ﻣعرفي خدﻣات
حوزه اﻣور اجتماعي
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ماموريت سازمان  :مصوبه شوراي راهبردي ٩٠/٧/٢٦
سازمان بهزيستي كشور سازماني است تخصصي و معتبر در ارائه خدمات پيشگيري ،اجتماعي ،توانبخشي به افراد
در معرض آسيب وآسيب ديدگان اجتماعي ،معلولين و در راستاي توانمندسازي ارتقاي سﻼمت و كيفيت زندگي
آحاد جامعه با توجه ويژه به كودكان ،زنان ،سالمندان نقش موثر رادر پيشرفت اجتماعي ايفاد مي كند .سازمان
بهزيستي كشور با اتكا بر نيروي انساني متخصص و با تجربه به عنوان ارزشمندترين سرمايه خود و با بهره گيري از
مشاركت عمومي ،همواره در جهت تامين رضايت ذينفعان تﻼش نموده و حضوري فعال در ارتقاي سطح رفاه
اجتماعي كشور دارد.

سازمان بهزيستي
معاونت امور
مشاركت هاي
مردمي

معاونت امور

معاونت امور

معاونت امور

پشتيباني

اجتماعي

پيشگيري

}}فعاليت هاي دفتر اﻣور آسيب ديدگان اجتماعي{{
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معاونت امور
توانبخشي

ﻣﻘدﻣﻪ :

هر روز با شتاب گرفتن تحوﻻت محيطي و تغيير و تنوع در ساختار و فرهنگ جوامع  ،بر ميزان ابهام و عدم

ﻗطعيت شرايط موجود و نيز پيچيدگي آسيب ها و مشكﻼت اجتماعي افزوده مي شود و نقش عوامل خانوادگي و
اجتماعي ،عﻼوه بر عوامل فردي ،هم در ايجاد و گسترش اين آسيب ها و هم اتخاذ رويكردهاي اجتماعي در
پيشگيري و كنترل آنها پر رنگ تر و ملموس تر مي گردد .از سويي ديگر در همه جوامع  ،مسئله آسيب اجتماعي
مرتبط با زنان به طرق مختلف وجودداشته است .جامعه مانيز سالها ي متمادي با اين مشكﻼت روبرو بوده است .
رشد آمارها نشانگر شيوع آسيب هاي اجتماعي مانند فراراز منزل  ،خشونت خانوادگي و متاسفانه فحشا مي باشد
كه زنگ خطري جدي براي جامعه محسوب شده ودر نتيجه مسئولين را ملزم به ارائه راهكارهاي مناسب جهت
مقابله با اين آسيب اجتماعي نموده است.
از اين رو طبق ماده واحده ﻻيحه ﻗانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب مورخ ١٣٥٩/٣/٢٤
شوراي انقﻼب و اصﻼحيه  ٢٤مرداد ماه  ، ١٣٥٩سازمان بهزيستي كشور با استناد به اين ماده ﻗانوني در سال١٣٦٠
دفتري با نام "ستاد سرپرستي و ارشاد سازمان بهزيستي كشور" در سازمان بهزيستي كشور راه اندازي گرديد.
بعدها اين دفتر به نام " دفتر امورآسيب ديدگان اجتماعي " تغيير نام داد و در زير مجموعه معاونت امور اجتماعي
سازمان بهزيستي كشور به فعاليت خود به صورت گسترده تري ادامه داد.
باالحاق اصﻼحات و الحاﻗات بعمل آمده جلسه  ١٣٧٥/١١/١٩مجلس شوراي اسﻼمي در خصوص تجديد تربيت
منحرفين اجتماعي ) آسيب ديدگان اجتماعي ( و آئين نامه اجرايي مصوب هيئت محترم وزيران به شماره
/٦٠٦١٥ت  /٨٥ه مورخ  ٧١/٣/٣در رابطه با دختران و زنان در معرض آسيب اجتماعي حاد و زنان آسيب ديده
اجتماعي مسئوليت بازپروري به منظور اصﻼح  ،بازتواني و بازگشت به زندگي سالم اجتماعي آنان به سازمان
بهزيستي محول گرديد از سال " ١٣٧٧دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي " در جهت حمايت از زنان و كودكان
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.
همچنين با تصويب ﻻيحه فوريت هاي اجتماعي نيز برنامه اورژانس اجتماعي با عﻼوه بر مستندات مذكور به فعاليت
خود در سراسر كشور و توسعه آن در  ١٥٠شهرستان ادامه مي دهد .لذا با تدوين فعاليت هاي متعددي از سال
 ١٣٧٧خدمات تخصصي خودرا در سطح ملي ارائه مي نمايد .كه در زير به آنها با تاكيد بر فعاليت هاي انجام شده
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در حوزه زنان و دختران و كودكان در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي و همچنين كاهش طﻼق اشاره خواهد
شد.
الف( فعاليت :برناﻣﻪ اورژانس اجتماعي
برنامه اورژانس اجتماعي تلفيقي از چهار فعاليت -١ :مداخله در بحران فردي ،خانوادگي و اجتماعي )مركز اورژانس
اجتماعي(-٢ ،خط تلفن اورژانس اجتماعي )-٣ ،(١٢٣خدمات سيار اورژانس اجتماعي و -٤پايگاه خدمات
اجتماعي مي باشد .در اين برنامه ويژگي مهم ارائه خدمات اجتماعي يعني " :تخصصي بودن"" ،بموﻗع بودن" و "در
دسترس بودن" مدّ نظر ﻗرار گرفته است تا از اين طريق ارائه خدمات اجتماعي به مردم در سازمان بهزيستي كشور
"محدود به زمان و مكان" نگردد و "رويكرد مددكاري اجتماعي فعال" جايگزين رويكرد غير فعال شود.
برنامه اورژانس اجتماعي در سال  ١٣٧٨در سازمان بهزيستي كشور آغاز شد و در خرداد ماه  ١٣٩٢آيين نامه آن با
عنوان »آئين نامه ارايه خدمات فوريت هاي اجتماعي« به تصويب رسيد و در بهمن ماه » ١٣٩٢مركز هماهنگي
فوريتهاي اجتماعي« به عنوان مركزي مستقل افتتاح شد.

گروههاي هدف اورژانس اجتماعي شامل افراد زير هستند:
همسران آزارديده و كودكان آزار ديده ،زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي ،دختران و پسران فراري از منزل،
افرادي كه ﻗصد خودكشي دارند يا اﻗدام به خودكشي كرده اند ،خانواده هاي درگير در بحران هاي مختلف.

ب( حمايت از دختران در ﻣعرض آسيب
 -١حمايت از دختران در ﻣعرض آسيب اجتماعي در خانﻪ هاي سﻼﻣت :
تاريخچﻪ و ضرورت اجرا:
دختران در معرض آسيب اجتماعي و نيازمند حمايتهاي اجتماعي گروه هدف اين مراكز هستند  ،دختراني كه
صرفاً به علت نداشتن سرپرستي مفيد و موثر و نداشتن حمايت خانواده و مكاني مناسب براي زندگي مجبور به
اﻗامت در مراكز سازمان بهزيستي هستند و يا اﻗدام به فرار از منزل مي كنند به منظور جلوگيري از همجواري اين
دختران با افرادي كه مشكﻼت اخﻼﻗي و يا سوء سابقه دارند و يا از نظر سني ادغام آنها به صﻼح نمي باشد ضرورت
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داشتن مراكز جداگانه و خاص اين افراد احساس مي شد و از اين رو مراكز خانه سﻼمت از سال  ١٣٧٨تاكنون در
كليه استانهاي كشور راه اندازي شده است.
هدف كلي  :جلوگيري از ابتﻼء دختران در معرض آسيب به آسيبهاي اجتماعي.
اهداف اختصاصي:
 - ١حمايت و نگهداري از دختران در معرض آسيب اجتماعي نيازمند حمايت اجتماعي .
 - ٢فراهم نمودن زمينه هاي تحصيل  ،اشتغال  ،خودكفايي و استقﻼل اين افراد.
 - ٣شناخت استعدادها و توانمنديهاي دختران در معرض آسيب و هدايت آنها به سوي استفاده از اين توانمنديها.
جاﻣعﻪ هدف :دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي باﻻي  ١٨سال
فرآيند اجرا:
 -١ارجاع خدمت گيرنده از مراكز مداخله در بحران هاي فردي ،خانوادگي و اجتماعي به خانه سﻼمت
 -٢تشكيل پرونده و ليست كردن اشياء همراه خدمت گيرنده.
 -٣درج وضعيت رواني -جسماني خدمت گيرنده در پرونده
 -٤ارائه خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي
 -٥ارائه خدمات تخصصي روان شناسي
 -٦ارائه خدمات پزشكي و روان پزشكي در صورت لزوم
 -٧ارائه خدمات حقوﻗي در صورت لزوم

 -٢فعاليت  :حمايت هاي رواني – اجتماعي از دختران در ﻣعرض آسيب هاي اجتماعي )نداي ﻣهر(
تاريخچﻪ و ضرورت اجرا:
در فعاليت خانه سﻼمت عﻼوه بر ارائه خدمت در  ٣١مركز موجود با توجه به نياز روز افزون دختران در معرض
آسيب هاي اجتماعي به خدمات تخصصي و در دسترس  ،فعاليت " حمايت هاي رواني – اجتماعي از دختران و
خانواده " با مشاركت بخش غير دولتي با هدف توانمندسازي دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي به همراه
خانواده هاي ايشان با رويكرد مددكاري اجتماعي فعال از سال  ١٣٩٤به صورت پايلوت در ٤استان و سپس در ٨
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استان ديگر نيز توسعه پيدا نموده است .اين افراد مي توانند به صورت خود معرف و يا ارجاعي از ساير ارگان ها
وارد مركز شده و خدمات تخصصي را به صورت روزانه دريافت مي نمايند.
هدف كلي :توانمندسازي دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي و خانواده هاي آنان.
اهداف اختصاصي:
 شناسايي و جذب دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي. انجام مداخﻼت تخصصي فردي -خانوادگي – اجتماعي به منظور ارتقاي سطح زندگي دختران در معرض آسيبهاي اجتماعي
 كمك به ارتقاي سطح امنيت محيط زندگي دختران در معرض اسيب هاي اجتماعيگروه هدف:
دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي باﻻي  ١٢سال الي  ٣٠سال ) .دختران والد و يا سرپرست معتاد ،دختران
معتاد ترك كرده ) معتادين حرفه اي ويا خيابانگرد جزء اين گروه نبوده و صرفا دختراني كه براي بار اول و در اثر
خش ونت هاي خانگي معتاد شده اند و تمايل به بازگشت به زندگي سالم دارند؛ با تاييد تيم تخصصي مركز نداي مهر
مي توانند در اين مراكز پذيرش شوند(  ،دختران در معرض تعرض و تجاوز ﻗرار گرفته ،دختراني كه تعرض و تجاوز
نسبت به آنها صورت گرفته است ،دختران با تفكر انجام فرار از منزل ،دختران با تفكر انجام خودكشي ،دختران در
معرض و يا تحت خشونت هاي خانگي ( .
فرآيند اجرا:
-١

پذيرش خدمت گيرنده ازطروق مختلف مانند :جذب و شناسايي  ،مراكز مداخله در بحران هاي فردي،
خانوادگي و اجتماعي  ،خود معرف ،ارجاع از ساير ارگانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط با حوزه دختران و
زنان.
 -٢تشكيل پرونده .
 -٣درج وضعيت رواني -جسماني خدمت گيرنده در پرونده
 -٤ارائه خدمات تخصصي مددكاري ا جتماعي به خدمت گيرنده و خانواده با توجه به نياز خانواده.
 -٥ارائه خدمات تخصصي روان شناسي به خدمت گيرنده و خانواده با توجه به نياز خانواده.
 -٦ارائه خدمات پزشكي و روان پزشكي در صورت لزوم به خدمت گيرنده و خانواده با توجه به نياز خانواده.
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 -٧ارائه خدمات حقوﻗي در صورت لزوم به خدمت گيرنده.
 -٨انجام اﻗدامات اجتماع محور جهت آگاه سازي عمومي و جلب مشاركت هاي محلي در رفع مشكﻼت مربوط به
دختران محﻼت شناسايي شده.

