاي اجتماعي و بدآموزي مراجعان در يك مكان - ٢

  زنان ودختران آسيب ديده اجتماعي    جامعه هدف:

 فرآيند اجرا: 
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خدمتارج - ١ و   گيرنده  اع  زنان  بازپروري  مركز  به  اجتماعي    و  خانوادگي  فردي،  هاي  بحران  در  مداخله  مراكز  از 

 دختران آسيب ديده اجتماعي 

 گيرنده در پرونده جسماني، خانوادگي و اجتماعي مددجويان خدمت    - تشكيل پرونده جهت درج وضعيت رواني - ٢

 ارائه خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي  - ٣

 ناسيروان ش  ت تخصصيارائه خدما - ٤

 ارائه خدمات پزشكي و روان پزشكي در صورت لزوم - ٥

  ارائه خدمات حقوقي در صورت لزوم  - ٦

  

  مركز حمايت وتوانمندسازي  زنان آسيب ديده اجتماعي(راه نوين)  - ٢

 مقدمه وضرورت

عي  زنان وپيامدهاي گوناگون آن موضوعي است كه به آن اجتما    فردي و   ه آسيبهايدرتمامي جوامع، مسئل         

زيستن در فقر  ، اشتغال،  ،  تحصيلي  از فرصتهاي اجتماعي  زنان در شرايط محروميت  زيرا كه   . پرداخته ميشود 

است    نشان دادهمزمن، محروميتهاي عاطفي و سوء رفتار دچار آسيب مي گردند. تجارب مرتبط با مراكز بازپروري  

از مراجعين داراي خانه و خانواده هستند كه با اعمال قدري مداخالت تخصصي مناسب ميتوان شرايط   بسياري  كه

  بازگشت آنان به خانواده را با دريافت خدمات سر پائي توانمند سازي فراهم نمود . 

تمركز بر   معموال  ال دارداز بيست سدر برنامه بازپروري و توانمندسازي سازمان بهزيستي كشور كه  قدمتي بيش  

مراكز اقامتي شبانه روزي جهت حمايت زنان ودختران آسيب ديده  بوده است . در حاليكه عالوه بر ضرورت وجود 

مراكز حمايتي شبانه روزي وجود مراكز روزانه نيز ضروري مي نمايد تا خدمات براي گروه هدف سهل الوصول تر 

  شود .  

ت كه بسياري از مراجعين داراي خانه و خانواده هستند كه با اعمال ده اسادي نشان  ز بازپرور تجارب مرتبط با مراك 

قدري مداخالت تخصصي مناسب ميتوان شرايط بازگشت آنان به خانواده را فراهم نمود  براي مثال گاهي با انجام 

اشتغال   زمينه  نمي توا  رفه آموزياصالحاتي در روابط اعضاي خانواده مراجع و با ثبت نام وي در دوره هايي از ح

نسبتاًپايدار و بازگشت وي به خانواده و جامعه را فراهم نمود بدون آنكه نياز به اقامت در مركز وجود داشته باشد ( 

اقامت در  به  نياز  الزاماً  مداخالت  اينگونه  .انجام  دارد  نياز  اقامتي  به خدمات  واقعاً  مراجع  مواردي كه  به جز  البته 
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گونه اي برنامه ريزي كرد كه در حاليكه مراجعين  با خانواده خود به سر مي برند ن به  اواردوميتزپروري ند مراكز با

  مشمول دريافت خدمات سر پائي توانمند سازي نيز بشوند. 

به همين دليل نياز است مراكزي وجود داشته باشد كه در چنين شرايطي مداخالت متناسب با مشكل آنان را اعمال 

بازپروري روزانه و پذيرش در آنها ميتواند از وقوع آسيبهاي بيشتر كه اين گروه را در مراكز    ين وجود . بنابرا  نمايند

  معرض خطرات جدي قرار مي دهد، جلوگيري نمايد 

اندازي مركز  با در نظر داشتن اين هدف دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور،اقدام به راه 

توا و  كاهش   ديده  بيزنان آسنمندسازي  حمايت  رويكرد  با  و  نوين  راه  )با عنوان   روزانه  و  دولتي  (غير  اجتماعي 

  آسيب  نموده است.

  هدف كلي : 

 كنترل و كاهش آسيب هاي مرتبط با زنان آسيب ديدة  اجتماعي در سطوح فرد ،خانواده واجتماع

  اهداف اختصاصي:  

 اعي متهاي اج  كاهش آسيب ارائه خدمات تخصصي اجتماع محور در راستاي   . ١

 ايجاد امكان دسترسي آسان به خدمات حمايتي و تخصصي براي زنان آسيب ديده اجتماعي.  . ٢

استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي بمنظور هم افزايي ،كاهش تصدي گري دولت و جلب مشاركت هاي بخش  . ٣

 خصوصي  

 توسعة بسته هاي خدمتي به منظورافزايش ضريب نفوذ خدمات   . ٤

 هدف:  ههاي گرو

 سال وخانواده هاي آنها   ٦٠سال وحداكثر سن    ١٣با حداقل سن  اجتماعي  ةيب ديدسآن  زنا

  اقدامات اجرايي( روند اجرا ) :  

  تشخيص و پذيرش  . ١

  ارزيابي وتدوين برنامة كمكي . ٢

 ارائة خدمات تخصصي وتوانمند سازي  . ٣

 توانمندسازي  . ٤
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تهاي فردي، رواني، اجتماعي ،احساس موثر و مهار اناييها ارتقاء تو(فرايندي است هدفمند كه طي آن  ، اقداماتي در جهت     

  بودن در  

سرنوشت خود ،كسب توانايي ومهارت در انتخاب هاي زندگي، پذيرش مسئوليت نتيجة انتخاب هاي خود ، هماهنگي ارزش  

  هاي فردي 

 حقوقي و ...)س  انكارش ي، مرب ، شناس روان مددكار اجتماعي،  اعتماد به تيم تخصصي (رئيس مركز،  با برنامة كمكي مركز و

  اقدامات آنها  و توانايي

با كاهش يا قطع روابط جنسي خارج از چهار چوب خانواده ومحافظت     نيازهاي متعارف خويش، صورت ميگيرد تا  تأمين 

  نشده كيفيت 

  زندگي خود وارتباط موثر با خانواده را ارتقاء دهد.)

 پيگيري . ٥

 

  ن كار و خياباني ج) شناسايي و ساماندهي كودكا

  ساماندهي كودكان كار و خياباني (شبانه روزي)  -١

  مقدمه: 

جهت صيانت و حمايت از حقوق كودكان  و متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي حاكم بر جامعه و نيز 

از   بهزيستي  سازمان  اجتماعي،  آسيبهاي  بروز  سامانده  اقدام  ١٣٧٨سال  شرايط  مراكز  اندازي  راه  كودكان به  ي 

دولتي بصورت  نموده   خياباني  آنان  هاي  خانواده  كودكان و  توانمند سازي  نمودن شرايط  و فراهم  جهت نگهداري 

مركز دولتي در كل كشور فعال مي باشد.  ليكن براساس نتايج تحليل حاصله حدود  ٣١است و در حال حاضر تعداد 

انه نزد والدين بر مي گردند از و عموما بعد از پايان كار روزني ايراني صاحب خانواده بوده  خيابا  نز كودكادرصد ا  ٩٠

روزانه حمايتي   مراكز  نيازها،   به  بهينه  و   مناسب  واكنش  رو جهت  همكاري –اين  با  خانواده   و  كودك  آموزشي 

ازگشت تدريجي كودكان ايط بر شنمودن    تشكلهاي غير دولتي با محوريت كاهش آسيبهاي اجتماعي جهت فراهم

  مركز از اين نوع در كشور وجود دارد. ٦٣م اكنون نيز  تاسيس شدندو ه  ١٣٩٢ده از سال  به خانوا

 اهداف فعاليت:
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و كار در خيابان  و كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي   لكنتر  هدف كلي : و كاهش حضور كودكان براي زندگي 

   نر خياباناشي از كار و زندگي كودكان د 

  اهداف اختصاصي: 

 ان خياباني . ماعي وارد بر كودككاهش آسيب هاي اجت  

 . ارتقاء كيفيت زندگي كودكان خياباني وكار و خانواده هاي آنان  

  مباني قانوني: 

قانون اساسي، ماده واحده اليحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور   ٢٩و    ٢١در راستاي تحقق اصول  

مالي دولت مصوب قانون تنظيم بخشي از مقررات    ٢٦ماده    ٤و در اجراي بند    ١٣٧٥سال    تاصالحا  و  ١٣٥٩مصوب  

نامه اجرايي قانون مذكور مصوب جلسه مورخ    ٢٧/١١/٨٠ معاونين   ٣٠/٢/٨٧مجلس شوراي اسالمي و آيين  شوراي 

و   بهزيستي كشور  به  سازمان  وزيران  نامه ساماندهي كودكان خياباني مصوب هيئت    ٢٢٧١٧٠/٣٢٣٨٦شماره  آئين 

  ٢٦/٤/١٣٨٤ران در جلسه مورخ  هيئت وزي  ٣/٥/١٣٨٤مورخ  

 خالصه روند اجراي فعاليت:

از مراجع قضايي و انتظامي،  - ١ ، ارجاع  مراجعه به صورت خود معرف، شناسايي و جذب از طريق تيمهاي جمع آوري 

     ر بحرانارجاع از ساير نهادهاي دولتي و غير دولتي  و ارجاع از مركز مداخله د

 اكلينيكي.از انجام آزمايشات  كلينيكي و پارانجام مصاحبه اوليه و  در صورت ني - ٢

ارائه خدمات اقامتي كوتاه مدت در مركزشامل: تامين تغذيه ، استحمام، البسه، دارو، مواد شوينده، امكانات و وسائل  - ٣

  سرگرمي و مطالعه و ساير مواردي كه جهت رفاه كودك موردنياز است . 

 سي و بهداشتي و درماني مددكاري ، اجتماعي، روان شنا تخصصي  تئه خدماارا - ٤

 تشكيل تيم تخصصي و تصميم گيري در خصوص ترخيص كودك با توجه به شرايط ايشان    - ۵

 پيگيري پس از ترخيص - ۶

 

  آموزشي كودك و خانواده (روزانه)  -مراكز حمايتي -٢
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از ش از كودكان خياباني  تغيير رويكرد حمايت  به  نگهبا توجه  ارائه خدمات مختلري شباديوه  به  ف روزانه  انه روزي 

 "آموزشي كودك و خانواده   - ايجاد مراكز حمايتي"طرح    ١٣٩١ودكان و خانواده ايشان ، در سال  براي توانمندسازي ك

سال   ارائه گرديد . به منظور ارزيابي و پايش فرايند اجرايي فعاليت اين مراكز و رفع كاستي هاو نواقص احتمالي، در

ن، چهارمحال و بختياري و همدان اجراي آن ستانهاي تهران، البرز، خوزستا) ا١٣٩٢راي اين فعاليت ( سال  ي اج  هيپا

 ٣١مركز دراين زمينه در    ٦٣را به صورت آزمايشي آغاز نمودند و پس از رفع چالش ها و اصالح موارد در حال حاضر  

  استان فعال مي باشند. 

