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واحد خبر و اطالع رسانی
توصیف کیفی برنامه
سایت خبری
با توجه به طیف گســترده و متنوع مخاطبان ســازمان بهزیستی شامل عموم مردم ،مددجویان ،شرکای اجتماعی ،فعاالن اجتماعی و
خبرنگاران و همچنین تعدد خدمات تخصصی و حمایتی ارائه شــده توسط سازمان و ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت های موجود
برای ســهولت دسترسی آحاد جامعه هدف به اطالعات و خدمات سازمان ،اســتفاده از سایت خبری بعنوان یکی از شیوه های تبادل
اطالعات امکان دسترسی به خدمات و اطالعات مورد نیاز مخاطبان و تعامل فعال با مخاطبین داخلی و خارجی سازمان فراهم گردید.
بدین ترتیب با در دســترس قرار دادن اطالعات و خدمات به ویژه خدمات الکترونیک توانســتیم زمینه مراجعه حضوری جامعه هدف
و مخاطبان تا حد امکان کمتر نموده و در مرحله بعد به گردآوری نظرات و تحلیل و بررســی اطالعات دریافتی از مخاطبان به بهبود
فرآیند اطالع رسانی بپردازیم.
پایگاه اطالع رسانی سازمان بهزیستی کشور با وضعیت حاضر در سال  1398با هدف اطالع رسانی جامع و قابلیت دسترس پذیری و
بهره گیری عموم جامعه و ارائه اطالعات شفاف راه اندازی شد.
این پایگاه که متشــکل از صفحات ستاد بهزیستی کشور و  31صفحه اســتانی ،صفحات معاونت ها و دبیرخانه های سازمان طراحی
شــده است ،سعی دارد اخبار و اطالعات مورد نیاز مخاطبان خود را در ابعاد مختلف و همه جانبه از سراسر کشور در اختیار مخاطبان
قرار دهد.
در این پایگاه در ارائه اطالعات از قالب های متنوع اعم از متن ،فیلم ،تصویر ،ویدئو ،اینفوگرافیک ،موشــن گرافیک و  ...اســتفاده شده
و بخشــنامه ها ،قوانین ،درگاه های خدمات الکترونیک ،اخبار ملی و استانی به سهولت قابل رویت و دسترسی بوده ،همچنین با بهره
گیری از هوش مصنوعی امکان خوانش اخبار برای اســتفاده مســتقل از ســایت برای نابینایان و همچنین ابزار های مناسب برای کم
بینایان فراهم شده است.
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آمار تولیدات خبری سایت فارسی سازمان در سال های  98و 99
خبر

تعداد23772 :

مجموع بازدید7,572,014 :

فيلم و ویدئو

تعداد1,321 :

مجموع بازدید573,870 :

گزارش تصويری

تعداد2,606 :

مجموع بازدید341,124 :

صوت

تعداد88 :

مجموع بازدید17,412 :

آمار تولیدات خبری سایت انگلیسی سازمان در سال های  98و 99
خبر

تعداد127 :

مجموع بازدید3295 :

فيلم و ویدئو

تعداد6 :

مجموع بازدید395 :

گزارش تصويری

تعداد13 :

مجموع بازدید:

صوت

تعداد1 :

مجموع بازدید5 :
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سامانه پیامکی
سامانه پیامکی سازمان بمنظور انتشار اخبار ستادی ،اعالم مراسم و همایش و نشستهای خبری ،افکارسنجی پیامکی با جامعه آماری
روشن و قابل استناد ،ارسال پیام تبریک و تهنیت مناسبتها ،ارسال پیام انگیزشی به کارکنان و پیام های پیشگیرانه به جامعه هدف
و برگزاری مسابقات راه اندازی گردید.
اطالع رسانی از طریق فضای مجازی به زبان های فارسی و انگلیسی
بمنظور بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت ها در رســانه های فضای مجازی برای ارائه اطالعات و آگاهی بخشی مخاطبان به شکل
های مختلف ،صفحه اینســتاگرام رسمی سازمان در سال  1397با هدف معرفی خدمات این سازمان در فضای مجازی راه اندازی شد
و پست های مرتبط در قالب اخبار ،گزارش تصویری ،کلیپ ،موشن گرافیک ،اینفوگرافی ،تیزرهای فرهنگی ( ،)PSAپوستر و ..ارسال
می گردد .اینستاگرام به زبان انگلیسی سازمان بهزیستی نیز در بهمن ماه سال  1397آغاز به کار نمود.
در حال حاضر  31صفحه اینســتاگرام اســتانی و صفحات متعدد شهرستانی بهزیستی با راهبری اداره کل روابط عمومی و با مدیریت
روابط عمومی های بهزیســتی در استان ها و صفحات شهرستانی نیز با مدیریت روابط عمومی های شهرستان ها به صورت شبکه ای
بهم پیوسته در حال فعالیت هستند.
تلویزیون اینترنتی سازمان بهزیستی
از سال  1398استفاده وسیع از امکانات پلتفرم آپارات به عنوان رسانه ای داخلی مورد توجه قرار گرفت و با جلسات متعدد با مدیران
آپارات و هماهنگیهای صورت گرفته امکان پخش وســیع بســیاری از ویدئوهای آگاهی بخش و اطالع رسان و پخش زنده برنامه ها و
جلســات و رویدادهای سازمان برای عموم مردم امکان پذیر شد .در حال حاضر بسیاری از ادارات کل بهزیستی استان ها و شهرستان
ها از امکانات این پیام رسان برای نشر اطالعات بهره می برند.
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گزارش آماری
مجموع محتوای تولیدی در سال :1398

 9939مورد

 4,225,093بازدید

مجموع محتوای تولیدی در سال :1399

 17,995مورد

 4,283,306بازدید

ارسال پیامک ()1400-98

 618عنوان پیامک

 948,716مخاطب

اینستاگرام فارسی ()1400-98

 4612مورد محتوا

 15,000فالور واقعی

اینستاگرام انگلیسی ()1400-98

 839مورد محتوا

تلویزیوناینترنتیدرپلتفرمآپارات()1400-99

 314مورد تولید محتوا

پیام رسان تلگرام ()1400-98

 3535مورد محتوا

مجموع 1000 :دنبال کننده

دستاوردهای اجرای برنامه
راه اندازی پایگاه جامع اطالع رسانی به زبان های فارسی و انگلیسی
اطالع رسانی از طریق پلتفرم های پرمخاطب در فضای مجازی به زبان های فارسی و انگلیسی
شبکه سازی در فضای مجازی با همکاری روابط عمومی استان ها
راهاندازی تلوزیون اینترنتی سازمان در پلتفرم آپارات
اطالع رسانی از طریق سامانه پیامکی
تولیدات متنوع محصوالت خبری صوتی و تصویری (رادیو بهزیستی و اتاق خبر)
راه اندازی صفحه رسمی اینستاگرام سازمان بهزیستی کشور از بهمن ماه  ۱۳۹۷به زبان های فارسی و انگلیسی
راه اندازی تلویزیون اینترنتی سازمان بهزیستی در پلتفرم آپارات

گزارش عملکــرد سـه ســاله

واحد ارتباط با رسانه ها
توصیف کیفی برنامه
ارتباط با رسانه ها یکی از مهمترین و حساس ترین وظایف و ماموریت هاي درون سازمانی بوده و از این طریق زمینه انتشار و انعکاس
برنامه ها ،سیاست ها واقدامات سازمان ها در راستاي افزایش و آگاهی عمومی و روشنگري افکار عمومی می گردد.
در ســال  1399با وجود شــیوع بیماری کرونا و محدود شدن امکان برنامه های حضوری و حرکت به سوی برنامه های آنالین و ویدئو
کنفرانســی و با بهرهگیری از ظرفیت های فضای مجازی و نــرم افزارهای مختلف امکان حضور خبرنگاران به صورت آنالین در برنامه
ها فراهم گردید.
همچنین به منظور برقراری عدالت رسانه ای و دسترسی خبرنگاران به مدیران سازمانی عالوه بر هماهنگی برای مصاحبه های تلفنی،
فایل های صوتی در خصوص موضوعات مختلف سازمان تهیه و در اختیار عموم رسانه ها قرار گرفت.
راه اندازی سامانه و ربات تلگرامی رصد اخبار

در حوزه رصد اخبار رســانه ها ،پیش از ســال  1399به صورت دستی و غیر سیستماتیک انجام می گرفت ،با راه اندازی سامانه رصد
اخبار امکان جستجو و رصد اخبار سازمانی و مرتبط در ستاد بهزیستی و  31استان کشور به صورت متمرکز ،سیستمی و الکترونیک
مهیا شــد با این کار اخبار خبرگزاری ها ،سایت ها ،نشــریات ،فضای مجازی و پیام رسان ها و گزارشات تلوزیونی و رادیویی داخلی و
برون مرزی برای تحلیل اخبار منتشره و اتخاذ تصمیمات رسانه ای مناسب و به موقع مهیا شد.

گزارش آماری (سال  98الی )1400
تعداد مصاحبه های هماهنگ شده

 2000مورد

تعداد نشست های خبری

 53مورد

تعداد دعوت های خبری از رسانه ها

 97مورد

تعداد برنامه های آنالین و ارسال صدا و اخبار به رسانه ها

 90مورد

تعداد برنامه های رادیو و تلوزیونی با حضور مدیران

 2273مورد

بولتن خبری خبرگزاری ها و نشریات و فضای مجازی

 375مورد
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دستاوردهای اجرای برنامه
برگزاری نشست های خبری
هماهنگی مصاحبه و گفتگوی مسئوالن سازمان با رسانه ها
دعوت از رسانه ها برای پوشش مراسم های سازمان
پوشش آنالین مراسم و برنامه ها در دوران شیوع کرونا جهت استفاده رسانه ها
هماهنگی حضور مدیران در برنامه های رادیویی و تلویزیونی
تهیه بولتن خبری از اخبار مرتبط با سازمان بهزیستی در رسانه ها و فضای مجازی
راه اندازی سامانه رصد اخبار برای ستاد سازمان بهزیستی و  31استان
تهیه فایل های صوتی در خصوص موضوعات مختلف سازمان ارائه به عموم رسانه ها
راه اندازی سامانه و ربات تلگرامی رصد اخبار
امکان جســتج.ی اخبار مرتبط با ســازمان بهزیســتی در پلتفورم رصد اخبار در فضای مجازی با برنامه نویسی و راه اندازی ربات
تلگرامی و تعریف کلیدواژه های مرتبط فراهم شد.
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واحد مستند سازی برنامه ها و فعالیت ها (سمعی و بصری)

توصیف کیفی برنامه
واحد ســمعی و بصری از ســال  1370فعالیت خود را با ثبت وقایع بصورت تصویربرداری و عکاسی و سپس مستندسازی از فعالیتها
آغاز نمود .یکی از کارکردهای مهم مستندسازی ،فراهم شدن مجموعة اطالعات دسته بندی شده در فضای واقعی و مجازی است که
درقالب فایلهای چندرســانه ای بخصوص فیلم و عکس قابل ارائه میباشد .در ســال های آغازین برنامه باتوجه به امکانات ابتدایی و
مـحدود سخت افزاری و محدودیتهای تکنیکی موجود ،مستند سازی(آرشیو) انجام میگرفت که با منسوخ شدن دوربینهای VHS
و عکاسی انالوگ و ظهور نسل جدید دوربینها ،آرشیو فیلم سازمان از نوارهای  VHSبه دیسکهای  DVDو آرشیو عکس سازمان
از نگاتیو به دیجیتال تبدیل گردید.