ب( حمايت و توانمند سازي دختران و زنان آسيب ديده اجتماعي
 -١فعاليت  :بازپروري زنان ودختران آسيب ديده اجتماعي
تاريخچﻪ و ضرورت اجرا:
در سال  ١٣٥٩وظيفه حمايت وبازپروري زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي به منظور اصﻼح ،بازتواني و بازگشت
آنان به زندگي سالم فردي و اجتماعي ،ﻗانونا به عهده سازمان بهزيستي كشور گذاشته شد و در همين راستا در
سال  ١٣٦٠ادارهاي به نام "اداره سرپرستي و ارشاد" در اين سازمان تشكيل گرديد كه بعدها به "دفتر امور آسيب
ديدگان اجتماعي" تغيير نام يافت .اين دفتر تا سال  ١٣٧٧فقط با وجود چها رمركز در كشور)سه مركز در تهران و
يك مركز در مشهد( انجام وظيفه مينمود و در سال  ١٣٧٨با هدف ارتقاي كمي و كيفي مراكز اﻗدام به تدوين
دستورالعمل اجرايي " حمايت و بازپروري دختران وزنان آسيب ديده اجتماعي نمود كه در نتيجه در استانهاي
خوزستان ،زنجان؛ فارس ،كرمان ،گلستان ،لرستان ،هرمزگان و همدان نيز مراكزي باظرفيت  ٣٠نفر راه اندازي
گرديد  ،استانهاي مذكور موظف بودند مددجويان استان هاي همجوار را نيز كه فاﻗد مراكز بازپروري بوده نيز تحت
پوشش ﻗرار دهند.
هدف كلي  :كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي
اهداف اختصاصي:
 -١ايجاد امكانات و تسهيﻼت ﻻزم به منظور بازپروري و بازتواني رواني  ،اجتماعي زنان و دختران در معرض آسيب
اجتماعي حاد و آسيب ديده اجتماعي.
 -٢جلوگيري از گسترش مجدد آسيب هاي اجتماعي و بدآموزي مراجعان در يك مكان.
جاﻣعﻪ هدف :زنان ودختران آسيب ديده اجتماعي
فرآيند اجرا:
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 -١ارجاع خدمت گيرنده از مراكز مداخله در بحران هاي فردي ،خانوادگي و اجتماعي

به مركز بازپروري زنان و

دختران آسيب ديده اجتماعي
 -٢تشكيل پرونده جهت درج وضعيت رواني -جسماني ،خانوادگي و اجتماعي مددجويان خدمت گيرنده در پرونده
 -٣ارائه خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي
 -٤ارائه خدمات تخصصي روان شناسي
 -٥ارائه خدمات پزشكي و روان پزشكي در صورت لزوم
 -٦ارائه خدمات حقوﻗي در صورت لزوم

 -٢ﻣركز حمايت وتوانمندسازي زنان آسيب ديده اجتماعي)راه نوين(
ﻣﻘدﻣﻪ وضرورت
درتمامي جوامع ،مسئله آسيبهاي فردي و اجتماعي زنان وپيامدهاي گوناگون آن موضوعي است كه به آن
پرداخته ميشود  .زيرا كه زنان در شرايط محروميت از فرصتهاي اجتماعي  ،تحصيلي  ،اشتغال ،زيستن در فقر
مزمن ،محروميتهاي عاطفي و سوء رفتار دچار آسيب مي گردند .تجارب مرتبط با مراكز بازپروري نشان داده است
كه بسياري از مراجعين داراي خانه و خانواده هستند كه با اعمال ﻗدري مداخﻼت تخصصي مناسب ميتوان شرايط
بازگشت آنان به خانواده را با دريافت خدمات سر پائي توانمند سازي فراهم نمود .
در برنامه بازپروري و توانمندسازي سازمان بهزيستي كشور كه ﻗدمتي بيش از بيست سال دارد معموﻻ تمركز بر
مراكز اﻗامتي شبانه روزي جهت حمايت زنان ودختران آسيب ديده بوده است  .در حاليكه عﻼوه بر ضرورت وجود
مراكز حمايتي شبانه روزي وجود مراكز روزانه نيز ضروري مي نمايد تا خدمات براي گروه هدف سهل الوصول تر
شود .
تجارب مرتبط با مراكز بازپروري نشان داده است كه بسياري از مراجعين داراي خانه و خانواده هستند كه با اعمال
ﻗدري مداخﻼت تخصصي مناسب ميتوان شرايط بازگشت آنان به خانواده را فراهم نمود براي مثال گاهي با انجام
اصﻼحاتي در روابط اعضاي خانواده مراجع و با ثبت نام وي در دوره هايي از حرفه آموزي مي توان زمينه اشتغال
نسبتاًپايدار و بازگشت وي به خانواده و جامعه را فراهم نمود بدون آنكه نياز به اﻗامت در مركز وجود داشته باشد )
البته به جز مواردي كه مراجع واﻗعاً به خدمات اﻗامتي نياز دارد .انجام اينگونه مداخﻼت الزاماً نياز به اﻗامت در
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مراكز بازپروري نداردوميتوان به گونه اي برنامه ريزي كرد كه در حاليكه مراجعين با خانواده خود به سر مي برند
مشمول دريافت خدمات سر پائي توانمند سازي نيز بشوند.
به همين دليل نياز است مراكزي وجود داشته باشد كه در چنين شرايطي مداخﻼت متناسب با مشكل آنان را اعمال
نمايند  .بنابراين وجود مراكز بازپروري روزانه و پذيرش در آنها ميتواند از وﻗوع آسيبهاي بيشتر كه اين گروه را در
معرض خطرات جدي ﻗرار مي دهد ،جلوگيري نمايد
با در نظر داشتن اين هدف دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور،اﻗدام به راه اندازي مركز
حمايت و توانمندسازي زنان آسيب ديده اجتماعي )غير دولتي و روزانه (با عنوان راه نوين و با رويكرد كاهش
آسيب نموده است.
هدف كلي :
كنترل و كاهش آسيب هاي مرتبط با زنان آسيب ديدة اجتماعي در سطوح فرد ،خانواده واجتماع
اهداف اختصاصي:
 .١ارائه خدمات تخصصي اجتماع محور در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي
 .٢ايجاد امكان دسترسي آسان به خدمات حمايتي و تخصصي براي زنان آسيب ديده اجتماعي.
 .٣استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي بمنظور هم افزايي ،كاهش تصدي گري دولت و جلب مشاركت هاي بخش
خصوصي
 .٤توسعة بسته هاي خدمتي به منظورافزايش ضريب نفوذ خدمات
گروههاي هدف:
زنان آسيب ديدة اجتماعي با حداﻗل سن ١٣سال وحداكثر سن  ٦٠سال وخانواده هاي آنها
اقداﻣات اجرايي) روند اجرا ( :
 .١تشخيص و پذيرش
 .٢ارزيابي وتدوين برنامة كمكي
 .٣ارائة خدمات تخصصي وتوانمند سازي
 .٤توانمندسازي
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)فرايندي است هدفمند كه طي آن  ،اﻗداماتي در جهت ارتقاء تواناييها و مهارتهاي فردي ،رواني ،اجتماعي ،احساس موثر
بودن در
سرنوشت خود ،كسب توانايي ومهارت در انتخاب هاي زندگي ،پذيرش مسئوليت نتيجة انتخاب هاي خود  ،هماهنگي ارزش
هاي فردي
با برنامة كمكي مركز و اعتماد به تيم تخصصي )رئيس مركز ،مددكار اجتماعي ،روانشناس ،مربي ،كارشناس حقوﻗي و (...
اﻗدامات آنها و توانايي
تأمين نيازهاي متعارف خويش ،صورت ميگيرد تا با كاهش يا ﻗطع روابط جنسي خارج از چهار چوب خانواده ومحافظت
نشده كيفيت
زندگي خود وارتباط موثر با خانواده را ارتقاء دهد(.
 .٥پيگيري

ج( شناسايي و ساﻣاندهي كودكان كار و خياباني
 -١ساﻣاندهي كودكان كار و خياباني )شبانﻪ روزي(
ﻣﻘدﻣﻪ:
جهت صيانت و حمايت از حقوق كودكان و متناسب با شرايط اﻗتصادي و اجتماعي و فرهنگي حاكم بر جامعه و نيز
شرايط بروز آسيبهاي اجتماعي ،سازمان بهزيستي از سال  ١٣٧٨اﻗدام به راه اندازي مراكز ساماندهي كودكان
خياباني بصورت دولتي جهت نگهداري و فراهم نمودن شرايط توانمند سازي كودكان و خانواده هاي آنان نموده
است و در حال حاضر تعداد  ٣١مركز دولتي در كل كشور فعال مي باشد .ليكن براساس نتايج تحليل حاصله حدود
 ٩٠درصد از كودكان خياباني ايراني صاحب خانواده بوده و عموما بعد از پايان كار روزانه نزد والدين بر مي گردند از
اين رو جهت واكنش مناسب و بهينه به نيازها ،مراكز روزانه حمايتي –آموزشي كودك و خانواده با همكاري
تشكلهاي غير دولتي با محوريت كاهش آسيبهاي اجتماعي جهت فراهم نمودن شرايط بازگشت تدريجي كودكان
به خانواده از سال  ١٣٩٢تاسيس شدندو هم اكنون نيز  ٦٣مركز از اين نوع در كشور وجود دارد.
اهداف فعاليت:
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هدف كلي  :كنترل و كاهش حضور كودكان براي زندگي و كار در خيابان و كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي
ناشي از كار و زندگي كودكان در خيابان
اهداف اختصاصي:


كاهش آسيب هاي اجتماعي وارد بر كودكان خياباني .



ارتقاء كيفيت زندگي كودكان خياباني وكار و خانواده هاي آنان .
ﻣباني قانوني:
در راستاي تحقق اصول  ٢١و  ٢٩ﻗانون اساسي ،ماده واحده ﻻيحه ﻗانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور
مصوب  ١٣٥٩و اصﻼحات سال  ١٣٧٥و در اجراي بند  ٤ماده  ٢٦ﻗانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
 ٨٠/١١/٢٧مجلس شوراي اسﻼمي و آيين نامه اجرايي ﻗانون مذكور مصوب جلسه مورخ  ٨٧/٢/٣٠شوراي معاونين
سازمان بهزيستي كشور و آئين نامه ساماندهي كودكان خياباني مصوب هيئت وزيران به شماره ٣٢٣٨٦/٢٢٧١٧٠
مورخ  ١٣٨٤/٥/٣هيئت وزيران در جلسه مورخ ١٣٨٤/٤/٢٦
خﻼصﻪ روند اجراي فعاليت:

 -١مراجعه به صورت خود معرف ،شناسايي و جذب از طريق تيمهاي جمع آوري  ،ارجاع از مراجع ﻗضايي و انتظامي،
ارجاع از ساير نهادهاي دولتي و غير دولتي و ارجاع از مركز مداخله در بحران
 -٢انجام مصاحبه اوليه و در صورت نياز انجام آزمايشات كلينيكي و پاراكلينيكي.
 -٣ارائه خدمات اﻗامتي كوتاه مدت در مركزشامل :تامين تغذيه  ،استحمام ،البسه ،دارو ،مواد شوينده ،امكانات و وسائل
سرگرمي و مطالعه و ساير مواردي كه جهت رفاه كودك موردنياز است .
 -٤ارائه خدمات تخصصي مددكاري  ،اجتماعي ،روان شناسي و بهداشتي و درماني
 -۵تشكيل تيم تخصصي و تصميم گيري در خصوص ترخيص كودك با توجه به شرايط ايشان
 -۶پيگيري پس از ترخيص

 -٢ﻣراكز حمايتي -آﻣوزشي كودك و خانواده )روزانﻪ(
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با توجه به تغيير رويكرد حمايت از كودكان خياباني از شيوه نگهداري شبانه روزي به ارائه خدمات مختلف روزانه
براي توانمندسازي كودكان و خانواده ايشان  ،در سال  ١٣٩١طرح "ايجاد مراكز حمايتي -آموزشي كودك و خانواده"
ارائه گرديد  .به منظور ارزيابي و پايش فرايند اجرايي فعاليت اين مراكز و رفع كاستي هاو نواﻗص احتمالي ،در سال
پايه ي اجراي اين فعاليت ) سال  (١٣٩٢استانهاي تهران ،البرز ،خوزستان ،چهارمحال و بختياري و همدان اجراي آن
را به صورت آزمايشي آغاز نمودند و پس از رفع چالش ها و اصﻼح موارد در حال حاضر  ٦٣مركز دراين زمينه در ٣١
استان فعال مي باشند.