  

 هاي آنها واده  نااني و خكودكان خيابجامعه هدف: 

 اهداف فعاليت:

  و كاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از حضور وكاركودكان در خيابان بر كودك، خانواده و جامعه .   لكنتر  لي :هدف ك

  اهداف اختصاصي: 

  ارتقاء سالمت فردي ، اجتماعي و رواني ، كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي كودكان خياباني  - ١

خيا - ٢ كودكان  سازي  و  توانمند  هاي  نواده اخباني  توانايي  آنان(افزايش  كودك   هاي  اي  وحرفه  تحصيلي 

  ش توانايي هاي شغلي،مالي وبازتواني ) ،افزاي

مشاركت   - ٣ و  پيشگيرانه  محور،  خانواده  نوين،  رويكردهاي  از  استفاده  با  شده  ارائه  خدمات  كيفيت  ارتقاي 

  طلب 

  ك بر كود  پيشگيري وكاهش مخاطرات ناشي از حضور وكار كودك در خيابان - ٤

  كار كودك در خيابان بر خانواده  ر وپيشگيري وكاهش مخاطرات ناشي از حضو - ٥

  كار كودك در خيابان بر جامعه  پيشگيري وكاهش مخاطرات ناشي از حضور و - ٦

  وحفظ منافع عاليه كودكان   حمايت از حقوق كودكان خياباني - ٧

  بانين خيا اكمور كودكاهش تصدي گري دولت و افزايش مشاركت هدفمند مردم در رسيدگي به ا - ٨

ارائه  - ٩ و شرايط    هماهنگ سازي خدمات  نيازها  با  دريافت خدمات شده  امكان  گيرندگان ( تسهيل  خدمت 

  تخصصي توسط كودك و خانواده بدون نياز به اقامت شبانه روزي كودك در مركز)
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ب استفاده از ظرفيت هاي موجود در بخش غيردولتي و - ١٠  سته هاي افزايش امكان مشاركت و فراهم نمودن 

  تناسب با توان آنها خدمت م 

 به منظور افزايش امكان دسترسي و بهره مندي كودكان خياباني از خدمات و حمايتها  اكز موجودتوسعه  مر - ١١

 بهبود وضعيت سامان يابي كودكان كار به ويژه كودكان فاقد امكان ساماندهي خانوادگي  - ١٢

 

  د) خانه امن زنان تحت خشونت خانگي

 اجرا: تاريخچه و ضرورت  

و عوارض        تبعات  از  و كودكان  در زندگي    زنان  به خصوص،  از خشونت،  آزارهاي ناشي  و  برند  مي  رنج  خانوادگي 

جسمي و جنسي و رواني نه تنها تندرستي، سالمت عقل، تعادل عاطفي و رواني آنها را به خطر مي اندازد بلكه جامعه 

اين صدمات بابت  كه  بهايي  مي سازد.  متضرر  نيز  گوناگمي شود  پرداخت  را  با مشكالت  را  دولت ها  اقتصادي، ،  ون 

درگير مي كند.  در ايران، در سال هاي اخيراين پديده مورد توجه سازمان ها و محافل علمي قرار فرهنگي و خدماتي 

 ز يس مراكگرفته است. درا بتدا به هدف ايجاد سرپناه براي زنان خشونت ديده  دفتر امور خانواده وزنان اقدام به تاس

ماعي بودن اين زنان فعاليت مذكور به به جهت در معرض آسيب هاي اجت  ١٣٩٠موقت نمود وليكن در سال    اسكان

زنان خشونت ديده ويا درمعرض  توانمند سازي  با هدف حمايت و  و  دفتر امور اسيب ديدگان اجتماعي واگذار شد 

زندانشان كه شاهد اين خشونت اه فررم ده به هخشونت خدمات تخصصي  به زنان در معرض خشونت و يا خشونت دي

  دست اجرا مي باشد.   ا بوده انددر خانه هاي امن دره

واقع  خشونت  مورد  ويا  دارند  قرار  خشونت  درمعرض  كه  است  دختراني  و  زنان  سازي  وتوانمند  كلي:حمايت  هدف 

 گرديده اند 

  اهداف اختصاصي: 

ديتهاي سني دان آنها(با درنظر گرفتن محدوو فرزن  نت ديدهتامين محل امن جهت زنان در معرض خشونت يا خشو  - 

  شرعي براي پسران)



14 
 

و   -  فردي  مسائل  با  مقابله  هايشان جهت  خانواده  و  ديده   و خشونت  معرض خشونت  در  زنان  توانمنديهاي  ارتقاء 

  اجتماعي در شرايط بحراني از طريق ارائه خدمات تخصصي به موقع . 

  جامعه هدف:  

و يا اقامتي مي   فت خدمات تخصصي اعم از سرپاييگرفته اند و نيازمند به دريا  قرار  يرمسر آزازناني كه مورد ه

  سال).  ١٢باشند همراه با فرزندان ( دختران بدون محدوديت سني ، پسران تا  

  فرآيند اجرا: 

  انتظامي  - پذيرش به صورت هاي خود معرف، ارجاع از اورژانس اجتماعي، ارجاع از مراجع قضائي - ١

نياز به استفاده از خدمات   رواني و بارداري مراجعيني كه   قانوني مبني بر وضعيت  جسمي و پزشكي    فت نامه دريا - ٢

 بخش نگهداري شبانه روزي دارند، الزامي است. 

 انجام مصاحبه اوليه از خدمت گيرنده در بدو ورود  - ٣

رو - ۴ توسط  روانشناختي  ارزيابي   ، اجتماعي  مددكار  توسط  اجتماعي  ارزيابي  ارزيابي روانپ  وانشناس  انجام   ، زشك 

 ي توسط مشاور حقوقي ني توسط پزشك ،  ارزيابي حقوقبهداشتي و درما

بهداشتي   - ۵ شناسي،  روان  اجتماعي،  مددكاري  تخصصي  خدمات  فرهنگي    –ارائه  حقوقي،   –آموزشي    –درماني، 

 اشتغال به صورت سرپايي و اقامتي و در آخر پي گيري پس از ترخيص 

دد كه در آن ناچار است به همان منزلي برگرخشونت ديده يا در معرض خشونت كه زن  شرايطي خدمات روزانه: در

در معرض خشونت ميباشد، مددكار اجتماعي در قالب ارائه يك طرح ايمني با كمك خود مراجعه كننده تهيه مي 

به صورت   فرد  هر  براي  ايمني  دارد. طرح  تكرار خشونت وجود  احتمال  هميشه  زيرا  توج  اختصاصينمايد.  به با  ه 

  ابع حمايتي قرباني طراحي مي گردد.، سن فرزندان، نوع خشونت و منشرايط فرهنگي، سن قرباني 

امكان  و  بوده  جاني  امنيت  خطر  در  خشونت  معرض  در  يا  ديده  خشونت  زن  كه  شرايطي  در  نگهداري:  خدمات 

ت در خانه امن همراه با ت موقرود. به صبازگشت به محل زندگي و يا محلي كه در آن خشونت مي ديده است ، نباش
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با اخذ حكم قاضي به مدت دو دوره    خود ( دختر بدون محدوديت سني  فرزند ماهه   ٤و پسر تا باالي سن بلوغ) 

  نگهداري مي شوند. 

و يا در    ( زنان و دختران خشونت ديده  با مرتكبين خشونت: پس از پذيرش گروه هدف  مداخالت تخصصي الزم 

د  معرض خشونت) هايابي  تسبراي  كاهش خشونت  و  كنترل  تكرار  به هدف  از  جلوگيري  و  همچنين ي خانگي   و 

هاي  برنامه  بگيرد.  نيز در خصوص مرتكبين صورت  اقداماتي  ، مي بايست  امن  بازسازي دوباره خانواده در محيط 

الت نيز به مداخ  عو. اين نتخصصي بر تغيير رفتار مرتكبين تاكيد داشته و محيط را براي قربانيان امن تر مي سازد

نه هاي امن قرار گرفته است كه بر اساس پروتكل تدوين اخالت تخصصي كارشناسان  در خاعنوان قسمتي از مد 

  شده در همين خصوص انجام مي پذيرد.

  

  ه) حمايت اجتماعي از مبتاليان به اختالل هويت جنسي

  قدمه: م 

، مدرسه ورف با خانواده  به اختالل هويت جنسي از هنگامي كه خود را مي شناسد در تعامل  جامعه دچار   د مبتال 

نين فردي برچسب انحراف مشكالت فراواني مي گردد. جامعه كه از وجود چنين اختاللي آگاهي صحيح ندارد برچ

هت واكنشهاي اجتماع نسبت به وي و ال به جتفرد مبگذارده و زمينه انزواي وي را فراهم مي سازد. كناره گيري  

ايي و امكان كسب مهارت و اطالعات و رشد اجتماعي را از طرد او از خانواده و جامعه سبب مي گردد كه وي توان

ذراندن زندگي يا تهيه امكانات درماني خود به مشاغلي كه وي را از چشم اجتماع دست داده و به اجبار و براي گ

ه د و مورد استفاده كساني واقع گردد كه( به دليل نياز وي به كسب درآمد) او را وادار بانده شوشدارد كدور نگاه  

در انتشار بيماريهاي ناشي   انجام مشاغل سياه و جنسي مي نمايند. اين مسئله عالوه بر تبعات اجتماعي و اخالقي ، 

نظر داشتن وظيفه دفتر امور آسيب با در    .د داشتتاثير روزافزوني خواه  AIDSاز روابط جنسي كنترل نشده مانند  

يا در معرض آسيب اجتماعي ، كميته فرعي حمايتي ديدگان اجتماعي در جهت حمايت از گروههاي آسيب ديده  

يت اجتماعي و روانشناختي از افراد مبتالبه اين اختالل طرح حمايت ساماندهي اختالل هويت جنسي با هدف حما

از مبتاليان   به صورت آزمايشي در مركز مداخله در   ١٣٨١جنسي را از نيمه دوم سال    ل هويتال به اختاجتماعي 

ياز به صفوي استان تهران اجرا و با توجه به مشكالت مربوط به مراجعه اين افراد در تهران و نبحران شهيد نواب  
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راسر كشور اجرا بحران س   خله درتا كنون اين فعاليت در كليه مراكز مدا  ١٣٨٦ارائه خدمات به اين افراد و از سال  

  مي گردد. 

  گروه هدف: 

  شان ياده هاننده به مركز مداخله در بحران به همراه خانوكليه افراد مبتال به اختالل هويت جنسي مراجعه ك

مراكز مداخله در بحران هاي فردي ، خانوادگي و اجتماعي  و يا  نحوه پذيرش: اين افراد به صورت خود معرف به 

  معرفي از سازمانها ، نهادها ، مراكز درماني و... پذيرش مي شوند.

  فر روان شناس.نيروي تخصصي: يك نفر مددكار اجتماعي، يك ن

  فرآيند اجرا: 

  مراجعه كننده. ه براي دل پرونپذيرش و تشكي  - ١

روان   - ٢ و  اجتماعي  مددكاري  هاي   ارزيابي  مددكاري)،انجام  روانشناسي،   ) تخصصي  واحدهاي  ساير  به  ارجاع 

  شناسي و روانپزشكي. 

  ارائه خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي وروان شناسي. - ٣

  توانمندسازي) .  كمك هزينه هاي درماني وارائه خدمات مالي  (  - ٤

 

  و) پيشگيري و مداخله در خانواده به منظور كاهش طالق

  مداخله در خانواده به منظور كاهش طالق  - ١

 ،   درماني   خانواده   علمي   اصول    ي يربكارگ  با   بهزيستي  سازمان   باتجربه   و   متعهد   متخصص،  فعاليت،نيروهاي   اين   در

 شناختي   –  عاطفي  اختالالت  بررسي  به...    و  خانواده  اجتماعي  مددكاري  ،   مشاوره  ،   شناسيروان  ،  درماني  روان

  رفع  در  را  طالق  متقاضي  زوجين  ،   پرداخته  گوناگون  ابعاد  در  ومشكالت  مسائل  جانبه   همه  شناخت  و  زوجين

 هدف  با  خدمات  اين.  نمايند  مي  فراهم  را  خانواده  انسجام  و  حفظ  و  زشسا  هاي  زمينه   و  نموده  ياري  اختالفات

 طريق  از  و  آن  از  ناشي  عوارض  و  طالق  كاهش  و  پيشگيري  خانوادگي،   روابط  پايداري  و  رضايتمندي  افزايش 
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مي خانواده ارائه    در  خطر  عوامل  كاهش  و  محافظتي  عوامل  افزايش   و   حقوقي  و   اجتماعي  - رواني  تخصصي   مداخالت

   .ددگر

  و  نگر  كل  كرديرو  داشتن  همچون  طالق  شكاه  و  كنترل  خصوص  در  سازمان  يها  استيس  يراستا  درهمچنين  

 استفاده   ، يبخش  نيب  تعامالت  شيافزا  رانه، يشگيپ  ريفراگ  يها  برنامه  بر  تمركز  طالق،   مساله  با  برخورد  در  جامع

 و   كنترل  امر  در  يمتول  يها  سازمان  رد  شتريب  چه  هر  ييافزا  هم  جاديا  و  يدولت  ريغ   بخش  يها  تيظرف  از  نهيبه