گزارش آماری
عکس برداری  339برنامه
فیلم برداری  172برنامه
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واحد تولیدات هنری
توصیف کیفی برنامه
امور هنری روابط عمومی با هدف برنامه ریزی ،هدایت و نظارت بر تولید یا مشارکت در آثار هنری در امور ذیل فعالیت مینماید:
 تولید یا مشارکت در ساخت فیلم ،سریال ،کلیپ ،تیزر ،موشن گرافی و... بازخوانی فیلم نامهها و یا بازبینی فیلمهای ارائه شده با همکاری معاونتهای تخصصی جهت مشارکت معنوی یا تولید اثر اجرای جشنواره و نمایشگاههای هنری ارتباط با مراکز تولید آثار هنری از جمله صدا و ســیما ،وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،حوزه هنری و  ...جهت تبیین دغدغههایسازمان بهزیستی و انجام همکاریهای مشترک
همچون بخش تجلی اراده ملی جشــنواره فیلم فجر که در آن نهادها و ســازمانهای دولتی و غیر دولتی فیلمهای شایسته را متناسب
با مأموریتهای خویش را انتخاب کرده و به آنها جایزهای اهداء میکنند.
 -شناسایی استعدادهای جامعه هدف بهزیستی و کمک به رشد و شکوفایی آنها

گزارش عملکرد واحد تولیدات هنری در سالهای  98و 99
مشارکت در تولید فیلم
 مشارکت در تولید فیلم سینمایی »خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی 1398 -مشارکت در تولید فیلم سینمایی »اوراکا« به کارگردانی سحر مصیبی 1398
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جشنواره فیلم فجر سال 1398

 »غالمرضا تختی« (کارگردان  :بهرام توکلی)» -خورشید« (کارگردان  :مجید مجیدی)

 « بی صدا حلزون « (کارگردان  :بهرنگ دزفولیزاده )تولید فیلم کوتاه

حوزه ریاســـت

انتخاب و تقدیر از فیلمهای در بخش تجلی اراده ملی

خبر
 تهیه و انتشار  43قسمت برنامه اتاق خبر تهیه ،تولید و انتشار  22قسمت پادکست رادیو بهزیستیبهرهمندی سازمان از بند چ ماده  37قانون احکام دائمی کشور
 تولید موشن گرافی خدمات سازمان بهزیستی به معلوالن و سالمندان -تولید موشن گرافی خدمات سازمان بهزیستی در دوران کرونا

 -تولید فیلم کوتاه با موضوع فرزندان شبانهروزی بهزیستی

 -تولید موشن گرافی » مناسب سازی «

 -تولید فیلم کوتاه با موضوع ایران همدل

 -تولید موشن گرافی » زنان سرپرست خانوار«

 -تولید فیلم کوتاه با موضوع سالمندی و کرونا

 -تولید موشن گرافی » سامانه دیده بان «

 -تولید فیلم کوتاه با موضوع روز جهانی نابینایان

 -تولید تیزر فرهنگی » توزیع تبلت « بین فرزندان سازمان

 -تولید فیلم کوتاه با موضوع فرزندان شهید بهزیستی

 -تولید کلیپ » اورژانس اجتماعی «

 -تولید فیلم کوتاه با موضوع مناسب سازی

تولید مستند
 -مستند  5قســمتی » اقدامات موثر سازمان بهزیستی در شیوع

ویروس کرونا «

 تولید کلیپ » مثبت زندگی « -تولید کلیپ » کودکان کار «

 -تولید برنامه  15قسمتی تلویزیونی » لعل درخشان«

 پیــش تولید  10کلیــپ با موضوع معرفــی خدمات اجتماعیرایگان بهزیستی
 -مناسب سازی  20فیلم سینمایی برای ناشنوایان و نابینایان
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دستاوردهای اجرای برنامه
راه اندازی اتاق خبر سازمان بهزیستی
برنامه اتاق خبر بهزیســتی بصورت هفتگی از ابتدای تیرماه  1399با هدف انتشار اخبار هفتگی سازمان تولید شد .تاکنون  43قسمت
از این برنامه تولید و منتشر شده است  .در این برنامه جهت ترویج فرهنگ استفاده از مترجم ناشنوایان ،همزمان اخبار توسط مترجم
برای ناشنوایان ترجمه میشود .برنامه های اتاق خبر پس از تولید در سایت سازمان و فضای مجازی انتشار مییابد.
راه اندازی رادیو بهزیستی
با تالش جمعی از مددجویان نابینای تحت پوشــش ســازمان و با حمایت و مشارکت روابط عمومی ،در اوایل سال  1399برنامه تولید
قسمتهای پادکست رادیو بهزیستی گردآوری ،تدوین و برروی وبسایت سازمان منتشر شد.
استفاده از بند چ ماده  37قانون احکام دائمی کشور جهت بهره مندی از ظرفیتهای رسانه ملی
براساس بند چ ماده  37قانون احکام دائمی کشور »کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند
یک درصد ( )%1از اعتبارات هزینهای خود به اســتثنای فصول ( )4( ،)1و ( )6را طی قرارداد مشــخص با صدا و ســیما ،صرف تولید
برنامه جهت فرهنگسازی و آگاهی بخشی و اطالعرسانی کنند«.

آغاز مکاتبات جهت انعقاد قرارداد با سازمان صداوسیما از سال  1397شروع شد ،که پس از پیگیریهای مداوم سازمان و رفع مشکالت
در اجرایی شدن آن ،قرارداد مورد نظر در سال  1399منعقد گردید.
همکاری با موسسه فیلیمو و ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان بهزیستی
همکاری با جشنواره فیلم کودک و نوجوان (در راستای اهداف سازمان بهزیستی)
تولیدات واحد هنری در سالهای  98و 99

  2فیلم سینمایی  6فیلم کوتاه  49کلیپ  24موشن گرافیک 5 -مستند
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واحد تبلیغات
توصیف کیفی برنامه
تبلیغات نقش بسزایی در امر آگاهی بخشی و اطالع رسانی به عموم مردم ،خیرین و جامعه هدف ایفا مینماید .امروزه موفقیت بسیاری
از امور بخصوص فعالیت هایی مانند آگاهی بخشــی ،نیکوکاری و جذب کمک های مردمی در ســازمان هایی مانند بهزیستی به انجام
تبلیغات درســت ،صادق و شفاف در این خصوص مرتبط اســت .بر این اساس تالش گردید .با شناسایی نیازهای حوزه های تخصصی
سازمان بهزیستی و بهرهگیری از توان متخصصین در جهت اطالع مخاطبان سازمان بهزیستی فعالیت های مطلوبی صورت پذیرد.
درج زیرنویس در رسانه ملی به مناسبت های مختلف از جمله عید سعید فطر ،طرح ایران همدل ،طرح پازل همدلی و ....
پخش کلیپ های فرهنگی و موشن گرافی های آگاهی بخش از رسانه ملی
تولید پوسترها و بنرهای تبلیغاتی
درج اطالعیه در روزنامه های کشور
انتشار کلیپ های فرهنگی در سایت ،فضای مجازی و ...
انتشار پیامک های تبلیغاتی
حضور در برنامه ای اجتماعی صداوسیما و تشریح فعالیت های سازمان
نصب بیلبوردهای مناسبتی و مشارکت خیرین در سطح شهرها
تعامل با شرکت اتوبوس رانی و مترو جهت نصب پوسترهای سازمان بهزیستی در مناسبت های مختلف
تعامل با هنرمندان جهت انتشار تبلیغات سازمان در صفحات مجازی
استقرار میزخدمت در محل های پرتردد شهرها ،نمازهای جمعه و  ...جهت آگاهی بخشی به مردم در خصوص فعالیت های سازمان بهزیستی
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واحد طراحی

توصیف کیفی برنامه
روابط عمومی ســازمان بهزیستی در طول سالیان گذشته از هنر و توانمندی طیف گسترده ای از طراحان کشور جهت امور طراحی و
تبلیغی بهره جسته است ،اما دستاورد ویژه روابط عمومی از سال  ،1398استفاده از توانمندی ها و استعدادهای جامعه هدف سازمان
در امر طراحی و ســپردن بخش مهمی از کار با اعالم فراخوان عمومی و تشــکیل بانک اطالعاتی و اجرایی طراحان جامعه هدف ،در
این زمینه بوده است.

گزارش آماری
طراحی بیش از  200پوستر
طراحی بیش از  300بنر تبلیغاتی  ،مناسبتی و اطالع رسانی
طراحی بیش از  100اینفوگرافی در خصوص خدمات و فعالیت های سازمان
طراحی بیش از  100فوم برد اطالع رسانی و تبلیغاتی
طراحی بیش از  200اسالید اینستاگرامی آموزشی و مناسبتی
طراحی بیش از  40بروشور آگاهی دهی و اطالع رسانی

دستاوردهای اجرای برنامه
استفاده از توانمندی ها و استعدادهای جامعه هدف سازمان در خصوص امر طراحی و سپردن بخش مهمی از کار با اعالم فراخوان
عمومی
تشکیل بانک اطالعاتی طراحان جامعه هدف
طراحی بیش از  940عنوان مختلف پوستر ،بروشور ،اینفو ،بنر و  ...در سال های  98و 99
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واحد انتشارات
توصیف کیفی برنامه
واحد انتشــارات ســازمان از سال  1388با اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی تاسیس شد و به منظور توسعه و ترویج
فرهنــگ و تولید محتوای علمی مرتبط با اهداف ســازمان نســبت به چاپ کتب و جزوات تخصصی پــس از دریافت تائیدیه علمی از
معاونت مربوطه اقدام می نماید.
در همین راستا شورای نشر با اهداف تعیین سیاست ها و برنامه های انتشارات سازمان و حمایت مالی از آثار مددجویان و افراد تحت
پوشش سازمان بهزیستی تشکیل گردید.

تعداد کتاب مصوب جهت چاپ
عنوان کتاب

واحد مبنا :عنوان کتاب
سال 98

15

سال 99

20
سال

99

98

تعداد کتاب مصوب جهت حمایت مالی
عنوان کتاب

واحد مبنا :عنوان کتاب
سال 98

8

سال 99

10

سال

99

98

کتب و جزوات چاپ شده
عنوان کتاب

واحد مبنا :عنوان کتاب
سال 98

28

سال 99

10
سال
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دستاوردهای اجرای برنامه
طراحی لوگوی انتشارات بهزیستی
تشکیل شورای نشر با حضور ریاست سازمان و معاونین تخصصی
چاپ  38عنوان کتاب در انتشارات سازمان طی سال های  98و 99
حمایت مالی از  18عنوان اثر مددجویان و افراد تحت پوشش سازمان طی سال های  98و 99
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سایر فعالیت ها در حوزه روابط عمومی
برگزاری مناسبت ها ،مراسم ها و تشریفات
برگزاری  3دوره ،هفته گرامیداشت سالروزتاسیس سازمان بهزیستی
برگزاری دو دوره مراسم ها و نمایشگاه های سالروز پیروزی انقالب اسالمی
برگزاری افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری فرزندان دختر و پسر سازمان در بابلسر
برگزاری افتتاحیه ساختمان جدید شیرخوارگاه شبیر

بروزرسانی و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز
تدوین دستورالعمل نحوه ارتباط با رسانه ها توسط مراکز و موسسات
تدوین شیوه نامه انتصابات مسئولین روابط عمومی
تدوین شیوه نامه نظارت بر فعالیت رسانه ای در استان ها
تدوین شیوه نامه اجرایی ماده  20و  21قانون حمایت از حقوق معلوالن
مشارکت در تدوین تفاهم نامه با سازمان صدا و سیما با موضوع تبادل اطالعات و امکان استفاده متقابل از ظرفیت ها ،امکانات
و خدمات طرفین در چارچوب قوانین مرتبط با سازمان بهزیستی کشور

