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توصیف کیفی برنامه

موضوع ســاماندهی و توانمندسازی کودکان کار در خیابان به عنوان یکی از پنج آسیب اولویت دار در کشور ناشی از شرایط نامناسب 
اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی از جمله فقر، بیکاری، شــکل گیری ســکونت گاه های غیررسمی، همچنین ورود اتباع خارجی بویژه به 
شــکل غیرمجاز، همواره یکی از مهمترین دغدغه های مهم و از سیاســت های اصلی سازمان بهزیستی کشور می باشد. این سیاست بر 
این رویکرد مبتنی اســت که حضور کودک در خیابان بعنوان مصداق عینی و بارز کودک آزاری نه تنها به کودکان آسیب میرساند، 
بلکه سالمت جامعه را نیز به مخاطره انداخته و آثار زیان بار آن، تنها به دوران کودکی منحصر نمی شــود، بلکه تا بزرگســالی نیز ادامه 

یافته و جامعه را از وجود انسان های کارآمد و شایسته محروم می سازد. 

ح حمایت اجتماعی از کودکان کار در خیابان  )برنامه اقدام و عمل( طر

97.033     سال 97   

108.410

182.975

420.000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار در خیابان

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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دستاوردهای اجرای برنامه 

  توسعه خدمات خارج از مرکز به کودک و خانواده
  تهیه پهنه بندی و اطلس حضور کودکان کار در خیابان در استان ها 

  راه اندازی سامانه یکپارچه کودکان کار در خیابان و اپلیکیشن های گزارش و  رصد کودکان کار در خیابان
  اسکن عنبیه و ثبت یکپارچه اطالعات در سامانه

  انجام پژوهش و اثر بخشی طرح در مراحل مختلف آن

6330     سال 97   

9350

12324

16000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

نرخ رشد  سال 1400 به 97:  152     %

واحد مبنا:  نفر- کودک

عملکرد طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار در خیابان

نفر- کودک

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(



گزارش عملکــرد سـه ســاله

216

توصیف کیفی برنامه

این برنامه با هدف کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی و در دسترس قرار دادن اورژانسی خدمات تخصصی اجتماعی - روانی به افراد در 
معرض آســیب و آســیب دیده اجتماعی که درشرایط بحرانی قرار دارند، از ســال 1378 در سطح کشور از طریق راه اندازی مراکز اورژانس 

اجتماعی به اجرا در آمده است. 
برنامه مذکور خدمات تخصصی به موقع و در دسترس را به گروهای هدف از قبیل کودک آزاردیده، همسر آزار دیده، سالمند آزار دیده، معلول 
آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی داشته و یا اقدام به خودکشی کرده اند، دختران و پسران فراری از منزل، دختران و زنان در معرض آسیب 
و یا آسیب دیده اجتماعی، کودکان خیابانی شامل تمامی گروه های سنی از جمله کودکان، نوجوانان ، جوانان و سالمندان بصورت شبانه روزی 

و رایگان ارایه می نماید . برنامه اورژانس اجتماعی  درقالب فعالیت های ذیل به ارایه خدمات می پردازد:
  مرکزمداخله در بحران فردی خانوادگی و اجتماعی)مرکز اورژانس اجتماعی( 

  خط تلفن اورژانس اجتماعی 123
  خدمات سیار اورژانس اجتماعی 

برنامه اورژانس اجتماعی 

دستاوردهای اجرای برنامه 

  راه اندازی سامانه مدیریت خدمات آسیب های اجتماعی
  تدوین الیحه قانونی ساختار و وظایف فوریت های اجتماعی و ارسال به هیئت دولت 

  ارتقاء تجهیزات سخت افزاری مراکز خط تلفن )سرور، والبرد(
  تهیه بی سیم برای تیم های خدمات سیار اورژانس اجتماعی 

  برنامه ریزی جهت راه اندازی پایگاه های اورژانس اجتماعی در شهرهای با جمعیت کم یا مناطق حاشیه
  پیگیری خریداری 200 خودروی ون دولتی اورژانس اجتماعی جهت توسعه ناوگان خدمات سیار اورژانس اجتماعی در مراکز جدید. )در 

صورت تایید وزارت صنعت و معدن و ... و تامین اعتبارات الزم قابل تحقق است(
  افزایش ضریب نفوذ دسترسی به خدمات تخصصی با توسعه مراکز مرتبط با حمایت از خشونت دیدگان خانگی با توسعه اورژانس اجتماعی 
در شهرستان های زیر 50 هزار نفر با اولویت جمعیت و آسیب های اجتماعی)پیگیری توسعه 10 مرکز اورژانس اجتماعی و 31 پایگاه اورژانس 

اجتماعی در شهرهای دارای  اولویت آسیب های اجتماعی (
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عملکرد برنامه اورژانس اجتماعی

1062322     سال 97   

1178049

1199018

     سال 98

     سال 99

واحد مبنا:  نفر

نفر

97 98سال 99

354     سال 97   

358

360

370

     سال 98

     سال 99

     سال 1400  )پیش بینی(

واحد مبنا:  تعداد مراکز اورژانس اجتماعی

عملکرد برنامه اورژانس اجتماعی

تعداد مراکز 
اورژانس 
اجتماعی

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(
نرخ رشد  سال 1400 به 97:  4/5     %

890.333     سال 97   

1.294.999

1.731.847

2.750.000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه برنامه اورژانس اجتماعی

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
نرخ رشد  سال 1400 به 97:  208     %
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توصیف کیفی برنامه

در راســتای توانمندســازی دختران در معرض آســیب های اجتماعی به همراه خانواده های ایشان مراکز ندای مهر از سال 1394 به 
صورت پایلوت در 4 استان شروع بکار نموده در این مرکز مجموعه خدمات روانشناسی، مددکاری و حقوقی در راستای استحکام روابط 

درون خانواده ارائه می گردد هم اکنون با 22 مرکز در 18 استان  ادامه فعالیت می دهند.

حمایت های روانی – اجتماعی دختران و خانواده )مراکز ندای مهر(

1075     سال 97   

1425

1519

2230

     سال 98

     سال 99

     سال 1400  )پیش بینی(

نرخ رشد  سال 1400 به 97:  107     %

واحد مبنا:  نفر

عملکرد حمایت های روانی – اجتماعی دختران و خانواده )مراکز ندای مهر(

نفر

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(

دستاوردهای اجرای برنامه 

  تاکید بر توانمندسازی خانواده همگام با توانمندسازی دختران و توجه به  رویکرد راه حل محور 
  تدوین و اجرای پروتکل مداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی با تاکید بر رویکرد مدیریت مورد

  تدوین و اجرای پروتکل مداخالت تخصصی  روان شناسی با تاکید بر رویکرد تئوری انتخاب
  راه اندازی سامانه ثبت اطالعات و خدمات ارائه شده به خدمت گیرنده و ایجاد پرونده الکترونیکی
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توصیف کیفی برنامه

مراکز بازپروری طبق وظایف قانونی محوله، دختران و زنان آســیب دیده اجتماعی رابه صورت اقامتی و شبانه روزی نگهداري و تحت 
پوشش داشته و از طریق ارائه خدمات تخصصی نظیر مددکاري اجتماعی، روان شناسی، بهداشتی زمینه هاي توانمندسازی و بازگشت 
آنان به زندگی سالم را از طریق پیوند مجدد با خانواده، آموزش و ایجاد اشتغال و کسب در آمد مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده فراهم 

آورده و در تامین حداقل نیازهاي اقتصادي و حل و فصل مسائل و مشکالت یاري می نماید.

