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جذب و توزیع مشارکت های مردمی
توصیف کیفی برنامه
بمنظور خدمت رسانی بهتر به جامعه هدف سازمان و رفع مشکالت و مسائل مددجویان و خانواده های نیازمند طرح ها و برنامه های مختلفی
جهت ارتباط بهتر با خیرین و جذب مشارکت های عموم مردم بصورت نقدی ،غیرنقدی و خدمات داوطلبانه توسط سازمان صورت می پذیرد
که در قالب های ذیل قابل دسته بندی می باشد.
 ایجاد راه های مختلف و تسهیل روش های جذب مشارکت ها و نذورات عموم مردم و خیرین ،سازمان ها ،صنایع و ... برگزاری پویش ها ی مختلف و هدفمند بر اساس نیاز جامعه هدف و یا مناسبت های خاص تسهیل شرایط بهره مندی از خدمات داوطلبان همکاری با موسسات خیریه تحت نظارت سازمان در جذب مشارکت های مردمی و خدمت رسانی به مددجویان -طراحی روندها ،دستورالعمل ها و شیوه نامه ها جهت قانون مند تر نمودن مسیر جذب و مصرف مشارکت های مردمی و نظارت بر آن

مشارکت های نقدی ادارات و مراکز استان های سازمان بهزیستی
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 97

558,825

سال 98

661,204

سال 99

962,002

نرخ رشد سال  99به :97

% 72
سال

99

98

97

ارزش ریالی مشارکتهای غیرنقدی ادارات و مراکز استان های سازمان بهزیستی
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 97

2,076,825

سال 98

2,591,631

سال 99

4,026,590

نرخ رشد سال  99به :97

284

% 94
سال

99

98

97

بـا

میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 97

8,501,985

سال 98

10,512,071

سال 99

15,510,696

نرخ رشد سال  99به :97

% 82
سال

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
رشد  82درصدی کمک های توزیعی میان مددجویان از محل مشارکت های مردمی
توزیع بیش از  2,436میلیارد تومان مشارکت های مردمی میان مددجویان با مشارکت خیرین ،ادارات و مراکز تحت نظارت سازمان و
موسسات خیریه
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کمک های اعطایی به مددجویان از طریق ادارات ،مراکز و موسسات خیریه تحت نظارت

گزارش عملکــرد سـه ســاله

ســاماندهی و نظــارت بر جــذب و مصرف مشــارکت هــای مردمی در
سطوح استانی و شهرستانی
توصیف کیفی برنامه
در جهت صیانت از مشــارکت مردم و خیرین در خدمت به رســانی به جامعه هدف و مصرف دقیق مشارکت ها در محل های مورد نظر خیرین و
ساماندهی روش های جذب و ارائه کمک ها به خانواده های تحت پوشش ،تالش به عمل آمد تا بر أساس اساسنامه تشکیل سازمان بهزیستی نسبت
به تشکیل مستمر و قانونمند شوراهای مشارکت مردمی (به عنوان مرجع قانونی و اصلی تدوین ضوابط و نظارت بر جذب و مصرف مشارکت ها) در
سطح کشور ،استان ها و شهرستان ها پیگیری و نظارت الزم به عمل آید.
همچنین بر اساس دستورالعمل جامع جلب و مصرف مشارکت ها تالش شد تا شیوه نامه ها و آیین نامه های اجرایی الزم در حوزه های مختلف
فعالیت در چارچوب مشخص و قاعده مند تدوین ،ابالغ و اجرا گردد.

جلسات شورای مشارکت های مردمی کشوری و استان ها
تعداد جلسه

واحد مبنا :تعداد جلسه
سال 97

24

سال 98

25

سال 99

35
سال

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
پیگیری و نظارت بر برگزاری شوراهای مشارکت مردمی در سطح کشور ،استان ها و شهرستان ها حداقل یک جلسه در سال 99
تعیین جدول مصادیق  12گانه مصرف مشارکت های مردمی عام و حداکثر مصرف مشارکت ها در هر یک از مصادیق در ادارات استانی
و شهرستانی
ساماندهی و نظارت دقیق بر گزارش های حذب و مصرف مشارکت ،خیرین مشارکت کننده ،مددجویان دریافت کننده مشارکت و حوزه
های مصرف مشارکت ها

286

بـا

سازمان بهزیستی
هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی از ابتدای تاسیس سازمان
با هدف بررسی و تصویب دستورالعمل جلب و مصرف مشارکت های مردمی  ،ارائه گزارش مشارکت های مردمی سازمان و نحوه مصرف آن و تعیین
وضعیت سهام متعلق به کودکان سازمان در تیرماه سال  1399با حضور اکثر اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

اعضای حاضر در جلسه:
 وزیر کار ،رفاه و تامین اجتماعی  -رییس سازمان بهزیستی کشور  -رییس سازمان اوقاف و امور خیریه  -شهردار تهران  5نفر از خیرین کشوری که با حکم رییس سازمان به عضویت در شورای مشارکت ها درآمده اند:دکتر محمد فرهادی ،دکتر مهدی کرباسیان ،مهندس حبیب اهلل بوربور ،حاج رضا مطلبی کاشانی ،دکتر اشکان تقی پور