جاﻣعﻪ هدف :كودكان خياباني و خانواده هاي آنها
اهداف فعاليت:
هدف كلي  :كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از حضور وكاركودكان در خيابان بر كودك ،خانواده و جامعه .
اهداف اختصاصي:
-١

ارتقاء سﻼمت فردي  ،اجتماعي و رواني  ،كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي كودكان خياباني

-٢

توانمند سازي كودكان خياباني و خانواده هاي آنان)افزايش توانايي هاي تحصيلي وحرفه اي كودك

،افزايش توانايي هاي شغلي،مالي وبازتواني (
-٣

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

طلب
-٤

پيشگيري وكاهش مخاطرات ناشي از حضور وكار كودك در خيابان بر كودك

-٥

پيشگيري وكاهش مخاطرات ناشي از حضور و كار كودك در خيابان بر خانواده

-٦

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

-٧

حمايت از حقوق كودكان خياباني وحفظ منافع عاليه كودكان

-٨

كاهش تصدي گري دولت و افزايش مشاركت هدفمند مردم در رسيدگي به امور كودكان خياباني

-٩

هماهنگ سازي خدمات ارائه شده با نيازها و شرايط خدمت گيرندگان ) تسهيل امكان دريافت خدمات

تخصصي توسط كودك و خانواده بدون نياز به اﻗامت شبانه روزي كودك در مركز(
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-١٠

استفاده از ظرفيت هاي موجود در بخش غيردولتي و افزايش امكان مشاركت و فراهم نمودن بسته هاي

خدمت متناسب با توان آنها
-١١

توسعه مراكز موجود به منظور افزايش امكان دسترسي و بهره مندي كودكان خياباني از خدمات و حمايتها

-١٢

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

د( خانﻪ اﻣن زنان تحت خشونت خانگي
تاريخچه و ضرورت اجرا:
زنان و كودكان از تبعات و عوارض ناشي از خشونت ،به خصوص ،در زندگي خانوادگي رنج مي برند و آزارهاي
جسمي و جنسي و رواني نه تنها تندرستي ،سﻼمت عقل ،تعادل عاطفي و رواني آنها را به خطر مي اندازد بلكه جامعه
را نيز متضرر مي سازد .بهايي كه بابت اين صدمات پرداخت مي شود ،دولت ها را با مشكﻼت گوناگون اﻗتصادي،
فرهنگي و خدماتي درگير مي كند .در ايران ،در سال هاي اخيراين پديده مورد توجه سازمان ها و محافل علمي ﻗرار
گرفته است .درا بتدا به هدف ايجاد سرپناه براي زنان خشونت ديده دفتر امور خانواده وزنان اﻗدام به تاسيس مراكز
اسكان موﻗت نمود وليكن در سال  ١٣٩٠به جهت در معرض آسيب هاي اجتماعي بودن اين زنان فعاليت مذكور به
دفتر امور اسيب ديدگان اجتماعي واگذار شد و با هدف حمايت و توانمند سازي زنان خشونت ديده ويا درمعرض
خشونت خدمات تخصصي به زنان در معرض خشونت و يا خشونت ديده به همراه فرزندانشان كه شاهد اين خشونت
ها بوده انددر خانه هاي امن در دست اجرا مي باشد.
هدف كلي:حمايت وتوانمند سازي زنان و دختراني است كه درمعرض خشونت ﻗرار دارند ويا مورد خشونت واﻗع
گرديده اند
اهداف اختصاصي:
 تامين محل امن جهت زنان در معرض خشونت يا خشونت ديده و فرزندان آنها)با درنظر گرفتن محدوديتهاي سنيشرعي براي پسران(
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 ارتقاء توانمنديهاي زنان در معرض خشونت و خشونت ديده و خانواده هايشان جهت مقابله با مسائل فردي واجتماعي در شرايط بحراني از طريق ارائه خدمات تخصصي به موﻗع .
جامعه هدف:
زناني كه مورد همسر آزاري ﻗرار گرفته اند و نيازمند به دريافت خدمات تخصصي اعم از سرپايي و يا اﻗامتي مي
باشند همراه با فرزندان ) دختران بدون محدوديت سني  ،پسران تا  ١٢سال(.
فرآيند اجرا:
 -١پذيرش به صورت هاي خود معرف ،ارجاع از اورژانس اجتماعي ،ارجاع از مراجع ﻗضائي -انتظامي
 -٢دريافت نامه پزشكي ﻗانوني مبني بر وضعيت جسمي و رواني و بارداري مراجعيني كه نياز به استفاده از خدمات
بخش نگهداري شبانه روزي دارند ،الزامي است.
 -٣انجام مصاحبه اوليه از خدمت گيرنده در بدو ورود
 -۴انجام ارزيابي اجتماعي توسط مددكار اجتماعي  ،ارزيابي روانشناختي توسط روانشناس و روانپزشك  ،ارزيابي
بهداشتي و درماني توسط پزشك  ،ارزيابي حقوﻗي توسط مشاور حقوﻗي
 -۵ارائه خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي ،روان شناسي ،بهداشتي – درماني ،حقوﻗي ،فرهنگي – آموزشي –
اشتغال به صورت سرپايي و اﻗامتي و در آخر پي گيري پس از ترخيص
خدمات روزانه :در شرايطي كه زن خشونت ديده يا در معرض خشونت ناچار است به همان منزلي برگردد كه در آن
در معرض خشونت ميباشد ،مددكار اجتماعي در ﻗالب ارائه يك طرح ايمني با كمك خود مراجعه كننده تهيه مي
نمايد .زيرا هميشه احتمال تكرار خشونت وجود دارد .طرح ايمني براي هر فرد به صورت اختصاصي با توجه به
شرايط فرهنگي ،سن ﻗرباني ،سن فرزندان ،نوع خشونت و منابع حمايتي ﻗرباني طراحي مي گردد.
خدمات نگهداري :در شرايطي كه زن خشونت ديده يا در معرض خشونت در خطر امنيت جاني بوده و امكان
بازگشت به محل زندگي و يا محلي كه در آن خشونت مي ديده است  ،نباشد .به صورت موﻗت در خانه امن همراه با
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فرزند خود ) دختر بدون محدوديت سني و پسر تا باﻻي سن بلوغ( با اخذ حكم ﻗاضي به مدت دو دوره  ٤ماهه
نگهداري مي شوند.
مداخﻼت تخصصي ﻻزم با مرتكبين خشونت :پس از پذيرش گروه هدف ) زنان و دختران خشونت ديده و يا در
معرض خشونت( براي دستيابي به هدف كنترل و كاهش خشونت هاي خانگي و جلوگيري از تكرار و همچنين
بازسازي دوباره خانواده در محيط امن  ،مي بايست اﻗداماتي نيز در خصوص مرتكبين صورت بگيرد .برنامه هاي
تخصصي بر تغيير رفتار مرتكبين تاكيد داشته و محيط را براي ﻗربانيان امن تر مي سازد .اين نوع مداخﻼت نيز به
عنوان ﻗسمتي از مداخﻼت تخصصي كارشناسان در خانه هاي امن ﻗرار گرفته است كه بر اساس پروتكل تدوين
شده در همين خصوص انجام مي پذيرد.

ه( حمايت اجتماعي از ﻣبتﻼيان بﻪ اختﻼل هويت جنسي
مقدمه:
فر د مبتﻼ به اختﻼل هويت جنسي از هنگامي كه خود را مي شناسد در تعامل با خانواده  ،مدرسه و جامعه دچار
مشكﻼت فراواني مي گردد .جامعه كه از وجود چنين اختﻼلي آگاهي صحيح ندارد برچنين فردي برچسب انحراف
گذارده و زمينه انزواي وي را فراهم مي سازد .كناره گيري فرد مبتﻼ به جهت واكنشهاي اجتماع نسبت به وي و
طرد او از خانواده و جامعه سبب مي گردد كه وي توانايي و امكان كسب مهارت و اطﻼعات و رشد اجتماعي را از
دست داده و به اجبار و براي گذراندن زندگي يا تهيه امكانات درماني خود به مشاغلي كه وي را از چشم اجتماع
دور نگاه دارد كشانده شود و مورد استفاده كساني واﻗع گردد كه) به دليل نياز وي به كسب درآمد( او را وادار به
انجام مشاغل سياه و جنسي مي نمايند .اين مسئله عﻼوه بر تبعات اجتماعي و اخﻼﻗي  ،در انتشار بيماريهاي ناشي
از روابط جنسي كنترل نشده مانند  AIDSتاثير روزافزوني خواهد داشت .با در نظر داشتن وظيفه دفتر امور آسيب
ديدگان اجتماعي در جهت حمايت از گروههاي آسيب ديده يا در معرض آسيب اجتماعي  ،كميته فرعي حمايتي
ساماندهي اختﻼل هويت جنسي با هدف حمايت اجتماعي و روانشناختي از افراد مبتﻼبه اين اختﻼل طرح حمايت
اجتماعي از مبتﻼيان به اختﻼل هويت جنسي را از نيمه دوم سال  ١٣٨١به صورت آزمايشي در مركز مداخله در
بحران شهيد نواب صفوي استان تهران اجرا و با توجه به مشكﻼت مربوط به مراجعه اين افراد در تهران و نياز به
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ارائه خدمات به اين افراد و از سال  ١٣٨٦تا كنون اين فعاليت در كليه مراكز مداخله در بحران سراسر كشور اجرا
مي گردد.
گروه هدف:
كليه افراد مبتﻼ به اختﻼل هويت جنسي مراجعه كننده به مركز مداخله در بحران به همراه خانواده هايشان
نحوه پذيرش :اين افراد به صورت خود معرف به مراكز مداخله در بحران هاي فردي  ،خانوادگي و اجتماعي و يا
معرفي از سازمانها  ،نهادها  ،مراكز درماني و ...پذيرش مي شوند.
نيروي تخصصي :يك نفر مددكار اجتماعي ،يك نفر روان شناس.
فرآيند اجرا:
 -١پذيرش و تشكيل پرونده براي مراجعه كننده.
 -٢ارجاع به ساير واحدهاي تخصصي ) روانشناسي ،مددكاري(،انجام ارزيابي هاي مددكاري اجتماعي و روان
شناسي و روانپزشكي.
-٣ارائه خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي وروان شناسي.
-٤ارائه خدمات مالي ) كمك هزينه هاي درماني و توانمندسازي( .

و( پيشگيري و ﻣداخلﻪ در خانواده بﻪ ﻣنظور كاهش طﻼق
 -١مداخله در خانواده به منظور كاهش طﻼق
در اين فعاليت،نيروهاي متخصص ،متعهد و باتجربه سازمان بهزيستي با بكارگيري اصول علمي خانواده درماني ،
روان درماني  ،روانشناسي  ،مشاوره  ،مددكاري اجتماعي خانواده و  ...به بررسي اختﻼﻻت عاطفي – شناختي
زوجين و شناخت همه جانبه مسائل ومشكﻼت در ابعاد گوناگون پرداخته  ،زوجين متقاضي طﻼق را در رفع
اختﻼفات ياري نموده و زمينه هاي سازش و حفظ و انسجام خانواده را فراهم مي نمايند .اين خدمات با هدف
افزايش رضايتمندي و پايداري روابط خانوادگي ،پيشگيري و كاهش طﻼق و عوارض ناشي از آن و از طريق
16

مداخﻼت تخصصي رواني -اجتماعي و حقوﻗي و افزايش عوامل محافظتي و كاهش عوامل خطر در خانواده ارائه مي
گردد.
همچنين در راستاي سياست هاي سازمان در خصوص كنترل و كاهش طﻼق همچون داشتن رويكرد كل نگر و
جامع در برخورد با مساله طﻼق ،تمركز بر برنامه هاي فراگير پيشگيرانه ،افزايش تعامﻼت بين بخشي ،استفاده
بهينه از ظرفيت هاي بخش غير دولتي و ايجاد هم افزايي هر چه بيشتر در سازمان هاي متولي در امر كنترل و
كاهش طﻼق و تحقق تقسيم كار ملي مانند كاهش  ٤درصدي طﻼق در هرسال و افزايش مراكز خدمات مشاوره ﻗبل
از ازدواج در خصوص كاهش طﻼق و تحكيم بنيان خانواده و تفاهم نامه چهار جانبه فيمابين سازمان بهزيستي
كشور ،وزارت كشور ،معاونت پيشگيري از جرم ﻗوه ﻗضاييه و شوراي عالي انقﻼب فرهنگي ،سازمان بهزيستي
كشور از سال  ٩٦اﻗدام به تاسيس سامانه طﻼق )تصميم( نموده است كه تاكنون در  ٢١استان راه اندازي گرديده
است و مقرر گرديده است تا پايان نيمه اول سال جاري در استان هاي باﻗيمانده نيز راه اندازي گردد.
اهداف كلي و اختصاصي:
اهداف كلي :
 -١تحكيم و تعالي بنيان خانواده از طريق افزايش رضايتمندي و پايداري روابط خانوادگي
 -٢پيشگيري و كاهش طﻼق و عوارض ناشي از آن در كشور به منظور صيانت از كانون خانواده از طريق مداخﻼت
تخصصي رواني -اجتماعي
 -٣افزايش عوامل محافظتي و كاهش عوامل خطر در خانواده
اهداف جزئي:
 -١افزايش آگاهي عمومي در خصوص مشاوره هاي پيش و پس از ازدواج و طﻼق
 -٢تقويت و تدوين برنامه هاي آموزشي و مشاوره اي به منظور آگاه سازي و گسترش مهارت هاي ﻻزم براي ازدواج
 -٣افزايش دسترسي عموم مردم به خدمات آموزشي ،مشاوره اي و مداخله اي پيش و پس از ازدواج و طﻼق
 -۴جلب همكاري نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط در راستاي كاهش بروز و شيوع طﻼق
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 -۵شناسايي و كمك به حل مسائل و مشكﻼت اجتماعي زوجين جهت كاهش عوامل تنش زاي ناشي از اختﻼفات
خانوادگي
 -۶حفظ انسجام خانواده هاي در معرض طﻼق و ايجاد زمينه هاي سازش ماندگار
 -٧تقويت نقش مشورتي تخصصي كارشناسان مرتبط سازمان بهزيستي در خصوص وضعيت حضانت فرزندان و كليه
احكام مرتبط در صورت وﻗوع طﻼق
 -٨ارتقاء و بهبود كيفيت زندگي پس از طﻼق
 -٩افزايش آگاهي و مهارت هاي زوجين در رابطه بانحوه برخورد صحيح با كودكان
 -١٠فراهم آوردن زمينه هاي مناسب تداوم ارتباط والدين با كودكان پس از طﻼق
 -١١شناخت عوامل مؤثر در طﻼق به منظور برنامه ريزي مناسب در راستاي صيانت از كانون خانواده و آگاه سازي جامعه
 -١٢توانمندسازي خانواده ها .
 -١٣اجراي مداخﻼت توسعه اي و مشاركتي محافظت كننده خانواده
 -١۴پيگيري هاي فعال مراﻗبت از خانواده ها

