• بهرهگیری از امکانات موجود در جامعه به منظور آموزشهای
حرفه ای الزم
• در ارتباط با امور جاری از قبیل گذراندن اوقات فراغت ،ورزش
و تفریحات سالم مناسب است حتی المقدور از امکانات موجود
در جامعه استفاده شود تا از این طریق به ارتقاء شخصیت و
آشنایی دختران با فرهنگ جامعه کمک گردد .
• برنامه ریزی تفریحی به منظور استفاده از امکانات تفریحی
سالم در جهت ارتباط با جامعه از قبیل :مسافرتهای جمعی
و بازدید از اما کن دیدنی و مرا کز مختلف دیگر
• تدوین برنامه اوقات فراغت به گونهای که موجب آشنایی هر
چه بیشتر آنان با ارزشها ،آداب و رسوم و فرهنگ جامعه باشد.
 -6خدمات حقوقی:
• ارایه راهنماییهای حقوقی
• پیگیری امور حقوقی افراد از مراجع ذیربط

هدف مرا کز امور آسیب دیدگان اجتماعی ممنوع میباشد.

ارجاع به سایر مرا کز
درون یا برونسازمانی

 -8خدمات تیم تخصصی :خدمات این تیم که به سرپرستی
مسئول مرکز و متشکل از مددکار اجتماعی ،روانشناس ،مربی
و درصورت نیاز روانپزشک و پزشک میباشند ،عبارتست از»
• مطالعه ارزیابیهای صورت گرفته توسط سایر کارشناسان
خانه
• اتخاذ تصمیم مناسب و متناسب با مراجع از بدو ورود تا
زمان ترخیص
• تعیین نحوه پیگیری پس از ترخیص

زندگی
مستقل

ازدواج
نحوه ترخیص

مربی مرکز

جلوگیری از ابتال به
آسیبهای اجتماعی

مددکار اجتماعی

حمایت و نگهداری از
دختران نیازمند حمایتهای
اجتماعی که مشکالت اخالقی
نداشته و نیازمند حمایت میباشند

روانشناس
مربی تربیتی

اهداف

ݢم ی�ز� ݣ خ� ݣ ݣݤدم ݑ
ٮ

ع ن � ݑ م �� ت
م
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تیم تخصصی

خانه سالمت نگهداری دختران در معرض آسیب اجتماعی
معرفی از مرا کز مداخله در بحرانهای اجتماعی

پیگیری پس از ترخیص
• مددکار اجتماعی مرکز موظف است پس از ترخیص پیگیری
الزم را انجام دهد.
برخی از اشکال پیگیری عبارتند از:
 -1مراجعه حضوری مددکار اجتماعی به افراد یا بالعکس
 -2تماس تلفنی مددکار اجتماعی با افراد یا بالعکس
 -3مکاتبه مددکار اجتماعی با افراد یا بالعکس

لم
ل ݣݣروا ب� ݣ ݣ ݣطع ݣموݣݣمی و اݣموݣ ݣݭݓٮݣݣر ݣ ݭݔى ݣ ݣاݤݤݣنݣ لل
اداݣرݣ ݣݣهکݣ ݣ
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نحوه
پذیرش
افراد
مشمول
دختران
در معرض آسیب

دختران
بدسرپرست

دختران
فراری از منزل

1397

دختران
بیسرپرست

دختران در معرض
آسیبهای اجتماعݡݡی

 -7سایر خدمات :با توجه به شرایط مراجعین خدمات ذیل
را میتوان ارایه نمود
• ارجاع به مرا کز ذیربط درون یا برون سازمانی برای ارایه
خدمات به افراد با هدف بهرهگیری از منابع و خدمات آنها
برای مراجعین
• انجام حمایتهای مالی طبق دستورالعمل مالی دفتر امور
آسیب دیدگان اجتماعی
• بهرهگیری از فرصتهای موجود در زمینه اشتغال در سازمان
بهزیستی و یا سایر سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی
• در صورت پرداخت کمکهای موردی به مراجع ،مددکار
اجتماعی باید بر چگونگی هزینه مبالغ پرداختی نظارت کامل
داشته و طی گزارشی موضوع را در پرونده خدمت گیرنده
منعکس نماید.
• پرداخت هر گونه کمکهای مالی به افراد خارج از گروههای