مصوبات جلسه
 تشویق استانداران به تشکیل جلسات شورای مشارکت ها تصویب دستورالعمل جامع جلب ،مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی اجازه به رییس سازمان جهت هزینه کرد مشارکت های مردمی در چارچوب مصادیق احصاء شده در دستورالعمل اجرایي فوق -بررسی فعالیت های صورت گرفته جهت حمایت از فرزندان در حال ترخیص و ترخیص یافته در جلسه آتی
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برگزاری هفتمین جلســه شــورای کشــوری مشــارکت های مردمی با

گزارش عملکــرد سـه ســاله

توسعه وگسترش پویش های مردمی در موضوعات اختصاصی
توصیف کیفی برنامه
بمنظور خدمت رسانی توام با کرامت انسانی به جامعه هدف سازمان و جلب مشارکت های مردمی در مقاطع خاص و مناسبت های زمانی،
پویشهای هدفمند و هماهنگ مردمی با اهداف ذیل اجرا گردید.
 ایجاد راه های مختلف و تسهیل روش های نوین جذب مشارکت ها و نذورات عموم مردم و خیرین ،سازمان ها ،صنایع و ... تسهیل شرایط بهره مندی از خدمات داوطلبان همکاری با موسسات خیریه تحت نظارت سازمان در جذب مشارکت های مردمی بمنظور خدمت رسانی به مددجویان سازمان -طراحی روندها ،دستورالعمل ها و شیوه نامه ها جهت قانون مند تر نمودن مسیر جذب و مصرف مشارکت های مردمی و نظارت بر آن

ارزش ریالی اقالم معیشتی اهدایی در پویش های ماه رمضان
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 99

2,815,089

سال 1400

2,269,773

نرخ رشد سال  1400به :97

% 106

ضیافت همدلی

سال 98

1,271,523

سال

1400

همدلی مومنانه

سال 97

1,101,418

98

99

97

ارزش ریالی گوشت قربانی و اقالم معیشتی پویش های دهه والیت (عید قربان تا عید غدیر)
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 97

215,606

سال 98

394,803

سال 99

424,220

نرخ رشد سال  99به :97

% 97
سال

288

99

98

97

بـا

میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال

سال 99

150,000

نرخ رشد سال  99به :97

پازل همدلی

سال 98

19,250

مشق مهر

سال 97

17,922

% 736
سال

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
برگزاری  13پویش مردمی و کشوری جلب مشارکت های مردمی در سال های  97تا 99
جمع آوری و توزیع  8,833,077ریال مشارکت مردمی میان مددجویان سازمان در قالب  13پویش در سال های  97تا  99و ارائه:
 کمک هزینه معیشتی بسته های اقالم معیشتی لوازم بهداشتی و پیشگیری از کرونا بهداشت و درمان کوله پشتی و بسته های نوشت افزار لوازم ضروری زندگیتوزیع مشارکت های جلب شده در  6پویش سال  1399میان  1,271،326خانوار مددجویان سازمان توسط ادارات و مراکز سازمان و
موسسات خیریه تحت نظارت
توزیع مشارکت های جلب شده در  2پویش سه ماهه اول سال  1400میان  1,733,688خانوار مددجویان سازمان توسط ادارات و مراکز
سازمان و موسسات خیریه تحت نظارت
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پویش های تهیه بسته نوشت افزار

گزارش عملکــرد سـه ســاله

ساماندهی روش های مختلف و نوین مشارکت های مردمی
توصیف کیفی برنامه
درجهت خدمت رسانی بهتر به جامعه هدف سازمان با کمک خیرین و جذب مشارکت های عموم مردم برنامه ریزی الزم جهت موارد ذیل صورت پذیرفت:
 ایجاد راه های مختلف و تسهیل روش های جذب مشارکت ها و نذورات عموم مردم و خیرین مشخص نمودن محل های مصرف مشارکت ها جهت اطمینان بیشتر خیرین به همراهی در برنامه ها تالش در جهت کمک به راه اندازی راه های نوین جلب مشارکت بر بستر فناوری اطالعات -اجرای پویش های اختصاصی متعدد جهت جلب مشارکت های مردمی در موضوعات مشخص

درگاه های پرداخت الکترونیکی مشارکتهای مردمی در سامانه های الکترونیکی مختلف
تعداد

واحد مبنا :تعداد
سال 97

5

سال 98

8

سال 99

15

نرخ رشد سال  99به :97

% 200
سال

99

97

98

برگزاری و اجرای پویشهای جلب مشارکت های مردمی
تعداد پویش

واحد مبنا :تعداد پویش
سال 97

4

سال 98

5

سال 99

7

سال ( 1400سه ماهه اول)

3

نرخ رشد سال  99به :97

% 75

		
همکاری در راه اندازی اپلیکیشن تلفن همراه «همدلی»
				
همکاری با شرکت فیلیمو
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سال

( 1400سه ماهه اول)