}}دفتر توانمند سازي خانواده و زنان{{
دفتر توانمند سازي خانواده و زنان سازمان بهزيستي كشور به منظور دستيابي به اهداف عاليه خود  ،با ارائه
خدمات در راستاي حمايت و ارتقاي كيفيت زندگي گروههاي هدف و در نهايت توانمندسازي ) زنان سرپرست
خانوار  ،دختران و زنان خود سرپرست ،خانواده هاي نيازمند و(...فعاليت مي نمايد كه اهم فعاليتها به شرح ذيل مي
باشد:

 .١حمايت ﻣستمر از خانواده هاي نيازﻣند )ﻣستمري( :
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به منظور تأمين هزينه هاي اوليه زندگي افراد و خانواده هاي تحت پوشش  ،ماهيانه مبلغ ثابتي كه براساس
بعد خانوار )  ٥،٤،٣،٢،١نفره و بيشتر(تعيين شده است از  ١٠٨٠/٠٠٠ريال تا  ٥١٦٠/٠٠٠ريال به آنها پرداخت مي
شود .در سال  ٩٨حدود  ٢٥٠٠٠٠خانوار تحت پوشش دريافت مستمري ﻗرار دارند.
 .٢گروه هميار زنان سرپرست خانوار:
سازمان بهزيستي كشور از سال  ٧٩با رويكرد ارتقاء كيفيت زندگي و با هدف توسعه اجتماعي  ،ظرفيت
سازي  ،ارتقاء خودباوري و كاهش آسيب هاي اجتماعي در جامعه هدف و همچنين تغيير رويكرد حمايتي به
توانمندسازي  ،اﻗدام به راه اندازي گروههاي هميار به منظور توان افزايي و توانمند سازي زنان سرپرست خانوار
نموده است .عضويت در اين گروه ها موجب جلوگيري از طوﻻني شدن چرخه حمايتهاي سازمان ،عدم وابستگي
جامعه هدف به اين حمايت ها ،افزايش خوداتكايي اﻗتصادي ،رواني ،اجتماعي زنان سرپرست خانوار و ارتقاء سطح
آموزش و مهارتها در ايشان مي گردد . .در اين راستا تا كنون بيش از ١٤٠٠گروه در سراسر كشور و با عضويت ٧٠٠٠
زن سرپرست خانوار مشغول به فعاليت مي باشند .از سوي ديگر به منظور شبكه سازي و رشد و تقويت اين گروهها
طرح كانونهاي استاني گروههاي هميار برنامه ريزي و به مورد اجرا گذاشته شد .به منظور به روز رساني اطﻼعات
كمي و كيفي گروههاي مذكور ،بانك اطﻼعاتي اين برنامه نيز به صورت ملي طراحي و در سراسر كشور به مورد اجرا
گذاشته شده است .در طول روند اجراي اين برنامه ،آموزشهاي دﻗيق و جامعي با همراهي كارشناسان و اعضاء
گروههاي هميار نيز اجرا مي گردد.
راه اندازي وب سايت يا همان فرو شگاه ديجي هميار،به عنوان اولين فرو شگاه اينترنتي محصوﻻت زنان سرپر
ست خانوار گروه هاي هميار از ديگر دستاورد هاي اجرايي اين برنامه مي باشد  .ويژگي منحصر به فرد اين
فروشگاه به عنوان اولين بازار ارايه محصوﻻت و خدمات صدرصد ايراني بصورت همزمان .
ماركت هاي آنﻼين فعلي ،عموما به ارايه محصول مي پردا زند ليكن تلفيق فروش كاﻻ و خدمت ،ويژگي منحصر به
فرد اين سايت مي باشد .ضمنا اين سايت ﻗابليت افزودن كليه محصوﻻت و خدمات جامعه هدف سازمان بهزيستي
رانيز دارا است .
 .٣برناﻣﻪ تأﻣين ﻣالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي:
با وجود تﻼشهاي فراوان سازمان بهزيستي براي توانمندسازي جامعه هدف ،هنوز هم تعدادي از آنان بدليل
مشكل نداشتن ضامن و وثيقه و يا كارفرماي واجد شرايط ،امكان توانمندسازي آنان ميسر نشده است ،لذا سازمان
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بهزيستي مصمّم است مشكﻼت مالي اين گروه از جامعه هدف را با رويكرد جديدي به نام » تأمين مالي خرد « و با
ابزاري به نام » گروه هاي خوديار مالي « تا حدودي كاهش دهد .اين طرح با رويكرد توانمندسازي گروهي و فردي
زنان و جوانان نيازمند و آسيب پذير تحت پوشش و پشت نوبت از طريق بهبود معيشت )ارائه تسهيﻼت پس انداز(
 ،ارتقاي سرمايه اجتماعي )تشكيل گروه  ،بانك پذير نمودن بدون وثيقه و ضامن متعارف ( ،آموزش مهارتهاي
اشتغال و زندگي  ،اشتغال زايي ) ايجاد و توسعه واحدها و بنگاه هاي كوچك و متوسط اﻗتصادي ( ،ايجاد و
گسترش نهادهاي كوچك خود گردان محلي با مالكيت اعضاء تحت عنوان "گروه هاي خوديار " ،به عنوان يك
مدل مرجع نوين و پيشرو در توانمندسازي گروه هاي هدف براساس فنون و تكنولوژي بومي شده دركشور در حال
اجرا مي باشد .اجراي اين برنامه با همكاري موسسه بين المللي تاك و بانك كشاورزي از سال  ١٣٨٦در دستور كار
دفتر توانمندسازي خانواده و زنان اموراجتماعي بهزيستي كشورﻗرارگرفت

 .٤برناﻣﻪ توانمندسازي اجتماع ﻣحوربا رويكرد كاهش فﻘر قابليتي :
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
شهر اﻗدام مي شود .سپس نيازسنجي ،تدوين و اجراي برنامه هاي مداخله اي توسط مردم انجام خواهد
شد.عملكرد طرح در سال  ٩٧به تعداد ١٢٨محله مي باشد.
 .٥بيمﻪ اجتماعي زنان و دختران روستايي وعشايري :
يكي از اﻗدامات مهم و بنيادي به منظور توانمندسازي زنان سرپرست خانوار  ،بهره مندي از بيمه هاي
اجتماعي موجود مي باشد .از اين رو زنان روستايي و عشايري تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور از پوشش بيمه
اي صندوق بيمه روستايي و عشايري بهره مند شده و حق بيمه ايشان با مشاركت صندوق مذكور و سازمان
بهزيستي پرداخت مي شود .بيمﻪ تأﻣين اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهري تحت پوشش :
در راستاي اجراي بند » ب « ماده  ٧ﻗانون » هدفمندسازي يارانه ها « از محل منابع حاصل از هدفمندسازي،
نسبت به پذيرش و بيمه پردازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهري  ١٨تا  ٥٠سال ،اﻗدامات ﻻزم صورت
گرفته است .
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 .٦آﻣاده سازي شغلي ) جاﻣعﻪ هدف حوزه اﻣور اجتماعي(:
فرايندي است كه طي آن مددجويان جوياي كار با توجه به شرايط اﻗتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي خود
جهت ورود به شغ ل و حرفه مورد نظر آموزش هاي ﻻزم را كسب مي نمايند  .اين آموزشها شامل فراگيري مهارت
هاي كارآفريني و كسب و كار ،مهارت هاي زندگي  ،فني و حرفه اي ،آشنايي با ﻗوانين كار و تأمين اجتماعي  ،اصول
ا يمني در محيط كار  ،اطﻼع رساني و آگاه نمودن خدمت گيرندگان از مزاياي بيمه هاي تأمين اجتماعي و بازرگاني
مي باشد.
 .٧ﻣداخﻼت تخصصي ﻣددكاري اجتماعي در ﻣراقبت از خانواده در طﻼق :
كلينيك هاي مددكاري اجتماعي با بهره مندي از دستاوردهاي نوين در خصوص فنون مديريت مورد ) case
 ،( managementبرنامه ريزي حمايت يابي )  ( Advocacy planningپس 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
از نهاد خانواده در شرايط طﻼق مي پردازند.
.٨

كمك بﻪ پرداخت وديعﻪ ﻣسكن :

به منظور كمك به تأمين مسكن مناسب براي مددجويان تحت پوشش ،مبلغي به عنوان وديعه مسكن به ايشان
پرداخت مي شود .در اين خصوص اﻗداماتي از ﻗبيل اجاره مسكن  ،عقد ﻗرارداد و پيگيري هاي حقوﻗي و ﻗانوني نيز
توسط سازمان انجام مي شود.

.٩

پرداخت شهريﻪ دانشجويان خانواده هاي تحت پوشش دفتر توانمندسازي :

به منظور ارتقاء سطح تحصيل فرزندان خانواده هاي تحت پوشش و تشويق آنها به ادامه تحصيﻼت عاليه ،از
سال ٧٩بخشي ازشهريه تحصيل فرزندان دانشجوي اين خانواده ها،توسط سازمان بهزيستي پرداخت مي شود

.١٠

بهبود وضعيت تحصيلي دانش آﻣوزان تحت پوشش :

به منظور جلوگيري از ترك تحصيل و افت تحصيلي فرزندان خانواده هاي تحت پوشش  ،ماهيانه مبلغي تحت
عنوان كمك هزينه تحصيلي به آنها پرداخت مي گردد .اين كمك هزينه به تفكيك مقاطع تحصيلي متفاوت است.
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.١١

ارائﻪ خدﻣات اجتماعي بﻪ چند قلوها :

به منظور كاهش فشارهاي ناشي از تولد چند نوزاد همزمان در يك خانواده و همچنين فراهم كردن امكان رشد و
پرورش متعادل آنها  ،به خانواده هاي نيازمند داراي فرزندان چندﻗلو خدمات متنوعي ارائه مي شود.

.١٢

ارائﻪ تسهيﻼت ﻣعافيت سربازي جهت يكي از فرزندان ذكور زنان سرپرست خانوار تحت پوشش فاقد

همسر:
در راستاي اجراي ﻗانون اصﻼح موادي از ﻗانون خدمت وظيفه عمومي )ماده  ٤٤مكرر( يكي از فرزندان ذكور
مادران فاﻗد شوهر تحت پوشش سازمان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است كه امور مربوطه از جمله بررسي
هاي ﻻزم و ارائه معرفي نامه به حوزه نظام وظيفه توسط سازمان صورت مي پذيرد.
 . ١٤آﻣوزش ﻣهارتهاي زندگي ويژه زنان سرپرست خانوار و اعضاء خانواده ايشان:
آموزش مهارتهاي زندگي براي زنان سرپرست خانوار و اعضاء خانواده ايشان از مواردي است كه همواره مورد نظر
بوده است و ضرورت آن مورد تاكيد ﻗرار گرفته است .در اين رابطه از سال  ١٣٩٢با پيگيريهاي به عمل آمده و با
توافقات انجام شده با مركز پيشگيري سازمان ،اين مهم ميسر گرديده و هرساله در اين رابطه برنامه ريزي و
اﻗدامات ﻻزم انجام و آموزشهاي مورد نياز به ايشان ارائه مي گردد.
 -١٥بهبود تغذيﻪ خانواده هاي تحت پوشش:
در اين طرح ارائه سبد غذايي به خانواده هاي زن سرپرست تحت پوشش و پشت نوبت دريافت حمايت با اولويت
خانواده هاي نيازمند داراي فرزند خردسال وفرزند چند ﻗلو  ،خانواده هاي با بعد خانوار  ٣نفر به باﻻ،زنان باردار و
شيرده نيازمند واجد شرايط تحت پوشش سازمان ،به منظور ارتقاء وضعيت سﻼمت ،اصﻼح و بهبود كيفيت غذايي
مورد استفاده ايشان وهمچنين افزايش سطح دسترسي خانواده هاي زن سرپرست به غذاي كافي درشهرستانهاي
محروم استانها صورت مي پذيرد.