  قبل  مشاوره خدمات مراكز  شيافزا و هرسال در طالق يدرصد ٤ كاهش مانند يمل كار ميتقس تحقق و طالق كاهش

 ي ستيبهز  سازمان   نيمابيف   جانبه  چهار  نامه  تفاهم  و  خانواده  انيبن  ميتحك  و  طالق  كاهش  خصوص  در   ازدواج  از

 ي ستيبهز  ان زم سا   ، يفرهنگ  انقالب   يعال  ي شورا  و   ه ييقضا  قوه   جرم   از  يريشگيپ  عاونت م  كشور،  وزارت  كشور، 

 دهيگرد  ي انداز  راه   استان  ٢١  در  تاكنون   كه   است  نموده)  ميتصم(  طالق  سامانه   سيتاس   به   اقدام   ٩٦  سال   از  كشور

  گردد. ي  انداز و مقرر گرديده است تا پايان نيمه اول سال جاري در استان هاي باقيمانده نيز راه   است

 اهداف كلي و اختصاصي: 

  اهداف كلي : 

 ق افزايش رضايتمندي و پايداري روابط خانوادگيان خانواده از طريتحكيم و تعالي بني  - ١

مداخالت  - ٢ طريق  از  خانواده  كانون  از  منظور صيانت  به  در كشور  از آن  ناشي  عوارض  و  طالق  كاهش  و  پيشگيري 

 اجتماعي  - تخصصي رواني

  وامل خطر در خانواده كاهش ع  و   افظتيافزايش عوامل مح - ٣

  اهداف جزئي: 

 ه هاي پيش و پس از ازدواج و طالق مي در خصوص مشاورافزايش آگاهي عمو  - ١

 تقويت و تدوين برنامه هاي آموزشي و مشاوره اي به منظور آگاه سازي و گسترش مهارت هاي الزم براي ازدواج  - ٢

 اي پيش و پس از ازدواج و طالق   مداخله و  ره اي افزايش دسترسي عموم مردم به خدمات آموزشي ،مشاو - ٣

 مرتبط در راستاي كاهش بروز و شيوع طالق   دولتي و غير دولتي  جلب همكاري نهادهاي - ۴
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اختالفات  - ۵ از  ناشي  زاي  تنش  عوامل  كاهش  جهت  زوجين  اجتماعي  مشكالت  و  مسائل  حل  به  كمك  و  شناسايي 

 خانوادگي 

 هاي سازش ماندگار زمينه    ادو ايج حفظ انسجام خانواده هاي در معرض طالق   - ۶

وضعيت حضانت فرزندان و كليه ن مرتبط سازمان بهزيستي در خصوص  تقويت نقش مشورتي تخصصي كارشناسا - ٧

 احكام مرتبط در صورت وقوع طالق 

 ارتقاء و بهبود كيفيت زندگي پس از طالق - ٨

 ان و مهارت هاي زوجين در رابطه بانحوه برخورد صحيح با كودك  افزايش آگاهي - ٩

 س از طالقآوردن زمينه هاي مناسب تداوم ارتباط والدين با كودكان پهم ارف - ١٠

 شناخت عوامل مؤثر در طالق به منظور برنامه ريزي مناسب در راستاي صيانت از كانون خانواده و آگاه سازي جامعه   - ١١

 توانمندسازي خانواده ها .  - ١٢

   اجراي مداخالت توسعه اي و مشاركتي محافظت كننده خانواده - ١٣

 فعال مراقبت از خانواده ها   ي هاي يرپيگ - ١۴

  

  }} نواده و زنان دفتر توانمند سازي خا{{

 ارائه  با  دفتر توانمند سازي خانواده و زنان سازمان بهزيستي كشور به منظور دستيابي به اهداف عاليه خود ، 

زنا  هدف   يگروهها   يزندگ  ت يفيك  ي ارتقا  و   ت يحماي  راستا  در  خدمات  ) توانمندسازي  نهايت  در  سرپرسو  ت ن 

كه اهم فعاليتها به شرح ذيل مي  د ينما  يم  تيفعالازمند و...)ر ، دختران و زنان خود سرپرست، خانواده هاي ني خانوا

  باشد:

  

 حمايت مستمر از خانواده هاي نيازمند (مستمري) :  . ١
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، ماهيانه مبلغ ثابتي ك  براساس   ه به منظور تأمين هزينه هاي اوليه زندگي افراد و خانواده هاي تحت پوشش 

(  بعد خا بيشتر)تعيين شده است  ٥،٤،٣،٢،١نوار  و  تا    ٠٠٠/١٠٨٠از    نفره  آنها    ٠٠٠/٥١٦٠ريال  به  پرداخت  مي ريال 

  خانوار تحت پوشش دريافت مستمري قرار دارند.   ٢٥٠٠٠٠حدود    ٩٨شود. در سال  

 گروه هميار زنان سرپرست خانوار: . ٢

سال   از  كشور  بهزيستي  ارتق  ٧٩سازمان  رويكرد  كيفيتابا  ظرفيت زندگي    ء   ، اجتماعي  توسعه  هدف  با  و 

ارتقا  ، جامعهسازي  در  اجتماعي  هاي  آسيب  كاهش  و  خودباوري  به   ء  حمايتي  رويكرد  تغيير  همچنين  و  هدف 

افزايي و توانمند سازي زنان سرپرست خانوار  منظور توان  به  اندازي گروههاي هميار  ، اقدام به راه  توانمندسازي 

اين  تنموده است. عضوي از طوالني شدن چرخه حمايتهاي  گروه ه  در  سازمان، عدم وابستگي ا موجب جلوگيري 

ها، افزايش خوداتكايي اقتصادي، رواني، اجتماعي زنان سرپرست خانوار و ارتقاء سطح جامعه هدف به اين حمايت  

 ٧٠٠٠عضويت ر و با اسر كشورگروه در س١٤٠٠آموزش و مهارتها در ايشان مي گردد.  . در اين راستا تا كنون بيش از 

رشد و تقويت اين گروهها  مي باشند. از سوي ديگر به منظور شبكه سازي و زن سرپرست خانوار مشغول به فعاليت

طرح كانونهاي استاني گروههاي هميار برنامه ريزي و به مورد اجرا گذاشته شد. به منظور به روز رساني اطالعات 

ر به مورد اجرا برنامه نيز به صورت ملي طراحي و در سراسر كشوتي اين اطالعا ككمي و كيفي گروههاي مذكور، بان

روند   طول  در  است.  شده  اعضاء گذاشته  و  كارشناسان  همراهي  با  جامعي  و  دقيق  آموزشهاي  برنامه،  اين  اجراي 

  گروههاي هميار نيز اجرا مي گردد.

 سرپر زنان  محصوالت اينترنتي  شگاه فرو اولين   هميار،به عنوان ديجي  شگاه فرو همان  يا  سايت راه اندازي وب

هميار گروه خانوار ست ويژگي هاي   . باشد   مي  برنامه  اين  اجرايي  هاي  دستاورد  ديگر  اين  به منحصر از  فرد 

   .همزمان بصورت ايراني صدرصد خدمات و محصوالت ارايه بازار اولين فروشگاه به عنوان  

 به منحصر  ويژگي خدمت،  و كاال  فروش ليكن تلفيق   زند پردا مي لمحصو  يه اار عموما به   فعلي،  آنالين هاي ماركت

فرد اين سايت مي باشد .ضمنا اين سايت قابليت افزودن كليه محصوالت و خدمات جامعه هدف سازمان بهزيستي 

 رانيز دارا است . 

 برنامه تأمين مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي:  . ٣

از آنان بدليل زيستي براي توانمندسازي جامعه هدف،  هنوز هم تعزمان بهان ساوابا وجود تالشهاي فر          دادي 

يا كارفرماي واجد شرايط، امكان توانمندسازي آنان ميسر نشده است، لذا سازمان   مشكل نداشتن ضامن و وثيقه و
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خرد » و با ن مالي  « تأمي   بهزيستي مصمّم است مشكالت مالي اين گروه از جامعه هدف را با رويكرد جديدي  به نام 

نمندسازي گروهي و فردي لي » تا حدودي كاهش دهد. اين طرح با رويكرد تواابزاري به نام « گروه هاي خوديار ما

زنان و جوانان نيازمند و آسيب پذير تحت پوشش و پشت نوبت از طريق  بهبود معيشت (ارائه تسهيالت پس انداز) 

(تشكيل اجتماعي  ارتقاي سرمايه   ،   ، پ  گروه  م بانك  آموزش   ،( متعارف  ضامن  و  وثيقه  بدون  نمودن  هارتهاي ذير 

ايجاد  ) زايي  اشتغال   ، زندگي   و  و   اشتغال  ايجاد   ،( اقتصادي  متوسط  و  كوچك  هاي  بنگاه  و  واحدها  توسعه  و 

مالكيت اعضاء تحت عنوان    با   ، به عنوان يك "گروه هاي خوديار  "گسترش نهادهاي كوچك خود گردان محلي 

نون و تكنولوژي بومي شده دركشور در حال و پيشرو در توانمندسازي گروه هاي هدف براساس ف  جع نوينمدل مر

در دستور كار    ١٣٨٦اجراي اين برنامه با همكاري موسسه  بين المللي تاك و بانك كشاورزي از سال   باشد.    اجرا مي

 رفت قرارگرودفتر توانمندسازي خانواده و زنان اموراجتماعي  بهزيستي كش

 

 قابليتي : قر هش فرد كا كيبرنامه توانمندسازي اجتماع محوربا رو . ٤

به منظور توانمندسازي جوامع محلي با استفاده از مشاركت مردم و نمايندگان منتخب آنان، به مورد اجرا در 

مي آيد. بر اين اساس با همكاري كلينيك هاي مددكاري نسبت به ساماندهي مردم ساكن محله ها ومناطق منتخب 

تدوين نيازسنجي،  سپس  شود.  مي  اقدام  اجرا  شهر  برو  خواهد نام ي  انجام  مردم  توسط  اي  مداخله  هاي  ه 

  محله مي باشد.١٢٨به تعداد   ٩٧شد.عملكرد طرح در سال  

  بيمه اجتماعي زنان و دختران روستايي وعشايري :  . ٥

هاي  بيمه  از  مندي  بهره   ، خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازي  منظور  به  بنيادي  و  مهم  اقدامات  از  يكي 

رو زنان روستايي و عشايري تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور از پوشش بيمه ن  از اي د. اشب  اجتماعي موجود مي 

سازمان  و  مذكور  صندوق  مشاركت  با  ايشان  بيمه  حق  و  شده  مند  بهره  عشايري  و  روستايي  بيمه  صندوق  اي 

 بيمه تأمين اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهري تحت پوشش :  بهزيستي پرداخت مي شود.  

ون « هدفمندسازي يارانه ها » از محل منابع حاصل از هدفمندسازي، قان  ٧د « ب » ماده  در راستاي اجراي بن

ت  زم  صورال  اتامسال، اقد  ٥٠تا    ١٨نسبت به پذيرش و بيمه پردازي  زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهري  

  گرفته است . 
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  آماده سازي شغلي ( جامعه هدف حوزه امور اجتماعي):   . ٦

وياي كار  با توجه به شرايط اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود كه طي آن مددجويان جفرايندي است          

ل و حرفه مورد نظر آموزش هاي الزم را كسب مي نمايند . اين آموزشها شامل فراگيري مهارت  د به شغجهت ورو

تأمين اجتماعي ، اصول   اي، آشنايي با قوانين كار وفني و حرفه هاي كارآفريني و كسب و كار، مهارت هاي زندگي ، 

اي بيمه هاي تأمين اجتماعي و بازرگاني  از مزايندگان   ني در محيط كار ،  اطالع رساني و آگاه نمودن خدمت گير ا يم

  مي باشد. 