99

98

جلب مشارکت مردمی با استفاده از نمایش تبلیغات
خدمات محتوایی به جامعه افراد دارای معلولیت

97

بـا

برگزاری  15پویش مردمی و کشوری جلب مشارکت های مردمی در سال های  97تا 99
تغییر رویکرد در تسهیل جلب مشارکت های مردمی ،شفافیت در جذب ،امکان حق انتخاب محل مصرف برای خیر ،الکترونیکی نمودن
فعالیت ها با توسعه ارتباط با درگاه های اینترنتی و نرم افزارهای موبایلی اعم از اپلیکیشن ها و سامانه های  USSDبه رغم محدودیت های
فراوان قانونی در جهت مسدودی تمامی حساب های جلب مشارکت های مردمی سازمان غیر از بانک مرکزی
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مشــارکت با نهادها در اجرای پویش های مشترک در جهت خدمت رسانی به
جامعههدفسازمان
توصیف کیفی برنامه
در جهت خدمت رسانی بهتر به مددجویان تحت پوشش و پرهیز موازی کاری و اقدامات ناهماهنگ در جذب و مصرف مشارکت خیرین و
مردم و کمک به آسییب دیدگان در شرایط بحران کرونا ،مجموعه پویش های بزرگ مردمی ایران همدل طی  3دوره پویش در سال های
 99و  1400با مشارکت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،ســـتاد اجرایی فرمان حضـرت امام(ره) ،دفتر نشر آثار رهبری ،سازمان بسیج
مستضعفین ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران ،کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)،
سازمان بهزیستی کشور به اجرا درآمد.

گزارش آماری
ایران همدل 1
اردیبهشت 1399

کمک هزینه و اقالم معیشتی

خدمت رسانی به  575,035خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی و موسسات خیریه تحت نظارت

ایران همدل 2
شهریور و مهر  1399اقالم معیشتی ،اقالم بهداشتی و لوازم التحریر

خدمت رسانی به  636,291خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی و موسسات خیریه تحت نظارت

ایران همدل 3
اردیبهشت 1400

اقالم معیشتی و اقالم بهداشتی

خدمت رسانی به  1,949,313خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی و موسسات خیریه تحت نظارت

دستاوردهای اجرای برنامه
در مجموع اجرای  3پویش ایران همدل در سال  99به  2.604.198خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان و موسسات خیریه
تحت نظارت کمک های موردی ،اقالم معیشتی ،بسته ،لوازم ضروری زندگی و  ...مساعدت شد.
تجربه موفق همکاری و هماهنگی میان نهادهای حمایتی و موثر در جلب مشارکت های مردمی و خدمت رسانی به نیازمندان به
ویژه سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح کشور ،استان ها و شهرستان ها
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همراهی و مشارکت با خیرین و جلب مشارکت های موسسات خیریه
در خدمت رسانی به مددجویان
توصیف کیفی برنامه
موسسات خیریه به عنوان شبکه های مردمی فعال در عرصه خدمت رسانی به نیازمندان جایگاهی مهم در حوزه مسئولیت های اجتماعی و مشارکت
داوطلبانه داشته و تعامل و همراهی سازمان با این موسسات موجبات تقویت اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی را فراهم می نماید.

گسترش ارتباط با خیرین حقیقی بصورت پایدار
نفر

واحد مبنا :نفر
سال 97

5,338

سال 98

5,622

سال 99

11,040

نرخ رشد سال  99به :97

% 107
سال

99

98

97

ارزش ریالی مشارکت و همراهی جلب شده از موسسات خیریه در خدمت رسانی به مددجویان
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 97

5,238,996

سال 98

6,522,688

سال 99

9,666,451

نرخ رشد سال  99به :97

% 85
سال

99

98

97

 مشارکت خیرین در تامین مسکن خانواده مددجویان دارای حداقل دو عضو معلولجلب مشارکت خیرین به ارزش  39,000میلیون ریال
			
تیر  1398تامین مسکن  180خانوار
 ساخت و تکمیل شیرخوارگاه شبیر (تهران)جلب مشارکت خیرین به ارزش  190,000میلیون ریال
 1398ظرفیت نگهداری  150کودک بی سرپرست
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اعتماد سازی میان جامعه خیرین و رشد بیش از دوبرابری خیرین حقیقی سازمان که تمایل به ثبت اطالعات در سازمان داشتهاند.
رشد  85درصدی جلب مشارکت های موسسات خیریه در امداد رسانی به مددجویان تحت پوشش سازمان
برگزاری همایش »تجلیل از خیرین و نیکوکاران برگزیده بهزیستی کشور« تیر ماه  ،1398با همکاری مجمع خیرین کشوری و جامعه