-١٦سﻼﻣت جسمي زنان خانواده هاي تحت پوشش:
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زنان به عنوان يكي از اﻗشار در معرض انواع مسائل و مشكﻼت اجتماعي ،بيش از سايرين در معرض تبعيﺾ هاي
اجتماعي و فشارهاي رواني ﻗرار مي گيرند .در اين ميان آن دسته از زناني كه به دﻻيلي عهده دار مسئوليت
هاي خانوادگي هستند با عوامل آسيب زا همچون بيكاري ،كم سوادي ،نداشتن درآمد و  ...مواجه مي باشند ،لذا
بيشتر در معرض بيماري هاي جسمي ﻗرار مي گيرند .اين گروه عموماً شامل زنان سرپرست خانوار ،دختران و
زنان خودسرپرست مي باشند .بنابراين به منظور كاهش اين آسيب ها  ،غربالگري جسمي زنان سرپرست
خانوارهرساله انجام مي گيرد ومبلغي نيز به عنوان كمك هزينه درمان براي افراد بيمار پرداخت مي گردد.در
سال  ٩٧بيش از  ٧٠٠٠نفر از زنان تحت پوشش از اين برنامه )غربالگري (بهره مند شدند.
-١٧كم ك بﻪ تأﻣين لوازم ضروري خانواده اي تحت پوشش:
جامعه هدف سازمان بهزيستي علي الخصوص خانواده هاي تحت پوشش از نيازمند ترين اﻗشار جامعه محسوب
مي شوند  .اين ﻗشر از جامعه بدليل نداشتن سرپرست موثر و نيازمند بودن ﻗادر به تامين هزينه هاي زندگي از
جمله لوازم ضروري زندگي مانند يخچال  ،تلويزيون و ...نمي باشند .لذا لوازم ضروري و اوليه آنان با توجه به نياز
خانواده ها از محل اعتبارات سازمان و به كمك خيرين و موسسات خيريه تامين مي گردد.
-١٨

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

به منظ ور كاهش حجم تصدي گري دولت و استفاده از توان بخش غير دولتي  ،ارائه خدمات اجتماعي به بخشي از
خانواده هاي تحت پوشش از طريق كلينيك هاي مددكاري اجتماعي ،مجتمع هاي خدمات تخصصي و همچنين
موسسات خيريه فعال در سراسر كشور انجام مي شود.
-١٩

آﻣوزش نيروي انساني همكار با دفتر:

به منظور افزايش سطح دانش و مهارتهاي افراد مشغول به كار در فعاليتهاي مختلف دفتر  ،آموزشهاي مختلف و
مورد نياز برنامه ريزي و به مورد اجرا گذاشته مي شود.در اين رابطه آموزش نيروي انساني مرتبط با دفتر براي دو
گروه دولتي و غير دولتي برنامه ريزي و اجرا مي گردد .در اين رابطه دوره هاي آموزشي با در نظر گرفتن اعتبار
مورد نياز در دو مدل مصوب و غير مصوب ،طراحي و به مورد اجرا گذاشته مي شود .
-٢٠

تدوين واجراي طرح تعيين سطوح توانمند ي سرپرستان خانوار :
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دراستاي نيل به هدف تدوين نظام سطح بندي خدمات حمايتي  ،اجتماعي وتوانمندسازي خانواده هاي تحت
پوشش وعملياتي شدن مبتني برشواهد عيني ارزيابي توانمندي هاي افراد اين مقياس تهيه ،تدوين
واجراگرديدوتصوير كﻼن توانمندي هاي سرپرستان خانواده هاي تحت پوشش با جزييات كامل ترسيم گرديد.

}}فعاليت هاي دفتر اﻣور شبﻪ خانواده{{


ﻣستندات قانوني

-

اصول  ٢١و  ٢٩ﻗانون اساسي

-

ماده واحده ﻻيحه ﻗانوني تشكيل سازمان بهزيستي

-

ﻗانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب  ١٣٩٢و آئيننامههاي مواد  ٢٢و

 ٣٦ﻗانون مصوب ١٣٩٤
-

ﻗانون تأمين زنان و كودكان بيسرپرست مصوب  ١٣٧١/٨/٢٤و آئيننامه اجرايي ﻗانون مصوب ١٣٧٤

-

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

زمان تعيين ﻗيم توسط دادگاه صالح  ١٣٧٦و آئيننامه اجرايي ﻗانون مصوب ١٣٧٦
-

ماده  ٢٦ﻗانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

-

ماده  ٢٤ﻗانون مديريت خدمات كشوري



ﻣاﻣوريت اصلي

مراﻗبت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست معرفي شده از سوي مرجع ﻗضايي
-

تعريف ﻣفاهيم

-

پذيرش كودك بيسرپرست يا بدسرپرست :مجموعه اﻗداماتي است كه با هدف حمايت و صيانت از حقوق

كودك بي سرپرست و بدسرپرست معرفي شده از طرف مقام ﻗضايي به سازمان بهزيستي كشور و تعيين شيوه
مراﻗبت ،ارزيابي نيازها و چگونگي ارائه خدمات به وي انجام ميشود.


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

اصلي محروم شده يا حضور در خانواده اصلي احتمال خطرات جدي براي سﻼمت جسمي ،عاطفي ،اجتماعي و
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امنيت او به همراه دارد؛ اين كودكان با معرفي مقام ﻗضايي براي بررسي وضعيت مراﻗبت و سرپرستي به سازمان
بهزيستي سپرده مي شوند كه در اين دستورالعمل كودك خوانده مي شوند.
-

فرزند سازمان بهزيستي كشور :فردي است كه با سن كمتر از هجده سال به عنوان كودك بيسرپرست و

بدسرپرست در سيستم مراﻗبت شبانهروزي سازمان بهزيستي كشور پذيرش شده و در حال حاضر )بدون در نظر
گرفتن سن( از خدمات مستمر و غيرمستمر اين سازمان در طول مدت مراﻗبت يا پس از ترخيص بهرهمند ميشود.
-

مراﻗبت در خانه از كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي كشور :مجموعه فعاليتهايي است كه طي

آن مراﻗبت و پرورش كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي كشور در خانه و با هدف انتقال موفق وي به
خانواده يا جامعه صورت ميپذيرد .منظور از خانه يكي از انواع مراكز نگهداري شبانهروزي كودكان بيسرپرست يا
بدسرپرست است.
-

خانه كودكان و نوجوانان )مركز نگهداري شبانهروزي كودكان بيسرپرست و بدسرپرست( :مركزي است

كه توسط سازمان بهزيستي كشور يا با كسب مجوز از آن سازمان تأسيس شده و تحت نظارت آن و براساس وظايف
ﻗانوني خود كودكان بيسرپرست و بدسرپرست را پذيرفته و نگهداري و پرورش آنها را بر عهده دارد و زمينه
انتقال موﻗت يا دائم اين كودكان را به خانواده يا جامعه فراهم ميسازد .اين مراكز )غير از شيرخوارگاه و خانه
نوباوگان( به دو دسته پسرانه و دخترانه تقسيم ميشوند و شامل مركز مراﻗبت موﻗت ،شيرخوارگاه ،خانه نوباوگان،
خانه تربيتي ،خانه كودكان و نوجوانان ،خانه نوباوگان و خانه آمادهسازي هستند.
-

مركز مراﻗبت موﻗت كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي كشور :مركزي است كه توسط شخص

حقوﻗي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي كشور تأسيس شده و تحت نظارت آن ،كودك تحت سرپرستي اين
سازمان را پس از پذيرش و ﻗبل از ورود به خانه يا خانواده ) زيستي يا جايگزين( ،با هدف بررسي شرايط اجتماعي،
جسمي و رواني و به منظور تشخيص نوع مراﻗبت براي مدت  ٢١روز به صورت شبانهروزي نگهداري ميكند.
-

شيرخوارگاه :مركزي است كه توسط سازمان بهزيستي كشور تأسيس شده و كودك تحت سرپرستي اين

سازمان را تا سن شش سال تمام به منظور برخورداري از شرايط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات
تخصصي ،تحت مراﻗبت شبانهروزي ﻗرار ميدهد.
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-

خانه نوباوگان :مركزي است كه توسط شخص حقوﻗي با مجوز از سازمان بهزيستي كشور تأسيس شده و

تحت نظارت آن ،كودكان تحت سرپرستي اين سازمان را در رده سني سه سال تمام تا شش سال تمام ،به منظور
برخورداري از شرايط مناسب رشد و پرورش و خدمات تخصصي تحت مراﻗبت شبانهروزي ﻗرار ميدهد.
-

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

شده و تحت نظارت آن ،كودك تحت سرپرستي اين سازمان را كه داراي اختﻼﻻت رفتاري و عاطفي است در مقطع
زماني شش ماه تا يك سال ،به منظور برخورداري از خدمات تخصصي روانپزشكي ،روانشناسي ،مددكاري
اجتماعي و مشاورهاي ،تحت مراﻗبت شبانهروزي ﻗرار ميدهد.
-

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

تأسيس شده و تحت نظارت آن ،كودكان تحت سرپرستي اين سازمان را در رده سني هفت تا كمتر از هجده سال،
به صورت موﻗت تا زمان انتقال به خانواده )زيستي يا جايگزين( يا جامعه به تفكيك سن و جنس ،تحت مراﻗبت
شبانهروزي ﻗرار ميدهد.
-

خانه آمادهسازي :مركزي است كه توسط شخص حقوﻗي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي كشور

تأسيس شده و تحت نظارت اين سازمان و با هدف آمادهسازي براي انتقال به زندگي مستقل )ترخيص( و پذيرش
مسئوليتهاي اجتماعي و شهروندي ،فرزند داراي شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط سازمان بهزيستي كشور را
تحت مراﻗبت شبانهروزي ﻗرار ميدهد.
-

مراﻗبت در خانواده از كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي كشور :مجموعه فعاليتهايي است كه

طي آن مراﻗبت و پرورش كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي كشور از طريق دو روش مراﻗبت و پرورش نزد
خانواده زيستي ) پدر و مادر و جدپدري و وصي ( يا خانواده جايگزين صورت ميپذيرد.
-

برنامه مراﻗبت در خانواده :مجموعه اﻗدامي است همه جانبه و مدون با هدف توانمندسازي فردي،

اجتماعي و رفع نيازهاي كودكان كه از بدو پذيرش آنان؛ با رعايت ضوابط كار تيمي تدوين ،مرور و مورد بازنگري
ﻻزم ﻗرار ميگيرد .اين برنامه محور مجموعه فعاليتهاي تربيتي و پرورشي مرتبط با هر كودك است.
-

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

صورت موﻗت با حكم ﻗضايي امين موﻗت ،يا به صورت دائم با حكم ﻗضايي فرزندخواندگي ،بر عهده ميگيرد.
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-

تيم مراﻗبت در مركز نگهداري كودكان بيسرپرست و بدسرپرست :تيمي است متشكل از افراد متخصص

و حرفهاي مسلط بر امور مراﻗبت ،برنامهريزي و شيوه ارائه خدمت به كودكان تحت مراﻗبت در مراكز نگهداري
شبانهروزي كودكان بيسرپرست و بدسرپرست سازمان بهزيستي كشور شامل مدير ،روانشناس ،كارشناس امور
تربيتي و مددكار اجتماعي كه در ﻗالب كار تيمي با شناسايي نيازهاي مختلف هر فرزند ،تا حدامكان با مشاركت وي
اﻗدام به تدوين و اجراي برنامه تخصصي زمانبندي شده مينمايد.
-

امداد ماهيانه :مبلغي است كه به منظور تأمين بخشي از هزينههاي نگهداري از كودك بيسرپرست و

بدسرپرست به خانواده زيستي يا جايگزين يا به فرزند سازمان بهزيستي كشور مشغول به تحصيل در دانشگاه يا
مشغول انجام خدمت نظام وظيفه ،به وي توسط سازمان بهزيستي كشور پرداخت ميشود.
-

كمك موردي :به منظور رفع تنگناهاي اﻗتصادي – معيشتي فرزندان امدادبگير براساس نظر و پيشنهاد

مددكار اجتماعي ،كارشناس مسئول شبه خانواده ،معاون امور اجتماعي مبلغي مطابق دستورالعمل تخصصي و
دستورالعمل جامع مالي درصورت تخصيص اعتبار مورد نياز به فرزند يا گيرنده امداد پرداخت خواهد شد.
-

كميته شبه خانواده استان :عاليترين مرجع تصميمگيري و نظارت در سطح استان در كليه امور مربوط

به كودكان تحت سرپرستي بهزيستي استان از جمله پذيرش و انتقال به خانواده زيستي ،خانواده فرزندپذير،
زندگي مستقل و  ...ميباشد .اين كميته درستاد بهزيستي استان مستقر است .اعضاء كميته عبارتند از :مدير كل
بهزيستي استان ،معاون امور اجتماعي استان ،كارشناس مسئول بخش شبه خانواده استان ،كارشناس
فرزندخواندگي استان ،كارشناس حقوﻗي استان
-

پرونده  :كليه مستندات ،مدارك و اطﻼعاتي است كه به منظور حفظ هويت فردي و خانوادگي و اطﻼع

كاركنان و ناظران ا ز خدمات ارايه شده به هر فرزند ثبت و نگهداري مي شود پروندهها به صورت محرمانه و براي هر
فرزند بصورت انفرادي و به تفكيك زير تشكيل مي شود:
-

پروندهي اجتماعي

-

پروندهي روانشناسي

-

پروندهي بهداشتي

-

پروندهي تحصيلي



شرايط پذيرش
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كودكان به دﻻيل ذيل و با معرفينامه مقام ﻗضايي جهت برخورداري از خدمات )مراﻗبت و پرورش( در بخش شبه
خانواده پذيرش ميشوند:
 -١فوت سرپرستان يا تنها سرپرست
 -٢زنداني بودن سرپرستان يا تنها سرپرست
 -٣مفقود اﻻثر شدن سرپرستان يا تنها سرپرست
 -٤مجهول الهويه بودن كودك
 -٥عدم صﻼحيت سرپرستان با حكم مقام ﻗضايي و به دليل وجود شرايط خاص آسيب پذيري براي كودك در
خانواده از ﻗبيل سوء رفتار شديد )جسماني ،عاطفي -روحي ،جنسي ،بيتوجهي و غفلت يا تركيبي از همه موارد(
 -٦بيماريهاي واگير صعبالعﻼج و بيماريهاي رواني در خانواده كه به سﻼمت جسمي ،رواني ،رشد و تعالي همه
جانبه كودك آسيب ميرساند.
 -٧اعتياد سرپرست يا سرپرستان درصورتي كه سﻼمت جسمي ،رواني ،رشد و تعالي كودك را مورد مخاطره ﻗرار
دهد.