برگزاری جشنواره برترین آثار رسانه ای روابط عمومی ها و موسسات ومراکز تحت نظارت استان ها
اولین جشنواره برترین آثار روابط عمومی ها و موسسات و مراکز تحت نظارت بهزیستی استان ها با هدف تقویت و توسعه جایگاه
روابط عمومی ها در مدیریت ســازمان  ،مرکز و موسســه ،بستر سازی رقابت سالم بین همکاران به منظور توجه به خالقیت و نوآوری در
کار و پیش بردن اهداف عالیه ســازمانی با استفاده از ظرفیت های داخلی روابط عمومی مطابق استاندارد های روز و شناسایی همکاران
مستعد  ،خالق و پیشتاز در عرصه های مختلف ارتباطات و روابط عمومی درسال  99و در بخش های زیر اجرا شد :
 -1تولیدات رسانه ایی شامل عکس و فیلم و پوستر و اینفوگرافی و پادکست و تولید رادیو خبری
 -2ارتباطات الکترونيک (فعالیت در فضای مجازی) شامل وب سایت و شبکه های اجتماعی
 -3بخش خبری شامل خبر  ،گزارش  ،گفتگو
 -4بخش ویژه آثار مرتبط با پیشگیری از کرونا
پس از اعالم فراخوان بیش از  320اثر به دبیرخانه آثار واقع در اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل رسید.
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حوزه بینالملل
توصیف کیفی برنامه
اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل مرجع اقدام کننده ،تســهیل گری و هماهنگی تعامالت بینالمللی ســازمان با مبادی متعدد
داخلی و خارجی در ارتباط بوده تا بتواند در ایفای حقوق سازمان و جامعه تحت پوشش آن بطور موفق و مؤثر اقدام نماید.
سیاستهای راهبردی این واحد به شرح ذیل میباشد:
 اتخاذ ديپلماسي فعال و مؤثر در مناسبات بینالمللی در راستای ماموریتهای سازمان و همسو با سیاستهای رسمی دولت جمهوریاسالمی ایران
 عضويت فعال و اثرگذار در ســازمانهاي بينالمللي مرتبط با ماموریتهای ســازمان جهت تثبیت و ارتقاء نقش جمهوري اسالميايران در عرصههاي جهاني
 شناسایی طرحهای موفق برخی ازکشورها در حیطه فعالیتهای سازمان بهزیستی و معرفی به معاونتهای تخصصی -معرفی طرحهای موفق سازمان بهزیستی به مجامع بینالمللی و سایر کشورها

گزارش عملکرد حوزه بین الملل در سالهای  98و 99
همکاری با سازمانهای بینالمللی وابسته به سازمان ملل متحد :
 دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران ()UNICEFانعقاد برنامههای مشــترک با یونیسف و دریافت تسهیالت برای تجهیز شــیرخوارگاهها در مناطق محروم در استانهای گلستان،
قم ،خراسان جنوبی
برگزاری کارگاه آموزشی سرپرستی مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان تحت مراقبت در خانواده در تهران
برگزاری نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان بینالمللی یونیسف در معاونتهای اجتماعی و توانبخشی
شرکت حوزههای تخصصی درنشست كمیته راهبري یونیسف به منظور بررسي و تصویب سند بازنگري میان دورههاي برنامه كشوري
برگزاری نشســتهای تخصصی با حضور کارشناسان بینالمللی یونیســف در راستای تجهیز شیرخوارگاهها و بررسی پروتکلهای
همکاری
تداوم برنامه همکاری مشترک دفتر یونیسف و معاونت توانبخشی درخصوص حمایت از کودکان دارای معلولیت
اجرایی ســاختن بندهای  1-1و  1-2برنامه همکاری با یونیســف و حوزه توانبخشــی جهت طرح تحلیل وضعیت کودکان دارای
معلولیت در ایران
وصول اقالم بهداشتی ۲۳۵۴ ،کارتن پوشک
 46عدد پالس اکسی متر برای مراکز نگهداری کودکان
هماهنگی امضاء برنامه مشــترک یونیســف و سازمان بهزیستی  2022-2021در حوزههای مرتبط با معاونت توانبخشی و معاونت
اجتماعی
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دریافت تسهیالت تجهیز شیرخوارگاهها در مناطق محروم در استانهای همدان ،گیالن ،یزد
چاپ گزارش طرح تحلیل وضعیت کودکان دارای معلولیت در ایران برای رونمایی در هفته بهزیستی
برگزاری نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان بینالمللی یونیسف
دریافت موافقت تحویل  1586عدد تبلت برای کودکان دارای معلولیت در مناطق محروم
 صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران ()UNFPAمعرفی مدیرپروژه حوزه سالمندی در فعالیت مشترک با صندوق جمعیت ملل متحد و حضور نماینده صندوق ملل متحد در عراق
و موزامبیک جهت شرکت در جلسه پروژه سالمندی
حضور نماینده صندوق جمعیت و مدرس بینالمللی جهت حضور در برنامه استان اصفهان (محیط دوستدار سالمند)
ارائه گزارش جلسه کمیته عالی راهبری سال ( 2019آندف) با صندوق جمعیت
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دریافت و توزیع اقالم اهدایی از صندوق جمعیت ملل متحد جهت تامین وتجهیز بخشــی از اقالم بهداشــتی در مراکز توانبخشی
و مراقبتی شــبانهروزی ســالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ،در  ۸اســتان (آذربایجان شرقی ،خراسان رضوی ،اصفهان،
تهران،قم ،مازندران ،گیالن ،البرز )
ارسال نسخه جدید سند همکاری  UNFPAبا توجه به شرایط کرونا و تخصیص بودجه جدید
ارسال کلیب با موضوع » تاثیرات کرونا بر زندگی سالمندان« در مجامع بینالمللی
دریافت تجهیزات فناوری دفتر سالمندی از طرف صندوق جمعیت
ارسال گزارش بازدید ریاست سازمان از مراکز سالمندی مسیحی با آغاز سال نو میالدی
امضا برنامه همکاری مشترک صندوق جمعیت ملل متحد و دبیرخانه شورای ملی سالمندان
دریافت هزار دستگاه اکسیژن ساز برای مراکز سالمندی و برنامه رونمایی از آن
گزارش چهارمین برنامه بازنگری مادرید
 دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در ایران ()UNAIDSبازدید کمیته هماهنگ کننده کشوری از مراکز کاهش آسیب با هماهنگی حوزه پیشگیری
برگزاری کارگاه سه روزه پیشگیری از ایدز برای کارشناسان و کارکنان موبایل سنتر مراکز کاهش آسیب در شهر اصفهان
ارسال چارچوب کاری ( )TORبرگزاری کارگاه در شهرهای رشت ،شیراز و آبادان
درخواست تهيه واکسن آنفوالنزا از طريق مجاري بين المللي
بازدید نماينده دفتر توسعه سازمان ملل متحد  UNDPاز انبار اقالم اهدايي جهت پيشگيري از کرونا
حضور نماینده دفتر  UNAIDSبرای بازدید از مراکز توزیع شده اقالم اهدایی پیشگیری از کرونا
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ایران()UNHCR
گزارش اقدامات انجام شده معاونت توانبخشی با دفتر کمیساریای عالی
گزارش مالی افاغنه از سوی معاونت توانبخشی در راستای همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان
تفاهم نامه سه جانبه با UNHCR
 دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران ()UNHABTATارائه گزارش اقدامات بهزیستی و روند همکاری با دفتر در زلزله کرمانشاه
طرح بازتاب (بازتوانی اجتماعی در مناطق زلزله زده کرمانشاه )
 کمیسیون ملی یونسکو در ایران ()UNESCOهمکاری در زمینه جشنواره تئاتر معلولین
برگزاری نشست مشترک با نمایندگان دفتر یونسکو و حوزه توانبخشی
همکاری یونسکو جهت برگزاری نمایشگاه بینالمللی نقاشی معلولین
همکاریهای بینالمللی
 سفارت ژاپن:جذب کمک بالعوض دولت ژاپن برای پروژههای تامین نیازهای اولیه انسانی ()GGP
معرفی مراکز درمانی و توانبخشی در مناطق محروم
ارسال طرحهای معرفی شده معاونت امور توانبخشی به آژانسهای بینالمللی جایکا
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 سازمان مددکاران و نیکوکاران  ASBو موسسه لبنزهیلفه برلینبرگزاری  2دوره آموزشی با موضوع آمادگی در بالیا و حوادث
برگزاری  1دوره آموزشی با موضوع مدیریت اختالل استرس پس از بالیا وحوادث
حضور مدیرعامل و مدیر بخش بینالملل سازمان  ASBآلمان از برنامهها و فعالیتهای سازمان
ماموریتهای بینالمللی (شــرکت در اجالس ،همایشها،کارگاههای آموزشــی،کنفرانسهای بینالملل) و دعوت
مهمانان خارجی ( بازدیدها و دیدارهای رسمی)
در طول  3سال گذشته بدلیل محدودیت های اعتباری و شیوع بیماری کرونا سفر یا بازدید بین المللی توسط رئیس سازمان انجام
نشده است ،غیر از یک مورد حضور در اجالس وزیران کار و امور اجتماعی
سفر دکتر قبادی دانا به ترکیه و شرکت دراولین دوره اجالس وزیران کار و امور اجتماعی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی
در استانبول ترکیه؛ آذر ۱۳۹۸
بازدید وزیر کار و رفاه اجتماعی کشور ارمنستان از مرکز حمایت معلولین ضایعه نخاعی ایران
بازدید وزیر کار و رفاه اجتماعی سوریه از مرکز توانبخشی و مراقبتی معلوالن ذهنی نارمک
بازدید هیات اعزامی وزارت کار و حمایت اجتماعی جمهوری آذربایجان از دو مرکز اورژانس اجتماعی و شیرخوارگاه آمنه
هماهنگیهای نحوه برگزاری جشن سفارت تایلند در موسسه خیریه بهزیستی استان تهران
فرزندخواندگی ایرانیان خارج از کشور
پیگیری و بررسی درخواستهای اولیه متقاضیان فرزندخواندگی ایرانیان خارج از کشور
ارسال گزارش نظارت فرزندپذیری هموطنان خارج از کشور و نظارت بر وضعیت کودکان در طول سال
هماهنگیهای الزم سامانه فرزند خواندگی ایرانیان خارج از کشور و بررسی مشکالت فرزند پذیری
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تعداد پرونده های فرزندخواندگی واحد امور بینالملل
تعداد پرونده

واحد مبنا :تعداد پرونده
سال 98

20

سال 99

60

سال ( 1400سه ماهه اول)

30
سال

( 1400سه ماهه اول)

99

98

مکاتبه با آ ژانسهای سازمان ملل متحد از طریق مبادی ذیربط
مکاتبه

واحد مبنا :مکاتبه
سال 98

138

سال 99

193

سال ( 1400سه ماهه اول)

61
سال

( 1400سه ماهه اول)

99

98

همکاری با سفارتخانه ها ( مکاتبات و پروژه ها )
مکاتبات و
پروژه ها

واحد مبنا :مکاتبات و پروژه ها
سال 98

12

سال 99

16

سال ( 1400سه ماهه اول)

7
سال

486

( 1400سه ماهه اول)

99

98

بـا

حوزه ریاســـت
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ارتباطات با موسسات معتبر بین المللی جهت برگزاری دوره های آموزشی و بازدیدها
ارتباطات

واحد مبنا :ارتباطات
سال 98

14

سال 99

6

سال ( 1400سه ماهه اول)

2
سال

( 1400سه ماهه اول)

99

98

تنظیم تفاهم نامه ها و قرار دادهای بین المللی
تفاهم نامه و
قرار داد

واحد مبنا :تفاهم نامه و قرار داد
سال 98

21

سال 99

36

سال ( 1400سه ماهه اول)

15
سال

( 1400سه ماهه اول)

99

98

هماهنگی جهت فرزند پذیری ایرانیان خارج از کشور
هماهنگی

واحد مبنا :هماهنگی
سال 98

98

سال 99

136

سال ( 1400سه ماهه اول)

45
سال

488

( 1400سه ماهه اول)

99

98

بـا
حوزه ریاســـت

هماهنگی جهت دریافت اقالم بهداشتی و تجهیزات پزشکی مرتبط با کرونا برای مراکز تحت پوشش سازمان
هماهنگی

واحد مبنا :هماهنگی
سال 98

13

سال 99

106

سال ( 1400سه ماهه اول)

28
سال

( 1400سه ماهه اول)

99

98
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راه اندازی هیئت های مذهبی و تشکل های فرهنگی جامعه هدف

توصیف کیفی برنامه
بهره گیری از ظرفیت های موجود در تشــکل ها و نهادهای مردمی و غیر دولتی ســبب افزایش مســئولیت پذیری و ارتقاء کارآمدی
فعالیت ها می گردد که این رویکرد در فعال نمودن هیئت ها مورد توجه قرار گرفته اســت .این اقدام که با هدف آشناســازی بیشــتر
جامعه هدف با معارف اسالمی و فرهنگ دینی صورت گرفته سبب تجمیع پتانسیل موجود در استان ها شده و با استقبال بسیار باالی
افراد جامعه هدف مواجه گردیده و به محملی برای همراهی ،تعامل و گسترش ارتباطات بین مخاطبین منجر شده است.