خیرین حامی معلوالن ،با هدف ارج نهادن به مساعدت ها و کمک های خیرخواهانه خیرین در رفع نیازها و مشکالت مدجویان و مشارکت
خیرین در تامین هزینه های مســکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول (در مجموع از سوی خیرین حاضر در همایش مذکور حدود
 39,000میلیون ریال جهت تامین مسکن  180خانواده از مددجویان تحت پوشش سازمان تامین گردید).
ساخت و تکمیل شیرخوارگاه شبیر با مشارکت خیرین با ظرفیت پذیرش و نگهداری  150کودک در  5طبقه و زیربنای  8هزار متر مربع،
با مبلغی بیش از  190,000میلیون ریال که در سال  1398با حضور خیرین و مسئولین کشوری افتتاح به بهرهبرداری رسید.
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دستاوردهای اجرای برنامه

گزارش عملکــرد سـه ســاله

خالقیت و نوآوری در جلب مشارکت های مردمی و خدمت رسانی به جامعه هدف

توصیف کیفی برنامه
با عنایت به گسترش روزافزون سازمان های مردم نهاد و مجموعه های فعال در عرصه های اجتماعی ،نوعی رقابت در جلب مشارکت
مردمی در جهت رفع مســائل اجتماعی و کمک به توســعه پایدار و رشد جامعه با همراهی و همکاری مردمی ایجاد شده است .در این
مســیر هر چند دغدغه و همراهی مردم در خدمت رسانی و حل مسائل اجتماعی حتی با بضاعت اندک فردی و خانوادگی قابل تقدیر
است اما جهت جلب مشارکت های مردمی در حوزه مد نظر نیازمند نوآوری های جدی و تغییر رویکرد می باشیم تا مددجویان سازمان
بیشترین و بهترین بهره و خدمات را از کمکهای مردمی در جهت رفع نیازها و بازتوانی خود داشته باشند.
همچنین رویکرد نوآوری و مشارکت جمعی در رفع تعداد آسیب های اجتماعی و ابزاری مناسب در رفع پایدار مشکالت محسوب می شود.

گزارش آماری
خدمت رسانی محتوایی به جامعه افراد دارای معلولیت با مشارکت فیلیمو
 ارائه محتوای تصویری و رسانه ای (فیلم ،سریال ،مستند و )... تخفیف  80درصدی فیلیمو ویژه افراد دارای معلولیت در سال 1399پویش تعاملی پازل همدلی
		
 تکمیل بزرگترین پازل دنیا با  600هزار قطعه توسط خیرین -اهدای  60هزار کوله پشتی و لوازم التحریر به دانش آموزان در سال 1399
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مشارکت در راه اندازی اپ همدلی
از طریــق ایــن نرم افزار افراد با دیدن تبلیغات صنایع و دیگر مجموعه های تولیدی ،اعتبار خود در ســامانه را افزایش می دهند و در
نهایت می توانند اعتبار ریالی تجمیع شده خود را در حوزه مورد نظر برای کمک به نیازمندان اهدا نمایند.
خدمت رسانی محتوایی به جامعه افراد دارای معلولیت با مشارکت فیلیمو
انعقــاد تفاهــم نامه با فیلیمو جهت ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت عالقه منــد و خانواده آن ها از تخفیف  80درصدی محتوای
فیلیمو و مناسب سازی فیلم ها و محتوای تصویری فیلیمو برای نابینایان و ناشنوایان
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گزارش عملکــرد سـه ســاله

پازل همدلی
دستاوردهای اجرای برنامه:
پویش تعاملی پازل همدلی در پاییز سال 1399
عقد تفاهم نامه و همکاری با انجمن صنفی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور
همکاری با موسسات خیریه نیک گامان جمشید و طلوع بی نشان ها
تامین  60هزار کوله پشتی و بسته های لوازم التحریر جهت دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی
تکمیل بزرگترین پازل دنیا بصورت نقشه ایران با  600هزار قطعه که امکان خرید حداقل یک قطعه به ارزش  100هزار ریال و
انتخاب محل مصرف مشارکت از سوی خیر به تفکیک استان از سوی عموم مردم وجود داشت.
در نهایت طرح موفق به جمع آوری  60میلیارد ریال مشارکت و توزیع  60هزار کوله پشتی و لوازم التحریر به ارزش  150میلیارد
ریال میان دانش آموزان شد.

298

بـا

 3000قطعه و بیشتر

بیش از  2000قطعه
بیش از  1000قطعه
بیش از  500قطعه

کمتر از  500قطعه
اردبیل
()554
خراسان شمالی
()733

گلستان
()828

گیالن
()2400
مازندران
()2600

خراسان رضوی
()7200

تهران
()2900

سمنـان
()575

کردستان
()2200

مرکزی
()945

اصفهـان
()2000
خراسان جنوبی
()352

چهارمحال و
بختیاری

()647

کهگیلویه و
بویراحمد

کرمانشاه
()1288
م
ایال )25
(9

خوزستـان
()3000

()339

کرمــان
()2100
فــارس
()2100

سیستان و بلوچستان
()3200

همدان
()667

لرستان
()631

یــزد
()1158

ربی
نغ
جا
ذربای )160
آ
(0

زنجان
()827

البرز قزوین
()1335( )3400

قـم
()346

آذربایجان شرقی
()1696

بوشهر
()721

هرمزگان
()1485

 -ارزش هرقطعه 100 :هزار ریال

 -در نهایت  1000کوله پشتی و اقالم مربوطه هم توسط برند لیمومی تقبل گردید

 -بر اساس نیت خیرین در مجموع  60هزار کوله پشتی میان دانش آموزان تحت پوشش در استان ها توزیع گردید
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ساماندهی داوطلبان و خدمات داوطلبانه