پذيرش فرزندان داراي ﻣعلوليت

 -١كودكان معلول تحت سرپرستي سازمان از جمله كودكان نابينا ،نيمه بينا ،ناشنواي مطلق ،نيمه شنوا ،مصروع،
معلولين جسمي – حركتي و همچنين معلولين ذهني  -در حد مرزي كه با انجام تست مشخص شود مي توانند
وضعيت خود را با برنامههاي مراﻗبت تطبيق دهند -طبق ضوابط اجرايي طرح شامل سازي كودكان بي سرپرست
معلول به شماره  ٨٢٠/١/٤٢٤٦مورخ  ،١٣٨٥/١٢/١پيرو تفاهم نامه شماره  ٨٢٢/١/٨٩٠١مورخ  ١٣٧٩/١٠/٢٦فيمابين
معاونت امور اجتماعي و توانبخشي در خانه هاي كودكان و نوجوانان مي توانند پذيرش گردند.
 -٢پذيرش افراد با معلوليت هاي فوق الذكر در خانه هاي كودكان و نوجوانان منوط به كامل بودن آزمون
فعاليتهاي روزمره زندگي با مهارت هاي خودياري ) (ADLمي باشد كه از طريق كميته تخصصي توانبخشي استان
براساس تفاهم نامه مشترك فوقالذكر انجام مي پذيرد.


نحوه ورود كودك به سيستم مراﻗبت

 -١پذيرش اوليه توسط ستاد پذيرش و هماهنگي يا اداره بهزيستي شهرستان مطابق ﻗانون تأمين و زنان كودكان
بي سرپرست )تحت سرپرستي سازمان( و ضوابط مندرج در اين دستورالعمل به دو طريق ذيل صورت ميگيرد:
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الف :كودكان با هماهنگي نيروي انتظامي يا از طريق گزارشات نهادها ،مؤسسات و مردم؛ مورد شناسايي ﻗرار مي
گيرند و پس از تحقيقات اوليه و طي مراحل ﻗانوني از طريق مراجع ذيصﻼح ﻗضايي به سازمان بهزيستي معرفي مي
شوند.
تبصره :درصورتي كه كودك راساً به واحدهاي بهزيستي جهت استفاده از خدمات معرفي شود پس از انجام
مصاحبه اوليه ضروري است كودك به مرجع ﻗضايي معرفي و مراحل ﻗانوني پذيرش طي گردد.
ب :در موارد اضطراري به منظور حفظ سﻼمت كودكان واحدهاي بهزيستي راساً كودكان كمتر از هفت سال را با
رعايت ضوابط ،پذيرش موﻗت مي كنند و متعاﻗب آن مدارك و گزارش هاي ﻻزم را به مراجع ذيصﻼح ﻗضايي ارسال
و اعﻼم مي كنند.


اقداﻣات ﻻزم پس از پذيرش كودك

الف :هدف اصلي كليه اﻗدامات بعد از پذيرش؛ مي بايست تﻼش در جهت بازگشت كودك نزد والدين )پدر ،مادر و
جد پدري( باشد .بر همين مبنا ضروري است اﻗدامات ذيل صورت پذيرد:
-

اخد معرفي نامه مرجع ﻗضايي و مدارك پزشكي ﻗانوني

-

مصاحبه مددكار اجتماعي با فرد همراه كودك و كودك به منظور كسب اطﻼعات ﻻزم از موﻗعيت

خانوادگي ،بستگان ،همراهان كودك و تهيه گزارش هاي مددكاري اجتماعي.
-

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

مشخصات و ارزيابي روانشناختي(.
-

تﻼش در زمينه بازگشت نزد والدين با استفاده از خدمات مددكاري اجتماعي

و ارائه

كمكهاي مالي ) امداد ماهيانه و ساير كمك هاي جانبي يا موردي ( در راستاي پيشگيري از جدائي كودك از
خانواده.
ب -در صورت عدم امكان بازگشت كودك نزد والدين يا فقدان والدين ،انتقال كودك به خانواده جايگزين )بستگان
يا خانواده هاي داوطلب ( با تائيد و تشخيص كميته شبه خانواده استان و اخذ دستور مقام ﻗضايي.
ج -درصورت عدم موفقيت در موارد ) الف ( و ) ب ( ؛ انتقال كودك به خانه موﻗت و خانه نوزادان ،نونهاﻻن و
نوباوگان يا خانه تربيتي يا خانه كودكان و نوجوانان با توجه به وضعيت كودك.


برناﻣﻪ ﻣراقبت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست
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كودكان به علت :فوت يا شناخته نشدن يا عدم صﻼحيت اخﻼﻗي پدر ،مادر ،جدپدري و وصي منصوب ازسوي ولي
ﻗهري؛ توسط مرجع ﻗضايي به سيستم مراﻗبتي سازمان بهزيستي معرفي ميشوند.
اولين اولويت مراﻗبتي براي كودكان مذكور ،فراهم ك ردن شرايط زندگي ايمن و باثبات آنان نزد والدين ،جدپدري و
وصي آنان است .چنانچه والدين ،جدپدري و وصي صﻼحيت كامل جهت سرپرستي را نداشته باشند ،دادگاه با در
نظر گرفتن نظريه كار شناسي سازمان بهزيستي ،سرپرستي را به آنان واگذار خواهد كرد ،اما براي كودك امين يا
ناظر نيز تعيين مينمايد .درصورتي كه هيچيك از پدر ،مادر ،جدپدري و وصي صﻼحيت سرپرستي را ولو با ضم
امين يا ناظر نداشته باشند ،دادگاه ميتواند با نظر سازمان بهزيستي براي كودك امين موﻗت يا ﻗيم تعيين كند.
البته تصميم دادگاه در اين مورد جنبه اختياري دارد .بدين صورت كه دادگاه ميتواند در راستاي تأمين منافع عاليه
كودك براساس وضعيت والدين زيستي كودك ،اين ﻗاعده را رعايت نكرده و از ابتدا سرپرستي كودك را در ﻗالب
حكم فرزندخواندگي به متقاضيان سرپرستي واگذار نمايد.
در واگذاري كودك يا نوجوان در ﻗالب احكام ﻗضايي؛ فرزندخواندگي يا امين موﻗت يا ﻗيم و تعيين ناظر همواره
اولويت با متقاضياني است كه از خويشاوندان كودك يا نوجوان هستند .درصورتي كه خويشاوندان كودك داوطلب
نباشند يا درصورت داوطلب بودن صﻼحيت ﻻزم و شرايط ﻗانوني را نداشته باشند ،كودك يا نوجوان با رأي دادگاه،
به داوطلبان غيرخويشاوند سپرده خواهد شد.
درصورتي كه بنا به هر دليل ،امكان اجراي شيوههاي فوقالذكر محقق نشود؛ برنامه مراﻗبت در خانههاي كودكان و
نوجوانان )مراكز شبانهروزي( به عنوان راهكاري موﻗت براي كودك در نظر گرفته ميشود .در طول مدت زندگي
كودك يا نوجوان در مراكز شبانهروزي ،تيم مراﻗبت ميبايست همواره پيگيري ﻻزم جهت فراهم شدن زمينههاي
مراﻗبت نزد خانواده براي وي را فراهم آورند.
بر همين اساس ،برنامههاي مراﻗبت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست به ترتيب اولويت عبارت است
از:
الف( مراﻗبت نزد والدين ،جدپدري و وصي )مستقل يا با ضم امين يا ناظر(
ب( مراﻗبت خويشاوندي ) با حكم ﻗضايي فرزندخواندگي يا امين موﻗت يا ﻗيم حسب مورد (
ج( مراﻗبت غيرخويشاوندي ) با حكم ﻗضايي فرزندخواندگي يا امين موﻗت يا ﻗيم حسب مورد (
د( مراﻗبت در خانههاي كودكان و نوجوانان )مراكز شبانهروزي(
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}}فعاليت هاي دفتر اﻣور كودكان و ﻣهدهاي كودك{{
يكي از دفاتر تخصصي معاونت امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بهزيستي كشور است كه با هدف ويژه ارتقاي
توانمندي ها و مهارت هاي كودكان از طريق پرورش و آموزش با تاكيد بر آموزه هاي اسﻼمي و تكيه بر ابعاد رشد
جسمي – حركتي ،رواني ،شناختي – عاطفي ،اجتماعي و معنوي فعاليت مي نمايد.
هدف از فعاليت اين دفتر تامين شرايط زندگي سالم و با كرامت كودكان و تربيت و پرورش آنان بر اساس الگوي
زندگي اسﻼمي – اي راني و بهره گيري از منويات مقام معظم رهبري از طريق ارتقاي توانمندهاي آنان با تاكيد بر
محورهاي رشد مي باشد.
.١

ايجاد مهدهاي كودك در مناطق محروم و آسيب خيزشهري  :در راستاي توسعه عدالت در

برخورداري تمامي كودكان مناطق محروم ،آسيب خيز و حاشيه اي از خدمات مهدهاي كودك ،طرح مذكور به
متقاضيان بخش خصوصي از سال  1385به اجرا درآمده است.
.٢

ايجاد و گسترش مهدهاي كودك در مناطق روستايي  :اين طرح نيز در راستاي توسعه و گسترش

عدالت به منظور برخورداري كودكان مناطق روستايي از خدمات مهدهاي كودك از سال  ١٣٨٥تحت عنوان
روستامهد به اجرا درآمده است.
.٣

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

هاي جمعه عدم در اختيار داشتن محيط فرهنگي مناسب جهت نگهداري از كودكان خردسال و ارائه خدمات و
مراﻗبت شايسته به آنها وبرخورداري از آموزش ها ي فرهنگي مناسب و توسعه فرهنگ يادگيري و ياددهي بوده
است ،ضرورت اجراي اين طرح پيش از پيش احساس گرديد لذا اين طرح با همكاري و انعقاد تفاهم نامه با شوراي
سياستگذاري ائمه جمعه كشور از ارديبهشت ماه سال  ١٣٨٦به اجرا درآمده است.
.٤

طرح تامين يك وعده غذاي گرم براي كودكان در روستا مهدها  :مراﻗبت تغذيه اي در كودكان به ارتقاي

شاخص هاي رشد و ايجاد باورها و عادات صحيح غذايي در كودكي و بزرگسالي منجر مي شود  .بنابراين كمك به
بهبود تغذيه و آموزش كودكان زير  ٦سال خانواده هاي نيازمند در مناطق محروم و روستايي و هم چنين ارتقاي
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آگاهي ،نگرش و بينش تغذيه اي اولياي كودكان و مراﻗبين آنان در جامعه از عوامل اصلي تأمين كننده سﻼمت
غذايي است كه مبناي عمل در طرح ارايه يك وعده غذاي گرم در روستامهدها مي باشد
.٥

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

اﻗشار آسيب پذير و سه دهك پايين درآمدي به منظوربرخورداري از خدمات مهدهاي كودك ،بخشي از شهريه
مهدكودك كودكان خانواده هاي مذكور پس از معرفي كودك به مهدكودك به آن مركز پرداخت مي شود
.٦