تشکیل هیئت های مذهبی و تشکل های فرهنگی جامعه هدف
تشکل

واحد مبنا :تشکل
سال 98

31

سال 99

38

سال

492

99

98

بـا

حوزه ریاســـت
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برگزاری اردوهای جهادی
توصیف کیفی برنامه
این برنامه با رويکرد آسيب شناسي و بمنظور ارائه راهکار جهت زدودن محروميت در تمامی ابعاد فرهنگي ،معيشتي ،ارتقاء بهداشت جسمي
و رواني ،کارآفريني وايجاد اشتغال ،افزايش ضريب نفوذ خدمات سازمان بهزيستی به ويژه در مناطق محروم  ،توسعه طرح های آگاه سازی
عمومی و افزايش مهارتهای زندگی با رويکرد دينی ،ارائه خدمات به هنگام ،در دسترس و مبتنی بر جامعه ،توسعه توانمندی فرهنگی به جهت
مقابله مؤثر با آسيبهای روانی و اجتماعی ،آشنا نمودن افراد تحت پوشش به ويژه فرزندان سازمان با واقعيات زندگی و مسايل و مشکالت
ساير افراد محروم و نيازمند جامعه و همچنین ترويج فرهنگ خدمت رسانی ،ايثار و کمک به ديگران در ميان افراد جامعه هدف به منظور
رشد و تعالی روحی و معنوی آنان اجرا میگردد.

دستاوردهای اجرای برنامه
ساماندهی اردوهای جهادی از سال 1399
برگزاری  186اردوی جهادی در سال 1399
با توجه به ضرورت فراگیری خدمات سازمان بهزیستی درسراسر کشور تالش گردیده عالوه بر خدمات فرهنگی ،کلیه خدمات سازمان
به محروم ترین مناطق کشور تسری داده شود .به عبارتی ارائه خدمات در محل زندگی افراد به جای مراجعه فرد نیازمند دریافت خدمات به
بخشهای مختلف سازمان از مهم ترین رویکردهای این برنامه بوده است.
بکارگيری خيرين ،داوطلبان ،کارکنان ،فرزندان شبه خانواده ،دانشجويان و تمامي افراد جامعه هدف عالقمند به انجام کار داوطلبانه با
توانمندیهای پزشکي ،مشاوره روانشناسي ،تحصيلي ،آموزشی ،عمرانی و خدماتي از جمله نوآوری های اردوهای جهادی سازمان می باشد.

494

بـا

حوزه ریاســـت
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برگزاری جشــن تکلیف فرزندان بی سرپرســت تحت حمایت سازمان و
فرزندان کارکنان
توصیف کیفی برنامه
در نظام تربیتی اسالمی یکی از اقدامات براي آشـنایی نوجوانان با راه و رسم زندگی معنوي برگزاري جشن تکلیف است .برنامهاي که آغازگر
یک حرکت منسـجم براي گام برداشـتن در مسیر ارزشهاي دینی و معنوي محسوب میشود .با هدف ترویج و توسـعه فرهنگ دینی در بین
خانواده کارکنان و فرزندان آنان و فرزندان تحت سرپرستی سازمان طرح برگزاری جشن تکلیف اجرا میگردد.

برگزاری جشن تکلیف فرزندان بی سرپرست تحت حمایت سازمان و فرزندان کارکنان
نفر

واحد مبنا :نفر
سال 98

540

سال 99

1189

سال

99

دستاوردهای اجرای برنامه
تغییر جشن از یک برنامه غیر مستمر به برنامه اصلی تربیتی فرزندان و استمرار بخشیدن به آن
برگزاری جشن تکلیف به صورت مجازی

496

98

بـا

حوزه ریاســـت
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برگزاری جشنواره نماز و مهدویت (ویژه جامعه هدف و کارکنان)
توصیف کیفی برنامه
این جشنواره به منظور ترويج و تعميق فرهنگ اقامه نماز و مهدویت در خانواده بزرگ سازمان بهزیستی ،جهت دهی و استفاده از ظرفیتها
و اســتعدادهای هنری مخاطبان در نهادینه ســازی فرهنگ اقامه نماز و مهدویت و شناسایی و تجلیل از نخبگان هنری فعال در حوزه های
فرهنگی و دینی سازمان اجرا میگردد.

دستاوردهای اجرای برنامه
طراحی و اجرای  2545جشنواره نماز و محدویت (ویژه جامعه هدف و کارکنان) در سال 1399
بهره گیری از ابزارهای جدید و متنوع هنری ،جهت گسترش فرهنگ اقامه نماز و مهدویت
برگزاری جشنواره در بستر فضای مجازی

498

بـا

حوزه ریاســـت
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برگزاری جشــنواره های فرهنگی آموزشی قرآن و عترت کارکنان
و مددجویان
توصیف کیفی برنامه
این جشنواره به منظور ايجاد بستر مناسب جهت شكلگيري فعالیتهای گروهی هدفمند ،آگاهی دادن نسبت به مهارتهای زندگی بر
پایه مضامین قرآنی و سیره اهل بیت(ع) ،ارائه راهکارهای قرآنی برای حل مشکالت زندگی اجتماعی و معرفی ،ارایه الگوها و مدلهای
قرآنی برای شئونات مختلف زندگی اجتماعی اجرا میشود.

بودجه جشنواره های فرهنگی آموزشی قرآن و عترت کارکنان و مددجویان
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

1500

سال 98

1800

سال 99

2000

سال 1400

2300

نرخ رشد سال  1400به :97

% 53

سال

99

1400

97

98

عملکرد جشنواره های فرهنگی آموزشی قرآن و عترت کارکنان و مددجویان
نفر

واحد مبنا :نفر
سال 97

37،000

سال 98

40،000

سال 99

50،000

نرخ رشد سال  99به :97

% 35
سال

500

99

98

97

بـا
حوزه ریاســـت

دستاوردهای اجرای برنامه
رشد  53درصدی جشنواره های فرهنگی آموزشی قرآن و عترت کارکنان و مددجویان
با توجه به رویکرد و سیاســتهای کالن ســازمان بهزیستی مبنی بر توســعه خدمات فرهنگی به عنوان ابزاری مکمل در فرایند
توانمندسازی ،بهره گیری از ظرفیت قرآن و عترت به عنوان اساسی ترین رکن دین مبین اسالم مورد تاکید جدی قرار گرفته و تالش
شده با مأنوس نمودن افراد با این گوهر گرانبها ،دانش و توانایی قرآنی جامعه هدف ارتقا یابد.
راه اندازی سامانه فرهنگی
امکان دسترسی به محتواهای اثربخش مرتبط برای طیف بیشتری از جامعه هدف
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تشکیل کانون قرآن و عترت در استان ها
توصیف کیفی برنامه
این طرح به منظور آشناسازی بیشتر جامعه هدف با معارف اسالمی و فرهنگ دینی در تمامی ادارات کل بهزیستی استان ،بر اساس مصوبه
شــورای عالی قرآن و عترت اجرا میگردد .این کانونها به عنوان مراکزی جهت توســعه فعالیتهای قرآن و عترت در بهزیستی استانها با
ارائه فعالیتهای متعدد و متنوع ،متناسب با نیازهای جامعه هدف و کارکنان سازمان و با استفاده از مشارکت خود این افراد ،زمینههای رشد
اجتماعی و فرهنگی آنان را فراهم ساخته و با ارتقاء دانش و آگاهی قرآنی و دینی سبب ایجاد فرصتهای مغتنم برای رشد همه جانبه افراد
میگردد .جاری شدن روح معارف قرآن و عترت در کالبد سازمان از طریق کارکنان و جامعه هدف ،ایجاد معرفت و ایمان دینی ،اخالق فاضله
و رفتار اسالمی در کنار حفظ و اعتالء فرهنگ و هویت اسالمی  -ایرانی بر اساس آموزههای قرآن و عترت ،مصونیت بخشی در برابر فرهنگ
مخرب و مهاجم بیگانه ،رشد کمی و کیفی فعالیتهای قرآن و عترت درمیان کارکنان و جامعه هدف سازمان با هدف گسترش مشارکت و
انس آنان در این امور و تعمیق اعتقادات دینی افراد که منجر به توانمندسازی معنوی و در نتیجه افزایش تابآوری آنان خواهد بود از دیگر
نمودهای اجرای این طرح میباشد.

دستاوردهای اجرای برنامه
راه اندازی  18کانون قرآن و عترت در استان ها از سال 1399
تغییر ساختار موجود کانون ها با هدف تسهیل و تسریع در اجرای برنامه ها
استفاده از توانمندی موجود افراد جامعه هدف و مشارکت مستقیم آنان در برنامه ریزی ها و اجرای فعالیت ها به عنوان اعضای اثرگذار
در کانون های قرآن و عترت

502

بـا

حوزه ریاســـت
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توسعه فرهنگ فداکاری ،ایثار و شهادت با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی

توصیف کیفی برنامه
تقويت باورهاي ديني و ملي بعنوان اصليترين مسائل اعتقادي و فرهنگي و از مهمترين وظايف در سطحی فراگیر تحت تاثیر معرفی و
شناساندن شخصيت ،منزلت ،عقايد و آرمانهاي ناب شهدای معظم قرار دارد .بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی
آغاز کننده روندی نوین در ترویج و گسترش این فرهنگ بوده است.

گزارش آماری
برگزاری برنامه توســعه فرهنگ فــداکاری ،ایثار و

شهادت با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی

اجرای  310برنامه در سال 1399

دستاوردهای اجرای برنامه
اجرای برنامههای توسعه فرهنگ فداکاری و شهادت در سراسر کشور زمینه ایجاد تحول در نگرش و باور جامعه هدف فراهم آمده
و با بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی دامنه شمول افراد بهره مند از فعالیت ها توسعه یافته است.
نهادینه نمودن فرهنگ متعالی فداکاری ،ایثار و شهادت با انديشه ها ،الگوهاي اخالقي و رفتاري منبعث از قرآن ،روايات و احاديث
به عنوان ابزاری کارآمد در ایجاد امنیت برای جامعه

504

بـا

حوزه ریاســـت
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توسعهفعالیتهایفرهنگامر بهمعروفونهیاز منکر

توصیف کیفی برنامه
در راســتای پیشگیری از آســیبها و ناهنجاری های اجتماعی موجود و بر اساس تکلیف دولت در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ امر به
معروف و نهی از منکر ،سازمان بهزیستی با اجرای برنامههای و فعالیتهای امر به معروف و نهی از منکر تالش نموده است با ایجاد تفکر
نقاد در میان جامعه هدف و کارکنان و ارزیابی مستمر خدمت رسانیها و آگاهی بخشی و حساسسازی جامعه نسبت به مسائل اجتماعی
پیرامون خود موجبات کاهش آسیبهای اجتماعی را فراهم آورد.