  مداخالت تخصصي مددكاري اجتماعي در مراقبت از خانواده در طالق :   . ٧

 caseنوين در خصوص فنون مديريت مورد (    كلينيك هاي مددكاري اجتماعي  با بهره مندي از دستاوردهاي

management  (  ) برنامه ريزي حمايت يابي ، Advocacy planning ،پس از طي يك فرآيند آموزش مداوم (

كارورزي و پيگيري بر اساس يك پروتكل مداخله اي پيشرفته با بهره گيري از روش هاي تيم سازي به مراقبت 

  ي پردازند. از نهاد خانواده در شرايط طالق م 

  :كمك به پرداخت وديعه مسكن  . ٨

من ايشان ظور كبه  به  وديعه مسكن  به عنوان  مبلغي  مددجويان تحت پوشش،  براي  تأمين مسكن مناسب  به  مك 

پرداخت مي شود. در اين خصوص اقداماتي از قبيل اجاره مسكن ، عقد قرارداد و پيگيري هاي حقوقي و قانوني نيز 

  د.  توسط سازمان انجام  مي شو

  

 پرداخت شهريه دانشجويان خانواده هاي تحت پوشش دفتر توانمندسازي :  . ٩

از  عاليه،  تحصيالت  ادامه  به  آنها  تشويق  و  پوشش  تحت  هاي  خانواده  فرزندان  تحصيل  سطح  ارتقاء  منظور  به 

   ط سازمان بهزيستي پرداخت مي شودها،توس  نوادهاخبخشي ازشهريه تحصيل فرزندان دانشجوي اين    ٧٩سال

 

  بود وضعيت تحصيلي دانش آموزان تحت پوشش : هب . ١٠

خانواده   فرزندان  تحصيلي  افت  و  تحصيل  ترك  از  جلوگيري  منظور  تحتاهبه  ،   ي  تحت   پوشش  مبلغي  ماهيانه 

  عنوان كمك هزينه تحصيلي به آنها پرداخت مي گردد .اين كمك هزينه به تفكيك مقاطع تحصيلي متفاوت است. 

  



22 
 

 قلوها :  ارائه خدمات اجتماعي به چند . ١١

ناشي از تولد چند نوزاد همزمان در يك خانواده و همچنين فراهم كردن امكان رشد و   فشارهايكاهش    ربه منظو

  پرورش متعادل آنها ، به خانواده هاي نيازمند داراي فرزندان چندقلو خدمات متنوعي ارائه مي شود. 

  

از فرز . ١٢ زنان ان ذك دنارائه تسهيالت معافيت سربازي جهت يكي  سرپرست خانوار تحت پوشش فاقد    ور 

 همسر: 

مكرر)  يكي از فرزندان ذكور   ٤٤در راستاي اجراي قانون اصالح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي (ماده        

مادران فاقد شوهر تحت پوشش سازمان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است كه امور مربوطه از جمله بررسي 

  امه  به حوزه نظام وظيفه توسط سازمان صورت مي پذيرد. معرفي نارائه  هاي الزم و

 . آموزش مهارتهاي زندگي ويژه زنان سرپرست خانوار و اعضاء خانواده ايشان: ١٤

آموزش مهارتهاي زندگي براي زنان سرپرست خانوار و اعضاء خانواده ايشان از مواردي است كه همواره مورد نظر 

با پيگيريهاي به عمل آمده و با   ١٣٩٢در اين رابطه از سال    ار گرفته است.مورد تاكيد قربوده است و ضرورت آن  

سازم پيشگيري  مركز  با  شده  انجام  مهم  توافقات  اين  و   ميسران،  ريزي  برنامه  رابطه  اين  در  هرساله  و  گرديده 

   اقدامات الزم انجام و آموزشهاي مورد نياز به ايشان ارائه مي گردد.

  : هاي تحت پوشش تغذيه خانوادهبهبود  -١٥ 

در اين طرح  ارائه سبد غذايي به خانواده هاي زن سرپرست تحت پوشش و پشت نوبت دريافت حمايت با اولويت  

نفر به باال،زنان باردار و   ٣نيازمند داراي فرزند خردسال وفرزند چند قلو ، خانواده هاي با بعد خانوار  خانواده هاي  

ظور ارتقاء وضعيت سالمت،  اصالح و بهبود كيفيت غذايي ازمان،  به منيط تحت پوشش سشيرده نيازمند واجد شرا

سرپرست به غذاي كافي درشهرستانهاي   مورد استفاده ايشان وهمچنين افزايش سطح دسترسي خانواده هاي زن

  محروم استانها صورت مي پذيرد. 

  

  سالمت جسمي زنان خانواده هاي تحت پوشش:-١٦
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 ي ها   ضيتبع معرض  در  نيري سا  از  ش يب  ،ياجتماع  مشكالت و مسائل انواع  معرض  در   اقشار از  يكي عنوان  به  زنان

  ت يمسئول  دار  عهده  يليدال  به  كه  يزنان  از  دسته  آن   اني م   نيا  در.  رنديگ  يم   قرار  يروان  يفشارها  و  ياجتماع

 لذا  باشند،  ي م  مواجه...   و درآمد نداشتن ،يسواد كم ،يكاريب همچون زا بيآس عوامل با  هستند يخانوادگ يها

 و   دختران  خانوار،  سرپرست  زنان   شامل  عموماً  گروه  ن يا.    رنديگ  ي م   قرار  يجسم  يها   ي ماريب  معرض   در  شتريب

 سرپرست   زنان    يجسم  ي غربالگر  ،  ها   بيآس  ني ا  كاهش   منظور  به   ني بنابرا.  باشند  ي م   خودسرپرست  زنان

.در  گردد  يم   پرداخت  ماريب  افراد  يبرا   ندرما  نهيهز  كمك  عنوان  به  زين  يومبلغ  رديگ  يم   انجام  خانوارهرساله

  نفر از زنان تحت پوشش از اين برنامه (غربالگري )بهره مند شدند.   ٧٠٠٠بيش از    ٩٧سال  

  ك به تأمين لوازم ضروري خانواده اي تحت پوشش:مك-١٧

 محسوب   جامعه  اقشار   ني تر  ازمندين  از   پوشش  تحت   ي ها  خانواده   الخصوص   ي عل  يست يبهز   سازمان  هدف  جامعه 

 از   يزندگ  ي ها  نهيهز  ني تام   به  قادر  بودن  ازمندي ن  و  موثر  سرپرست  نداشتن  ليبدل  جامعه   از  قشر  نيا .    شوند  يم 

 ازي ن  به  توجه   با   آنان    هياول   و   ي ضرور  لوازم   لذا .  باشند  ي نم...  و  ون يزيتلو  ،  خچالي  مانند  يدگنز  ي ضرور  لوازم  جمله

  .گردد  ي م   ن يتام   هيريخ  موسسات  و   ن يريخ  مكك   به  و   زمانسا  اعتبارات  محل از   ها  خانواده

  خريد خدمات تخصصي از  مراكز غيردولتي (واگذاري پرونده هاي خانواده هاي تحت پوشش ):   - ١٨

ور كاهش حجم تصدي گري دولت و استفاده از توان بخش غير دولتي ، ارائه خدمات اجتماعي به بخشي از ظبه من

از طريق پوشش  هاي   خانواده هاي تحت  و همچنين   كلينيك  مجتمع هاي خدمات تخصصي  اجتماعي،  مددكاري 

  موسسات خيريه فعال در سراسر كشور انجام مي شود. 

  آموزش نيروي انساني همكار با دفتر:  - ١٩

مشغول به كار در فعاليتهاي مختلف دفتر ، آموزشهاي مختلف و   به منظور افزايش سطح دانش و مهارتهاي افراد

ني مرتبط با دفتر براي دو اورد اجرا گذاشته مي شود.در اين رابطه آموزش نيروي انسمورد نياز برنامه ريزي و به م 

با در نظر گرفت برنامه ريزي و اجرا مي گردد. در اين رابطه دوره هاي آموزشي  ن اعتبار گروه دولتي و غير دولتي 

  . مورد نياز در دو مدل مصوب و غير مصوب ،طراحي و به مورد اجرا گذاشته مي شود

  :  وين واجراي طرح تعيين سطوح توانمند ي سرپرستان خانوارتد - ٢٠
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تحت  هاي  خانواده  وتوانمندسازي  اجتماعي   ، حمايتي  خدمات  بندي  سطح  نظام  تدوين  هدف  به  نيل  دراستاي 

بر مبتني  شدن  وعملياتي  ،تدوين پوشش  تهيه  مقياس  اين  افراد  هاي  توانمندي  ارزيابي  عيني  شواهد 

  مل ترسيم گرديد. انمندي هاي سرپرستان خانواده هاي تحت پوشش با جزييات ك واجراگرديدوتصوير كالن توا

 

 }} فعاليت هاي دفتر امور شبه خانواده{{

 مستندات قانوني 

 قانون اساسي   ٢٩و   ٢١اصول   - 

 شكيل سازمان بهزيستي ماده واحده اليحه قانوني ت - 

و   ٢٢هاي مواد  نامهو آئين  ١٣٩٢سرپرست و بدسرپرست مصوب  قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي - 

  ١٣٩٤قانون مصوب   ٣٦

  ١٣٧٤نامه اجرايي قانون مصوب  و آئين ١٣٧١/ ٢٤/٨سرپرست مصوب  ين زنان و كودكان بيتأم قانون   - 

تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا ماده واحده قانون واگذاري قيمومت محجوران   - 

  ١٣٧٦نامه اجرايي قانون مصوب  و آئين  ١٣٧٦زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح  

  بخشي از مقررات مالي دولت ظيمقانون تن ٢٦ماده   - 

  قانون مديريت خدمات كشوري    ٢٤ماده   - 

 ماموريت اصلي 

  رپرست معرفي شده از سوي مرجع قضايي سرپرست و بدسمراقبت از كودكان و نوجوانان بي

 تعريف مفاهيم    - 

موعه اقداماتي است كه با هدف حمايت و صيانت از حقوق مج سرپرست يا بدسرپرست:پذيرش كودك بي - 

شيوه بي  ودكك تعيين  و  كشور  بهزيستي  سازمان  به  قضايي  مقام  طرف  از  شده  معرفي  بدسرپرست  و  سرپرست 

 شود. ارائه خدمات به وي انجام مي  مراقبت، ارزيابي نيازها و چگونگي

 :ه طور دايم يا موقت از محيط خانواده كودكي است كه ب  كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي كشور

ي شده  محروم  حاصلي  و ا  اجتماعي  عاطفي،  جسمي،  سالمت  براي  جدي  خطرات  احتمال  اصلي  خانواده  در  ضور 
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ام قضايي براي بررسي وضعيت مراقبت و سرپرستي به سازمان امنيت او به همراه دارد؛ اين كودكان با معرفي مق

  دستورالعمل كودك خوانده مي شوند. بهزيستي سپرده مي شوند كه در اين  

سرپرست و فردي است كه با سن كمتر از هجده سال به عنوان كودك بيشور:  ي كفرزند سازمان بهزيست - 

كشور پذيرش شده و در حال حاضر (بدون در نظر روزي سازمان بهزيستي  بدسرپرست در سيستم مراقبت شبانه

 د.شومند ميمان در طول مدت مراقبت يا پس از ترخيص بهرهگرفتن سن) از خدمات مستمر و غيرمستمر اين ساز

هايي است كه طي : مجموعه فعاليتمراقبت در خانه از كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي كشور - 

سرپرس تحت  كودك  پرورش  و  مراقبت  به آن  وي  موفق  انتقال  هدف  با  و  خانه  در  كشور  بهزيستي  سازمان  تي 

سرپرست يا زي كودكان بيرويرد. منظور از خانه يكي از انواع مراكز نگهداري شبانهپذخانواده يا جامعه صورت مي

 بدسرپرست است.

ركزي است م سرپرست و بدسرپرست):  روزي كودكان بيكودكان و نوجوانان (مركز نگهداري شبانه  خانه - 

ت آن و براساس وظايف كه توسط سازمان بهزيستي كشور يا با كسب مجوز از آن سازمان تأسيس شده و تحت نظار 

خود كودكان بي بقانوني  و  پرورش آندسرسرپرست  و  نگهداري  و  پذيرفته  را  زمينه پرست  و  دارد  بر عهده  را  ها 

جامعه يا  خانواده  به  را  كودكان  اين  دائم  يا  موقت  مي  انتقال  خانه فراهم  و  شيرخوارگاه  از  (غير  مراكز  اين  سازد. 