حمایت و توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی در قالب مرکز اقامتی وتوانمندسازی 

زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی)بازپروری( و )راه نوین(

دستاوردهای اجرای برنامه 

  بازنگری دستورالعمل تخصصی با رویکرد کرامت انسانی خدمت گیرنده و اشتغال پایدار و سالم
  ارایه خدمت به زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی در 27 مرکز بازپروری 

  راه اندازی سامانه ثبت اطالعات و خدمات ارائه شده به خدمت گیرنده و ایجاد پرونده الکترونیکی
  ایجاد مراکز روزانه )راه نوین( که حمایت و توانمندســازی زنان و دختران آســیب دیدۀ اجتماعی در سطوح فرد، خانواده و جامعه 
در راســتای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را به صورت روزانه به جامعه هدف ارائه می دهد. این مراکز توسط بخش غیردولتی 

با نظارت سازمان بهزیستی راه اندازی می شوند.
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تعداد زنان آسیب دیده اجتماعی حمایت و توانمندسازی شده

     سال 97   

     سال 97   

26

1555

30

1509

41

1601

45

2820

     سال 98

     سال 98

     سال 99

     سال 99

     سال 1400  )پیش بینی(

     سال 1400  )پیش بینی(

واحد مبنا:  مرکز

واحد مبنا:  نفر

تعداد مراکز حمایت و توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی

مرکز

نفر

97

97

سال

سال

98

98

99

99

1400 )پیش بینی(

1400 )پیش بینی(

%  73 

%     81/3

نرخ رشد  سال 1400 به 97:

نرخ رشد  سال 1400 به 97:

28.567     سال 97   

50.000

64.997 

90.000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه حمایت و توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
نرخ رشد  سال 1400 به 97:  215     %
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توصیف کیفی برنامه

خانه امن مکانی اســت جهت ارائه خدمات تخصصی به زنان و فرزندان همراه ایشــان که بدلیل خشونت خانگی، نیازمند دریافت این 
خدمات بوده و طی اقامت در این خانه از امکانات و خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی، روانشــناختی و حقوقی در ســطوح فردی، 
خانوادگی و اجتماعی به منظور حمایت و توانمند ســازی ایشــان برخوردار می شوند. این خدمات به صورت شبانه روزی  و روزانه به 

صورت رایگان ارائه می گردند. 

خانه امن زنان تحت خشونت خانگی

دستاوردهای اجرای برنامه 

  استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و تصویب دستورالعمل ماده 26 و اعطا مجوز 
  راه اندازی 19 خانه امن با استفاده از ظرفیت های غیر دولتی و بهره گیری از ظرفیت موسسات خیریه

  راه اندازی سامانه ثبت اطالعات و خدمات ارائه شده به خدمت گیرنده و ایجاد پرونده الکترونیکی
  تدوین راهنمای عمل مداخالت تخصصی در کار با زنان تحت خشونت خانگی در خانه های امن 

  تدوین راهنمای عمل مداخالت تخصصی در کار با مرتکبین خشونت خانگی 
  راه اندازی اولین مرکز کنترل و کاهش خشونت خانگی با تاکید بر رویکرد خانواده محور 

  آموزش از طریق برگزاری جلسات گزارش مورد)کیس ریپورت( )31 جلسه( 
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24     سال 97   

25

24

27

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  تعداد  مرکز

تعداد خانه امن

عدد

97 98سال 99 1400
نرخ رشد  سال 1400 به 97: 12/5  %

عملکرد خدمات خانه امن زنان تحت خشونت خانگی

2469     سال 97   

2311

2063

4100

     سال 98

     سال 99

     سال 1400  )پیش بینی(

نفرواحد مبنا:  نفر

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(
%     66 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

24.500     سال 97   

52.100

65.980

90.000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه خدمات خانه امن زنان تحت خشونت خانگی

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
نرخ رشد  سال 1400 به 97:  267     %
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توصیف کیفی برنامه

در راستای جلوگیري از ابتالء دختران در معرض آسیب به انواع آسیب هاي اجتماعی، خانه های سالمت از سال1378 شروع بکار نموده 
و هم اکنون با 30 مرکز در 29 استان فعالیت می نمایند. 

خانه سالمت

عملکرد خانه سالمت

     سال 97   

     سال 97   

577

25.893

503

53.150

496

60.000

696

85.000

     سال 98

     سال 98

     سال 99

     سال 99

     سال 1400  )پیش بینی(

     سال 1400

واحد مبنا:  نفر

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه خانه سالمت

میلیون ریال

97 98سال 99 1400

نفر

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(
%     20/6

%     228  

نرخ رشد  سال 1400 به 97:

نرخ رشد  سال 1400 به 97:
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دستاوردهای اجرای برنامه 

  تاکید بر توانمندسازی خانواده همگام با توانمندسازی دختران و توجه به  رویکرد راه حل محور 
  تدوین و اجرای پروتکل مداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی با تاکید بر رویکرد مدیریت مورد

  تدوین و اجرای پروتکل مداخالت تخصصی  روان شناسی با تاکید بر رویکرد تئوری انتخاب
  راه اندازی سامانه ثبت اطالعات و خدمات ارائه شده به خدمت گیرنده و ایجاد پرونده الکترونیکی

  بازسازی تمامی مراکز سالمت بر اساس دوستدار کودک و ارتقا سالمت روانی دختران
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گزارش عملکرد سه ساله سازمان بهزیستی کشور

برنامه های پیش رو

کالن پروژه ها

  پیگیری خریداری 200 دستگاه خودروی ون دولتی جهت توسعه ناوگان خدمات سیار اورژانس اجتماعی در مراکز جدید. 
  پیگیری توســعه تشــکیالت قانونی برنامه اورژانس اجتماعی در سطح ملی، استانی و شهرستان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و 

استخدامی کشور.
  پیگیری تصویب «الیحه تشکیل مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی» از هیات محترم دولت و مجلس محترم شورای اسالمی جهت تثبیت امنیت شغلی 

و روانی کارکنان مراکز اورژانس اجتماعی و ارتقاء کیفیت خدمات تخصصی به گروه های هدف.
  پیگیری ارتقاء و به روز رسانی تجهیزات خط تلفن اورژانس اجتماعی در استان ها. 

  افزایش ضریب نفوذ دسترسی به خدمات تخصصی با توسعه مراکز مرتبط با حمایت از خشونت دیدگان خانگی با توسعه مراکز اورژانس اجتماعی در شهرستان 
های زیر 50 هزار نفر با اولویت جمعیت و آسیب های اجتماعی )پیگیری توسعه 10 مرکز اورژانس اجتماعی و 31 پایگاه اورژانس اجتماعی در شهرهای دارای  اولویت 

آسیب های اجتماعی(.
  برنامه ریزی جهت اجرای طرح تربیت سوپروایزر مراکز اورژانس اجتماعی. 

  برنامه ریزی و اجرای دوره های بازآموزی تخصصی کارشناسان شاغل در برنامه اورژانس اجتماعی در خصوص مداخالت اجتماعی - روانی در بالیا، موارد اقدام به 
خودکشی ، خشونت های خانگی و ... .

  پیگیری تامین اعتبارات الزم جهت تجهیز  تیم سیار اورژانس اجتماعی به بیسیم.
  پیگیری ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری سیستم  خط تلفن اورژانس اجتماعی )123( در استان ها با هدف تسریع در ارایه خدمات فوریتی به افراد نیازمند خدمات.

  اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان )برنامه اقدام و عمل( در استان های کشور
  نگهداشت مراکز خانه سالمت در صورت تامین اعتبار .

  برگزاری جلسات مجازی case report برای کارشناسان خانه سالمت.
  ادامه فعالیت مراکز ندای مهر و توسعه مراکز روزانه در کالنشهرها در صورت تامین اعتبار. 

  راه اندازی مراکز ندای مهر شبانه روزی در صورت نیاز استان و تأمین اعتبارات.
  راه اندازی سامانه ثبت اطالعات فردی مددجویان امور آسیب دیدگان اجتماعی در سایت 123.

  ارتقاء سطح علمی و تخصصی پرسنل مراکز بازپروری )خانه تالش(.
  ارتقاء سطح علمی و تخصصی پرسنل مراکز بازپروری راه نوین.

  توسعه مراکز راه نوین .
  توسعه خانه های امن در سراسر کشور به تعداد 31 مرکز ) هر استان یک خانه امن (. 

  پایلوت اجرای طرح کنترل و کاهش خشونت خانگی با تاکید بر برنامه های خانواده محور .
  آموزش محتوای راهنمای عمل تخصصی در کار با افراد مبتال به نارضایتی جنسیتی به کارشناسان شاغل در مراکز اورژانس اجتماعی سراسر کشور.

  بهره گیری از پتانسیل بخش غیردولتی در حمایت از افراد مبتال به نارضایتی جنسیتی.

  پیگیری ارتقاء تجهیزات سخت افزاری مراکز خط تلفن )سرور، والبرد(
  پیگیری خرید خودروهای مناسب سازی شده برای مراکز جدید اورژانس اجتماعی کشور 

  هماهنگی جهت تهیه بی سیم برای تیم های خدمات سیار اورژانس اجتماعی 
  برنامه ریزی جهت راه اندازی پایگاه های اورژانس اجتماعی در شهرها

  ارزیابی سریع  و پاسخ به وضعیت کودکان کار و خیابان با اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان در 13 استان منتخب 
  بررسی میزان اثر بخشی فعالیت در طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان

   دفتر  آسیب ها 
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توصیف کیفی برنامه

به منظور توانمندسازی و خروج زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی از چرخه حمایت های مستقیم، ضروری است در 
رابطه با اشتغال پایدار و ایجاد درآمد ثابت برای ایشان اقدامات موثر و اثربخشی انجام شود. در این رابطه پس از انجام بررسی های الزم 
در خصوص توانمندی ها و عالقه مندی های خدمت گیرندگان، طی برنامه زمان بندی شده ، آموزش های آماده سازی شغلی)شامل 

مهارت های کسب و کار، مهارت های زندگی شغلی و ...( به ایشان ارائه می شود.