بودجه فعالیت های فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

1000

سال 98

1200

سال 99

1500

سال 1400

2000

نرخ رشد سال  1400به :97

% 100

سال

99

1400

97

98

عملکرد توسعه فعالیت های فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
نفر /خدمت
گیرنده

واحد مبنا :نفر /خدمت گیرنده
سال 97

4500

سال 98

5400

سال 99

6750

نرخ رشد سال  99به :97

% 50
سال

506

99

98

97

بـا
حوزه ریاســـت

دستاوردهای اجرای برنامه
رشد 100درصدی جذب بودجه و اعتبارات توسعه فعالیت های فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
بهره مندی  16,650نفر از برنامه های فرهنگی و فعالیت های امر به معروف و نهی از منکر
با توجه به شــرایط بحران ناشی از شیوع بیماری کووید  19 -تالش گردیده فعالیت ها در بستر فضای مجازی ارائه گردد .تمرکز
بر برنامه های آموزشی و آگاه ساز از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد از جمله نوآوری ها در این خصوص میباشد.
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توسعهوترویجفرهنگعفافوحجاب

توصیف کیفی برنامه
ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در راستای ایجاد امنیت روانی و استحکام بنیانهای خانواده از اساسیترین وظایف فرهنگی سازمان میباشد
که این مهم از طریق برگزاری نمایشگاههای مختلف و انجام فعالیتهای پژوهشی و دورههای آموزشی محقق میگردد.

بودجه توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

400

سال 98

500

سال 99

800

سال 1400

1000

نرخ رشد سال  1400به :97

% 150

سال

99

1400

97

98

گزارش آماری برنامه توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
نفر

واحد مبنا :نفر
سال 97

900

سال 98

1125

سال 99

1350

نرخ رشد سال  99به :97

% 50
سال

508

99

98

97

بـا
حوزه ریاســـت

دستاوردهای اجرای برنامه
رشد 150درصدی جذب بودجه و اعتبارات توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
بهره مندی  3,375نفر از برنامه های ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سال های  97تا99
برگزاری نشست های تحلیل محور جهت رفع شبهات موجود در زمینه حجاب
تدوین برنامه عملیاتی  4ساله برای برنامه های مرتبط با هدف گذاری مشخص
بکارگیری شیوهها و روشهای ترغیب درونی افراد به مقوله عفاف و حجاب از جمله اقدامات نوین در این حوزه بوده است.
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توســعه و ترویج فرهنگ نماز و اجــرای مفاد تفاهم نامه منعقده با ســتاد
اقامهنماز
توصیف کیفی برنامه
بدون تردید اقامه نماز از راههای محوری مقابله و پیشــگیری از آســیبهای اجتماعی میباشد که در صورت عدم رعایت آن جامعه دچار
فساد غیرقابل مهار خواهد شد .در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران همواره بر ضرورت توسعه ،ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ اقامه
نماز تاکید شــده است و بر حســب وظایف قانونی محوله سازمان بهزیستی کشور نیز ،به عنوان نهادی تخصصی اجتماعی در این زمینه
برنامههای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز را در دو بخش کارکنان و جامعه هدف به اجرا گذاشته است .ستاد بهزیستی کشور و ادارات
کل اســتانی و واحدهای تابعه سازمان با تشکیل شــورای اقامه نماز به طور مستمر و مؤکد بر این امر اهتمام ورزیده و همواره به توسعه
فعالیتهای فرهنگی در این حوزه توجه ویژه داشتهاند.

بودجه توسعه و ترویج فرهنگ نماز
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

1800

سال 98

2000

سال 99

5000

سال 1400

12000

نرخ رشد سال  1400به :97

% 566

سال

99

1400

97

98

عملکردتوسعه و ترویج فرهنگ نماز
نفر /خدمت
گیرنده

واحد مبنا :نفر /خدمت گیرنده
سال 97

900

سال 98

1125

سال 99

1350

نرخ رشد سال  1400به :97

% 50
سال

510

99

98

97

بـا
حوزه ریاســـت

دستاوردهای اجرای برنامه
رشد  57درصدی بودجه و اعتبارات برنامه توسعه و ترویج فرهنگ نماز
بهره مندی  3،375نفر از برنامه ها و خدمات برنامه ترویج فرهنگ نماز
با توجه به شرایط بحرانی ناشی از شیوع بیماری کووید  19 -و نیاز به توسعه خدمات جهت افزایش تاب آوری افراد در این شرایط

تالش گردیده فعالیت ها عمدتاً به صورت آنالین و با بهره گیری از فضای مجازی انجام گیرد.
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دفتر امور فرهنگــی

برنامههای پیش رو
افزایش کیفیت خدمات فرهنگی از طریق:
متناسب سازی فعالیت های فرهنگی با نیازهای به روز افراد
تاکید بر اجرای برنامه های آموزشــی فراگیر در راســتای اقدامات کاربردی و ارائه خدمات و حمایت بیشتر از گروه هدف با
بهرهگیری از ظرفیت موجود در بستر فضای مجازی
هم راستا نمودن برنامه ها با نیازهای روز افراد جمعیت هدف و بکارگیری مشارکت خود افراد در اجرای برنامه ها
توسعه برنامه های اجرایی و فعالیت های مرتبط در میان گروه های مختلف جامعه هدف
توســعه کمی کانون های قرآن و عترت از مراکز اســتان ها به شهرستان ها ی بزرگ ،افزایش کمی و کیفی برنامههای قرآن
و عترت با بهرهگیر ی از ظرفیتهای کانون
توسعه هر چه بیشتر خدمات قابل ارائه به مناطق محروم در قالب برگزاری اردوها با همکاری حوزههای تخصصی سازمان
استمرار برنامه با توجه به نیاز جامعه هدف

کالن پروژهها
نهادینه نمودن فرهنگ متعالی فداکاری ،ایثار و شــهادت با انديشــه ها ،الگوهاي اخالقي و رفتاري منبعث از قرآن ،روايات و
احاديث به عنوان ابزاری کارآمد در ایجاد امنیت برای جامعه
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اصالح ،تصویب و ابالغ سند ملی سالمندان کشور

توصیف کیفی برنامه
اولین ســند ملی ســالمندان ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور ،سازمان بهزیســتی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه پاسخ هماهنگ به چالشها و فرصتهای ناشی از سالخوردگی جمعیت ایران،
برای رســیدن به بهترین نتیجه و بعنوان چارچوبی جهت هدایت سیاســتگذاریها ،برنامه ها و فعالیتهای آینده در امور ســالمندان
کشــور در سال  97تدوین شــد و پس از ویرایش و تصویب نهایی در تاریخ  1399/6/31توسط معاون محترم رئیس جمهور و رئیس
ســازمان برنامه و بودجه کشــور و وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای ملی سالمندان کشور به کلیه دستگاه های
عضو شورا ابالغ گردید.
این سند دارای  6هدف 19 ،راهبرد 133 ،سیاست اجرایی و یک پیوست اجرایی شامل )1 :الزامات اجرایی )2 ،برنامه عملیاتی  )3پایش
و ارزشیابی می باشد و به دستگاه متولی اصلی و دستگاه های همکار برای اجرای هر راهبرد به تفکیک اشاره شده است.
اهداف سند ملی سالمندان کشور به شرح ذیل می باشد:
 ارتقاء سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی توانمندسازی سالمندان حفظ و ارتقاء سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی سالمندان تقویت حمایتهای اجتماعی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی -تامین منابع مالی پایدار نظام جهت حمایت از سالمندان

دستاوردهای اجرای برنامه
اجرای کامل پروژه اصالح ،تصویب و ابالغ سند ملی سالمندان کشور در سال های  1397الی 1399
تصویب و ابالغ سند ملی سالمندان کشور برای اولین بار در سال 1399
با تصویب ســند ملی سالمندان کشور و ابالغ آن به دستگاه های اجرایی ،فرایند تدوین برنامه عملیاتی ،نظام پایش و ارزشیابی و
دریافت گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی مبتنی بر سند ملی آغاز شده است.
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بـا
حوزه ریاســـت

تدوین ساز و کار عملیاتی شدن سند ملی سالمندان کشور
توصیف کیفی برنامه
سال  ،1400اولين سال اجراي سند ملي سالمندان كشور مي باشد؛ اين سند در سطح ملي نگاشته شده است و براي عملياتي شدن
الزم اســت برش دســتگاهي و استاني سند نيز تهيه گردد و همچنين شاخص ها و سنجه هاي الزم براي تعيين برون دادها و پيامدها
اهداف اين ســند تدوين گردد .از این رو با توجه به وظايف مندرج در ســند ملي سالمندان و آيين نامه داخلي شورا ،اقدامات ذيل در
طرح در نظر گرفته شده است.
 1ـ تشکیل کمیته فنی و جلسات نخبگانی
 2ـ احصاء و تفکیک تکالیف برنامهای و قانونی دستگاه های مرتبط با حوزه سالمندی ،تحلیل ذینفعان با تاکید بر سند ملی سالمندان
 3ـ تدوین برنامه میان مدت حوزه ســالمندی الف) تدوین اهداف جزیی و بین بخشــی حوزه سالمندی ب)تدوین اهداف اختصاصی و
کمی دستگاهی (برش دستگاهی) و تدوین چارچوب پیامدی (تأثیر نهایی)
 4ـ تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر سند برای هر دستگاه
 5ـ تدوین شاخص های عملکردی و نظام پایش و ارزشیابی

دستاوردهای اجرای برنامه
جذب  40,745میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ســازمان و  UNFPAبرای تدوین ســاز و کار عملیاتی شــدن ســند ملی
سالمندان کشور
پیشرفت  10درصدی تدوین ساز و کار عملیاتی شدن سند ملی سالمندان کشور در سال های  1399و 1400
با تصویب ســند ملی سالمندان کشور و ابالغ آن به دستگاه های اجرایی ،فرایند تدوین برنامه عملیاتی ،نظام پایش و ارزشیابی و
دریافت گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی مبتنی بر سند ملی آغاز شده است.
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تدوین الیحه جامع حمایت از حقوق سالمندان
توصیف کیفی برنامه
دبیرخانه شــورای ملی سالمندان با همکاری صندوق جمعیت ســازمان ملل متحد ( ،)UNFPAنسبت به بررسی تطبیقی قوانین و
مقررات سالمندی در جهان و ایران اقدام و پیش نویس الیحه جامع حمایت از حقوق سالمندان در ایران تدوین نمود.
در راســتای قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران ،سند چشم انداز  ،1404سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و
سیاســت های کلی »جمعیت« در چشــم انداز آینده ،به دنبال جامعه ای با نگاه مثبت و بر اساس برابری ،استقالل ،مشارکت ،حمایت،
امنیت ،اهمیت دادن و ســامت جســمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی و در واقع سالمندی ســالم و فعال توأم با منزلت همیشگی برای
سالمندان هستیم.

دستاوردهای اجرای برنامه
جذب  2800میلیون ریال اعتبار از محل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ( )UNFPAدر سالهای  99و 1400
پیشرفت  50درصدی تدوین الیحه جامع حمایت از حقوق سالمندان
تدوین الیحه جامع حمایت از حقوق سالمندان برای اولین بار در کشور
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برگزاری دهمین جلسه شورای ملی سالمندان کشور
دهمین جلســه شــورای ملی سالمندان کشور در مهر ماه سال  1399به ریاســت وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و با حضور
معاونین  18دستگاه عضو شورا برگزار گردید.