طرح كمك به ايجاد وگسترش مهدهاي كودك در مناطق محروم ،آسيب زا و سكونت گاه هاي

غيررسمي  :امروزه يكي از چالش هاي عمده ناپايداركننده شهري كشور ،گونه اي شهرنشيني با مشكﻼت حاد
موسوم به اسكان غير رسمي يا حاشيه نشيني مي باشد ارتقاي غناي محيط فرهنگي – اجتماعي كودكان و بهره
وري ايشان از فرايند ياددهي – يادگيري مهدهاي كودك در دوران حساس رشد و تحول خود مبناي عمل اين طرح
مي باشد.
.٧

پايش و ارزيابي عملكرد مهد هاي كودك  :ارتقا سطح كيفي و استاندارد سازي خدمات مهد هاي

كودك و شناخت چالش ها و نواﻗص موجود در برنامه ها و اعمال كنترل بر آن از طريق نظارت مستمر بر فعاليت
مهد هاي كودك مبناي عمل مي باشد.
.٨

انجمن اولياء و مربيان در مهدهاي كودك  :هياتي منتخب از اولياء كودكان و مسئولين مهدكودك

به منظور افزايش تعامل موثر  ،افزايش مشاركت اجتماعي خانواده ها و تقويت نقش و جايگاه سازمان در اذهان
عمومي در جهت ارتقاء كيفيت خدمات در مهدكودك تشكيل مي گردد.
.٩
.١٠

آدرس سايت مهدهاي كودك سازمان بهزيستي كشورhttp://mad.behzisti.ir :
در بخش مهدهاي كودك معرفي محتواي مناسب مهدهاي كودك بر اساس اسناندارهاي ﻻزم و در جهت

ارتقا ابعاد رشدي كودكان
.١١

طرح رتبه بندي مهدهاي كودك بر اساس دستورالعمل مربوطه

.١٢

تدوين و طراحي ويژه برنامه اي مناسبتي با برگزاري رويدادهاي متناسب از جمله طرح نيك )
نمازياوران كوچك ( برگزاري جشن هاي دهه كرامت  ،دهه وﻻيت ؛ ايام اﷲ دهه فجر  ،هفته ملي كودك  ،ايام دهه
محرم و...
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ارتباط مستمر با حوزه و دانشگاه و تعامل دو سويه در جهت بهر ه مندي از دستاورد ها و نوآوري هاي

.١٣

علمي در زمينه رشد همه جانبه كودكان
همكاري در اجراي طرح تاك ) تكامل ابتداي كودكي ( با همكاري وزارت بهداشت و آموزش پزشكي و

.١٤

آموزش و پرورش
.١٥

آموزش همكارن و مديران و مربيان مهدهاي كودك

.١٦

طرح احداث و بهسازي روستا مهدها با همكاري موسسات خيريه

برنامه هاي عملياتي
بازنگري پرونده افرادتحت پوشش ،اولويت بندي نيازها ،تدوين واجراي برنامه آموزشي )مهارتهاي زندگي ،حرفه
اي ،كارآفريني وكسب و كار و آموزشهاي تكميلي(
استفاده از ظرفيت كلينيكهاي مددكاري
استفاده از ظرفيت  NGOهاي با تجربه در بحث اشتغال ومراكز غيردولتي
استفاده از ظرفيت اتحاديه ها و صنوف
استفاده از ظرفيت منابع برون سازماني
استفاده از ظرفيت كاريابيها
نظارت بر اشتغالهاي ايجادشده و حمايتهاي پس از اشتغال
تشكيل صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي جهت حمايت و تثبيت اشتغالهاي ايجاد شده
نظام اشتغال و كارآفريني
هدف كلي
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پشتيباني و هدايت برنامه هاي حرفه آموزي ،كمك به توسعه و گسترش زمينه هاي اشتغالزايي و تسهيلگري در
ايجاد اشتغال پايدار
اهداف جزئي
ترغيب ،تشويق ،ايجاد انگيزه و حس رﻗابت در بين كارآفرينان
ترويج فرهنگ روحيه كار و تﻼش ،افزايش عزت نفس ،استقﻼل فردي و ايجاد امنيت رواني براي معلوﻻن و
مددجويان
تحقق وظايف سازمان در خصوص توانمندسازي معلوﻻن در راستاي اجراي بخشي از ﻗانون جامع حمايت از حقوق
معلوﻻن
جلب حداكثر مشاركت سازمانهاي مردم نهاد ،كارفرمايان و  ...در بخش غيردولتي
كمك به بروز استعدادها و خﻼﻗيت هاي جامعه هدف تحت پوشش
كمك به توسعه اشتغال ،گسترش بازار كار و ايجاد فرصتهاي شغلي به ويژه براي معلوﻻن
الگوهاي اجرايي دانشكار
الگوي اشتغال افراد معلول روستايي به شيوه استاد شاگردي در برنامه )(CBR
الگوي اشتغال در كارگاههاي توليدي حمايتي )نوع اول(
الگوي حرفه آموزي معلوﻻن در مراكز روزانه حرفه آموزي
الگوي ارائه خدمات مراﻗبتي توانبخشي در منزل )مراﻗبين خانگي(
الگوي تشكيل گروههاي خوديار معلوﻻن در برنامه توانبخشي مبتني برجامعه )(CBR
الگوي تأمين مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي
الگوي تشكيل گروههاي هميار زنان سرپرست خانوار
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الگوي تشكيل گروههاي هميار فرزندان ترخيص شده
آماده سازي شغلي جامعه هدف
اهداف كلي و اختصاصي
آماده سازي افراد جامعه هدف بمنظور ورود به بازاركار
ارايه و تسهيل زمينه هاي آموزش هاي فني و حرفه اي
ارايه و تسهيل زمينه هاي آموزش هاي مهارتهاي زندگي و مهارتهاي شناختي
ارايه و تسهيل زمينه هاي آموزش هاي تخصصي شغلي
ارايه و تسهيل زمينه آموزش هاي مديريت كسب و كار )كار آفريني(
فرآيند آماده سازي شغلي
شناسايي مراجع ،تشكيل و تكميل پرونده حرفه اي توسط مددكار اجتماعي و كارشناس مرتبط
ارزيابي اوليه فرد توسط تيم ارزيابي )شامل جسمي ،رواني ،اجتماعي ،محيطي و مهارتها( براساس چك ليستهاي
مرتبط
تدوين برنامه شغلي يا توانبخشي حرفه اي
اجراي برنامه تدوين شده )ارائه آموزشها – مشاوره و راهنمايي و غيره(
ارزيابي نهايي فرد توسط تيم ارزيابي
معرفي جهت اشتغال وكاريابي توسط تيم ارزيابي شهرستان
نظارت و پيگيري توسط كميته تخصصي استان /شهرستان
الگوي اشتغال افراد معلول روستايي به شيوه استاد شاگردي در برنامه)(CBR
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توانمندسازي معلوﻻن روستايي از طريق آموزش حرفه اي به شيوه استاد شاگردي و اشتغال با كمك تشكل هاي
معلولين
مشمولين اشتغال روستايي به شيوه استاد شاگردي
كليه معلولين شناسايي شده در مناطق روستايي كشوركه تحت پوشش برنامه  CBRسازمان ميباشند
روند
افراد متقاضي بايد شرايط ﻻزم براي آموزش حرفهاي به شيوهي استاد شاگردي و اشتغال متناسب را دارا باشند
توانايي فرد براي استفاده از آموزش هاي حرفه اي به شيوه استادشاگردي بايد مورد تاييد كارشناس  CBRﻗرار
گيرد تا حرفه آموزش داده شده متناسب با نوع ناتواني و معلوليت و همچنين تواناييها و عﻼئق فرد باشد ،و منجر
به بدتر شدن ناتواني و يا معلوليت فرد نشود
آموزش فرد معلول حداكثر  ٦ماه توسط استادكار محلي در زمينه حرفه اي كه پس از آموزش امكان اشتغال فرد را
در روستا فراهم نمايد
نظارت مستمر بر روند آموزش حرفه اي
تأييد توانايي فرد معلول پس از طي دوره آموزشي جهت شروع به كار توسط استاد كار و كارشناس CBR
پرداخت تسهيﻼت مالي بﻼعوض
نظارت پس از شغل هر  ٢ماه يكبار جهت اطمينان از استمرار كار فرد معلول
الگوي اشتغال در كارگاههاي توليدي حمايتي معلوﻻن )نوع اول(
فرآيند ارائه خدمات
فرد معلول واجد شرايط با معرفي اداره بهزيستي شهرستان مربوطه و پس از انجام مراحل راهنمايي و مشاوره
شغلي  ،حرفه آموزي و آماده سازي شغلي به عنوان كارگر حمايتي به )كارگاه توليدي ـ حمايتي( ارجاع و با
موافقت مسئول مركز )كارگاه( پذيرش مي شود .در حقيقت فرد معلول در اين كارگاه ها به دنبال ايجاد فرصتي
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مناسب است تا در صورت امكان با كسب مهارت بيشتر فرصت اشتغال در بازار آزاد كار را نيز بيابد .بنابراين كارگاه
هم مي تواند به نوعي محل كار دائمي براي آنان بوده و يا به عنوان يك مرحله انتقالي بين محل آموزش و بازار
تلقي شود

الگوي حرفه آموزي معلوﻻن درمراكز روزانه حرفه آموزي
اين آموزش ها بر اساس فرصت هاي شغلي موجود در جامعه و آموزش هاي كاربردي توسط مربيان مجرب داراي
مدرك مهارتي معتبر از سازمان هاي مرتبط صورت مي گيرد.
در مراكزمذكور عﻼوه بر تقويت جنبه هاي حرفه اي بر اصﻼح رفتار هاي اجتماعي ،آموزش مهارتهاي زندگي،
ارتباطي ،مهارت هاي پيش زمينه كار و روابط كارگر و كارفرما ،آموزش و ارتباط با ساير كارگران ،حفاظت و ايمني و
بهداشت ،رفتار هاي متناسب در محيط كار )همچون وﻗت شناسي،پيروي از دستورات مافوق ،اظهار نظر هاي
منطقي ،استفاده از ابزار مشترك و  ( ..براي آماده سازي فردمعلول جهت ورود به بازار مهيا مي گردد.
ضمن آنكه در مراكز مذكور براي ورود به دوره هاي آموزشي ،متناسب با توانائيها ،ظرفيت و استعداد فردي و نيز
فرصتهاي شغلي منطقه زندگي افراد معلول ،ارزيابي و سطح بندي آموزشي صورت مي پذيرد
شرح خدمات
معرفي فرد معلول پس از انجام مراحل ارزشيابي ،راهنمائي و مشاوره شغلي جهت حرفه آموزي و آماده سازي
شغلي به مركز
سطح بندي دوره هاي آموزشي
مرحله آموزش هاي مقدماتي و پيش حرفه اي
مرحله آموزش هاي كارآموزي
مرحله آموزش هاي كارورزي
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در مرحله مقدماتي  ،بررسي دﻗيقي از مفاهيم آموزشي اوليه در زمينه هاي شناختي ،اطﻼعات عمومي ،مهارت هاي
خودياري و بهداشتي ،ارتباطات بين فردي و اجتماعي انجام مي شوددر نهايت فرد معلولي كه ساير دوره هاي
آموزشي و آمادهسازي را گذرانده جهت افزايش مهارت هاي كاري به مراحل "كارآموزي" و"كارورزي" وارد مي
شود.
فرايند ارايه خدمات
آموزش حرفه اي متناسب با سطح آسيب نظير آموزش رايانه ،فعاليت هاي هنري
معرفي فرد جهت كار در كارگاههاي حمايتي نوع دوم بمنظور كسب درآمد
الگوي ارائه خدمات مراﻗبتي توانبخشي در منزل )مراﻗبين خانگي(
رشد جمعيت افراد كم توان و سالمند از يك سو و لزوم توانمند سازي ايشان از سويي ديگر ،تقاضا براي خدمات
مراﻗبتي و توانبخشي را افزايش داده است و در اين بين گروهي از افراد كم توان وسالمند از جمله افراد كم توان و
سالمند بسترگرا و بيماران صعب العﻼج نيازمند خدمات ويژه مراﻗبتي و بهداشتي و توانبخشي هستند و عدم وجود
سيستم مراﻗبتي مناسب و دانش كافي براي تامين نيازهاي اين گروه در منزل باعث سوق دادن ايشان براي مراﻗبت
بيشتر به مراكز غير دولتي شبانه روزي توانبخشي مراﻗبتي شده است.
هدف كلي
تغيير رويكرد مراﻗبتي از نگهداري شبانه روزي در مراكزبه ارائه خدمات مراﻗبتي توانبخشي در منزل و ايجاد
فرصتهاي شغلي جديد
الگوي تشكيل گروه هاي خوديار معلوﻻن در برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه )(CBR
ماهيت اين طرح اين است كه افراد معلول شديد به ويژه كم توانان ذهني و بيماران رواني مزمن كه فرصت
اشتغالزايي انفرادي را ندارند ،بتوانند تحت حمايت اعضاي خانواده در گروه خوديار ايفاي نقش نمايند.
اهداف:
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هدف كلي  :شركت افراد معلول و خانواده آنها در گروه هاي خوديار براي حل مشكﻼت اﻗتصادي ،بهبود وضعيت
معيشتي ،افزايش نقاط ﻗوت فردي ،بهبود كيفيت زندگي و توانمندسازي اﻗتصادي:
اهداف اختصاصي  :توسعه مهارت هاي تجاري از طريق تبادل تجربيات و اطﻼعات
ايجاد صندوق اعتبارات مالي خرد
توسعه كسب و كارهاي خرد ،كوچك و متوسط
توسعه پس انداز در ميان گروه هدف
مشمولين :
كليه معلولين شناسايي شده در مناطق روستايي كشور كه تحت پوشش برنامه  CBRميباشند و اعضاي خانواده
هاي آنان ميتوانند در صورت داشتن پروژه اشتغالزايي گروهي مشمول اين الگو شوند.
افراد معلول كه معلوليت آنان در زمينه جسميحركتي ،شنوايي ،گويايي ،ذهني ،رواني مزمن ،صرع و يا
معلوليتهاي تركيبي است در صورتي كه توسط كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي مورد تاييد ﻗرار گيرند
افراد معلول در گروه هاي سني مختلف ترجيحا از  ١٥تا  ٦٠سال.
افراد معلول با شدت معلوليت خفيف تا شديد داراي پرونده
روند:
بررسي هاي اوليه در زمينه توانايي فرد و عﻼئق وي و تشكيل گروه هاي خوديار
تأسيس صندوق پس انداز مالي خرد
اعتبار سنجي صندوق هاي مالي گروه هاي خوديار توسط كارشناسان ناظر برنامه  CBRو مؤسسات بانكي و
اعتباري همكار
تشكيل شبكه گروه هاي خوديار به منظور تقويت طرح هاي اﻗتصادي
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الگوي تأمين مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي
تأمين مالي خرد با هدف توانمندسازي ،توسعه كسب و كارهاي خرد و بهبود معيشت براي افراد كم در آمد و در
معرض آسيب اﻗتصادي  ،به ويژه زنان و جوانان ،در كشور با حمايت بانك كشاورزي ،سازمان بهزيستي و مؤسسه
تاك با استفاده از نيروهاي محلي و بومي ،مراكز غيردولتي به خصوص كلينيك هاي مددكاري اجتماعي در حال
اجرا است
گروه خوديار
گروه خوديار مجموعهاي  ١٥تا  ٢٥نفري است كه با آموزشهاي تسهيلگر و كامﻼ آگاهانه و به صورت خودجوش،دور
هم جمع ميشوند و هيئت اجرايي گروه شامل گروهيار ،خزانه دارو منشي را انتخاب نموده و پس از تنظيم اساسنامه
نسبت به پسانداز منظم و مساوي در يك صندوق مشترك اﻗدام مي نمايند.