توصیف کیفی برنامه
از نشانههای مهم توسعه یافتگی جامعه ،وجود حس مسئولیت پذیری ،دستگیری از همنوع ،رسیدگی و توجه به نیازمندان میباشد.
مراکز تحت نظارت ســازمان بهزیستی و خانواده های تحت پوشش در بسیاری موارد بیش از کمک مالی و پرداخت یارانه و مستمری
و  ...به دانش ،تخصص ،تجربه و حضور و همراهی بسیاری از افراد جامعه جهت حل مشکالت و بازتوانی نیاز دارند.
در این راســتا ساماندهی و جذب داوطلبان در خدمت رسانی بهتر به جامعه هدف به ویژه مراکز حمایتی ،مراقبتی و خدماتی سازمان
از برنامه های مهم در جلب مشارکت های مردمی می باشد.

خدمات ارائه شده از سوی داوطلبان به ادارات ،مراکز و خانواده های تحت پوشش سازمان
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

627,339

سال 98

736,548

سال 99

855,652

نرخ رشد سال  99به :97

% 36
سال

99

98

97

جذبخدماتداوطلبانهارائهشدهاز سویموسساتخیریهجهتخدمترسانیبهتر بهجامعههدفسازمان
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

676,468

سال 98

759,027

سال 99

1,211,849

نرخ رشد سال  99به :97

% 79
سال

300

99

98

97

بـا

بهره مندی مددجویان سازمان در مراکز ،موسسات و خانواده ها از خدمات داوطلبان به ارزش  4,866,883میلیون ریال در سال
های  97تا 99
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گزارش عملکــرد سـه ســاله

تسهیل ازدواج مددجویان
توصیف کیفی برنامه
در جهت تسهیل شرایط ازدواج مددجویان تحت پوشش سازمان ،بودجه ای جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج و جهیزیه بر اساس شرایط آییننامه
مربوطه تخصیص داده می شــود .با توجه به هزینه های باالی اقالم مورد نیاز در جهیزیه مناســب نوعروسان ناگزیر به بهره گیری از مشارکت های
مردمی و کمک های خیرین در این زمینه می باشیم.

اعتبار مصوب کمک هزینه جهیزیه و ازدواج از محل اعتبارات سازمانی
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 97

58,200

سال 98

60,517

سال 99

55,832

سال ( 1400مصوب)

140,000

نرخ رشد سال  1400به :97

% 141

سال

1400

98

99

97

میزان اعطای اقالم هزینه جهیزیه از محل مشارکتهای مردمی
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 97

1,299

سال 98

1,130

سال 99

8,758

نرخ رشد سال  99به :97

% 574
سال
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99

98

97

بـا
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دستاوردهای اجرای برنامه
رشد  141درصدی بودجه و اعتبارات سالیانه کمک هزینه ازدواج و جهیزیه
رشد  5برابری حداقل میزان کمک هزینه ازدواج و جهیزیه برای هر نفر
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دفتر مشارکت های مردمی

برنامههای پیش رو
ایجاد بستر راه اندازی کددستوری اختصاصی سازمان بهزیستی ( * 123 -در انتظار تأیید بانک مرکزی)
ســاماندهی جذب و مصرف مشارکتهای مردمی در مراکز کودکان با همراهی شــرکت مشاوره مدیریتی جهت مدلسازی
هزینه-درآمد مشارکت های مردمی مراکز
ایجاد امکان توزیع هدفمند مبالغ مشارکت با تعیین نوع مصرف دقیق مبالغ در کارت خرید مددجو (با هدف ایجاد شفافیت
در هزینهکرد مشارکتهای مردمی)
طراحی سامانه گزارش جلب و مصرف مشارکتهای مردمی در سامانه مراکز خدمات بهزیستی ( +زندگی)
طراحی سامانه داوطلبین با همکاری جمعیت هالل احمر و سازمان نظام پزشکی
بهره برداری از دستگاه های هوشمند مستقر در مترو و پایانه های حمل و نقل به منظور انجام عملیات پرداخت الکترونیک
کمکهای مردمی از طریق شبکه شارژ کارت های الکترونیک حمل و نقل
سامانه حراج فصلی پوشاک ویژه مددجویان با مشارکت اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک

کالن پروژهها
ایجاد ســامانه و بستر جامع شــفافیت جلب مشارکتهای مردمی نقدی و غیرنقدی ادارات ،مراکز و عاملین جذب سازمان و
موسسات خیریه از طریق دستگاه های الکترونیکی
طراحی مجموعه سامانههای جمعسپاری مالی در جهت جذب مشارکتهای مردمی و شفافیت در هزینهکرد آن
سامانه جمع سپاری مالی مسکن (سقف همدلی)
سامانه جمع سپاری مالی حمایت از فرزندان سازمان
طراحی ســامانه جامع جلب مشــارکت های مردمی و ایجاد صندوق های الکترونیکی جلب مشــارکت مردمی بر بستر تلفن
همراه
طراحی پلتفرم نوآوری اجتماعی به منظور طراحی و تعریف مسائل اجتماعی سازمان و بهرهمندی از نوآوری شبکهها و جوانان
خالق و حمایت از استارت آپهای اجتماعی
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دفتر مسکن مددجویان
کمک به تامین مسکن افراد دارای معلولیت و نیازمندان 306 .....................................................