دستاوردهای اجرای برنامه
در این جلسه تبیین وضعیت سالمندی کشور به همراه بیان چالش ها و راهکارها ،تبیین سند ملی سالمندان کشور و الزامات اجرایی
آن  -تصویب آیین نامه داخلی شورا  -هم اندیشی در مورد فرایند عملیاتی شدن سند ملی سالمندان کشور ـ اقدام جهت تدوین الیحه
حقوقی سالمندان و حوزه سالمندی در قانون برنامه توسعه هفتم مورد بحث و هم اندیشی قرار گرفت.
صدور ابالغیه از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به کلیه مدیران اجرایی وزارت متبوع در استان های سراسر کشور جهت برگزاری
جلسات کمیته های »امور رفاهی و حقوقی سالمندان و امور فرهنگی ،آموزش و پژوهش« با همکاری دبیرخانه امور سالمندان استان.
تصویب آئین نامه داخلی شورای ملی سالمندان بعد از  16سال تشکیل شورای ملی سالمندان
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برگزاری نشســتهای تخصصی تبیین محیط دوستدار ســالمند و آموزش فرایند
اجراییسازی محیط دوستدار سالمند در  7کالنشهر کشور

توصیف کیفی برنامه
این برنامه به عنوان یک برنامه همه جانبه و فراگیر در امر پیشگیری از انزوای اجتماعی سالمندان ،مشارکت اجتماعی آنان ،حفظ
شــأن ،احترام ،تکریم و منزلت ســالمندان و ایجاد محیط های توانمندساز برای سالمندان در راستای حفظ سالمت و توانمندی
آنها اجرا گردید.
از اهداف این طرح:
 جلب توجه سياســتگذاران خرد و كالن جامعه و مديران ســطوح مختلف اجرايي نســبت به مسائل و مشكالت افراد سالمند وايجاد بسترهاي فرهنگي الزم در اين زمينه.
 بسترسازي جهت آغاز حركت هايي در راستاي تأمين عدالت اجتماعي و تحقق خواسته هاي گروه هاي مختلف دارای نیازهایویژه و درنتيجه تقويت شأن و پايگاه اجتماعي آنان در سطح جامعه.
 تقويت ارتباطات بين نســلي از طريق فراهم سازي شــرایط الزم جهت حضور فعال تر سالمندان در عرصه هاي مختلف بویژهیادآوری كرامت انساني آنان به نسل هاي بعدي.
 تأمين رضايت خاطر و افزايش اميد به زندگي در سالخوردگان با ايجاد شرايط مناسب جهت شکوفایی استعداد ها و عالئق آنان. كمك به توســعه همه جانبه كشــور از طريق گســترش مشاركت فعال افراد ســالمند در حوزه هاي مختلف علمي ،فرهنگي،اقتصادي و سياسي.
اقدامات انجام شده در این طرح عبارتند از:
 بررسی مطالعات ،گزارشات ملی و بین المللی تحلیل وضعیت موجود برگزاری جلسات خبرگانی و تشکیل کمیته بین بخشی استانی تدوین شاخص های ارزیابی و امکان سنجی اجرای طرح به صورت پایلوت در پنج پهنه شهری اصفهان -آغاز تدوین نقشه راه و فرآیند های تحقق شهر دوستدار سالمند
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اعتبار برگزاری نشستهای تخصصی تبیین محیط دوستدار سالمند
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

 ( 600از منابع سازمان)

سال 98

 ( 2250از منابع سازمان و ) UNFPA

سال 99

 ( 2,712از منابع )UNFPA

سال 1400

 ( 3,506از منابع )UNFPA

نرخ رشد سال  1400به :97

% 484
سال

1400

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
تحقق  50درصدی اهداف تعیین شده
این طرح با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد ،شهرداری و بهزیستی استان اصفهان ،شهر اصفهان بعنوان پایلوت طرح شهر
دوستدار سالمند انتخاب شده و فاز اول اجرای طرح در این شهر آغاز گردید.
تدوین سند راهبردی ،برنامه عملیاتی و فرآیندنگاری اجرای شهر دوستدار سالمند و تدوین نسخه الکترونیک فاز اول ،انجام فاز
دوم محیط دوستدار سالمند
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توزیــع محصوالت بهداشــتی و دســتگاه های اکســیژن ســاز در
مراکز نگهداری سالمندان
توصیف کیفی برنامه
این طرح به منظور تســهیل ســاماندهی ،بهبود روش زندگی و ارتقای کیفیت سالمندان و ایجاد رضایت از زندگی آنان از طریق ارائه
خدمات رفاهی ،بهداشتی ،درمانی و توانبخشی از سال  1399اجرا گردید.

دستاوردهای اجرای برنامه
جذب اعتیار  128میلیارد ریالی برای توزیع محصوالت بهداشــتی و دســتگاه های اکســیژن ســاز در بین مراکز ســالمندی در
سالهای  99و 1400
ارسال اقالم بهداشتی برای مراکز سالمندی در  14استان کشور در سال 1399
توزیع  1000دستگاه اکسیژن ساز در بین مراکز نگهداری سالمندان در سال 1400
مداخله در بحران کرونا و جذب منابع مالی و غیرمالی مشارکتی از طریق صندوق جمعیت ملل متحد ()UNFPA
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ایجاد بانک اطالعات و آمار حوزه سالمندی کشور

توصیف کیفی برنامه
مطابق با اســناد باالدستي ،تهيه بانك اطالعات سالمندان و سامانه جامع سالمندي كه راهبري و نظارت راهبردي بر اجراي سند ملي
ســالمندان را ممكن مي ســازد بر عهده دبيرخانه شورا بوده و دبیرخانه از ســال  1399در این خصوص اقدام نموده است .بر اساس
اطالعات بانک مذکور امکان طبقه بندی سالمندان براساس نيازسنجي و ذائقه سنجي آنان فراهم آمده ارائه خدمات مورد نياز آنها به
ويژه در حوزه حمايتي و اجتماعي در شرايط كرونا ميسر می گردد.
بانک اطالعاتی و سامانه جامع سالمندی طی مراحل ذیل صورت پذیرفت.
 1ـ تشکیل کمیته فنی و جلسات نخبگانی
 2ـ شناخت ،آسیب شناسی ،تحلیل استراتژیک و تحلیل ذینفعان فناوری اطالعات حوزه سالمندی کشور (بسترها و خدمات ـ دادهها
و اطالعات)
 3ـ تدوین فرم ها و فرآیندهای حوزه سالمندی ( دستگاه های عضو) و تهیه  RFPسامانه جامع سالمندی کشور
 4ـ طراحی سامانه جامع سالمندی کشور و بانک اطالعات سالمندان
 5ـ تولید ،ورود ،خوانش و تجمیع داده ها در حوزه سالمندی
 6ـ تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی از اطالعات حوزه سالمندی کشور
 7ـ طراحی بسته های سیاستگذاری ،برنامه ریزی و مداخالت مبتنی بر شواهد و گزارشات تحلیلی
 8ـ پایش ،ارزشیابی و رصد حوزه سالمندی

دستاوردهای اجرای برنامه
جذب  5400میلیون ریال اعتبار جهت ساماندهی اطالعات و آمار حوزه سالمندی کشور از محل اعتبارات صندوق توسعه جمعیت
ملل متحد ( )UNFPAدر سال های  99و 1400
تصویب  3600میلیون ریال بودجه جهت ساماندهی اطالعات و آمار حوزه سالمندی کشور در سال 1400
پیشرفت  30درصدی پروژه در سال های  1399و  3ماهه اول سال 1400
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برگزاری جلسات شورای استانی و کمیته های تخصصی
توصیف کیفی برنامه
از ســال  1397بمنظور تسهیل ساماندهی ،بهبود روش زندگی و ارتقاء کیفیت سالمندان ،ایجاد رضایت از زندگی آنان و ارائه خدمات
رفاهی ،بهداشــتی ،درمانی و توانبخشــی از طریق »کمیته های امور سالمت و بیمه ای ســالمندان ،امور رفاهی و حقوقی سالمندان و
امور فرهنگی ،آموزش و پژوهش« ،مقرر گردید ،شــورای استانی و کمیته های تخصصی به ریاست استاندار یا فرماندار و دبیری رئیس
دبیرخانه شورای ساماندهی سالمندان استان در کلیه استان ها و شهرستان های تابعه ذیل شورای ملی سالمندان تشکیل میگردد.

تعداد جلسات شورای استانی و کمیته های تخصصی
جلسه

واحد مبنا :جلسه
سال 97

90

سال 98

110

سال 99

130

نرخ رشد سال  1400به :97

% 44
سال

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
برگزاری  330جلسه شورای استانی و کمیته های تخصصی در سال های  1397الی 1399
نظارت و بررسی نقاط قوت و ضعف حوزه سالمندی در استان های سراسر کشور و شهرستان های تابعه
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اجرای طرح پایلوت پیمایش ملی سالمندان کشور در مقیاس ملی
توصیف کیفی برنامه
مطالعه پیمایشی سالمندان ایرانی که پایلوت آن در سال  1398انجام شد ،بررسی ویژگیهای دینامیک فرآیند پیچیده و چند بعدی
(جســمی ،روانی ،اجتماعی) سالمندی است .به عبارت دیگر در این مطالعه با استفاده از یک رویکرد بینرشتهای اجتماعی ،اقتصادی،
روانی و جســمی یک تصویر کلی و کامل از وضعیت موجود ســالمندان ایرانی و نحوه فرآیند ســالمندی در سطح فردی و اجتماعی و
عوامل مرتبط با آن در سطح ملی و منطقه ای با توجه به تنوع جغرافیایی ،فرهنگی و قومیتی فراهم گردیده است.
یافته های این مطالعه که در فواصل منظمی جمع آوری خواهد شــد می تواند به درک فرآیند ســالمندی در محیط های فرهنگی،
اجتماعی متفاوت و خاص کشــور منجر شــود و اطالعات بســیار ارزشــمندی در اختیار مدیران ،سیاســتگزاران ،پژوهشگران جهت
برنامهریزی و سیاستگزاری دقیق و مبتنی بر شواهد قرار دهد.

بودجه اجرای طرح پایلوت پیمایش ملی سالمندان کشور در مقیاس ملی
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 98

2,000

سال 99

 ( 490از منابع )UNFPA
سال

99

98

دستاوردهای اجرای برنامه
جذب  2490میلیون ریال بودجه از محل صندوق توســعه جمعیت ســازمان ملل متحد ( )UNFPAبرای اجرای طرح پیمایش
در سال های  1398و 1399
پیشرفت  25درصدی اجرای طرح در سال های  1398و 1399
یافتــه هــای این مطالعه که در فواصل منظمی جمع آوری خواهد شــد می تواند به درک فرآیند ســالمندی در محیط فرهنگی
اجتماعی متفاوت و خاص کشور منجر شود و از این طریق اطالعات بسیار ارزشمندی برای مدیران ،سیاستگزاران ،پژوهشگران جهت
برنامه ریزی و سیاستگزاری دقیق و مبتنی بر شواهد فراهم آورد
برای اولین بار پرسشنامه پیمایش ملی سالمندان کشور تدوین و پایلوت آن در زمستان  1398انجام شد که منجر به اعتبارسنجی
پرسشــنامه و اصالح آن گردید و پرسشــنامه نهایی آماده اجرای ملی می باشــد( .پیمایش اصلی بعلت کرونا و ممنوعیت سرشماری
حضوری متوقف شده است).
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مطالعه در مورد چالش ها و آسیب پذیری های زنان سالخورده
توصیف کیفی برنامه
سازمان بهزیستی بمنظور حمایت و پاسخگویی موثر به نیازهای زنان سالخورده از سال  1400نسبت به مطالعه چالشها و آسیبپذیریهای
این قشر از جامعه اقدام نمود.

فاز اول:

الف -احصاء اطالعات و داده های موجود در خصوص زنان سالمند تنها
ب -مطالعه تطبیقی و مطالعات مروری از وضعیت موجود در ایران و وضعیت سایر کشورها.

فاز دوم:

الف -تشکیل جلسات نخبگانی با حضور ذی نفعان جهت احصاء نیازها و مشکالت و چالش های این گروه از سالمندان از طریق پیمایش،
مصاحبه و پرسشنامه.
ب -بررسی وضعیت زنان سالمند آسیب پذیر از جمله گروه های  9گانه مذکور در سند ملی سالمندان در شرایط حاضر نگاهی آینده پژوهانه.
ج -دسته بندی مشکالت و نیازها و اولویت بندی آنها.

فاز سوم :ارائه راهکارها و بسته سیاستی جهت حمایت و پاسخگویی موثر به نیازهای زنان سالمند تنها.
فاز چهارم :شناسایی گروه هدف جهت انجام مداخالت اولویت مند بصورت پایلوت.