، خانه نوباوگان، گاهشوند و شامل مركز مراقبت موقت، شيرخواررانه تقسيم مينوباوگان) به دو دسته پسرانه و دخت

 سازي هستند. خانه تربيتي، خانه كودكان و نوجوانان، خانه نوباوگان و خانه آماده

تح -  كودك  موقت  مراقبت  كشور:مركز  بهزيستي  سازمان  سرپرستي  شخص   ت  توسط  كه  است  مركزي 

بهزي از سازمان  مجوز  با كسب  تحت سرپرستيحقوقي  كودك  آن،  نظارت  تحت  و  شده  تأسيس  ن اي   ستي كشور 

سازمان را پس از پذيرش و قبل از ورود به خانه يا خانواده ( زيستي يا جايگزين)، با هدف بررسي شرايط اجتماعي، 

  كند.  روزي نگهداري ميروز به صورت شبانه  ٢١ي و به منظور تشخيص نوع مراقبت براي مدت جسمي و روان

شده و كودك تحت سرپرستي اين يس مركزي است كه توسط سازمان بهزيستي كشور تأسرخوارگاه: شي   - 

سال   شش  سن  تا  را  خدما  تمامسازمان  و  جانبه  همه  پرورش  و  رشد  مناسب  شرايط  از  برخورداري  منظور  ت به 

 دهد.روزي قرار ميتخصصي، تحت مراقبت شبانه
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با مجوز از سازمان بهزيستي كشور تأسيس شده و   يحقوقمركزي است كه توسط شخص  خانه نوباوگان:   - 

آن، كودكان تحت سرپرستي اين سازمان را در رده سني سه سال تمام تا شش سال تمام، به منظور   ارتتحت نظ

 دهد.روزي قرار ميپرورش و خدمات تخصصي تحت مراقبت شبانهبرخورداري از شرايط مناسب رشد و  

از سازمان بهزيستي كشور تأسيس   : مركزي است كه توسط تربيتي  خانه -   شخص حقوقي با كسب مجوز 

ه و تحت نظارت آن، كودك تحت سرپرستي اين سازمان را كه داراي اختالالت رفتاري و عاطفي است در مقطع شد

سال، يك  تا  ماه  شش  روان  زماني  تخصصي  خدمات  از  برخورداري  منظور  روانبه  مددكاري پزشكي،  شناسي، 

 دهد.روزي قرار ميي، تحت مراقبت شبانها اجتماعي و مشاوره

مركزي است كه توسط شخص حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي كشور جوانان: نو  خانه كودكان و - 

ين سازمان را در رده سني هفت تا كمتر از هجده سال، تأسيس شده و تحت نظارت آن، كودكان تحت سرپرستي ا

مراقبت حت  ده (زيستي يا جايگزين) يا جامعه به تفكيك سن و جنس، تبه صورت موقت تا زمان انتقال به خانوا

 دهد.روزي قرار ميشبانه

آماده -  كشور سازي:  خانه  بهزيستي  سازمان  از  مجوز  كسب  با  حقوقي  شخص  توسط  كه  است  مركزي 

ذيرش براي انتقال به زندگي مستقل (ترخيص) و پ  سازيآمادهشده و تحت نظارت اين سازمان و با هدف  تأسيس  

مندرج در دستورالعمل مربوط سازمان بهزيستي كشور را يط  هاي اجتماعي و شهروندي، فرزند داراي شرامسئوليت

 دهد. روزي قرار ميتحت مراقبت شبانه

تحت سرپ -  از كودك  خانواده  در  بهزيستي كشور:مراقبت  فعاليت  رستي سازمان  كه مجموعه  است  هايي 

نزد   ورشرستي سازمان بهزيستي كشور از طريق دو روش مراقبت و پرطي آن مراقبت و پرورش كودك تحت سرپ 

 پذيرد. ) يا خانواده جايگزين صورت مي پدر و مادر و جدپدري و وصي خانواده زيستي (

خانواده:   -  در  مراقبت  ابرنامه  هدف    قداميمجموعه  با  مدون  و  جانبه  همه  فردي، است  توانمندسازي 

و مورد بازنگري ور  مر  ،با رعايت ضوابط كار تيمي تدوين  ؛ز بدو پذيرش آنانرفع نيازهاي كودكان كه ااجتماعي و  

 . استهاي تربيتي و پرورشي مرتبط با هر كودك  محور مجموعه فعاليت برنامهگيرد. اين  الزم قرار مي

: خانواده يا خانواري است كه سرپرستي كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي را به گزينجاي  خانواده - 

 گيرد.ي فرزندخواندگي، بر عهده ميضايقت با حكم قضايي امين موقت، يا به صورت دائم با حكم قصورت مو
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ص تيمي است متشكل از افراد متخص   سرپرست و بدسرپرست:تيم مراقبت در مركز نگهداري كودكان بي - 

حرفه برنامهو  مراقبت،  امور  بر  مسلط  داي  مراقبت  تحت  كودكان  به  ارائه خدمت  و شيوه  نگهداري ريزي  مراكز  ر 

شناس، كارشناس امور سازمان بهزيستي كشور شامل مدير، روان  رستسرپرست و بدسرپروزي كودكان بيشبانه

ي مختلف هر فرزند، تا حدامكان با مشاركت وي تربيتي و مددكار اجتماعي كه در قالب كار تيمي با شناسايي نيازها

 نمايد.دي شده ميبناقدام به تدوين و اجراي برنامه تخصصي زمان

ماهيانه:  -  منظ  امداد  به  كه  است  هزينهور  مبلغي  از  بخشي  بيتأمين  كودك  از  نگهداري  و هاي  سرپرست 

شور مشغول به تحصيل در دانشگاه يا بدسرپرست به خانواده زيستي يا جايگزين يا به فرزند سازمان بهزيستي ك

   شود.تي كشور پرداخت ميمشغول انجام خدمت نظام وظيفه، به وي توسط سازمان بهزيس

معيشتي فرزندان امدادبگير براساس نظر و پيشنهاد   –هاي اقتصادي  گنابه منظور رفع تنكمك موردي:     - 

اجت امور  معاون  خانواده،  شبه  مسئول  كارشناس  اجتماعي،  و مددكار  تخصصي  دستورالعمل  مطابق  مبلغي  ماعي 

 ز به فرزند يا گيرنده امداد پرداخت خواهد شد.دستورالعمل جامع مالي درصورت تخصيص اعتبار مورد نيا

گيري و نظارت در سطح استان در كليه امور مربوط ترين مرجع تصميمعالي خانواده استان:    شبهكميته     - 

استان بهزيستي  سرپرستي  تحت  كودكان  پذيرش  به  جمله  فرزندپذير،   انتقال  و  از  خانواده  زيستي،  خانواده  به 

ته عبارتند از: مدير كل كمي اعضاء    استان مستقر است.  بهزيستي  اين كميته درستاد.  دباشو ... مي  زندگي مستقل

كارشناس  استان،  خانواده  شبه  بخش  مسئول  كارشناس  استان،  اجتماعي  امور  معاون  استان،  بهزيستي 

 ندگي استان، كارشناس حقوقي استان فرزندخوا

: كليه مستندات، مدارك و اطالعاتي است كه به منظ -  ور حفظ هويت فردي و خانوادگي و اطالع پرونده 

ها به صورت محرمانه و براي هر ز خدمات ارايه شده به هر فرزند ثبت و نگهداري مي شود پروندهن اكاركنان و ناظرا

 زير تشكيل مي شود:  فرزند بصورت انفرادي و به تفكيك

 ي اجتماعي پرونده - 

  شناسيي روانپرونده - 

  ي بهداشتيپرونده - 

 صيلي ي تحپرونده - 

  شرايط پذيرش  
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قام قضايي جهت برخورداري از خدمات (مراقبت و پرورش) در بخش شبه  ه م نام كودكان به داليل ذيل و با معرفي

  شوند: خانواده پذيرش مي

  فوت سرپرستان يا تنها سرپرست    - ١

  زنداني بودن سرپرستان يا تنها سرپرست   - ٢

  مفقود االثر شدن سرپرستان يا تنها سرپرست    - ٣

  مجهول الهويه بودن كودك    - ٤

ب  - ٥ در ا حعدم صالحيت سرپرستان  كودك  براي  پذيري  خاص آسيب  وجود شرايط  دليل  به  و  قضايي  مقام  كم 

  يا تركيبي از همه موارد)  توجهي و غفلت  بيجنسي،  روحي،   - خانواده از قبيل سوء رفتار  شديد (جسماني، عاطفي

تعالي همه   د وهاي رواني در خانواده كه به سالمت جسمي، رواني، رشريالعالج و بيماهاي واگير صعببيماري  - ٦

  رساند. جانبه كودك آسيب مي

ورد مخاطره قرار اعتياد سرپرست يا سرپرستان درصورتي كه سالمت جسمي، رواني، رشد و تعالي كودك را م   - ٧

    دهد.

 پذيرش فرزندان داراي معلوليت  

مطلق، نيمكودكان معلول تحت سرپرستي سازمان  - ١ نيمه بينا، ناشنواي  نابينا،  نوا، مصروع، ه شاز جمله كودكان 

معلولين ذهني    –معلولين جسمي   انجام تست مشخص شود مي توانند   - حركتي و همچنين  با  مرزي كه  در حد 

طبق ضوابط اجرايي طرح شامل سازي كودكان بي سرپرست    - هاي مراقبت تطبيق دهند ا برنامهوضعيت خود را ب

فيمابين   ٢٦/١٠/١٣٧٩مورخ  ٨٩٠١/١/٨٢٢ماره ه ش، پيرو تفاهم نام ١/١٢/١٣٨٥مورخ    ٤٢٤٦/١/٨٢٠به شماره  معلول 

  گردند.    معاونت امور اجتماعي و توانبخشي در خانه هاي كودكان و نوجوانان مي توانند پذيرش

ب  - ٢ منوط  نوجوانان  و  كودكان  هاي  خانه  در  الذكر  فوق  هاي  معلوليت  با  افراد  آزمون پذيرش  بودن  كامل  ه 

) مي باشد كه از طريق كميته تخصصي توانبخشي استان ADLخودياري (  هايهاي روزمره زندگي با مهارت  فعاليت

  الذكر انجام مي پذيرد. براساس تفاهم نامه مشترك فوق

 رود كودك به سيستم مراقبت  نحوه و  

شهرستان مطابق قانون تأمين و زنان كودكان پذيرش اوليه توسط ستاد پذيرش و هماهنگي يا اداره بهزيستي    - ١

  گيرد:   سرپرستي سازمان) و ضوابط مندرج در اين دستورالعمل به دو طريق ذيل صورت مي  تحتبي سرپرست (
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يا از طريق گزارشات نهادها، مؤسسات و مردم؛ مورد شناسايي قرار مي   الف: كودكان با هماهنگي نيروي انتظامي

سازمان بهزيستي معرفي مي  به  اوليه و طي مراحل قانوني از طريق مراجع ذيصالح قضايي  گيرند و پس از تحقيقات

  شوند.  

از   پس  شود  معرفي  خدمات  از  استفاده  جهت  بهزيستي  واحدهاي  به  راساً  كودك  كه  درصورتي  انجام تبصره: 

    مصاحبه اوليه ضروري است كودك به مرجع قضايي معرفي و مراحل قانوني پذيرش  طي گردد.  

موارد اضطراري به منظور حفظ سالمت كودكان واح  با دهاب: در  را  از هفت سال  راساً كودكان كمتر  بهزيستي  ي 

ه مراجع ذيصالح قضايي ارسال رعايت ضوابط،  پذيرش موقت مي كنند و متعاقب آن مدارك و گزارش هاي الزم را ب

  و اعالم مي كنند. 

 پس از پذيرش كودك قدامات الزم ا  

زگشت كودك نزد والدين (پدر، مادر و با  صلي كليه اقدامات بعد از پذيرش؛ مي بايست تالش در جهتالف: هدف ا

  جد پدري) باشد. بر همين مبنا ضروري است اقدامات ذيل صورت پذيرد:  

  قضايي و مدارك پزشكي قانوني اخد معرفي نامه مرجع   - 

منظور   -  به  كودك   و  كودك  همراه  فرد  با  اجتماعي  مددكار  موقعيت   مصاحبه  از  الزم  اطالعات  كسب 

 كودك و  تهيه گزارش هاي مددكاري اجتماعي.  ان  خانوادگي، بستگان، همراه

گزارش،  -  مدارك،   ) اطالعات  آوري  جمع  هاي  فرم  تكميل  و  اوليه  پرونده  تنظيم  و  و   تشكيل  عكس 

 مشخصات و ارزيابي روانشناختي).