آماده سازی شغلی به خانواده های تحت پوشش

عملکرد آماده سازی شغلی به خانواده های تحت پوشش

9800     سال 97   

13100

14500

10000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

نفرواحد مبنا:  نفر

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(

10960     سال 97   

10000

10000

15000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه آماده سازی شغلی به خانواده های تحت پوشش

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
%     37  

%     47  

نرخ رشد  سال 1400 به 97:

نرخ رشد  سال 99 به 97:
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دستاوردهای اجرای برنامه 

  ارائه آموزش های مهارتی به بیش از 10000 زن سرپرست خانوار و فرزندان خانواده های تحت پوشش
   برخورداری بیش از 4500 زن سرپرست خانوار از آموزش های مهارتی رایگان با همکاری فنی و حرفه ای و سازمان برنامه و بودجه
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برنامــه پایش پرونــده خانواده های تحت پوشــش و گروه هــای همیار زنان 

سرپرست خانوار 

توصیف کیفی برنامه

سازمان بهزیستی به منظور نظارت بر روند اجرا و بررسی میزان اثر بخشی طرح ها و برنامه های خود ، شناسایی و رفع نواقص و چالش 
های موجود، بهبود کیفیت خدمات ارائه شــده به جامعه هدف، ارزیابی مداخالت تخصصی طراحی شده توسط مددکاران اجتماعی و 
نتایج اجرای آن در راستای ارتقای توانمندی های خانواده و بررسی وضعیت پرونده خدمت گیرندگان )تکمیل بودن مدارک ، مستندات 
و ...( اقدام به طراحی و اجرای برنامه پایش پرونده هاي اجتماعی و پرونده گروه های همیار زنان سرپرســت خانوار نموده اســت. این 
برنامه با هدف ارتقاء و جهت دار نمودن خدمات مددکاری اجتماعی و مشــاوره ای و ســاماندهی فعالیت های مددکاران اجتماعی، در 
راستای افزایش میزان رضایتمندی خدمت گیرندگان و تسریع در روند توانمندسازی و حمایت خدمت گیرندگان، طبق استانداردهای 

مندرج در دستورالعمل حمایت های اجتماعی گام های موثری برداشته است. 

12000     سال 97   

0

الرم به ذکر است که  از سال 1400 طرح توسط مراکز خدمات 
بهزیستی )مثبت زندگی( اجرا می گردد.

5500

     سال 98

     سال 99

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه پایش پرونده خانواده های تحت پوشش و گروه های همیار زنان سرپرست خانوار

میلیون ریال

97 98سال 99

عملکرد پایش پرونده خانواده های تحت پوشش و گروه های همیار زنان سرپرست خانوار

164000     سال 97   

59000

74000

الرم به ذکر است که  از سال 1400 طرح توسط مراکز خدمات 
بهزیستی )مثبت زندگی( اجرا می گردد.

     سال 98

     سال 99

پروندهواحد مبنا:  پرونده

97 98سال 99
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دستاوردهای اجرای برنامه 

  تهیه فرمت الکترونیکی پایش تخصصی پرونده ها به منظور بارگذاری در پرونده الکترونیکی هر یک از خانواده های تحت پوشش 
  اجرای پرسشــنامه به روزرســانی شــده والکترونیکی پایش در خصوص پرونده خدمت گیرندگان تحت پوشــش و بهره گیری از 

کارشناسان خبره جهت انجام برنامه. 
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توصیف کیفی برنامه

سازمان بهزیستی کشور در راستای تقویت عدالت اجتماعی، جلوگیری از افزایش روزافزون مستمری بگیران در بخش حمایتی، حفظ 
کرامت انسانی، تحکیم بنیان خانواده ها و ایجاد رفاه و آسایش نسبی برای همه مردم حتی در اقصی نقاط کشور، طرح بیمه اجتماعی 
زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری را با همکاری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از سال 1386 اجرا می نماید. حق 
بیمه افراد درسطح یک توسط سازمان بهزیستی و مابقی ازسوی دولت تامین می گردد. در حال حاضر تعداد 51500 نفر زن سرپرست 

خانوار از بیمه اجتماعی موجود بهره مند و حدود35000 نفر نیز پشت نوبت می باشند.

 بیمه اجتماعی زنان و دختران روستایی و عشایری

عملکرد  بیمه اجتماعی زنان و دختران روستایی و عشایری

51500     سال 97   

51500

51500

51500

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

نفرواحد مبنا:  نفر

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(

123600     سال 97   

139050

169950

200850

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه  بیمه اجتماعی زنان و دختران روستایی و عشایری

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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دستاوردهای اجرای برنامه 

  پرداخت حق بیمه 35000 از روستاییان و عشایر پشت نوبت
  ارتقاء سطح بیمه پردازی به سطح سه درآمدی 

  ادامه بیمه پردازی برای 51500 نفر
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توصیف کیفی برنامه

سازمان بهزیستی کشور از طریق پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار با همکاری سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان 
تأمین اجتماعی بیمه پردازی برای جامعه هدف را اجرا می نماید. این ســازمان باتوجه به شــرایط ویژه زنان سرپرست خانوار و وجود 
مسائل و مشکالتی از جمله عدم توانایی مالی وعدم  آگاهی از مزایای بیمه ای  که مانع بزرگی برای ترغیب وسوق دادن خانواده های 
نیازمند و زن سرپرســت به  بیمه های اجتماعی هســت و به جهت حمایت ومســاعدت از جامعه هدف واجرای بند ب ماده 7 قانون 
هدفمند ســازی یارانه ها  وماده 80 و83 قانون برنامه ششــم توســعه طرح توانمندســازی ازطریق پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان 
سرپرســت خانوار را توسط دفترتوانمندسازی  خانواده و زنان و با همکاری سازمان هدفمندی یارانه ازسال 1390و تعداد 51000 نفر 

از زنان سرپرست خانوار را در کلیه استانها به مرحله اجرا درآورده است.

 بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش

دستاوردهای اجرای برنامه 

  بیمه پردازی تعداد 50000 نفر از زنان سرپرست خانوار  از سال 92
  ادامه بیمه پردازی 50000 خانوار  موجود 

  تالش جهت بیمه نمودن حدود 50000 خانوار پشت نوبت 



235

بـا
ی

عـــ
ما

جت
ت ا

ون
ــا

عـ
م

51000     سال 97   

50000

49500

49300

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

به دلیل  1-قطع بیمه افراد به دلیل فوت بیمه شدگان و دریافت 
مستمری بازماندگان 2-  عدم امکان جایگزینی افراد جدید 

تعداد بیمه شده ها کاهش داشته است.

واحد مبنا:  نفر

عملکرد  بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش

نفر

97 98سال 99 1400

532900     سال 97   

710000

886000

1270000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%230 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه  بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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توصیف کیفی برنامه

بــا وجود منابع مختلف جهت اشــتغال ، متأســفانه امکان بازتوانی خانواده های نیازمند و زنان سرپرســت خانوار تحت پوشــش به 
دلیل نداشــتن ســرمایه حتی اندک، عدم امکان تشکیل گروه های همیار و خودیار، شــرکت های تعاونی و همچنین نداشتن ضامن 
برای دریافت تســهیالت خوداشــتغالی، آنان مقدور نیست، سازمان جهت رفع مشــکل خانواده های موصوف و به منظور زمینه سازی 
توانمندسازی از قبیل تهیه وسایل و ابزار اشتغال، راه اندازی کسب و کار و ... کمک های بالعوض به عنوان سرمایه اولیه کار به خانواده 

ها ی موصوف پرداخت می نماید.