دستاوردهای اجرای برنامه
جذب  2,504میلیون ریال بودجه جهت اجرای مطالعات چالش ها و آسیب پذیری های زنان سالخورده در سال 1400
پیشرفت  40درصدی اجرای طرح در سه ماهه اول سال 1400
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برگزاری نشستهای تخصصی تبیین توســعه محله محور با تمرکز بر مشارکت و
رفع نیازهای ســالمندان ( )CDDو اجرای آن در سه محله روستایی ،حاشیه شهر
و شهری در سه نقطه

توصیف کیفی برنامه
این طرح از طرح هاي كالن ،زير ســاختي ،بين بخشي ،جريان ساز و دارای اولویت در حوزه سالمندي مي باشد كه طبق قوانین
موجود متولی مستقيمي ندارد .هر چند بهترین تولیت برای آن شهرداری ها و دهیاری ها می باشند.
اقدامات انجام شده در این طرح عبارتند از:
 بررسی مطالعات ،گزارشات ملی و بین المللی ترجمه و مطالعه تطبیقی تحلیل وضعیت موجود برگزاری جلسات خبرگانی برگزاری کارگاه آموزشی کشوری با حضور مدرسین بین المللی آغاز تدوین مدلسازی و الگوی منطبق با شرایط بومیاهداف این طرح شناســایی نیازهای ســالمندان ،افزایش مشارکت آنان ،توسعه ســمن های اجتماعی؛ پایش و ارزیابی عملکرد
گروههای مردمی و محله محور ،توانمندسازی و توسعه جامعه محور می باشد.

بودجه برگزاری نشستهای تخصصی تبیین توسعه محله محور
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

( 1,000از منابع سازمان)

سال 98

 ( 1,300از منابع )UNFPA

سال 99

( 1,390از منابع سازمان و )UNFPA

سال 1400

( 3,756از منابع )UNFPA

نرخ رشد سال  1400به :97

% 276
سال

526

1400

99

98

97

بـا
حوزه ریاســـت

دستاوردهای اجرای برنامه
پیشرفت  40درصدی برنامه های طرح در سال های  1397الی 1400
مطالعات نشــان داده است که  CDDدر مقایســه با برنامه های سازمان های غیردولتی در جوامع فقیر فراگیرتر ،به صرفه تر و
پاسخگوتر بوده است .از مهم ترین اصول این برنامه می توان به نکات ذیل اشاره نمود:
رفع نیازهای پایه سالمندان در درجه اول و ایجاد بستر مناسب برای رفع نیازهای سالمندان تا سطوح عالیتر است و دارای اصول:
عدالت در برخورداری از مزایای این برنامه برای همه سالمندان به ویژه سالمندان آسیب پذیر،
دوری از هرگونه دسته بندی و جناح بندی سیاسی ،مذهبی و نژادی است.
 CDDمی تواند با تقویت و تأمین مالی گروه های جامعه و تســهیل دسترســی به اطالعات ،کارایی را افزایش دهد .بطور کلی
توســعه جامعه محور به پروژه ها و فرآیندهایی اشــاره دارد که هدف کلیدی آن در برنامه های اجتماع محور افزایش توانایی عمومی

ساکنان یک منطقه نسبتاً محروم جهت ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش مشکالت با مشارکت افراد جامعه به ویژه سالمندان می باشد.
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جذب منابــع مالی از صندوق ملل متحد ،جهــت اجرای طرح های
حوزه سالمندی
توصیف کیفی برنامه
دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور طی سال های  1397-1400ضمن عقد تفاهم نامه همکاری با صندوق جمعیت ملل متحد
نسبت به اجرای طرح های حوزه سالمندی به شرح ذیل اقدام نموده است:
ـ برگزاری کارگاه های آموزشی توسعه محیط های دوستدار سالمند با حضور اساتید بین المللی در سطح کشوری
ـ برگزاری کارگاه های آموزشــی توســعه خدمات محور محله مبتنی بر توســعه پایدار ( )CDDبا حضور اساتید بین المللی در
سطح کشوری
ـ بهره مندی از حضور مشاور بین المللی در راستای تدوین سند ملی سالمندان کشور
ـ برگزاری برخی از برنامه های گرامیداشت روز جهانی سالمندان
ـ توزیع محصوالت بهداشتی در مراکز اقامتی سالمندان
ـ اجرای بررســی اســنادی برای شناسایی بهترین روش ها و تجارب در سطح منطقه ای و جهانی در خصوص تدوین نظام اطالع
رسانی سالمندان
ـ ترجمه و تدوین دستاوردهای کارگاه طرح توسعه خدمات محله محور مبتنی بر توسعه پایدار ( )CDD
ـ تدوین سند راهبردی ،برنامه عملیاتی و فرآیندنگاری اجرای شهر دوستدار سالمند و چاپ نسخه نهایی فاز اول
ـ ایجاد ماژول های مختلف برای سیســتم اطالعات یکپارچه (پلتفرم آنالین) برای به اشــتراک گذاری اطالعات ،ارائه خدمات و
شناسایی
ـ انجام پایش تغییرات وضعیت سالمندان در نتیجه شیوع بیماری کووید19-
ـ الزام نماینده دبیرخانه شورای ملی سالمندان به کشور ویتنام جهت حضور در کارگاه آموزشی توسعه خدمات محله محور
ـ برگزاری همایش منطقه ای »سالمندی جمعیت و پیامدهای سیاستی آن« در تبریز با حضور  10نماینده کشورهای خارجی

ـ چاپ بروشــورهای آموزشی موضوعات حوزه سالمندی جهت توزیع در اســتان ها و سالمندان مقیم مراکز اقامتی سالمندان و

خدمات گیرندگان بنیادهای فرزانگان
ـ تجهیز سالن کنفرانس دبیرخانه شورا جهت برگزاری وبینارهای علمی و مجازی
 برگزاری کارگاه های تخصصی چند روزه با حضور مشــاور بین المللی ،مرکز آمار ایران ،پژوهشــکده آمار ،جمعی از اساتید درخصوص بومی سازی پرسشنامه  SHAREبرای اجرای پایلوت طرح پیمایش ملی سالمندان کشور
 -اجرای فاز اول قانون حمایت از سالمندان
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جذب منابع مالی از صندوق ملل متحد
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

3.427

سال 98

9.000

سال 99

6.110

سال 1400

20.536

نرخ رشد سال  1400به :97

% 499
سال

1400

99

98

97
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تهیه زیرساخت های ارتباطی و برگزاری وبینارهای تخصصی حوزه سالمندی

توصیف کیفی برنامه
با توجه به محدودیت های ناشــی از پاندمی کرونا با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد ( )UNFPAدر راســتای تهیه زیرساختهای
ارتباطی و امکانات برگزاری وبینارهای مجازی ،جهت تبیین ســند ملی ســالمندان و برنامه های ســالمندی ،اطالع رسانی ،آگاه سازی،
فرهنگ ســازی و حساس ســازی عمومی در خصوص مسائل و موضوعات حوزه ســالمندی و  ...در سال  1399سالن جلسات دبیرخانه
شــورای ملی ســالمندان به سیســتم صوتی و تصویری و پنل ویدئو کنفرانس جهت ارتباطات مجازی تجهیز گردید و همایش ،کارگاه
آموزشی و وبینارهای تخصصی متعدد و متنوعی با موضوعات انجمن اقتصاد سالمت ـ حقوق شهروندی سالمندان و سند ملی سالمندان
ـ کمیته اســکان بشــر (توسعه پایدار) جوامع شهری ـ محیط دوستدار سالمند ـ ســالمندی و سالمت همراه ـ سالمندی و ارائه خدمات
برخط و برون خط سالمندی ـ تبیین سند ملی سالمندی ـ برنامه های رادیویی و تلویزیونی ـ هفته سالمندان ـ ورزش سالمندی و بانک
زمان برگزار گردید.

دستاوردهای اجرای برنامه
جذب  5,020میلیون ریال اعتبار تهیه زیرســاخت های ارتباطی در ســال های  99و  1400از محل اعتبارات صندوق جمعیت
ملل متحد ()UNFPA
پیشرفت  30درصدی پروژه تهیه زیرساخت های ارتباطی در سال های  99و 1400
برگزاری برنامه ها به صورت مجازی
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روز جهانی سالمند و هفته گرامیداشت مقام سالمندان
توصیف کیفی برنامه
در راستای حفظ تکریم منزلت سالمندان گرامی؛ دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ،یک ماه قبل از روز جهانی سالمندان ( 9یا  10مهرماه
برابر اول اکتبر) ضمن برگزاری جلسات هم اندیشی با دستگاه های عضور شورا ،با توجه به بررسی و جمع بندی طرح ها و پیشنهادات اعضای
شورا ،نسبت به برنامه ریزی جهت »برگزاری مراسم بزرگداشت هفته تکریم منزلت سالمندان با مشارکت دستگاه های عضو شورا« در سراسر
کشور اقدام می نماید.
همچنین پیرو ارسال دستورالعملی از سوی دبیرخانه شورا به کلیه استان ،در تمامی استان ها و شهرستان های تابعه در طی یک هفته ،ضمن
گرامیداشت مقام سالمندان برنامه های مختلفی توسط دبیرخانه های شورای امور سالمندان استان ها در سراسر کشور اجرا می گردد.
در سال  1399با توجه به شیوع کرونا ،برنامه ها در سراسرکشور به صورت مجازی و غیرحضوری اجرا گردید.
برگزاری پویش رسانه ای هدفمند یادم کن ،شادم کن و تعیین شعار »کرونا ،فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان« از جمله برنامه های اجرا
شده در سال  1399بود.

بودجه روز جهانی سالمند و هفته گرامیداشت مقام سالمندان
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 97

 ( 1,500از منابع سازمان)

سال 98

( 6,350از منابع سازمان و )UNFPA

سال 99

 ( 100از منابع )UNFPA

سال 1400

(2.250از منابع سازمان و )UNFPA

سال

1400

99

98

97
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گزارش عملکرد سه ساله سازمان بهزیستی کشور

دستاوردهای اجرای برنامه
رشد کیفی برنامه ها به ویژه در حوزه مجازی
برگزاری 4مورد رویداد ملی
برگزاری پویش های رسانه ای هدفمند
ایجاد تغییر نگرش جامعه به ســالمندی به ویژه شــناخت بهتر نسبت به سالمندان و تغییر نگرش از سالمند به عنوان عضوی

کم توان و نیازمند به عضوی فعال و مولّد و مجرب
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سامانه دیده بان ()1482

توصیف کیفی برنامه
برقراری ارتباط دو سویه با مردم و پاسخگویی در قبال عملکرد سازمانی در راستای افزایش رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده و حرکت
به سمت اصالح روندها و فعالیتها از مهمترین اهداف سازمان بهزیستی طی سالهای اخیر بوده است .از عوامل بسیار مهم در روند تحوالت
اجتماعی پاسخگویی دولت و مطالبهگری ملت نسبت به خواستههای مشروع آنان است که زمینه را برای رسیدن به عدالت اجتماعی و دوری
از فساد در جوامع ایجاد میکند که اصلیترین وظیفه و پایه و اساس واقعی موجودیت حاکمیتها میباشد.
سازمان بهزیستی کشور با سرلوحه قرار دادن منشور حقوق شهروندی و تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری به منظور نیل به اهداف
پیشگفت اقدام به راهاندازی ســامانه جامع ارتباطی بین سازمان و مردم تحت عنوان »سامانه جامع دیده بان «1482 -نموده که عالوه بر

ایجاد ارتباط دوسویه و اثر بخش با مردم و جامعه هدف ،امکان استفاده از ظرفیتهای موجود این سامانه حوزه نظارت بر مراکز و عملکرد

واحدهای اجرایی را نیز که از مباحث و اهداف اصلی سازمان بهزیستی بعنوان پیشگام اصلی واگذاری تکالیف و وظایف به بخش خصوصی
بوده است را فراهم مینماید.