خد -  از  استفاده  با  والدين  نزد  بازگشت  زمينه  در  ارائه تالش  و  اجتماعي   مددكاري    مات 

م  امداد   ) مالي  از اهيكمكهاي  كودك  جدائي  از  پيشگيري  راستاي  در   ( موردي  يا  جانبي  هاي  كمك  ساير  و  انه 

  خانواده.

والدين يا فقدان والدين، انتقال كودك به خانواده جايگزين (بستگان در صورت عدم امكان بازگشت كودك نزد  - ب

  مقام قضايي.   تور) با تائيد و تشخيص كميته شبه خانواده استان و اخذ دسيا خانواده هاي داوطلب  

و    - ج و خانه نوزادان، نونهاالن  موقت  به خانه  انتقال كودك  ؛   ( و ( ب   ( الف   ) موارد  درصورت عدم موفقيت در 

 باوگان يا خانه تربيتي يا خانه كودكان و نوجوانان با توجه به وضعيت كودك. نو

 سرپرست و بدسرپرستاز كودكان و نوجوانان بي  برنامه مراقبت  
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 ولي ازسوي منصوب وصي و جدپدري مادر،  پدر، لت: فوت يا شناخته نشدن يا عدم صالحيت اخالقي  ه عكودكان ب

  شوند.مراقبتي سازمان بهزيستي معرفي ميي؛ توسط مرجع قضايي  به سيستم قهر

و ري  ردن شرايط زندگي ايمن و باثبات آنان نزد والدين، جدپداولين اولويت مراقبتي براي كودكان مذكور، فراهم ك 

وصي آنان است. چنانچه والدين، جدپدري و وصي صالحيت كامل جهت سرپرستي را نداشته باشند، دادگاه با در 

را به آنان واگذار خواهد كرد، اما براي كودك امين يا نظر گرفتن نظريه كار شناسي سازمان بهزيستي، سرپرستي 

از پدر، مادرنمايد. درصورتي كه هيچنيز تعيين مي  ناظر با ضم ، جيك  دپدري و وصي صالحيت سرپرستي را ولو 

يا ناظر نداشته باشند، دادگاه مي براي كودك ام امين  با نظر سازمان بهزيستي  ين موقت يا قيم تعيين كند. تواند 

تواند در راستاي تأمين منافع عاليه كه دادگاه مي  البته تصميم دادگاه در اين مورد جنبه اختياري دارد. بدين صورت

راساس وضعيت والدين زيستي كودك، اين قاعده را رعايت نكرده و از ابتدا سرپرستي كودك را در قالب ك بكود

  ان سرپرستي واگذار نمايد. حكم فرزندخواندگي به متقاضي 

احكام قضايي؛ فرزندخواندگي قالب  يا نوجوان در  تعيين ناظر همواره   در واگذاري كودك  يا قيم و  موقت  امين  يا 

اضياني است كه از خويشاوندان كودك يا نوجوان هستند. درصورتي كه خويشاوندان كودك داوطلب متقاولويت با  

يت الزم و شرايط قانوني را نداشته باشند، كودك يا نوجوان با رأي دادگاه، نباشند يا درصورت داوطلب بودن صالح

  خويشاوند سپرده خواهد شد. به داوطلبان غير

هاي كودكان و الذكر محقق نشود؛ برنامه مراقبت در خانههاي فوقمكان اجراي شيوه، ا درصورتي كه بنا به هر دليل

شبانه (مراكز  راهنوجوانان  به عنوان  ميروزي)  گرفته  نظر  در  كودك  براي  موقت  زندگي  كاري  در طول مدت  شود. 

هاي اهم شدن زمينهفر  بايست همواره پيگيري الزم جهتروزي، تيم مراقبت مينهكودك يا نوجوان در مراكز شبا

  مراقبت نزد خانواده براي وي را فراهم آورند. 

سرپرست و بدسرپرست به ترتيب اولويت عبارت است هاي مراقبت از كودكان و نوجوانان بيبر همين اساس، برنامه

  از:  

  صي (مستقل يا با ضم امين يا ناظر) الف) مراقبت نزد والدين، جدپدري و و

  با حكم قضايي فرزندخواندگي يا امين موقت يا قيم حسب مورد )  ي (ب) مراقبت خويشاوند

  موقت يا قيم حسب مورد )ج) مراقبت غيرخويشاوندي ( با حكم قضايي فرزندخواندگي يا امين  

  روزي)هاي كودكان و نوجوانان (مراكز شبانهد) مراقبت در خانه
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 }} فعاليت هاي دفتر امور كودكان و مهدهاي كودك{{

از   تيكي  ويژه دفاتر  با هدف  كه  است  بهزيستي كشور  سازمان  اجتماعي  و  فرهنگي  امور  معاونت  ارتقاي   خصصي 

طريق پرورش و آموزش با تاكيد بر آموزه هاي اسالمي و تكيه بر ابعاد رشد   توانمندي ها و مهارت هاي كودكان از

 .دعاطفي، اجتماعي و معنوي فعاليت مي نماي  –اني، شناختي  حركتي، رو  –جسمي  

از فعاليت اين دفتر تامين شرايط زندگي سالم و با كرامت كودكان و تربيت و پرورش آنان بر اساس الگوي   هدف  

توانمندهاي آنان با تاكيد بر اي  –زندگي اسالمي   ارتقاي  منويات مقام معظم رهبري از طريق  از   راني و بهره گيري 

 محورهاي رشد مي باشد.

مح . ١ مناطق  در  كودك  مهدهاي  آايجاد  و  خيزشهريروم  در     :سيب  عدالت  توسعه  راستاي  در 

محرومبرخ مناطق  كودكان  تمامي  خيز  ورداري  آسيب  كو،  مهدهاي  خدمات  از  اي  حاشيه  به   ، دكو  مذكور  طرح 

 .به اجرا درآمده است   1385بخش خصوصي از سالمتقاضيان  

گسترش   توسعه ودر راستاي    اين طرح نيز   :مناطق روستايي  دهاي كودك درگسترش مه  ايجاد و  . ٢

سال   از  كودك  مهدهاي  خدمات  از  روستايي  مناطق  كودكان  برخورداري  منظور  به  عنوان   ١٣٨٥عدالت  تحت 

 .درآمده استروستامهد به اجرا  

اساسي نمازگزاران در روز   با توجه به اين كه يكي از دغدغه هاي مهم و   :توسعه و راه اندازي آدينه مهدها  . ٣

داش اختيار  در  مناسب  تن محيطهاي جمعه عدم  و   فرهنگي  ارائه خدمات  و  از كودكان خردسال  جهت نگهداري 

دگيري و ياددهي بوده توسعه فرهنگ يا  مناسب و مراقبت شايسته به آنها وبرخورداري از آموزش ها ي فرهنگي  

وراي اين طرح با همكاري و انعقاد تفاهم نامه با ش  رديد لذا، ضرورت اجراي اين طرح پيش از پيش احساس گاست

 .به اجرا درآمده است  ١٣٨٦استگذاري ائمه جمعه كشور از ارديبهشت ماه سال  سي

مراقبت تغذيه اي در كودكان به ارتقاي  : وستا مهدهاطرح تامين يك وعده غذاي گرم براي كودكان در ر  . ٤

به ين كمك  صحيح غذايي در كودكي و بزرگسالي منجر مي شود . بنابراشاخص هاي رشد و ايجاد باورها و عادات  

سال خانواده هاي نيازمند در مناطق محروم و روستايي و هم چنين ارتقاي   ٦بهبود تغذيه و آموزش كودكان زير  
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نگرش  كننده سالم   آگاهي،  تأمين  اصلي  از عوامل  در جامعه  آنان  مراقبين  و  اولياي كودكان  اي  تغذيه  بينش  ت و 

 روستامهدها مي باشدگرم در  غذايي است كه مبناي عمل در طرح ارايه يك وعده غذاي  

درآمدي  . ٥ پايين  كودكان سه دهك  از شهريه  بخشي  تامين  كودكان     :طرح  از  حمايت  راستاي  در 

پايين درآمدي به منظواقشار آسيب پذي و سه دهك  از شهريه   ، ربرخورداري از خدمات مهدهاي كودكر  بخشي 

 ن مركز پرداخت مي شوددك به آكودكان خانواده هاي مذكور پس از معرفي كودك به مهدكو  مهدكودك

وگ  . ٦ ايجاد  به  كمك  محروم طرح  مناطق  در  كودك  مهدهاي  و   ،سترش  زا  هاي   آسيب  گاه  سكونت 

حاد امروز   :غيررسمي مشكالت  با  شهرنشيني  اي  گونه  شهري كشور،  ناپايداركننده  عمده  هاي  چالش  از  يكي  ه 

اجتماعي كودكان و بهره   –فرهنگي  ي محيط  ارتقاي غنا   به اسكان غير رسمي يا حاشيه نشيني مي باشدموسوم  

ي عمل اين طرح و تحول خود مبنا   يادگيري مهدهاي كودك در دوران حساس رشد  –وري ايشان از فرايند ياددهي 

 .مي باشد

رد سازي خدمات مهد هاي ارتقا سطح كيفي و استاندا   :پايش و ارزيابي عملكرد مهد هاي كودك  . ٧

برنامه ها و اعمال كنترل بر آن از طريق نظارت مستمر بر فعاليت   رموجود دكودك و شناخت چالش ها و نواقص  

 .مهد هاي كودك مبناي عمل مي باشد

: هياتي منتخب از اولياء كودكان و مسئولين مهدكودك    يان در مهدهاي كودكانجمن اولياء و مرب  . ٨

ت افزايش  ، به منظور  موثر  تقوي  عامل  خانواده ها و  و افزايش مشاركت اجتماعي  اذهان   ت نقش  در  جايگاه سازمان 

 .مهدكودك تشكيل مي گردد  در  عمومي در جهت ارتقاء كيفيت خدمات

 //:irmad.behzisti.http  زيستي كشور:  آدرس سايت مهدهاي كودك سازمان به . ٩

  جهت   در  و  الزم  اي ناندارهاس  اساس  بر  كودك  مهدهاي  مناسب  محتواي  معرفي  كودك  دهايمه  بخش  در . ١٠

   كودكان  رشدي  ابعاد ارتقا

   مربوطه دستورالعمل  اساس  بر   كودك  مهدهاي بندي  رتبه  طرح . ١١

(   نيك  طرح   جمله  از  متناسب  رويدادهاي  برگزاري   با  مناسبتي  اي  برنامه  ويژه   طراحي  و  تدوين . ١٢

 دهه   ايام  ،   كودك  ملي  هفته  ،   فجر  دهه  اهللا  ايام  ؛  واليت  دهه  ،   كرامت  دهه  هاي  جشن  گزاري بر)    كوچك  نمازياوران

 ... و  محرم 
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 هاي نوآوري و  اه دستاورد از  مندي  ه بهر جهت در سويه دو  تعامل و  دانشگاه و  حوزه با مستمر ارتباط . ١٣

   كودكان  جانبه  همه  رشد  زمينه  در  علمي

 و پزشكي  آموزش   و  بهداشت وزارت همكاري با )  كودكي تداي اب تكامل(  تاك   طرح اجراي   در همكاري . ١٤

 پرورش  و  آموزش

  كودك  مهدهاي  مربيان و  مديران  و  همكارن  آموزش . ١٥

  خيريه   موسسات  همكاري   با  مهدها روستا  بهسازي   و   احداث  طرح . ١٦

  

   ه هاي عملياتيرنام ب

برنامه   تدوين واجراي  نيازها،  بندي  اولويت  افرادتحت پوشش،  پرونده  (مهارتهاي زندگي،  بازنگري  حرفه آموزشي 

 اي، كارآفريني وكسب و كار و آموزشهاي تكميلي) 