پرداخت سرمایه کار بالعوض به خانواده های تحت پوشش

دستاوردهای اجرای برنامه 

  تالش به منظور جلب و جذب منابع سایر سازمان ها و نهادها.
  تدوین طرح تحقیقاتی اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با مشارکت مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری

  امضاء تفاهم نامه همکاری در تدوین طرح اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
  اجرای طرح اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
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عملکرد پرداخت سرمایه کار بالعوض به خانواده های تحت پوشش

1400     سال 97   

1982

1080

 4000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

نفرواحد مبنا:  نفر

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(

25930     سال 97   

30000

30000

130000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه پرداخت سرمایه کار بالعوض به خانواده های تحت پوشش

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
نرخ رشد  سال 1400 به 97:  400     %

باتوجه به افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر و همچنین افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز راه اندازی کسب و کارهای جدید، 
سرانه مورد نیاز راه اندازی یک شغل افزایش یافته و در نتیجه طی سال  99 شاهد کاهش تعداد افراد بهره مند از این خدمت می باشیم.
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توصیف کیفی برنامه

به رغم آنکه آموزش همواره یکی از نیازهای اساسی بشر، مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران بوده و اهمیت آن در رشد و توسعه جوامع 
مورد تایید همگان می باشد، برخی از اقشار و گروه ها از جمله گروه های آسیب پذیر، در مسیر رشد تحصیلی با مشکالت و موانع فراوانی مواجه 
می باشند که گاهاً منجر به ترک تحصیل و افت تحصیلی در این اقشار می گردد. سازمان بهزیستی به عنوان یکی از متولیان قانونی حمایت از 
اقشار نیازمند و آسیب پذیر، خود را ملزم به طراحی و اجرای برنامه های کنترل و کاهش افت تحصیلی و ترک تحصیلی و تشویق آنان به ادامه 
تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی می داند. در حال حاضر طرح ها و برنامه هایی را به منظور توانمندسازی دانشجویان و دانش آموزان گروه 

هدف و تشویق این عزیزان به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف )اعم از تحصیالت عمومی و آکادمیک(  طراحی و به مورد اجرا می گذارد.

پرداخت کمک هزینه دانشــجویی و دانش آموزی به زنــان و فرزندان عضو 

خانواده های تحت پوشش  

دستاوردهای اجرای برنامه 

  فراهم نمودن زمینه تحصیل مجازی دانش آموزان  مانند تهیه تبلت ، گوشی هوشمند و ... 
  پرداخت کمک هزینه تشویقی به دانشجویان دولتی در قالب تامین کمک هزینه تحصیلی 

  انعقاد تفاهم نامه با بنیاد قلمچی به منظور ارائه آموزش و خدمات مشاوره تحصیلی 
  ارتقاء مهارت هاي زندگی و آموزش های الزم در دوران بلوغ و نوجوانی 

  ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به دانش آموزان به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی رشته های انتخابی در دانشگاه و تسهیل زمینه 
های دستیابی به اشتغال بر اساس نیاز بازار کار 

   تهیه شیوه نامه حمایت دانش آموزی )کلیه فرزندان خانواده های تحت پوشش ( 
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عملکرد فعالیت در بخش دانشجویی 

1000     سال 97   

1650

1800

2300

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

نرخ رشد  سال 1400 به 97:  130     %

نفرواحد مبنا:  نفر

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(

بودجه فعالیت در بخش دانشجویی 

8000     سال 97   

10000

14900

18000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 

نرخ رشد  سال 1400 به 97:  125     %

میلیون ریالواحد مبنا:  میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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بودجه فعالیت در بخش دانش آموزی 

12000     سال 97   

68000

105000

135000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 

نرخ رشد  سال 1400 به 97:  67/5     %

میلیون ریالواحد مبنا:  میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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عملکرد فعالیت در بخش دانش آموزی 

77000     سال 97   

79800

82000

82000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 

نرخ رشد  سال 1400 به 97:  6/5     %

نفر واحد مبنا:  نفر 

97 98سال 99 1400
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توصیف کیفی برنامه

  بــا وجود تالش های زیاد برای توانمندســازی جامعه هدف، هنوز هم برخی از آنان بدلیل مشــکل ضامــن  و وثیقه و یا کارفرمای 
واجد شــرایط، نیازمند خدمات ســازمان های حمایتی می باشند. سازمان بهزیستی مصّمم است مشــکل این گروه از جامعه هدف 
را بــا رویکرد جدید بنام تأمیــن مالی خرد و با ابزاری به نام «گروه های خودیار مالی» تا حــدودی کاهش دهد. این طرح با رویکرد 
توانمندســازی گروهی و فردی زنان و جوانان نیازمند و آســیب پذیر تحت پوشش و پشــت نوبت به عنوان یک مدل مرجع نوین و 
پیشــرو درتوانمندسازی گروه های هدف براســاس فنون و تکنولوژی بومی شده درکشور در حال اجرا می باشد. اجرای این برنامه از 
ســال 1386 با همکاری حوزه امور اجتماعی، بانک کشــاورزی و موسسه تاک آغاز و با ایجاد زیر ساخت های الزم برای اجرا، از سال 
1388 در دستور کار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت. در حال حاضر با عنایت به مصوبات پنجره واحد کسب و کار خرد در نهاد 
ریاســت جمهوری )سال1391(، شورایعالی اشتغال )سال1393(، مصوبه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )سال 1395( به عنوان 
یکی از پروژه های اولویت دار برای اجرا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  برنامه در سطح 22 استان با تعداد حدود 4000 گروه 

خودیار تشکیل شده در حال اجرا می باشد.  

دستاوردهای اجرای برنامه 

  انعقاد تفاهم نامه با دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای جهت توسعه 
اشتغالزایی و توجه ویژه به کسب و کارهای خرد 

   نظارت، پایش و بررسی طرح های کسب و کار و اشتغال های ایجاد شده توسط جامعه هدف تحت پوشش
  طراحــی و ارائه چارچوب پیشــنهادی الگوی عمومی برنامه تأمین مالی خرد به منظور هماهنگی دســتگاه های مجری )بســیج 

سازندگی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، جهاد کشاورزی و ...( 
  تهیه 5 مستند تلویزیونی برنامه تأمین مالی خرد جهت پخش از شبکه دو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

  تدوین الگوی عمومی برنامه تامین مالی خرد به منظور هماهنگی بین دستگاه های مجری 
  فراهم آوردن شرایط بهره مندی اعضا از مزایای صندوق بیمه روستائیان و عشایر 

  پیگیری و کنترل ورود اطالعات گروه های خودیار در قالب نرم افزارآماری )سامانه( 

تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی
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41500     سال 97   

23860

15600

 60000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه  تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی

میلیون ریال

97 98سال 99 1400

عملکرد  تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی

3642     سال 97   

3941

4052

 4200

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

گروه خودیار واحد مبنا:  گروه خودیار 

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(
%    15 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

نرخ رشد  سال 1400 به 97:  44  %
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توصیف کیفی برنامه

تولــد همزمــان چندفرزند می تواند خانواده ها را بــا چالش های مختلف اقتصادی، درمانی و عاطفی روبــه رو نموده و موجب باالرفتن 
هزینه های زندگی این خانواده ها و کاهش ســطح بهداشــت روان سایر اعضا شود،از این رو ســازمان بهزیستی کشور  به عنوان یک 
نهاد حاکمیتی و حمایتی با ســاختار رفاه اجتماعی در راســتای اجرای قوانین و مقررات جاری کشور، بسط عدالت اجتماعی و تامین 
رفاه اجتماعی و براســاس ابالغ مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در قالب سیاســت های کلی جمعیت، خود را مکلف به ارائه خدمات 
به موقع، مکفی و پاســخگویی به هنگام به چالش ها و الزامات فشــارآور زندگی و متناسب با شان و کرامت این قشر از خانواده های در 
معرض بحران دانسته و به خانواده های دارای فرزندان دوقلوکه جزو سه دهک پایین جامعه باشند و کلیه خانواده های دارای فرزندان 

سه قلو و بیشتر تا پایان شش سالگی خدماتی بشرح ذیل ارائه می نماید:
1 ـ پرداخت کمک هزینه معیشتی )مستمری ( 2- خدمات مشاوره تغذیه ای، بهداشتی و ...  3-ارائه تسهیالت اشتغالزایی و مسکن

حمایت از خانواده های دارای فرزندان چندقلو

دستاوردهای اجرای برنامه 

  پرداخت مستمری به خانواده های دارای فرزندان چندقلو.
  پرداخت مســتمری ماهیانه به خانواده های دارای فرزندان دوقلوی دهک درآمدی 3 -1 و خانواده های دارای فرزندان ســه قلو و 

باالتر 
  خدمات مشاوره تغذیه ای، بهداشتی و ...  