عملکرد سامانه دیده بان ()1482
تعداد پیام
ثبت شده

واحد مبنا :تعداد پیام ثبت شده
سال 97

250

سال 98

300

سال 99

10113
سال

99

97

98

بررسی و پاسخگویی به پیام ها در سامانه دیده بان ()1482
تعداد پیام
پاسخ داده شده

واحد مبنا :تعداد پیام پاسخ داده شده
سال 99

9960

سال ( 1400سه ماهه اول)

7026

534

سال

( 1400سه ماهه اول)
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دستاوردهای اجرای برنامه
پایه گذاری سامانه دیده بان در سال 1399
دریافت  17430پیام و درخواست در سال  99و سه ماهه اول سال 1400
پاسخگویی به  97درصد پیامها و درخواستهای ارسالی به سامانه دیدهبان در سالهای  99و سه ماهه اول 1400
برای اولین بار در ســازمان بهزیستی سامانهای طراحی گردیده است که عالوه بر ثبت شکایات ،درخواستها ،گزارشات میدانی و
رضایت سنجی ،فرآیندهای سازمان مورد بررسی قرار گیرد .شعار این سامانه دقت ،سرعت و صحت دادهها میباشد.
از نکات مثبت این سامانه ،اصالح فرآیندها بر اساس دادههای ثبت شده میباشد.
بروزرســانی ،هوشــمند سازی و  ITمحور نمودن ثبت شکایات ،درخواست ها و گزارشات و رضایت سنجی از خدمت گیرندگان و
طراحی داشبورد مدیریتی در خصوص فعالیت ها و عملکرد صف و ستاد
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شفافیت درعملکرد و فعالیتهای سازمان
توصیف کیفی برنامه
شفافیت عملکرد و مسئولیتها ،شفافیت اسنادی و مالی همچنین دانشهای مشهود و نامشهود از مهمترین زمینههای شفافسازی به
شــمار میرود .شفافسازی از جمله زیر ساختهای سیاستگذاری و برنامهریزی است که نقش اساسی در کاهش فساد ،ارتقاء و بهبود
عملکرد ،تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی جامعه و حذف عوامل زمینه ساز فساد دارد.
از آنجا که ماهیت شفافیت در عملکرد و فعالیتها در ابتدا بر پایه تغییر رویکرد و نگرش مسئولین وکارکنان بنا میشود ،ضمن توجه
به اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی جامعه هدف درون و برون سازمانی مجموعه اقدامات با محوریت شفافیت منجر به
تســهیل دسترســی به اطالعات ،افزایش اعتماد و نیل به سالمت اداری وکاهش فساد ناشی از اختفاء اطالعات وظرفیتهای قابل افشا
سازمان خواهد شد .همچنین در روند شفافسازی رسیدن به اهداف سازمانی برای همگان مشهود خواهد بود
یکی از سیاســت های مهم سازمان در راستای صیانت از حقوق آحاد جامعه هدف ،شفافسازی اقدامات و برنامههای اجرایی میباشد.
این حق مردم است که بدانند مراکز و موسسات تحت نظارت سازمان و ارائه دهنده خدمات به چه میزان از مساعدت و یارانه خدمت
که توســط بهزیستی کشور پرداخت میشــود بهرهمند هستند بر این اساس تمامی مراکز و موسســاتی که از سازمان کمک و یارانه
دریافــت مینمایند موظفند میزان آن را بصورت تابلو نوشــته و در معرض دید عمــوم مراجعین قرار دهند .تابلو دریافت یارانه مطابق
الگوهاي طراحی شده و اعالم شده با حفظ فونت ،رنگ مورد نظر در دفتر موسسه ،پذیرش مرکز و بخش مشارکتهاي مردمی موسسه
نصب میگردد.

گزارش آماری
ثبت اطالعات و آمار عملکردی  67حوزه و دفتر فعالیتی سازمان بهزیستی در
سامانه شفافیت که از سال  98راهاندازی گردید.
نصب تابلوی اطالعات مساعدت و یارانه مراکز غیردولتی در  1800موسسه و
مرکز تحت نظارت سازمان در سال 99
برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت الزم نصب تابلو در  2500موسسه و مرکز غیردولتی در سال 1400
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دستاوردهای اجرای برنامه
ازآنجا که شفافیت موجب زایش اندیشه و تفکر و نوآوری و خالقیت در کشف موانع ومعضالت فرآیندهای سازمانی جهت آشکار
سازی و معرفی آنها میشود ،با اجرای مفاد این طرح نوآوری های ذیل متبلورشده است:
طراحی و راه اندازی سامانه خاص شفافیت
طراحی ساختار و تشکیل ستاد و کمیته تخصصی شفافیت
ارائه عملکرد فعالیت ها به شیوه نو و خالقانه
ارائه راه حلها ونقطه نظرات نو در قالب بارش افکار کارگروهها و کمیتهای کاری و اجرایی ،طرحریزی و اجرای برنامه نصب تابلو
میزان مساعدت و یارانه خدمت دریافتی از سازمان بهزیستی در موسسات و مراکز غیردولتی در جهت ایجاد شفافیت در ارائه خدمات
و توزیع منابع مالی و صیانت از حقوق مردم

نصب تابلو های یارانه مراکز
در راســـتاي ســـیاست هـاي شـفاف سـازي فعـــالیت هـــا و اطالع رسانی میزان یارانه دریافتی مراکز تحت پوشش سازمان ،دفتر
مدیریت عملکرد بخشنامه نصب »تابلوهاي میزان دریافت یارانه از سازمان بهزیستی در کل مراکز تحت پوشـــش سازمان« در سراسر

کشــور را ابالغ و برای اولین بار در ســازمان بهزیستی بر فرآیند نصب صحیح آن بر اساس استاندارها و الگوی واحد با درج مشخصات
کامل مراکز ،نوع فعالیت ،درجه مرکز و میزان یارانه دریافتی در مکانی قابل رویت برای خدمت گیرندگان ،بر اســاس مصوبه هر ســال
نظارت نمود.
بر اساس بررسی نهایی در شهریور ماه  ، 400کلیه مراکز این تابلو را در محل های مشخص شده نصب نموده اند.
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گزارش عملکرد سه ساله سازمان بهزیستی کشور

بازرسی و ارزیابی اجرای پروتکل های بهداشتی
(بازدیدهای آ نالین مراکز تحت پوشش)
توصیف کیفی برنامه
دفتر مدیریت عملکرد ،مسئول کارگروه بازرسـی و ارزیابی اجراي پروتکل هاي بهداشتی سازمان بوده و وظیفه این کارگروه ،نظارت
مؤثر و هدفمنـــد بر اقـدامات پیشــــگیري و کنترل شــیوع ویروس کرونا و ســـنجش و ارزیابی به موقع اجراي پروتکـل هـا و
دسـتورالعمل-هـاي بهـداشتی صادره جهت تامین و حفظ سـالمت گروههاي هـدف در مراکز تحت پوشش می باشد.

مصوبات و اقدامات کار گروه کشوری
تشکیل کارگروه بازرسی و ارزیابی ستادي و استانی
تهیه فرم خود ارزیابی مراکز اقامتی درخصوص اجراي پروتکل ها و دستورالعمل هاي پیشگیري و کنترل کرونا
امتیاز هی هر یک از شاخص هاي ارزیابی
تهیه شیوهنامههای بهداشتی و تخصصی تکمیل خودارزیابی و شیوه نامه نظارت و بازرسی مراکز اقامتی
طراحی روشهاي بازدید غیرحضوري به صورت بازدید مجازي آنالین
پیگیري راهاندازي سامانه ارزیابی و بازرسی مراکز اقامتی سازمان توسط دفتر فناوري اطالعات
از تاریخ ابالغ بخشنامه ،مراکز اقامتی (شبانه روزی ) موظفند  ،فرم خود ارزیابی الکترونیک را در سامانه مراکز بارگزاری نمایند.
در راستای کاهش ترددها و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی به منظور اجرای بازرسی و ارزیابی مراکز ،مسئول فنی مراکز
ضمن حضور در مراکز اقامتی باید آماده ارزیابی آنالین در فضای مجازی از مراکز باشند.

گزارش آماری
جمع آوری 3566گزارش از مراکز به صورت خود ارزیابی و ارزیابی آنالین ناظرین شهرســتانی ،اســتانی و ســتادی در دفتر
مدیریت عملکرد ســازمان (در حالی که در طی ســالهای  96و  97در مجموع حدود  200مرکز از طریق دفتر مدیریت عملکرد
ستاد سازمان بازدید شده است)
جمع آوری گزارش خودارزیابی 1617مرکز
جمع آوری گزارش بازدید آنالین استانی 1748مرکز
جمع آوری گزارش بازدید آنالین کشوری  201مرکز
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میز خدمت حضوری
توصیف کیفی برنامه
بر اســاس بخشنامه ریاست محترم جمهوری و ســازمان امور اداری و استخدامی ،میز خدمت حضوری سازمان بهزیستی بمنظور ارائه
خدمات بی واســطه و شــفاف به گروه های هدف و افزایش رضایتمندی مراجعین پذیرش ،بررســی و ارزیابی نیازها و درخواست ها
براساس فرآیندهای موجود و پیگیری تا حصول نتیجه راه اندازی گردید.

تعداد مراجعین میز خدمت حضوری
نفر

واحد مبنا :نفر
سال 97

7134

سال 98

5069

سال 99

5101
سال

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
با توســعه خدمات الکترونیک ســازمان و نظارت دقیق تر بر روند اجرای فعالیت های میز خدمت حضوری ،مراجعه مددجویان به
ستاد بهزیستی کشور در سال های  97الی  1400با روند کاهشی روبرو بوده است
ارائه خدمات به صورت بی واسطه و فوری به  17,304نفر مراجعین میز خدمت حضوری در سال های  97الی 99
هزینه کرد  24,750میلیون ریال اعتبار جهت خدمت رسانی و پاسخ به نیازهای مراجعین به میز خدمت حضوری در سال های
 97الی 99
شفافیت فرایندهای ارائه خدمات
ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مراجعین و گروه های هدف

540

بـا
حوزه ریاســـت

مدیریت شبانه

توصیف کیفی برنامه
رســیدگی به درخواســت ها و نیازهای مراجعین و ارجاعات خارج از ســاعات اداری و ایام تعطیل و پذیرش متقاضیان و ارائه خدمات
حسب درخواست ها و ضرورت ها و امکانات با هدف افزایش رضایتمندی گروه های هدف.

تعداد مراجعین خارج ساعات اداری
نفر

واحد مبنا :نفر
سال 97

5423

سال 98

4953

سال 99

5604

سال

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
ارائه خدمات به  15,980نفر مراجعین خارج از ساعات اداری در سال های  97الی 99
هزینه کرد  27,030میلیون ریال اعتبار جهت خدمت رسانی و پاسخ به نیازهای مراجعین خارج ساعت اداری در سال های  97الی 99
تغییر روند اجرایی در ارائه خدمات و کاهش تمرکز ارائه خدمات از ستاد به استان ها (تمرکز زدائی)
رویکرد ارائه خدمات به صورت غیر حضوری
استقرار رویکرد تخصصی مددکاری اجتماعی در زمینه گشایش امور مراجعین
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سامد (سامانه ارتباطات مردم با دولت )
توصیف کیفی برنامه
رســیدگی به درخواســت های واصله از طریق ســامانه ارتباط مردمی با دولت به ســازمان با هدف ارتباط الکترونیکی و غیر
حضوری مردم با دولت و رسیدگی به درخواست ها و افزایش رضایتمندی مردم

تعداد مراجعین سامد
نفر

واحد مبنا :نفر
سال 97

2071

سال 98

1588

سال 99

881

سال

99

دستاوردهای اجرای برنامه
انعکاس مسایل و چالش های ارجاعی در سامانه سامد به مبادی ذیربط
آسیب شناسی وضعیت سامانه سامد و انعکاس موارد مورد نیاز جهت بهبود فرآیندها
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