  استفاده از ظرفيت كلينيكهاي مددكاري

  ولتيهاي با تجربه در بحث اشتغال ومراكز غيرد   NGOاستفاده از ظرفيت   

  استفاده از ظرفيت اتحاديه ها و صنوف

  استفاده از ظرفيت منابع برون سازماني

 ه از ظرفيت كاريابيها استفاد

  ارت بر اشتغالهاي ايجادشده و حمايتهاي پس از اشتغالنظ

  حمايت و تثبيت اشتغالهاي ايجاد شده  تشكيل صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي جهت

 نظام اشتغال و كارآفريني 

  هدف كلي
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الزايي و تسهيلگري در  پشتيباني و هدايت برنامه هاي حرفه آموزي، كمك به توسعه و گسترش زمينه هاي اشتغ

 اد اشتغال پايدار ايج

  اهداف جزئي

 ترغيب، تشويق، ايجاد انگيزه و حس رقابت در بين كارآفرينان  

ورت فردي  استقالل  نفس،  عزت  افزايش  تالش،  و  كار  روحيه  فرهنگ  و   ويج  معلوالن  براي  رواني  امنيت  ايجاد 

  مددجويان

ي از قانون جامع حمايت از حقوق والن در راستاي اجراي بخشتحقق وظايف سازمان در خصوص توانمندسازي معل

  معلوالن

  و ... در بخش غيردولتي  جلب حداكثر مشاركت سازمانهاي مردم نهاد، كارفرمايان 

  جامعه هدف تحت پوششكمك به بروز استعدادها و خالقيت هاي  

  براي معلوالن  كمك به توسعه اشتغال، گسترش بازار كار و ايجاد فرصتهاي شغلي به ويژه

  جرايي دانشكارالگوهاي ا

  )CBRالگوي اشتغال افراد معلول روستايي به شيوه استاد شاگردي در برنامه ( 

  ي اشتغال در كارگاههاي توليدي حمايتي (نوع اول)گوال

  آموزي معلوالن در مراكز روزانه حرفه آموزي  الگوي حرفه

  (مراقبين خانگي) الگوي ارائه خدمات مراقبتي توانبخشي در منزل

  )CBRتشكيل گروههاي خوديار معلوالن در برنامه توانبخشي مبتني برجامعه (الگوي  

  ي پيونديد با رويكرد بانكدارالگوي تأمين مالي خر

  سرپرست خانوار  الگوي تشكيل گروههاي هميار زنان
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  الگوي تشكيل گروههاي هميار فرزندان ترخيص شده

 فآماده سازي شغلي جامعه هد 

  اهداف كلي و اختصاصي

 آماده سازي افراد جامعه هدف بمنظور ورود به بازاركار   

  و حرفه اي  ارايه و تسهيل زمينه هاي آموزش هاي فني 

  ي و مهارتهاي شناختيارايه و تسهيل زمينه هاي آموزش هاي مهارتهاي زندگ

  ارايه و تسهيل زمينه هاي آموزش هاي تخصصي شغلي

  كار (كار آفريني)  ه آموزش هاي مديريت كسب وارايه و تسهيل زمين

  فرآيند آماده سازي شغلي

 وسط مددكار اجتماعي و كارشناس مرتبط شناسايي مراجع، تشكيل و تكميل پرونده حرفه اي ت

ارزيابي (شامل جسمي، رواني، اجتماعي، محيطي و مهارتها) براساس چك ليستهاي ارزيابي اوليه فرد توسط   تيم 

 مرتبط 

  شي حرفه اي ين برنامه شغلي يا توانبختدو

  مشاوره و راهنمايي و غيره)  –اجراي برنامه تدوين شده (ارائه آموزشها  

  توسط تيم ارزيابيهايي فرد ارزيابي ن

 يم ارزيابي شهرستان معرفي جهت اشتغال وكاريابي توسط ت

 نظارت و پيگيري توسط كميته تخصصي استان/ شهرستان 

 ) CBRاستاد شاگردي در برنامه(د معلول روستايي به شيوه الگوي اشتغال افرا
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تاد شاگردي و اشتغال با كمك تشكل هاي توانمندسازي معلوالن روستايي از طريق آموزش حرفه اي به شيوه اس

 معلولين 

  روستايي به شيوه استاد شاگرديمشمولين اشتغال  

  باشندسازمان مي  CBRشش برنامه كليه معلولين شناسايي شده در مناطق روستايي كشوركه تحت پو

 روند

 غال متناسب را دارا باشندي استاد شاگردي و اشتاي به شيوهافراد متقاضي بايد شرايط الزم براي آموزش حرفه

از آموزش استفاده  براي  مورد تاييد كارشناس  توانايي فرد  بايد  به شيوه استادشاگردي  اي  قرار   CBRهاي حرفه 

ها و عالئق فرد باشد، و منجر تواني و معلوليت و همچنين توانايياده شده متناسب با نوع ناگيرد تا حرفه آموزش د

 لوليت فرد نشود به بدتر شدن ناتواني و يا مع

حلي در زمينه حرفه اي كه پس از آموزش امكان اشتغال فرد را ماه توسط استادكار م   ٦آموزش فرد معلول حداكثر  

 در روستا فراهم نمايد 

 اي ستمر بر روند آموزش حرفه  نظارت م 

  CBRس  تأييد توانايي فرد معلول پس از طي دوره آموزشي جهت شروع به كار توسط استاد كار و كارشنا

 پرداخت تسهيالت مالي بالعوض

 يكبار جهت اطمينان از استمرار كار فرد معلول ماه    ٢نظارت پس از شغل هر  

 لوالن (نوع اول)الگوي اشتغال در كارگاههاي توليدي حمايتي مع

 رائه خدمات فرآيند ا

مرا  انجام  از  و پس  مربوطه  شهرستان  بهزيستي  اداره  معرفي  با  واجد شرايط  معلول  مشاوره فرد  و  راهنمايي  حل 

به  شغلي  سازي  آماده  و  آموزي  حرفه   ، حماي  شغلي  كارگر  با عنوان  و  ارجاع  حمايتي)  ـ  توليدي  (كارگاه  به  تي 

به دنبال ايجاد فرصتي پذيرش مي شود. در حقيقت    موافقت مسئول مركز (كارگاه)  اين كارگاه ها  معلول در  فرد 
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كارگاه بيشتر فرصت اشتغال در بازار آزاد كار را نيز بيابد. بنابراين مناسب است تا در صورت امكان با كسب مهارت 

انتقالهم مي تواند به نوعي مح يا به عنوان يك مرحله  بوده و  بازار ل كار دائمي براي آنان  ي بين محل آموزش و 

 تلقي شود 

 

 

  الگوي حرفه آموزي معلوالن درمراكز روزانه حرفه آموزي

جرب داراي ه و آموزش هاي كاربردي توسط مربيان م ت هاي شغلي موجود در جامع اين آموزش ها بر اساس فرص 

  مدرك مهارتي معتبر از سازمان هاي مرتبط صورت مي گيرد.

بر عالوه  مراكزمذكور  اي    در  حرفه  هاي  جنبه  زندگي،  تقويت  مهارتهاي  آموزش  اجتماعي،  هاي  رفتار  اصالح  بر 

ايمني و  بط كارگر و كارفرما، آموزش و ارتباط با ساير كارگران، حفاظت و ارتباطي، مهارت هاي پيش زمينه كار و روا

مت هاي  رفتار  مافوقبهداشت،  دستورات  از  شناسي،پيروي  وقت  (همچون  كار  محيط  در  هاي ناسب  نظر  اظهار   ،

 . ستفاده از ابزار مشترك و .. ) براي آماده سازي فردمعلول جهت ورود به بازار مهيا مي گرددمنطقي، ا

با توانائيها، ظرفيت و استعداد فردي و نيز   ن آنكه در مراكز مذكور براي ورود به دوره هاي آموزشي، متناسبمض

  ت مي پذيردبي و سطح بندي آموزشي صورفرصتهاي شغلي منطقه زندگي افراد معلول، ارزيا

 شرح خدمات 

شغل مشاوره  و  راهنمائي  ارزشيابي،  مراحل  انجام  از  پس  معلول  فرد  سازي معرفي  آماده  و  آموزي  حرفه  جهت  ي 

  شغلي به مركز

  اي آموزشي سطح بندي دوره ه

 مرحله آموزش هاي مقدماتي و پيش حرفه اي 

  مرحله آموزش هاي كارآموزي

  زش هاي كارورزيمرحله آمو
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اي ، بررسي دقيقي از مفاهيم آموزشي اوليه در زمينه هاي شناختي، اطالعات عمومي، مهارت همقدماتي   در مرحله

مي   انجام  اجتماعي  و  فردي  بين  ارتباطات  بهداشتي،  و  معلولخودياري  فرد  نهايت  هاي شوددر  دوره  ساير  كه  ي 

مهاآموزشي و آماده افزايش  را گذرانده جهت  به مراحل  سازي  وارد مي    "يكارورز"و  "رآموزيكا"رت هاي كاري 

 .شود

 فرايند ارايه خدمات 

 ير آموزش رايانه، فعاليت هاي هنري آموزش حرفه اي متناسب با سطح آسيب نظ 

  اههاي حمايتي نوع دوم بمنظور كسب درآمدمعرفي فرد جهت كار در كارگ

  اقبين خانگي)الگوي ارائه خدمات مراقبتي توانبخشي در منزل (مر 

 افراد كم توان و سالمند از يك سو و لزوم توانمند سازي ايشان از سويي ديگر، تقاضا براي خدمات رشد جمعيت  

له افراد كم توان و ز افراد كم توان وسالمند از جممراقبتي و توانبخشي را افزايش داده است و در اين بين گروهي ا

ي و بهداشتي و توانبخشي هستند و عدم وجود  يازمند خدمات ويژه مراقبتسالمند بسترگرا و بيماران صعب العالج ن

اي اين گروه در منزل باعث سوق دادن ايشان براي مراقبت سيستم مراقبتي مناسب و دانش كافي براي تامين نيازه

 توانبخشي مراقبتي شده است. ه مراكز غير دولتي شبانه روزي  بيشتر ب

 هدف كلي 

مراقبتي  رويكرد  د  تغيير  روزي  شبانه  نگهداري  ايجاد از  و  منزل  در  توانبخشي  مراقبتي  خدمات  ارائه  مراكزبه  ر 

  فرصتهاي شغلي جديد

  )(CBRمعلوالن در برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه  وه هاي خوديار  الگوي تشكيل گر

م  رواني  بيماران  و  ذهني  توانان  كم  ويژه  به  شديد  معلول  افراد  كه  است  اين  طرح  اين  فرصت ماهيت  كه  زمن 

  نفرادي را ندارند، بتوانند تحت حمايت اعضاي خانواده در گروه خوديار ايفاي نقش نمايند.اشتغالزايي ا

 : فاهدا
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خوديار براي حل مشكالت اقتصادي، بهبود وضعيت ها در گروه هاي  هدف كلي : شركت افراد معلول و خانواده آن

 : اديزندگي و توانمندسازي اقتص معيشتي، افزايش نقاط قوت فردي، بهبود كيفيت  

 اهداف اختصاصي : توسعه مهارت هاي تجاري از طريق تبادل تجربيات و اطالعات 

 الي خرد اعتبارات م ايجاد صندوق

  توسعه كسب و كارهاي خرد، كوچك و متوسط

  وسعه پس انداز در ميان گروه هدفت

 :مشمولين 

باشند و اعضاي خانواده مي  CBRشور كه تحت پوشش برنامه  كليه معلولين شناسايي شده در مناطق روستايي ك

  ل اين الگو شوند.توانند در صورت داشتن پروژه اشتغالزايي گروهي مشموهاي آنان مي

جسمي زمينه  در  آنان  معلوليت  كه  معلول  يا افراد  و  صرع  مزمن،  رواني  ذهني،  گويايي،  شنوايي،  حركتي، 

  ان بهزيستي مورد تاييد قرار گيرندتوسط كميسيون پزشكي سازم   هاي تركيبي است در صورتي كهمعلوليت

  ال.س  ٦٠تا    ١٥افراد معلول در گروه هاي سني مختلف ترجيحا از 

  افراد معلول با شدت معلوليت خفيف تا شديد داراي پرونده

 : روند

 بررسي هاي اوليه در زمينه توانايي فرد و عالئق وي و تشكيل گروه هاي خوديار 

 صندوق پس انداز مالي خردتأسيس  

برنامه   ناظر  كارشناسان  توسط  خوديار  هاي  گروه  مالي  هاي  صندوق  سنجي  و   CBRاعتبار  بانكي  مؤسسات  و 