گزارش عملکــرد سـه ســاله

کمک به تامین مسکن افراد دارای معلولیت و نیازمندان
توصیف کیفی برنامه
بر اســاس مطالعات به عمل آمده بيشترین هزينه ماهيانه خانوارهاي دهکهاي پائين درآمدي شامل هزينههاي تامین مسکن بوده و
تأمين مسکن اين قشر از جامعه ،حذف هزينههاي سرسام آور را از سبد هزينه خانوار آنها در پي خواهد داشت .بنابراين توجه به اين
مهم گامي بنيادي ،در جهت توانمندســازي خانوارها و همچنین پيشــگيري از گسترش آسيبها و ناهنجاريهاي اجتماعي در سطح
جامعه خواهد بود.

بودجه کمک به تامین مسکن
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

468،000

سال 98

725،000

سال 99

872،000

سال 1400

10،995،000

نرخ رشد سال  1400به :97

%2249
سال

1400

98

99

97

عملکرد کمک به تامین مسکن
واحد
مسکونی

واحد مبنا :واحد مسکونی
سال 97

13360

سال 98

14721

سال 99

16999

نرخ رشد سال  99به :97

%27
سال

306

99

98

97

بـا

رشد  2249درصدی جذب بودجه و اعتبارات سالیانه طرح کمک به تامین مسکن افراد دارای معلولیت و نیازمندان
کمک به ساخت و تکمیل  45,080واحد مسکونی خانواده های تحت پوشش سازمان طی سال های  97تا 99
مشارکت با بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مسکن انقالب اسالمی به منظور کمک
به تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل دوعضو معلول
افزایش سقف کمک بالعوض به خانوارهای مورد نظر از مبلغ  60میلیون تومان به مبلغ  140میلیون تومان در مناطق شهری در سال 1399
افزایش کمک بالعوض فوق از مبلغ  36میلیون تومان به مبلغ  85میلیون تومان در مناطق روستایی.
مشارکت با صندوق توسعه ملی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی به منظور کمک به تامین مسکن  1000خانوار دارای ایتام تحت پوشش
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دفتر مسکن مددجویان

برنامههای پیش رو
مشارکت با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) جهت احداث مسکن برای افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار سه
دهک آخر درآمدی
همکاری با وزارت راه و شهرسازی به منظور کمک به تامین مسکن ساالنه  40هزار خانوار تحت پوشش فاقد مسکن

کالن پروژهها
پیگیری اتمام عملیات ساخت  34هزار واحد مسکونی دردست احداث در سطح کشور.
کمک به تامین مسکن  120هزار خانوار شهری تحت پوشش فاقد مسکن با همکاری با وزارت راه و شهرسازی
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دفتر اشتغال و کارآفرینی
پرداخت اعتبارات و یارانه در جهت تسهیلگری اشتغال جامعه هدف 310 .................................

گزارش عملکــرد سـه ســاله

پرداخت اعتبارات و یارانه در جهت تسهیلگری اشتغال جامعه هدف
توصیف کیفی برنامه
این برنامه در راســتای تحقق تکالیف قانونی مرتبط با توانمندسازی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و خروج آنها از چرخه
حمایتهای مستمر ،در سرفصلهای ذیل پیگیری و اجرا گردیده است.
 پرداخت تسهیالت پرداخت مشوق بیمه سهم خویش فرما پرداخت مشوق بیمه سهم کارفرما پرداخت مشوق یارانه ارتقاء کارایی افراد دارای معلولیت -بیمه پردازی از محل هدفمندی یارانه ها

جذب اعتبار کمک هزینه بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی مددجویان
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

467,092

سال 98

680,000

سال 99

1,088,480

سال 1400

1,683,000

نرخ رشد سال  1400به :97

%260

سال

1400

98

99

97

عملکرد پرداخت کمک هزینه بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی مددجویان
نفر

واحد مبنا :نفر
سال 97

22,734

سال 98

26,063

سال 99

30,398

نرخ رشد سال  99به :97

310

%34
سال

99

98

97

بـا

واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

29,101

سال 98

25,250

سال 99

243,306

سال 1400

250,000

نرخ رشد سال  1400به :97

%759

سال

1400

98

99

97

اعتبار ابالغی بانک ها تسهیالت اشتغال جامعه هدف
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