  ارائه تسهیالت اشتغالزایی و مسکن
  پرداخت کمک موردی به خانواده های دارای فرزندان دوقلوی دهک4-7 
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2300     سال 97   

9300

10000

15500

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

% 66 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  خانواده

عملکرد  حمایت از خانواده های دارای فرزندان چندقلو

خانواده

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(

32000      سال 97   

 180000

570000

 2130000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%230 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه  حمایت از خانواده های دارای فرزندان چندقلو

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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توصیف کیفی برنامه

ســازمان بهزیستی در راستای فراهم نمودن زمینه های مشــارکت خدمت گیرندگان در حل مسئله اجتماعی - اقتصادی مربوط به 
خود، تالش در جهت کاهش هزینه های مالی دولت، جلوگیری از طوالنی شــدن وابستگی افراد به حمایت های اقتصادی مستقیم و 
همچنین توان افزایی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار و ارتقاء خودباوری و خود اتکایی در آنان 
اقدام به راه اندازی گروه های همیار به منظور توان افزایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نموده است. در حال حاضر بیش از 
1300گروه در سراســر کشــور با عضویت 7000 زن سرپرست خانوارتشکیل و مشغول به فعالیت می باشند. از سوی دیگر به منظور 
شبکه سازی و رشد و تقویت این گروه ها طرح کانون های استانی گروه های همیار برنامه ریزی و به مورد اجرا گذاشته شد. به منظور 
به روزرسانی اطالعات کمی و کیفی گروه های مذکور، بانک اطالعاتی این برنامه نیز به صورت ملی طراحی و در سراسر کشور به مورد 

اجرا گذاشته شده است.

دستاوردهای اجرای برنامه 

  تهیه و تدوین  5 عنوان کتاب در موضوعات گروه همیار و راهنمای عمل این اقدام و گزارش عملکرد گروه ها
  تهیه مستند اجتماعی 5 قسمتی و پخش از طریق شبکه 2 سیمای جمهوری اسالمی ایران

  شرکت گروه های همیارزنان سرپرست خانوار در نمایشگاه های مختلف بین المللی و کشوری
  انجام 5 مورد پژوهش علمی در رابطه با اثر بخشــی تشــکیل و راه اندازی گروه های همیار بر ارتقاء وضعیت و کیفیت زندگی زنان 

سرپرست خانوار
  اجرای طرح فروش مجازی محصوالت تولیدی زنان سرپرست خانوار عضو گروه های همیار در درگاه های فروش مجازی قانونی با 

مشارکت معاونت محترم امور زنان ریاست جمهوری 
   توسعه کیفی برنامه گروه های همیار زنان سرپرست خانوار با امعان نظر بر توسعه کمی آنان 

  امضاء و تحقق اجرای طرح تحقیقاتی اشــتغال و توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار با مشارکت مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری

   تدوین طرح تحقیقاتی اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با مشارکت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
   انجام مقدمات فرایند شرکت دستاوردهای برنامه گروه های همیار زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از برنامه های موفق توانمند 

سازی در رویداد جهانی اکسپو

گروه های همیار زنان سرپرست خانوار
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1300     سال 97   

1450

1200

1320

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

% 2 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  گروه 

عملکرد  گروه های همیار زنان سرپرست خانوار

گروه 

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(

25000     سال 97   

36500

41000

 154000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%516 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

* با توجه به شیوع بیماری کرونا از اواخر ســال 1398 و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، امکان انجام فعالیت های اقتصادی در قالب گروه های همیار 
کاهش پیدا نموده و در نتیجه عملکرد آن نسبت به سال های قبل دچار تغییراتی شده است.

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه  گروه های همیار زنان سرپرست خانوار

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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توصیف کیفی برنامه

سازمان بهزیستی کشور در راستای ارتقاء سالمت اجتماعی، مراقبت تخصصی و تقویت بنیان خانواده ها، تالش روشمند برای پایداری 
زندگی زوج ها، مدیریت و کاهش عوامل آسیب زا در خانواده ها و همچنین با بهره گیری از متخصصین امر، از سال 94 اقدام به طراحی و 
اجرای برنامه مداخالت مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده های نیازمند و تحت پوشش )با اولویت زنان مطلقه، در آستانه جدایی 
و دارای همســر از کارافتاده( نموده است. اقدامات مذکور شامل ظرفیت سازی و آموزش مددکاران اجتماعی بخش دولتی و غیردولتی 
همــکار، تدوین و چاپ کتاب راهنمای تخصصی مداخالت مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده و طالق با رویکرد مدیریت مورد، 

برگزاری 
7 دوره آموزشــی بصورت منطقه ای در کشــور با حضور بیش از 200 نفر از مددکاران اجتماعی شــاغل در کلینیک های مددکاری 
اجتماعی، برگزار دوره بازآموزی و تربیت مربی )TOT( طرح مذکور ویژه مددکاران اجتماعی مجری طرح، انجام یک پژوهش پیرامون 
توانمندسازی خانواده از طریق اجرای طرح «مداخالت مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده با رویکرد مدیریت مورد» و ... می باشد.

دستاوردهای اجرای برنامه 

   تهیه مستندات رسانه اي در حوزه مداخالت خانواده  محور و بهره گیري از رویکرد مدیریت مورد 
        *بــا توجــه بــه این مهم که هر خانواده نقاط قوت و مشــکالت خاص خود را دارد و با دیگری متفاوت اســت. تأکید بر ارتقای 

توانمندی ها و توانمندسازی خانواده 
   ظرفیت ســازي و آموزش تخصصی مددکاران شــاغل در مراکز غیردولتی همکار با ســازمان )مراکز مثبت زندگی( تحت عنوان 

«مداخالت مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده تحت پوشش با رویکرد مدیریت مورد» 
   برنامه ریزي در راستاي برگزاری دوره تربیت مربی تحت عنوان «مداخالت مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده تحت پوشش 

با رویکرد مدیریت مورد»
   تهیه پکیج آموزش تخصصی طرح ویژه مددکاران اجتماعی مراکز غیردولتی

مداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده های تحت پوشــش 

با رویکرد مدیریت مورد )با اولویت زنان طالق گرفته (
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2840

2840

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

واحد مبنا:  گروه 

عملکرد  مداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده های تحت پوشش

گروه 

99سال 1400 )پیش بینی(

14200

17500

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  گروه 

بودجه  مداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده های تحت پوشش

میلیون ریال

99سال 1400
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گزارش عملکرد سه ساله سازمان بهزیستی کشور

برنامه های پیش رو

کالن پروژه ها

  توســعه و ایجاد کسب و کارهای تولیدی زنان سرپرست خانوار در بخش خدماتی و پشتیبانی در جهت رشد و ارتقاء کمی و 
کیفی برنامه گروه های همیار زنان سرپرست خانوار .

  توســعه طرح فروش مجازی محصوالت تولیدی زنان سرپرســت خانوار عضو گروه های همیار در درگاه های فروش مجازی 
قانونی با مشارکت معاونت امور زنان ریاست جمهوری .

   اجرای طرح تحقیقاتی اشــتغال و توانمند ســازی زنان سرپرســت خانوار با مشــارکت مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست 
جمهوری. 

   اجرای طرح مداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده های تحت پوشــش)اولویت زنان مطلقه و دارای 
همسر از کارافتاده( با رویکرد مدیریت مورد توسط مراکز غیردولتی همکار .

    ارتقاء سطح بیمه پردازی از سطح یک به سطح سه درآمدی ویژه زنان و دختران روستائی و عشایر.
    به روز رسانی «طرح تعیین سطوح توانمندي سرپرستان خانوار در کشور» همراه با آموزش کارشناسان و تکمیل آن، جهت 

بررسی میزان توانمندی تمامی اعضای خانواده های تحت پوشش )خانواده محور(.

   تدوین بسته حمایتی برای دانش آموزان تحت پوشش.
   تدوین مدل اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار.

   دفتر  زنــان  



دفتر امور کودکان و نوجوانان 
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توصیف کیفی برنامه

به منظور کاهش آسیب های روانی اجتماعی کودکان بویژه در مناطق حاشیه شهرها و سکونت گاه های غیررسمی و روستایی و برقراری 
عدالت آموزشی در دسترسی کودکان، خدمات رشد و تکامل همه جانبه به کودکان زیر سن 7 سال در مهدهای کودک مناطق شهری، 

روستایی و حاشیه شهرها ارائه می گردید. 