 راعتباري همكا

 طرح هاي اقتصادي تشكيل شبكه گروه هاي خوديار به منظور تقويت  
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  الگوي تأمين مالي خرد  با رويكرد بانكداري پيوندي

سب و كارهاي خرد و بهبود معيشت براي افراد كم در آمد و در هدف توانمندسازي، توسعه كتأمين مالي خرد با     

م معرض آسيب اقتصادي  ؤسسه ، به ويژه زنان و جوانان، در كشور با حمايت بانك كشاورزي، سازمان بهزيستي و 

مددكاري مراكز غيردولتي به خصوص كلينيك هاي  بومي،  نيروهاي محلي و  با استفاده از  اجتماعي در حال   تاك 

  اجرا است

  گروه خوديار

هيلگر و كامال آگاهانه و به صورت خودجوش،دور  هاي تسنفري است كه با آموزش  ٢٥تا   ١٥اي  گروه خوديار مجموعه

دارو منشي را انتخاب نموده و پس از تنظيم اساسنامه يار، خزانهوه شامل گروهشوند و هيئت اجرايي گرهم جمع مي

  صندوق مشترك اقدام مي نمايند. نداز منظم و مساوي در يك  انسبت به پس

 

  ارالگوي تشكيل گروههاي هميار زنان سرپرست خانو 

بوده و اغلب    ٧تا    ٥گروه هاي   با تواناييهاي كم و بيش نفره كه داراي كنش دو سويه و متقابل و افقي  بين افراد 

 جبران كنند تشكيل مي شود   يل يا كمبودهاي يكديگر رايكسان و يا كساني كه بتوانند تواناييهاي همديگر را تكم

 اهداف 

  مند سازي زنان سرپرست خانواركاهش وابستگي به سيستم حمايت دولتي و توان

 اري جمعي و مشاركتي بين اعضاء باال بردن سطح اعتماد به نفس و تقويت روحيه همك

 هاي آنان. افزايش سطح درآمد اعضا و ارتقاء سطح كيفيت زندگي خانواده  

بطه سازنده وجبات رشد شخصيت خدمت گيرندگان به منظور شناخت و درك بهتر از خود و ايجاد رافراهم نمودن م 

  و خالق با ديگر افراد جامعه.
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ا براي رشد  نمودن بستري مناسب  منابع فراهم  از  هاي آنان  آگاهي  قابليتهاي جامعه هدف و افزايش  و  ستعدادها 

  هنگام نياز.هت بهره مندي از آنها در  اجتماعي موجود جامعه ج

 الگوي تشكيل گروههاي هميار فرزندان ترخيص شده

م فرزندان تحت سرپر و  همانند سازي  الگوهاي  نداشتن  هاي خانوادگي،  حمايت  از  بودن  محروم  بدليل  جهز ستي 

ب  مقايسه  در  پايدار  اشتغال  به  دستيابي  در  ناتواني  و  مهارت هاي حرفه اي  به  آنها  در نبودن  ا گروه همسان خود 

ندان در گروه و برنامه ريزي اده آسيب پذيرتر هستند. بنابراين به منظور « توانمند سازي» گروه، مشاركت فرزخانو

 ت. در سطوح اوليه اشتغال، كمك هاي دولت طراحي شده اس

 هدف كلي 

اجتماعي   مسايل  حل  در  فرزندان  همكاري  و  ايج  - مشاركت  و  خود  به  مربوط  جهت اقتصادي  مناسب  زمينه  اد 

در منطقه و استفاده   ند سازي مادي و معنوي جامعه هدف با تعامل مناسب فيمابين تشكل هاي محلي موجودتوانم

 بهينه از امكانات و منابع اجتماعي موجود 

 اهداف اختصاصي 

 پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي فرزندان ترخيصي و در شرف ترخيص 

س و قدرت تصميم گيري فرزندان در حل مشكالت خود با  تن و افزايش اعتماد به نفتغيير نگرش فرزندان به خويش 

 روني  استفاده از توانمندي هاي د

 ل آن و حضور مؤثرتر در اجتماع ارتقاء دانش و آگاهي فرزندان براي شناخت بهتر مشكالت خود و مشاركت در ح

 عاليت هاي گروهي  بالفعل نمودن توانائيهاي بالقوه فرزندان در قالب گروه و ف

اد اشتغال پايدار بدون از شيوه هاي همياري به منظور حل مشكالت اقتصادي و مادي فرزندان از طريق ايج  استفاده

 تكيه به منابع مالي دولت.  

 يار در اجتماعات محلي و افراد منطقه تغيير عملكرد مناسب گروه هم 
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 لتي فرزندان از حمايت هاي دو  بهره وري بهينه از منابع موجود جامعه و قطع وابستگي

 ايجاد تحول در گروه هاي همسان 

ارتق  از طريق  فرزندان  با بهبود كيفيت زندگي  آنان  و اعتماد به نفس  اجتماعي  مهارتهاي حرفه اي،  نوع تفكر،  اي 

 آنها براي مشاركت فعال در برنامه هاي « توانمندسازي»  جلب اعتماد 

  بستگيبسترسازي دولتي» بدون وا  سازگاري فرزندان با جامعه به شكل «

  مشوقهاي حمايتي

  پرداخت بيمه سهم كارفرما

 قانون الحاق   ٥٥اجتماعي و فرهنگي وماده- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي  ٣٩ده  درراستاي اجراي بند (ب) ما

ماده   استناد  به  همچنين  دولت،  مالي  مقررات  از  بخشي  تنظيم  قانون  به  حم  ٧موادي  جامع  حقوق قانون  از  ايت 

يزه ايجاد فرصتهاي ستناد برنامه راهبردي و عملياتي سازمان بهزيستي كشور، بمنظورفراهم آوردن انگمعلوالن و با

ان، «طرح پرداخت بيمه سهم كارفرما» به اجرا شغلي بيشتر براي جامعه هدف و ترغيب كارفرمايان براي جذب آن

  گذاشته شده است .

  هدف كلي

 ر توانمندسازي اقتصادي و ارتقاء كيفيت زندگي جامعه هدف وسعه اشتغال پايدار بمنظوايجاد، تثبيت و ت

  اهداف جزئي

  و ترغيب كارفرمايان جهت بكارگيري نيروي انساني از بين جامعه هدف  تشويق  - 

  ي مشمولين از حقوق بازنشستگي و استفاده از مزاياي بيمه تأمين اجتماعيبرخوردار  - 

  جاد اشتغال تسهيل فرايند اي   - 

  اي حمايتي مستقيم به رويكردهاي بيمه ايتغيير روشه  - 
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  مشمولين دريافت بيمه سهم كارفرما

كارفك (سهم  آنان  بيمه  حق  و  اقدام  هدف  جامعه  اشتغال  به  نسبت  كه  كارفرماياني  تأمين ليه  سازمان  به  را  رما) 

اري از اين طرح داخت نمايند مشمول برخورداجتماعي واريز و براساس قانون كار به مددجويان حقوق و دستمزد پر

  سال ميگردند.  ٥بمدت  

  پرداخت يارانه ارتقاء كارآيي معلوالن

مورد نظر سازمان قرار داشته    است، موضوعي كه در آن   اشتغال و كارآفريني جامعه هدف امريست كه هميشه 

اشتغال و تداوم   ردد. دشواريهاي خاص ايجاداشتغال و پايداري آن براي نيل به اهداف متعالي سازمان قلمداد مي گ 

ه هاي تشويقي متفاوتي اعمال نمايد تا با استفاده از آنها ايجاب مي نمايد تا سازمان به منظور تحقق اين مهم برنام 

  ت شغلي جامعه هدف را تعالي بخشد.اين مكانيسم ها ضريب امني

ا    قانون جامع حمايت  و ساير قو به همين منظور و در راستاي تحقق  بر اساس ز حقوق معلوالن  انين فرادستي و 

بهزيستي كشور مبني بر توانمندسازي و گسترش برنامه   اهداف تعريف شده در برنامه راهبردي و عملياتي سازمان

منظور   به  زايي  اشتغال  بخش  هاي  در  شاغل  معلولين  اختصاصا  و  هدف  جامعه  اشتغال  پايداري  و  تثبيت  ايجاد، 

  .ح به اجرا گذاشته شده استغيردولتي اين طر

  هدف كلي

  طريق پرداخت درصدي از حقوق  تسهيل فرآيند ايجاد، تثبيت و پايداري اشتغال در بخش غيردولتي از

  اهداف جزئي

  خانواده معلولينارتقاء پايداري شغلي و تحكيم بنيان  

  راي شرايط اشتغالترغيب، تشويق، ايجاد انگيزه و حس رقابت در بين كارفرمايان و معلوالن دا

  براي معلوالنفرهنگ روحيه كار و تالش، افزايش عزت نفس، استقالل فردي و ايجاد امنيت رواني  ترويج  
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ي بخشي از قانون جامع حمايت از حقوق تحقق وظايف سازمان در خصوص توانمندسازي معلوالن در راستاي اجرا

  معلوالن

  ردولتيرفرمايان و ... در بخش غي جلب حداكثر مشاركت سازمانهاي مردم نهاد، كا

  ه ويژه براي معلوالنكمك به توسعه اشتغال، گسترش بازار كار و ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر ب

  مشمولين دريافت

جامعه   كارگيري  به  نسبت  كه  يارانه كارفرماياني  دريافت  مشمول  نمايند  مي  ايجاد  جديد  اشتغال  و  اقدام  هدف 

 مذكور مي گردند. 

 يي معلوالن رداخت يارانه ارتقاء كارآفرآيند پ 

معلوليت در محدوديت كارآيي   تعيين ميزان پرداخت يارانه ارتقاء كارآيي معلوالن بر اساس ميزان  شدت و تاثير 

درصد قراردادكاروتا سقف حداقل حقوق و دستمزد قانون  ٥٠تا  ١٠ز حداقل معلوالن براي شغل در نظر گرفته شده ا

كميته اشتغال وكارآفريني به كارفرما قابل پرداخت و حداكثر سطح معلوليت پس از تاييد  كار طبق جدول تعيين  

  سال مي باشد.   ٥رمعلول به كارفرمايان  مدت پرداخت براي ه

  پرداخت بيمه سهم خويش فرما

قانون   ٥٥قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ماده    ٣٩ماده    "ب    "اجراي بند    در راستاي  

قان به  موادي  ماده  الحاق  استناد  به  و همچنين  دولت  مالي  مقررات  از  بخشي  تنظيم  حم  ٧ون  جامع  از قانون  ايت 

سياستگذ عالي  شوراي  و  سازمان  عملياتي  و  راهبردي  برنامه  و  معلولين  به حقوق  كشور  بهزيستي  اشتغال  اري 

اي قوانين و مقررات عه هدف و استفاده از مزاي منظور فراهم نمودن زمينه هاي پايداري فرصت هاي شغلي براي جام 

 گذاشته شده است. تاًمين اجتماعي، طرح پرداخت بيمه سهم خويش فرما به اجرا  

 هدف كلي  

  ي اقتصادي جامعه هدف و ارتقاي كيفيت زندگيتثبيت و توسعه اشتغال پايدار به منظور توانمندساز
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  اهداف جزئي

  غلي پايدارهدف بمنظور ايجاد فرصت ش  فراهم آوردن زمينه و ترغيب جامعه

  ...برخورداري مشمولين از مزاياي بيمه تامين اجتماعي بازنشستگي و ..

  تسهيل فرآيند ايجاد اشتغال

  مه ايتغيير روشهاي حمايتي مستقيم با رويكردهاي بي 

  مشمولين دريافت سهم بيمه خويش فرما

س  آماده  طرح  اساس  بر  كه  هدف  جامعه  افراد  ب كليه  به  ورود  آماده  شغلي  ايجاد ازي  به  نسبت  و  گرديده  كار  ازار 

به پ  اقدام و راساً  تاًمين اجتماعي مبادرت مي نمايند اشتغال به صورت انفرادي  بيمه خود به سازمان  رداخت حق 

   ي از اين طرح ميگردند.مشمول برخوردار