9,000,000

سال 98

15,000,000

سال 99

21,000,000

سال 1400

30,000,000

نرخ رشد سال  1400به :97

%233

سال

1400

98

99

97

اعتبار پرداختی تسهیالت اشتغال به جامعه هدف
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 97

4,250,000

سال 98

10,050,000

سال 99

17,500,000

نرخ رشد سال  99به :97

%311
سال

99

98

97
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جذب اعتبار کمک هزینه ارتقاء کارآیی معلوالن

گزارش عملکــرد سـه ســاله

درصد جذب اعتبار بانکی تسهیالت اشتغال جامعه هدف
درصد

واحد مبنا :درصد
سال 97

% 47

سال 98

% 67

سال 99

% 83
سال

99

98

97

عملکرد مجموع تسهیلگری اشتغال جامعه هدف
نفر

واحد مبنا :نفر
سال 97

50,477

سال 98

53,506

سال 99

60,739

نرخ رشد سال  99به :97

%20
سال

312

99

98

97

بـا

تسهیلگری اشتغال  164,722نفر از مددجویان سازمان از طریق اعطاء تسهیالت اشتغال در سال های  97تا 99
رشد  311درصدی تسهیالت پرداختی جهت تسهیل گری اشتغال مددجویان از محل اعتبارات بانکی
رشد  759درصدی جذب اعتبارات و بودجه کمک هزینه ارتقای کارآیی معلوالن
بهره مندی  7،553نفر از مددجویان معلول مشغول به کار سازمان از کمک هزینه ارتقای کارآیی معلوالن در سال های  79تا 99
پیگیری اجرای ماده  12قانون حمایت از حقوق معلوالن در سال  99در نتیجه افزایش مبلغ پرداختی برای هر مددجوی شاغل و
دارای معلولیت بر اساس شدت معلولیت (خفیف 30 :درصد؛ متوسط 40 :درصد و شدید و خیلی شدید 50 :درصد حقوق و دستمزد)
رشد  260درصدی جذب اعتبارات و بودجه کمک هزینه بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی مددجویان
بهره مندی  79,195نفر از مددجویان مشغول به کار از کمک هزینه بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی مددجویان در سال های  79تا 99
تصویب اساسنامه و مقدمات راه اندازی صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت
طراحی سامانه هوشمند اشتغال بهزیستی (سهاب)
طراحی مراکز فنی و حرفهای جوار بهزیستی با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای کشور
اختصاص فضای شهرداری ها برای فروشگاههای جامعه هدف با مشارکت سازمان شهرداری های وزارت کشور
تشکیل کمیسیون ويژه سازمان بهزیستی در اتاق تعاون ایران
راه اندازی هایپر صنایع دستی و هنری بهزیستی با مشارکت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی
مشارکت در فروش محصوالت تولیدی مددجویان با مشارکت شرکت نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران
راه اندازی کارخانه نوآوری بهزیستی با مشارکت پارک فناوری پردیس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
افزایش سقف وام کارفرمایی با همراهی و مشارکت معاونت اشتغال و کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره)
تشکیل حدود  400کارگاه تولیدی ماسک و ملزومات مبارزه با کرونا با اشتغال بالغ بر  5000نفر بدون اعطای تسهیالت
توافق با معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای استقرار افراد تحت پوشش به منظور فروش ماسک و ملزومات مبارزه
با کرونا در ایستگاههای مترو ،اتوبوسرانی ،تاکسیرانی و پایانه های مسافری درون شهری تهران
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دفتر اشتغال و کارآفرینی

برنامههای پیش رو
طراحی مراکز فنی و حرفه ای جوار بهزیستی با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای کشور
تشــکیل صندوق های تامین مالی خرد و صندوق های کســب و کار خرد برای افراد تحت پوشش (به عنوان محل انباشت
مازاد وامهای دریافتی متقاضیان و تامین پشتوانه مالی برای تثبیت و توسعه مشاغل در آینده)

کالن پروژهها
تســهیل ضمانت وام اشــتغال مددجویان بهزیســتی با تصویب اعطای وام با یک ضامن معتبر (اعتبارسنجی شده) دربرخی
بانکهای عامل
معافیت کلیه مددجویان تحت پوشــش بهزیستی از خدمات آموزشی (ثبت نام و )...دوره های توانمندسازی و مهارت آموزی
در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
تصویب امکان اعطای تســهیالت به حداقل یک عضو از خانوارهای آســیب دیده اجتماعی یا در معرض آسیب که مددجوی
بهزیستی نیستند ،با تعریف کد تک خدمتی اشتغال
الزام کلیه صندوق های ضمانت ســرمایه گذاری به منظور اختصاص بخشــی از ظرفیت خود به جامعه هدف بهزیستی برای
صدور گواهی ضمانت بانکی بدون تشریفات اداری و با معرفی سازمان بهزیستی
بیمه نمودن تسهیالت اشتغال در صورت فوت مددجوی بهزیستی
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دفتر امــــور موسســـات
و مراکز غیردولتــــی
ساماندهی مراکز و موسسات غیردولتی 316 .............................................................................

