
 توافقنامه سطح خدمت

 بستر سازی فرهنگی خانواده های فاقد فرزند)فرزندخواندگی و امین موقت(

مقدمه -1  

اکام کننده است،آنها باید این موضوع برای آنها ن .خورند نابارور و.... می طبیعی بچه دار نمی شوند برچسب هایی ماتتد غیر طبیعی ،نازا،افرادی که به طور

هرکدام باید نیازهایش را ارزیابی کند و قادر باشد تجربه بارداری را از والد شدن  اده شوند.آمحاظ جسمی و هم از لحاظ عاطفی برای ورود یک کودک هم از ل

اما در  را طی می کنند.جدا کند . اغلب تصور می کنند که با استقرار کودک در خانواده فرزند پذیر والدین و فرزند خوانده به راحتی و شادکامی مسیر زندگی 

ها فشارهای روانی متعدد و متفاوتی را تجربه می کنند.ع آنواق  

چه بعد از آن  گاهی شاهد ناتوانی و شکست والدین در فرآیند فرزند پذیری هستیم،همه این موضوعات براین نکته تاکید دارند که چه قبل از پذیرش فرزند و

موزشی و فرهنگ سازی هستندخدمات آ رزند پذیر نیازمند دریافتخانواده های ف  

هدف -2  

از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست  ات مشاوره جهت آشنایی زوجین با قوانین فرزندخواندگی و قانون حمایتمارائه مجموعه خد  

مسئولیت-3  

با چالش های فرزند خواندگی و قوانین حمایت انجام مشاوره های فرزند پذیری برای خانواده متقاضی فرزند و تشکیل جلسات توجیهی جهت آشنایی زوجین 

 از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی-4  

رائه دهد.سازمان بهزیستی مکلف است که راهنمایی های الزم و آموزش  های مرتبط با فرزندخواندگی و امین موقت را به زوجین متقاضی فرزندخواندگی ا  

ارائه درخواست به سازمان جهت فرزندخواندگی به صورت رایگان انجام می گیرد. ک الزم برای دریافت خدمات :مدار  

جلسه 3یا  2تعداد مرتبه مراجعه حضوری :  

دسترسی به خدمت :در ساعت اداری زمان  

  گاهی: روانشناس ،مشاور آگاه و مجرب به مباحث فرزندخواندگیتساستعالم )فرآیند مشترک بین د

:هزینه و پرداخت ها-5  

.ارائه مشاوره و برگزاری جلسات توجیهی رایگان می باشد   

:دوره عملکرد-6  

  مدت زمان مورد نیاز برای آموزش 

خاتمه توافقنامه -7  



 در خصوص این فعالیت توافقنامه ای وجود ندارد.

 