خانه سالمت

ترخیص
• ترخیص مراجعین با نظر و تایید کلیه اعضاء تیم تخصصی،
زمانی که بسترهای مناسب به یکی از صور زیر صورت پذیرد:
 بازگشت به خانواده (تحویل به خانواده یا بستگان سببی ونسبی) مهمترین هدف این مرا کز میباشد .در صورت فراهم
نبودن شرایط مناسب جهت بازگشت به خانواده مراتب باید
به تایید تیم تخصصی خانه برسد.
 زندگی مستقل با حفظ شرایط قانونی ازدواج• ارجاع به سازمانها ،ارگانهای ذیربط و سایر نهادهای
حمایتی و امدادی موجود در جامعه (دولتی و غیردولتی)

بازگشت
به خانواده

بسمهتعالی
ضرورت راه اندازی خانه سالمت:
در صورتی که به دالیل فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی عدهای از افراد جامعه از جمله زنان و دختران،
از حضور در صحنه اجتماع ،تعلیم و تربیت و فعالیتهای
ً
اقتصادی و غیره بااعمال انواع خشونتها منع شوند ،طبعا
فرصتی برای آسیب پذیری بیشتر آنان فراهم خواهد شد.
از این رو دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهمنظور نگهداری
و حمایت از دختران نیازمند حمایتهای اجتماعی تا زمان
استقالل و خودکفایی فردی و اجتماعی آنان ،و پیشگیری
از آسیپ پذیری این قشر از جامعه همچنین به دلیل عدم
تداخل گروه هدف با زنان آسیب دیده اجتماعی ،از سال 1378
اقدام به ایجاد خانههای سالمت برای دختران نموده است.
مبانی قانونی:
به استناد اصل دهم ،بیست و یکم و بیست و نهم قانون
اساسی ،قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور ،مصوب مورخ
 1359/3/24شورای انقالب باالحاق اصالحیه  24مرداد ماه
 1359و اصالحات و الحاقات بعمل آمده جلسه 1357/11/19
مجلس شورای اسالمی در خصوص تجدید تربیت منحرفین
اجتماعی (آسیب دیدگان اجتماعی) و نظر به اجرای مفاد آئین
نامه اجرایی مصوب هیأت محترم وزیران به شماره /60615ت
 / 85مورخ  71/3/3در رابطه با دختران و زنان در معرض
آسیب اجتماعی (حاد) و دختران و زنان در معرض آسیب
اجتماعی (ویژه) وهمچنین قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه
کشور ،آئیننامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی که طی تصویب
نامه هیأت وزیران به شماره /20867ت  32342ه ابالغ شده
آئین نامه اجرائی ذیل تدوین میگردد تا در مرا کز مزبور مورد
استفاده قرار گیرد.
1

فرایند اجرای فعالیت:
الف) نحوه پذیرش
بهمنظــور ایجــاد هماهنگــی در امــر پذیرش ،کلیــه پذیرشهای
خانــه توســط مرکــز مداخلــه در بحرانهــای فــردی ،خانوادگی و

خدمات تخصصی
پــس از پذیــرش توســط مرکــز مداخلــه در بحرانهــای فــردی،
خانوادگــی و اجتماعــی (اورژانــس اجتماعــی) ،دختــران بــه
خانــه معرفــی میشــوند و در طــی مدتــی کــه در خانــه زندگــی

 -3خدمات بهداشتی و درمانی :برخی از خدمات بهداشتی
و درمانی عبارتند از:
• تهیه شرح حال
• انجام معاینات کامل

اجتماعــی (اورژانــس اجتماعــی) اســتان انجــام خواهد گرفت.