ارائه خدمات به کودکان زیر سن 7 سال در مهدهای کودک 
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دستاوردهای اجرای برنامه 

     ســازمان بهزیســتی به منظور تحقق وظایف قانونی خود در ارائه خدمت به کودکان و مهدهای کودک با بهره گیری از 30 ســال 
تجربه در ارائه خدمات به مهدهای کودک و کودکان با در نظر گرفتن رویکرد رشد وتکامل یکپارچه کودکان سعی نموده به تمام ابعاد 
رشد کودکان توجه نماید و در این زمینه  فعالیت های زیادی را به اجرا درآورد تا ضمن افزایش درصد کودکان تحت پوشش خدمات 
مهدهای کودک و ایجاد عدالت برای دسترسی به خدمات مهدهای کودک در تمام مناطق محروم و روستایی، درخصوص ارتقاء کیفی 

خدمات نیز گام های موثری بردارد.
     توجه و اهمیت ویژه به موضوع مهدهای کودک و کودکان در ســال های اخیر بیش از گذشــته، در دســتور کار این سازمان قرار 
گرفت که خوشبختانه بیشترین میزان رشد کودکان پذیرش شده در مهدهای کودک نیز در روستاها و مناطق آسیب خیز شهری برای 
کودکان 6-3 سال بود. با بهره گیری از امکانات و سرمایه گذاری بخش خصوصی، که 95 درصد مهدهای کودک تحت نظارت سازمان 
را تشــکیل می دهند، زمینه اشتغال مســتقیم بیش از 90هزار نفر در این بخش فراهم شده است. با عنایت به حساسیت و دقت نظر 
در امر آموزش گروه ســنی زیر 6 سال، ســازمان بهزیستی کشور ضمن اعمال ممنوعیت در بکارگیری مربی فاقد آموزش در مهدهای 
کودک ســعی نمود با بهره گیری از ظرفیت های موجود در دانشگاه ها و مراکز جهاددانشگاهی به امر آموزش تخصصی مدیران، مربیان 

و موسسان، مهدهای کودک در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و توجیهی بپردازد. 
     سیاســت توســعه برنامه های فرهنگی – تربیتی با جدیت بیشتری نسبت به گذشــته ادامه یافت که نمونه بارز آن چاپ محتوای 
تربیت دینی برای آموزش در مهدهای کودک بود. در همین راستا انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها و نهادهای مختلف مذهبی و فرهنگی 
نظیر ســازمان دارالقرآن، شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه و... منجر به تاسیس مهدمساجد، مهدهای کودک قرآنی و  آدینه مهد در 
مکان های برگزاری نماز جمعه گردید تا از این طریق ضمن حل مشکل بسیاری از بانوان شرکت کننده در اماکن مذهبی و نماز جمعه، 

زمینه ساز بهره مندی کودکان از خدمات مهدهای کودک باشد. 
     ســازمان بهزیســتی در راستای شــعار عدالت محوری و  به منظور برخورداری کودکان مناطق محروم از خدمات مهدهای کودک 
طرح های مختلفی از جمله طرح تامین یک وعده غذای گرم برای کودکان در روســتامهدها در طول سه سال گذشته، ایجاد مهدهای 
کودک در مناطق محروم و آسیب خیز شهری، طرح ایجاد وگسترش مهدهای کودک درمناطق روستایی، طرح تامین بخشی از شهریه 
کودکان ســه دهک پایین درآمدی را به اجرا درآورد تا کودکان مناطق محروم نیز همانند کودکان ســایر مناطق از خدمات مهدهای 

کودک بهره مند شوند. 
با تمام این اوصاف بر اســاس موازی کاری بین وزارت آموزش و پرورش و ســازمان بهزیســتی برخی موارد مورد اختالف دو دستگاه 
قرار می گرفت. بر اســاس فرمایشات مقام معظم رهبری در شهریور ماه 1399 مبنی بر لزوم نیاز به یک دستگاه متولی امور کودکان، 
سازمان بهزیستی اعالم کرد حاضر است تمامی مسئولیت های این حوزه را بپذیرد و یا تمام مسئولیت این حوزه را جهت حفظ صالح 

کودکان و مدیریت یکپارچه این مسیر، واگذار نماید.
بر اســاس تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی در جلســه 834 مورخ 99/9/25 تولی گری مهدهای کودک و ارائه خدمت به کودکان 
ماقبل دبســتان به ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودکان ذیل وزارت آموزش و پرورش واگذار گردید. این مهم با ابالغ اساســنامه در 

99/12/26 صورت پذیرفت و از آن تاریخ تمام امور مرتبط با مهدهای کودک به آن سازمان محول گردید. 
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  بودجه تامین یک وعده غذای گرم کودکان روستایی

توصیف کیفی برنامه

هدف از اجرای این برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان 3 تا 6 ســاله خانواده های نیازمند در مناطق روســتایی محروم حاشیه شهر بوده 
است. این طرح در سال 1399 به علت بروز کرونا و تعطیلی مهدهای کودک متوقف شد. در سال 1400 نیز تمامی فعالیت مربوط به 

مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش منتقل گردید. 
بنابر گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرای این طرح به شکل موثر منجر به کاهش فقرغذایی کودکان شده است.

600.000     سال 97   

730.000      سال 98

واحد مبنا:  میلیون  ریال

تامین یک وعده غذای گرم کودکان روستایی 

میلیون ریال

97 98سال
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توصیف کیفی برنامه

با توجه به مســئولیت سازمان بهزیستی کشــور در حمایت و نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و رویکرد خانواده محور 
این ســازمان در ارائه خدمات به کودکان تحت پوشــش و خانواده های آنها، در سال 1397 شیوه نامه «مراقبت از کودکان بدون مراقب 
مؤثر در بستر خدمات مبتنی بر خانواده» با فرایندی علمی و روش مند مرحله به مرحله تدوین شد، چگونگی اجرای آن در بستر ارائه 
خدمات به کودک و خانواده از اهمیت باالیی برخوردار اســت تا بتواند در عمل، اصول و اهدافی که متولیان تدوین شــیوه نامه مدنظر 
داشــته اند، محقق شود. به همین منظور آموزش سرپرســتان مددکاری اجتماعی برای ارزشیابی شیوه نامه ی مذکور و آموزش آن به 
مددکاران اجتماعی )ســوپروایزری( در ســال 98 و 99 برای اولین بار در ایران به اجرا درآمد. هدف از فعالیت این افراد مدیریت پایش 

مستمر فرزندان تحت حمایت در خانواده هاست.

آموزش سرپرســتان مددکاری اجتماعی )سوپروایزری( در  بخش مراقبت 

از فرزندان در برنامه مراقبت در خانواده

عملکرد آموزش سرپرستان مددکاری اجتماعی )سوپروایزری( 

دستاوردهای اجرای برنامه 

  ارتقاء کیفیت خدمات نظارت بر امور مراقبت فرزندان در خانواده جایگزین از طریق تربیت سوپروایزر
  برنامه آموزش سرپرســتان مددکاری اجتماعی)سوپروایزر( در  بخش مراقبت از فرزندان در برنامه مراقبت در خانواده برای اولین 

بار در دفتر امور کودکان و نوجوانان 

 30

60

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  نفر 
نفر

سال

شروع برنامه از سال 99

99 1400



257

بـا
ی

عـــ
ما

جت
ت ا

ون
ــا

عـ
م



گزارش عملکــرد سـه ســاله

258

توصیف کیفی برنامه

به منظور فراهم نمودن زمینه های مشارکت فرزندان تحت سرپرستی در حل مسایل و مشکالت خود در دوران شروع زندگی مستقل 
و ورود به عرصه اجتماع و کسب استقالل اقتصادی-اجتماعی، سازمان بهزیستی از سال 1386 با تشکیل و راه اندازی طرح «گروه های 
همیــار فرزندان ترخیصی» در ابتدا با اعتباری معادل ده میلیــارد ریال از ردیف 152000 وزارت رفاه و تامین اجتماعی با 36 گروه و 
در 16 اســتان کشــور اقدام نمود. ولی در ادامه فرآیند با توجه به چالش های موجود و تمایل فرزندان برای تقویت کسب و کار فردی 
حمایت های بیشــتر به این سو متمایل گشت. در این برنامه بر اساس مهارت های کسب شده فرزندان، کمک های مالی بالعوض جهت 

توسعه کسب و کار ارائه می گردد. سرانه این برنامه از سال 1399 از مبلغ 60 میلیون ریال به 80 میلیون ریال افزایش یافت.