الگوي تشكيل گروههاي هميار زنان سرپرست خانوار
گروه هاي  ٥تا  ٧نفره كه داراي كنش دو سويه و متقابل و افقي بوده و اغلب بين افراد با تواناييهاي كم و بيش
يكسان و يا كساني كه بتوانند تواناييهاي همديگر را تكميل يا كمبودهاي يكديگر را جبران كنند تشكيل مي شود
اهداف
كاهش وابستگي به سيستم حمايت دولتي و توانمند سازي زنان سرپرست خانوار
باﻻ بردن سطح اعتماد به نفس و تقويت روحيه همكاري جمعي و مشاركتي بين اعضاء
افزايش سطح درآمد اعضا و ارتقاء سطح كيفيت زندگي خانواده هاي آنان.
فراهم نمودن موجبات رشد شخصيت خدمت گيرندگان به منظور شناخت و درك بهتر از خود و ايجاد رابطه سازنده
و خﻼق با ديگر افراد جامعه.
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فراهم نمودن بستري مناسب براي رشد استعدادها و ﻗابليتهاي جامعه هدف و افزايش آگاهي هاي آنان از منابع
اجتماعي موجود جامعه جهت بهره مندي از آنها در هنگام نياز.
الگوي تشكيل گروههاي هميار فرزندان ترخيص شده
فرزندان تحت سرپرستي بدليل محروم بودن از حمايت هاي خانوادگي ،نداشتن الگوهاي همانند سازي و مجهز
نبودن آنها به مهارت هاي حرفه اي و ناتواني در دستيابي به اشتغال پايدار در مقايسه با گروه همسان خود در
خانواده آسيب پذيرتر هستند .بنابراين به منظور » توانمند سازي« گروه ،مشاركت فرزندان در گروه و برنامه ريزي
در سطوح اوليه اشتغال ،كمك هاي دولت طراحي شده است.
هدف كلي
مشاركت و همكاري فرزندان در حل مسايل اجتماعي  -اﻗتصادي مربوط به خود و ايجاد زمينه مناسب جهت
توانمند سازي مادي و معنوي جامعه هدف با تعامل مناسب فيمابين تشكل هاي محلي موجود در منطقه و استفاده
بهينه از امكانات و منابع اجتماعي موجود
اهداف اختصاصي
پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي فرزندان ترخيصي و در شرف ترخيص
تغيير نگرش فرزندان به خويشتن و افزايش اعتماد به نفس و ﻗدرت تصميم گيري فرزندان در حل مشكﻼت خود با
استفاده از توانمندي هاي دروني
ارتقاء دانش و آگاهي فرزندان براي شناخت بهتر مشكﻼت خود و مشاركت در حل آن و حضور مؤثرتر در اجتماع
بالفعل نمودن توانائيهاي بالقوه فرزندان در ﻗالب گروه و فعاليت هاي گروهي
استفاده از شيوه هاي همياري به منظور حل مشكﻼت اﻗتصادي و مادي فرزندان از طريق ايجاد اشتغال پايدار بدون
تكيه به منابع مالي دولت.
تغيير عملكرد مناسب گروه هميار در اجتماعات محلي و افراد منطقه
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بهره وري بهينه از منابع موجود جامعه و ﻗطع وابستگي فرزندان از حمايت هاي دولتي
ايجاد تحول در گروه هاي همسان
بهبود كيفيت زندگي فرزندان از طريق ارتقاي نوع تفكر ،مهارتهاي حرفه اي ،اجتماعي و اعتماد به نفس آنان با
جلب اعتماد آنها براي مشاركت فعال در برنامه هاي » توانمندسازي«
سازگاري فرزندان با جامعه به شكل » بسترسازي دولتي« بدون وابستگي
مشوﻗهاي حمايتي
پرداخت بيمه سهم كارفرما
درراستاي اجراي بند )ب( ماده  ٣٩ﻗانون برنامه پنجم توسعه اﻗتصادي-اجتماعي و فرهنگي وماده ٥٥ﻗانون الحاق
موادي به ﻗانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،همچنين به استناد ماده  ٧ﻗانون جامع حمايت از حقوق
معلوﻻن و باستناد برنامه راهبردي و عملياتي سازمان بهزيستي كشور ،بمنظورفراهم آوردن انگيزه ايجاد فرصتهاي
شغلي بيشتر براي جامعه هدف و ترغيب كارفرمايان براي جذب آنان» ،طرح پرداخت بيمه سهم كارفرما« به اجرا
گذاشته شده است .
هدف كلي
ايجاد ،تثبيت و توسعه اشتغال پايدار بمنظور توانمندسازي اﻗتصادي و ارتقاء كيفيت زندگي جامعه هدف
اهداف جزئي
 تشويق و ترغيب كارفرمايان جهت بكارگيري نيروي انساني از بين جامعه هدف برخورداري مشمولين از حقوق بازنشستگي و استفاده از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي تسهيل فرايند ايجاد اشتغال -تغيير روشهاي حمايتي مستقيم به رويكردهاي بيمه اي
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مشمولين دريافت بيمه سهم كارفرما
كليه كارفرماياني كه نسبت به اشتغال جامعه هدف اﻗدام و حق بيمه آنان )سهم كارفرما( را به سازمان تأمين
اجتماعي واريز و براساس ﻗانون كار به مددجويان حقوق و دستمزد پرداخت نمايند مشمول برخورداري از اين طرح
بمدت  ٥سال ميگردند.
پرداخت يارانه ارتقاء كارآيي معلوﻻن
اشتغال و كارآفريني جامعه هدف امريست كه هميشه مورد نظر سازمان ﻗرار داشته است ،موضوعي كه در آن
اشتغال و پايداري آن براي نيل به اهداف متعالي سازمان ﻗلمداد مي گردد .دشواريهاي خاص ايجاد اشتغال و تداوم
آنها ايجاب مي نمايد تا سازمان به منظور تحقق اين مهم برنامه هاي تشويقي متفاوتي اعمال نمايد تا با استفاده از
اين مكانيسم ها ضريب امنيت شغلي جامعه هدف را تعالي بخشد.
به همين منظور و در راستاي تحقق ﻗانون جامع حمايت از حقوق معلوﻻن و ساير ﻗوانين فرادستي و بر اساس
اهداف تعريف شده در برنامه راهبردي و عملياتي سازمان بهزيستي كشور مبني بر توانمندسازي و گسترش برنامه
هاي اشتغال زايي به منظور ايجاد ،تثبيت و پايداري اشتغال جامعه هدف و اختصاصا معلولين شاغل در بخش
غيردولتي اين طرح به اجرا گذاشته شده است.
هدف كلي
تسهيل فرآيند ايجاد ،تثبيت و پايداري اشتغال در بخش غيردولتي از طريق پرداخت درصدي از حقوق
اهداف جزئي
ارتقاء پايداري شغلي و تحكيم بنيان خانواده معلولين
ترغيب ،تشويق ،ايجاد انگيزه و حس رﻗابت در بين كارفرمايان و معلوﻻن داراي شرايط اشتغال
ترويج فرهنگ روحيه كار و تﻼش ،افزايش عزت نفس ،استقﻼل فردي و ايجاد امنيت رواني براي معلوﻻن
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تحقق وظايف سازمان در خصوص توانمندسازي معلوﻻن در راستاي اجراي بخشي از ﻗانون جامع حمايت از حقوق
معلوﻻن
جلب حداكثر مشاركت سازمانهاي مردم نهاد ،كارفرمايان و  ...در بخش غيردولتي
كمك به توسعه اشتغال ،گسترش بازار كار و ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر به ويژه براي معلوﻻن
مشمولين دريافت
كارفرماياني كه نسبت به كارگيري جامعه هدف اﻗدام و اشتغال جديد ايجاد مي نمايند مشمول دريافت يارانه
مذكور مي گردند.
فرآيند پرداخت يارانه ارتقاء كارآيي معلوﻻن
تعيين ميزان پرداخت يارانه ارتقاء كارآيي معلوﻻن بر اساس ميزان شدت و تاثير معلوليت در محدوديت كارآيي
معلوﻻن براي شغل در نظر گرفته شده از حداﻗل  ١٠تا  ٥٠درصد ﻗراردادكاروتا سقف حداﻗل حقوق و دستمزد ﻗانون
كار طبق جدول تعيين سطح معلوليت پس از تاييد كميته اشتغال وكارآفريني به كارفرما ﻗابل پرداخت و حداكثر
مدت پرداخت براي هرمعلول به كارفرمايان  ٥سال مي باشد.
پرداخت بيمه سهم خويش فرما
در راستاي اجراي بند " ب " ماده  ٣٩ﻗانون برنامه پنجم توسعه اﻗتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و ماده  ٥٥ﻗانون
الحاق موادي به ﻗانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين به استناد ماده  ٧ﻗانون جامع حمايت از
حقوق معلولين و برنامه راهبردي و عملياتي سازمان و شوراي عالي سياستگذاري اشتغال بهزيستي كشور به
منظور فراهم نمودن زمينه هاي پايداري فرصت هاي شغلي براي جامعه هدف و استفاده از مزاياي ﻗوانين و مقررات
تاًمين اجتماعي ،طرح پرداخت بيمه سهم خويش فرما به اجرا گذاشته شده است.
هدف كلي
تثبيت و توسعه اشتغال پايدار به منظور توانمندسازي اﻗتصادي جامعه هدف و ارتقاي كيفيت زندگي
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اهداف جزئي
فراهم آوردن زمينه و ترغيب جامعه هدف بمنظور ايجاد فرصت شغلي پايدار
برخورداري مشمولين از مزاياي بيمه تامين اجتماعي بازنشستگي و .....
تسهيل فرآيند ايجاد اشتغال
تغيير روشهاي حمايتي مستقيم با رويكردهاي بيمه اي
مشمولين دريافت سهم بيمه خويش فرما
كليه افراد جامعه هدف كه بر اساس طرح آماده سازي شغلي آماده ورود به بازار كار گرديده و نسبت به ايجاد
اشتغال به صورت انفرادي اﻗدام و راساً به پرداخت حق بيمه خود به سازمان تاًمين اجتماعي مبادرت مي نمايند
مشمول برخورداري از اين طرح ميگردند.
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