میکننــد بایــد خدمــات تخصصــی ذیــل ارائــه گــردد:

ب) شرایط و مدارک مورد نیاز پذیرش:
 -1ایرانی بودن یا داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -2داشتن گواهی پزشک قانونی مبنی بر با کره بودن دختر
 -3داشتن حداقل  18سال
 -4داشــتن گــزارش تیــم تخصصی مرکز مداخلــه در بحرانهای
فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی (اورژانــس اجتماعــی بــه همــراه
تصویــر پرونــده کامــل خدمــت گیرنده

-1خدمــات مــددکاری اجتماعــی :برخــی از خدمــات
مــددکاری اجتماعــی عبارتنــد از:
• جمع آوری اطالعات از طریق ابزارهای مددکاری اجتماعی
 ارزیابی دقیق وضعیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی ارزیابــی وضعیــت روانــی ،اجتماعــی و برنامــه ریــزی الزمجهــت بهــره منــدی از برنامههــای درمانــی و آموزشــی
• تشخیص
• ارایه خدمات اجتماعی
• ارتباط با خانواده
• همکاری با سایر نیروهای تخصصی
• آموزش پیشگیری از اعتیاد( با همکاری روانشناس)
• آموزش مهارتهای زندگی (با همکاری روانشناس)
• بهرهگیری از منابع موجود
• بازتوانی
• پیگیری پس از ترخیص

• انجام آزمایشات پارا کلینیکی روتین
• تشخیص ،تدوین و اجرای طرح خاص درمانی
• نظارت بر بهداشت فردی و محیط
• آموزش پیشگیری از /+hivایدز و هپاتیت
خدمات از طریق سرویسهای درمانی بخش دولتی و در
موارد ضروری از امکانات بخش خصوصی ارائه میگردد.

روند پذیرش:
دختــران پذیرششــده در ایــن مرکــز فقــط از طریــق مرکــز
مداخلــه در بحرانهــای فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی بــه
ایــن خانههــا ارجــاع میگردنــد و خانــه حــق پذیــرش بهصــورت
مســتقل را نخواهــد داشــت .از ابتــدای پذیــرش بایــد کوشــش
در زمینــه فراهــم آوردن امکانــات بازگشــت دختــر بــه خانــواده
و یــا بســتگان و یــا ســایر روشهــای ترخیــص بــه منظــور
توانمندســازی دختــران میباشــد و کمیتــه امــور آســیب
دیــدگان اجتماعــی اســتان موظــف بــه نظــارت دقیــق بــر تحقــق
ایــن امــر میباشــد.
مـدت زمـان حمایـت از دختـران در خانـه سلامت حدا کثـر 6
مـاه میباشـد و ظـرف ایـن مـدت خانـه موظـف بـه برنامهریزی
بـرای توانمندسـازی واسـتقالل دختـران میباشـد .ایـن مـدت
در مـوارد خـاص بـا نظـر کمیتـه امـور آسـیب دیـدگان اجتماعـی
اسـتان بـه مـدت  6مـاه قابـل تمدیـد مـی باشـد.

 -2خدمــات روانشناســی :برخــی از خدمــات روانشناســی
عبارتنــد از :
• مصاحبه بالینی و معاینه وضعیت روانی
• ارزیابی و بررسی دقیق استعدادها ،عالئق ،انگیزه ها و...
• انجام مشاوره (فردی ،خانوادگی و گروهی)
• درمان (گروه درمانی ،خانواده درمانی و)...
• آموزش مهارتهای زندگی
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 -4خدمات تربیتی:
• نظارت و مراقبت شبانه روزی
• نظارت بر اعمال و رفتار و گزارش موارد انضباطی به تیم
خانه (شامل مسئول مرکز ،مددکار اجتماعی و روانشناس) و
کلیه موارد و تصمیمها بایستی در فرم صورتجلسه ثبت گردد.
• رفع کمبودها و تأمین نیازهای ضروری
• نظارت بر کارهای روزمره و جاری (نظافت و شستشو و )...
که بایستی با مشارکت دختران انجام پذیرد.
• همکاری با سایر اعضاء تخصصی خانه
 -5خدمات آموزشی ،فرهنگی ،تربیتی ،مذهبی:
• آموزش مهارتهای زندگی ،آموزشهای الزم مذهبی
• برنامهریـزی آموزشـی بـه منظـور فراهـم نمـودن زمینههـای
اشـتغال بـه تحصیـل
• فراهم نمودن زمینه هدایت تحصیلی مناسب و پیگیریهای
مستمر در این زمینه
• پذیرش در مرا کز آموزشی و دانشگاهی و اطالع از وضعیت
تحصیلی و ارائه گزارشها و انعکاس آن در پرونده تحصیلی
• ایجاد زمینه فرا گیری آموزشهای فنی و حرفهای
45