حمایت از اشتغال فرزندان انتقال یافته به زندگی مستقل

332     سال 97   

590

427

420

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

نرخ رشد  سال 1400 به 97:  26/5    %

واحد مبنا:  نفر

عملکرد حمایت از اشتغال فرزندان انتقال یافته به زندگی مستقل

نفر

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(

19920     سال 97   

35420

34160

33600

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

نرخ رشد  سال 1400 به 97:  68/6    %

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه حمایت از اشتغال فرزندان انتقال یافته به زندگی مستقل

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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دستاوردهای اجرای برنامه 

   تقویت کسب و کار فردی فرزندان انتقال یافته به زندگی مستقل و حمایت از بنگاه های اقتصادی خرد
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توصیف کیفی برنامه

سالمت کودکان مجهول الهویه در تمامی گروه های سنی اعم از شیرخوار، نوباوه، کودک و نوجوان مقیم در مراکز نگهداری شبانه روزی 
در صورت عدم دسترسی به خدمات درمانی مورد نیاز مورد تهدید قرار گرفته و ارائه خدمات کیفی توسط مراکز نگهداری را با اخالل 
مواجه می سازد. با توجه به تعداد زیاد این کودکان که از سوی مراجع قضایی جهت مراقبت و پرورش به سازمان بهزیستی سپرده می 
شوند و از اوراق هویتی و بیمه پایه برخوردار نیستند؛ دستیابی به خدمات بهداشتی درمانی به هنگام برای آنان دشوار بوده و می تواند 
اثرات مخرب ماندگاری بر سالمت آنان در طول دوران زندگی بر جای گذارد. سازمان بهزیستی بمنظور ارائه خدمات بهداشتی درمانی 

مورد نیاز کودکان بی سرپرست مجهول الهویه، نسبت به پرداخت کمک هزینه جهت درمان این کودکان اقدام می نماید. 

درمان کودکان مجهول الهویه

عملکرد درمان کودکان مجهول الهویه

1000

1000

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  نفر 

نفر

99سال 1400

بودجه درمان کودکان مجهول الهویه

93638

100000

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  میلیون ریال 

میلیون ریال

99سال 1400
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توصیف کیفی برنامه

گزارش آماری

مؤسسات شبانه روزی نگهداری فرزندان به رغم تالش در ارائه خدمات مورد نیاز، صرف وقت و هزینه های بسیار، جایگزین مناسبی برای 
ایفاء تمام وظایف و نقش های خانواده نمی باشند. دانش روانشناسی بر حضور کودک در کانون خانواده تأکید  نموده و حضور کودکان 
در شــیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری شــبانه روزی را تا حد ممکن منع می نماید. سرپرستی کودکان بدون سرپرست یا فاقد سرپرست 
موثر در خانواده های جایگزین عالوه بر فواید چشمگیر روانی و اجتماعی برای رشد کودکان، در جهت کاهش ناهنجاری های روانی زن 
و شــوهر محروم از نعمت فرزند نیز موثر بوده و موجب اســتحکام بنیان خانواده می گردد. پرورش و تربیت انسان های بهنجار و سالم 
به نحوی که بتوانند با ورود به اجتماع به صورت مستقل و متکی به خود به ایفای نقش بپردازند و برای خود و جامعه فردی  مفیدی 

باشند بخشی از اهداف این فعالیت است.

از  )اعــم  موثــر  سرپرســت  فاقــد  و  سرپرســت  بــی  کــودکان  سرپرســتی 

فرزندخواندگی دائم و امین موقت(

دستاوردهای اجرای برنامه 

  الکترونیک نمودن فرآیند فرزندپذیری
  الکترونیکی شدن پرونده ها

     هر سال حدود 2000 کودک به فرزندخواندگی سپرده می شوند

     سامانه فرزندخواندگی در سال 1399 جهت ساماندهی و شفافیت امر فرزندخواندگی راه اندازی گردید.

     در سال 1400 بیش از 15هزار خانواده متقاضی فرزندپذیری هستند.
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توصیف کیفی برنامه

در این فعالیت کمک هزینه ای به صورت نقدی جهت تأمین و تهیه پوشاک کودکان محصل و هزینه کرد مصارف جاری براساس سن 
و مقطع تحصیلی به آنان داده می شود. 

کمک  به تامین هزینه پوشاک فرزندان تحت سرپرستی در خانه ها

7535     سال 97   

7705

7705

7705

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

%    2 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  نفر

عملکرد کمک  به تامین هزینه پوشاک فرزندان تحت سرپرستی در خانه ها

نفر

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(

16960     سال 97   

45929

30496

40000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%    135 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه کمک  به تامین هزینه پوشاک فرزندان تحت سرپرستی در خانه ها

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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توصیف کیفی برنامه

این فعالیت به منظور تامین عالیق و نیازهای اولیه فرزندان باالی 7 سال در مقاطع تحصیلی  ابتدایی تا دانشگاه و با هدف 
رفع تبعیض و نابرابری موقعیتی با سایر کودکان انجام می گیـــرد. در این فعالیـت که در سال1399 برای اولین بار در ردیف برنامه ها 
قرار گرفت، کمک هزینه ای به صورت نقدی به عنوان پول توجیبی و هزینه روزانه کودکان دانش آموز برای هزینه کرد مصارف جاری 

براساس سن و مقطع تحصیلی به آنان داده می شود. 

پرداخت کمک  هزینه روزانه فرزندان تحت سرپرستی

عملکرد پرداخت کمک  هزینه روزانه فرزندان تحت سرپرستی

7705

7705

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

واحد مبنا:  نفر 

نفر

99سال 1400 )پیش بینی(

بودجه پرداخت کمک  هزینه روزانه فرزندان تحت سرپرستی

10746

20000

     سال 99

     سال 1400

واحد مبنا:  میلیون ریال 

میلیون ریال

99سال 1400

% 87 نرخ رشد  سال 1400 به 99:
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توصیف کیفی برنامه

در راســتای توســعه پایدار و برنامه ریزی منسجم در جهت توانمندســازی آحاد جامعه هدف آموزش، ارتقاء سطح علمی، تحصیلی و 
مهارت های تخصصی مددجویان تحت پوشش بویژه فرزندان سازمان از سال 1388 نسبت به پرداخت شهریه دانشجویی فرزندان تحت 

پوشش که در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل اند، اقدام گردید. 

کمک به  پرداخت شهریه دانشجویی فرزندان تحت پوشش سازمان 

835     سال 97   

980

1013

1150

     سال 98

     سال 99

     سال 1400 )پیش بینی(

%    37 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  نفر

عملکرد کمک به  پرداخت شهریه دانشجویی فرزندان تحت پوشش سازمان

نفر

97 98سال 99 1400 )پیش بینی(

8500     سال 97   

9000

12000

13500

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%    58 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه کمک به  پرداخت شهریه دانشجویی فرزندان تحت پوشش سازمان

میلیون ریال

97 98سال 99 1400

دستاوردهای اجرای برنامه 

   هدفمندسازی پرداخت شهریه با توجه به نیاز جامعه و بازارکار رشته ها 



گزارش عملکــرد سـه ســاله

268

توصیف کیفی برنامه

براســاس این برنامه بخشــی از خدمات مددکاری اجتماعی که در برنامه مراقبت در خانواده به فرزندان تحت سرپرستی ارائه می گردد 
به مراکز خدمات بهزیستی ) + زندگی ( واگذار شده است. در این برنامه ضمن ابالغ ضوابط اجرایی شیوه نامه نحوه نظارت بر مراقبت 
از فرزندان که با مشارکت کارشناسان استانی و مطلعین این حوزه تهیه و تدوین شده، رفاه کودک از لحاظ جسمی- روانی- اجتماعی 

و معنوی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کمک بــه امور مــددکاری فرزنــدان تحت سرپرســتی در خانــواده  از 

طریق بخش غیر دولتی

14000     سال 97   

14600

14600

19000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%    36 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  پرونده

عملکرد کمک به امور مددکاری فرزندان تحت سرپرستی

پرونده

97 98سال 99 1400

16627     سال 97   

32890

42270

100000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%    500 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  میلیون ریال

بودجه کمک به امور مددکاری فرزندان تحت سرپرستی

میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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دستاوردهای اجرای برنامه 

   الکترونیکی شدن پرداخت ها 
   ثبت گزارشات در سامانه و الکترونیکی شدن پرونده ها 
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توصیف کیفی برنامه

در اجرای سیاســت ســازمان مبنی بر تقویت برنامــه مراقبت از فرزندان در درون خانواده، حمایت هــای اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی از خانواده های واجد شرایط جهت نگهداری از فرزندان سازمان در قالب پرداخت کمک هزینه امداد ماهیانه در دستور 

کار قرار دارد.

