توافقنامه سطح خدمت
" انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده (فرزندخواندگی،امین موقت)

-1مقدمه
مطابق اصول 21و 29قانن اساسی ،ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور در سال
،1359قانون تامین زنان وکودکان بی سرپرست مصوب ،1371مسئولیت حمایت از فرزندان بی
سرپرست برعهده سازمان بهزیستی نهاده شد وادر سال  1392قانون حمایت از کودکان ونوجوانان
بی سرپرست وبدسرپرست به تصویب نهایی مجلس شورای اسالمی رسید.این قانون با  37ماده و17
تبصرهبه تقویت وتسهیل حمایت از این فرزندان پرداخته است که یکی از مباحث اصلی آن توجه به
ابعاد تخصصی فرزند پذیری (فرزند خواندگی ) می باشد.
-2هدف
مراقبت کودکان معرفی شده از سوی سازمان به خانواده های متقاضی جهت برخرداری از کانون گرم
خانواده که در آن رابطه والد – فرزندی به شیوه ای قانونی  ،عاطفی و اجتماعی بین افرادی برقرار می
شود که هیچ رابطه ای به واسطه تولد با یکدیگر ندارند.
-3مسئولیت
سازمان بهزیستی مکلف است فرزندان دارای شرایط فرزند خواندگی را با حکم قضایی به خانواده
متقاضی فرزند خواندگی که قبال در کمیسیون فرزند خواندگی تایید شده اند واگذار نماید.
 -4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
وظیفه اصلی سازمان بهزیستی تصمیمگیری در مورد انتخاب بهترین والدین از بین متقاضیان
سرپرستی و تأمین حداکثر منافع عالیه برای کودک یا نوجوان است و متقاضیان متعهد می شوند و
متقاضیان متعهد می شوند که نهایت دقت و مراقبت در حفاظت و حضانت و تحصیل و خوراک و
پوشاک و بهداشت را داشته باشند.
مدارک الزم برای دریافت خدمت : :

تعداد مرتبه مراجعه حضوری:حداقل  10بار
زمان دسترسی به خدمت :در ساعات اداری
استعالم (فرآیند مشترک بین دستگاهی :استعالم از پزشکی قانونی  ،اداره تشخیص هویت ،ثبت
احوال  ،دادگستری
-5هزینه ها و پرداخت ها
کلیه خدمات توسط سازمان به صورت رایگان میباشد.
-6دوره عملکرد
تا زمان گرفتن حکم دائم جهت فرزند خواندگی و امین موقت حداقل  6ماه به طول می انجامد
-7خاتمه توافقنامه
پیگیری و نظارت بر وضعیت فرزندان ترخیصی حداکثر تا پنج سال بر عهده کارشناس فرزند
خواندگی می باشد .پیگیری کننده می باشد.