350     سال 97   

350

650

1200

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%    243 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  نفر/ هزار تومان

 پرداخت کمک هزینه نگهداری فرزندان 

بی سرپرست یا فاقد سرپرست موثر نزد خانواده جایگزین

سرانه پرداخت کمک هزینه نگهداری فرزندان بی سرپرست یا فاقد سرپرست

نفر/
 هزار تومان

97 98سال 99 1400

692.269     سال 97   

818.582

1.335.204

2.592.200

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%    275 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:    میلیون ریال

بودجه کمک هزینه نگهداری فرزندان بی سرپرست یا فاقد سرپرست

  میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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15.699     سال 97   

16.595

17.118

18.000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%    15 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  نفر

آمار دریافت کنندگان کمک هزینه نگهداری فرزندان بی سرپرست یا فاقد سرپرست

نفر

97 98سال 99 1400

دستاوردهای اجرای برنامه 

   بررسی مدارک افراد پشت نوبت توسط ستاد کشوری
   پرداخت متمرکز کشوری

   الکترونیکی شدن پرداخت ها
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توصیف کیفی برنامه

به منظور گستـرش مشارکت افراد خیر و کاهش تصدی گری دولت و استفاده بهینــه از پتانسیل بخش های غیردولتی، جهت  
مراقبت و پرورش کودکان و نوجوانان بی سرپرســت در مراکز غیر دولتی تحت نظارت ســازمان بهزیســتی )شبه خانواده( و با 
هدف فراهم نمودن آرامش و آسایش برای فرزندان در معرض انواع آسیب های اجتماعی در محیطی امن و سالم وتوانمندسازی 
فرزنــدان کمک هزینه نگهداری فرزندان به مراکــز غیردولتی پرداخت می گردد. در حال حاضر حدود 10هزار کودک و نوجوان 

تحت پوشش این طرح از خدمات مراکز شبه خانواده بهره مند هستند. 

 کمک هزینه نگهداری و مراقبت فرزندان در 

خانه های کودکان و نوجوانان

4.200     سال 97   

4.200

9.240

15.000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%    257 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:    میلیون ریال

سرانه کمک هزینه نگهداری و مراقبت  کودکان دارای معلولیت

  میلیون ریال

97 98سال 99 1400

509.918     سال 97   

548.430

784.319

1.200.000

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%    135 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:    میلیون ریال

بودجه کمک هزینه نگهداری و مراقبت فرزندان در خانه های کودکان و نوجوانان

  میلیون ریال

97 98سال 99 1400
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     سال 97   

     سال 97   

4.200

4.200

4.200

4.200

6.500

7.500

10.000

12.000

     سال 98

     سال 98

     سال 99

     سال 99

     سال 1400

     سال 1400

%    138

%    186

نرخ رشد  سال 1400 به 97:

نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  نفر/هزار ریال

واحد مبنا:  نفر/هزار ریال

سرانه کمک هزینه نگهداری و مراقبت کودکان زیر 12 سال

سرانه کمک هزینه نگهداری و مراقبت کودکان باالی 12 سال

 نفر/هزار ریال

97 98سال 99 1400

 نفر/هزار ریال

97 98سال 99 1400

دستاوردهای اجرای برنامه 

   تغییر رویکرد مراقبت مؤسسه ای به رویکرد مراقبت خانواده محور و پیشگیری از افزایش بی رویه مراکز مراقبت شبانه روزی 
   تغییر نحوه پرداخت کمک هزینه نگهداری و مراقبت از ارسال به شیوه معمول ابالغ مرحله ای به روش الکترونیک با هدف شفاف 

سازی در پرداخت ها 
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تعداد مؤسسات دارای مرکز شبه خانوادهاستانردیفتعداد مؤسسات دارای مرکز شبه خانوادهاستانردیف

30فارس2517آذربایجان شرقی1

5قزوین2018آذربایجان غربی2

719اردبیل3
4قم 

14کردستان4120اصفهان4

2521البرز5
 
52کرمان

7کرمانشاه222ایالم6

3کهگیلویه وبویر احمد523بوشهر7

23گلستان7624تهران8

21گیالن625چهارمحال و بختیاری9

8لرستان2426خراسان جنوبی10

24مازندران9427خراسان رضوی11

5مرکزی1428خراسان شمالی12

7هرمزگان 1229خوزستان13

14همدان 530زنجان14

14یزد1131سمنان15

612جمع کل14سیستان و بلوچستان16
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14
خراسان شمالی

94
خراسان رضوی

24
خراسان جنوبی

41
اصفهـان

6
چهارمحال بختیاری

5
بوشـهر

2
ایـالم

76
تهــران

25
البـرز

7
25اردبیـل

20آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

12
خوزستان

5
زنجـان

11
سمنـان

14
سیستان بلوچستان

30
فـارس

5
قزوین

4

قـم

14
کردستان

52
کرمـان

7
کرمانشاه

3
کهگیلویه و برویراحمد

23

گلستان
21

گیـالن

8

لـرستان

24
مازندران

5
مرکـزی

7
هرمـزگان

14
همـدان

14
یــزد

نقشه پراکندگی تعداد موسسات دارای مرکز شبه خانواده در استان های کشور
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توصیف کیفی برنامه

در این برنامه بمنظور انتخاب بهترین سرپرست برای کودک تحت سرپرستی سازمان و ایجاد شرایط زندگی مطلوب برای وی، مشاوره 
فرزندپذیری با توجه به مقوالت و پرسش های متعدد آن حوزه همچون شیوه، ماهیت و حکم پذیرش کودک از نظر قانونی در کنار سایر 
اقدامات در فرآیند فرزندپذیری صورت می پذیرد. در حال حاضر حدود 200 نفر روانشناس در سطح کشور دوره های آموزشی الزم را 
گذرانده و دستورالعمل های ضوابط مشاوره فرزندپذیری نیز تدوین ابالغ گردیده است. موضوعات مورد بررسی این مشاوران عبارتند از 
سالمت روان متقاضیان، ناباروري متقاضیان یا متقاضی، بررسی انگیزه زوجین از فرزند پذیري، بررسی روابط متقابل زوجین، بررســی 
روابــط زوجین با خانواده ها، مهارتهاي فرزندپروري زوجین، بررسی نگرش زوجین به موضوع محرمیت، نگرش متقاضی/متقاضیان به 
موضوع مشروعیت، بررسی ویژگیهاي رفتاري و مهارتی زوجین، بررسی نگرش متقاضی/متقاضیان به طرح موضوع فرزندخواندگی و 
آگاهی از چالشهاي فرزندخواندگی، ارتباط زوجین با روان شناس یا مشاور، وضعیت سایر افرادي که با متقاضی/متقاضیان زندگی 

میکنند( فرزند زیستی، پدر، مادر و ... 

100

175

250

     سال 98

     سال 99

     سال 1400

%    150 نرخ رشد  سال 1400 به 97:

واحد مبنا:  نفر

مشاوره فرزندپذیری و آموزش و ارتقاء توانمندی مشاوران

عملکرد مشاوره فرزندپذیری و آموزش و ارتقاء توانمندی مشاوران

نفر

98سال 99 1400

دستاوردهای اجرای برنامه 

   ارتقاء خدمات مشاوره ای در انتخاب بهترین سرپرست
   تهیه محتوای آموزشی یکسان

   ایجاد شرایط سوپروایزری در مشاوره
   مشارکت بخش غیر دولتی در اجرا و کاهش هزینه های دولتی
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برنامه های پیش رو

کالن پروژه ها

  آغاز برنامه حمایت جامع از فرزندان هدایت شده به زندگی مستقل پس از 18سالگی
  رصد چالش ها و مشکالت فرزندان مستقل شده

  ارائه بانک جامع اطالعات فرزندان هدایت شده به زندگی مستقل
  شناسایی منابع و امکانات جامعه جهت ارتقاء وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرزندان مستقل

  واگذاری مدیریت شیرخوارگاه ها به موسسات متقاضی واجد شرایط
  ارتقاء سامانه شبه خانواده

  راه اندازی سامانه رصد وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرزندان هدایت شده به زندگی مستقل

    دفتر امور کودکان و نوجوانان   



بهینه سازی اوقات فراغت فرزندان سازمان بهزیست� در ایام کرونا!

مهلـت ارسـال: تا پایان فـروردیـن مـاه ١٣٩٩ (اگـر الزم شـد تمدیـد م� شـود)
نحوه ارسـال: از طـریــــق سـایـت مسـابقـه

شـرکــــت کننــدگــــان: فــرزنــــدان ســازمـان بهــزیستــــی در خـانـه و خـانـواده
در ٣رده سن� نوباوگان (٦-٣ سال) کودکان (١٢-٧ سال) نوجوانان (١٨-١٣ سال)

بخش های مسابقات:

    مذهبی    علم�    ادبـی    هنری

www.behzisti.ir