گزارش عملکــرد سـه ســاله

ساماندهی مراکز و موسسات غیردولتی
توصیف کیفی برنامه
در راســتای اجرای قوانین باال دستی و با هدف کاهش تصدیگری دولت و اســتفاده از پتانسیل و مشارکت بخش غیردولتی ،اجرای
وظایف غیرحاکمیتی ،توســعه مراکز و موسسات غیردولتی و نظارت بر عملکرد آنها با هدف افزایش کمی و کیفی خدمات رسانی به
جامعه هدف ،این سازمان بهزیستی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام می نماید.
 تدوین قوانین و دستورالعملهای الزم جهت صدور مجوز مراکز و موسسات غیردولتی و بازنگری ادواری برگزاری جلســات کمیســیون عالی (صدور و نظارت) و نظارت بر عملکرد کمیسیون های استانی (صدور و نظارت) به منظور توسعهمراکز غیردولتی و نظارت بر عملکرد آنها
 صدور مجوزهای ســازمان جهت تاسیس و اداره مراکز و موسســات غیردولتی (موافقت اصولی ،پروانه فعالیت ،پروانه مسئول فنی وپروانه تاسیس) در قالب بندهای ماده  26قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 شبکه سازی مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت بر اساس اهداف و وظایف آنها تدوین دوره های آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش صاحبان امتیاز موسسات غیردولتی و پیگیری برگزاری آنها -تکمیل و به روزرسانی سامانه های مربوط به مراجع برون سازمانی (مرتبط با مراکز و موسسات غیردولتی )

تعداد جلسات برگزار شده کمیسیون ماده 26
تعداد جلسه

واحد مبنا :تعداد جلسه
سال 97

751

سال 98

721

سال 99

872

نرخ رشد سال  99به :97

%16
سال

316

99

98

97

بـا

تعداد جلسه

واحد مبنا :تعداد جلسه
سال 97

531

سال 98

527

سال 99

435

نرخ رشد سال  99به :97

* %19

* با توجه به شرایط شیوع بیماری کووید 19-و تمدید مجوز موسسات
تا پایان تیر ماه سال  ،1400تقاضای صدور مجوز و جلسات نظارتی
مربوطه کاهش پیدا کرده است.

سال

99

98

97

تعداد پرونده های نظارتی مطروحه در کمیسیون
واحد مبنا :تعداد پرونده
سال 97

961

سال 98

924

سال 99

887

نرخ رشد سال  99به :97

تعداد پرونده

%8

* با توجه به شرایط شیوع بیماری کووید 19-و تمدید مجوز موسسات
تا پایان تیر ماه سال  ،1400تقاضای صدور مجوز و جلسات نظارتی
مربوطه کاهش پیدا کرده است.

سال

99

98

97
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تعداد مجوزهای صادره موسسات خیریه
میلیون ریال

واحد مبنا :تعداد مجوز
سال 97

13780

سال 98

11268

سال 99

14609

* با توجه به شرایط شیوع بیماری کووید 19-و تمدید مجوز موسسات
تا پایان تیر ماه سال  1400بدلیل محدودیتهای ناشی از آن ،تقاضای
صدور مجوز و جلسات نظارتی مربوطه کاهش پیدا کرده است.
سال

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
الکترونیکی شدن سامانه صدور و تمدید مجوزهای مراکز و موسسات غیردولتی
بررسی و اعطای  10,242پروانه تاسیس و پروانه فعالیت مراکز و موسسات غیردولتی در سال های  1397تا 1399
بازنگری دستورالعمل تاسیس  ،اداره و انحالل مراکز و موسسات غیردولتی در سال 1399
صدور و تمدید مجوز مراکز و موسســات غیردولتی از سال  1399بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه سنترز صورت می پذیرد
تا ضمن صرف جویی در زمان ،فرایند صدور بصورت یکسان و به دور از اعمال سلیقه صورت پذیرد.
تدوین طرح ارزشــیابی و رتبه بندی موسســات غیردولتی دارای مجوز از ســازمان بهزیســتی و اجرای آزمایشی آن در 6استان
منتخب (خراسانرضوی ،مازندران ،البرز ،تهران ،سیستان و بلوچستان ،یزد) و بررسی شاخصهای تخصصی و عمومی  1540موسسه
در استانهای پایلوت
رونمایی از سامانه صدور مجوز موسسات و مراکز غیردولتی تحت نظارت سازمان
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گزارش عملکــرد سـه ســاله

گزارش عملکرد سه ساله سازمان بهزیستی کشور

دفتر امــور موسســـات و مراکز غیردولتــی

برنامههای پیش رو
الکترونیکی نمودن فرایند نظارت بر عملکرد مراکز و موسسات غیردولتی
راه اندازی سامانه نظارت ،ارزشیابی و رتبه بندی موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان
یکپارچه سازی کلیه سامانه های مربوط به مراکز و موسسات غیردولتی در قالب یک سامانه جامع

کالن پروژهها
الکترونیکی نمودن بایگانی مستندات و مدارک مربوط به صاحبان امتیاز مراکز و موسسات غیردولتی دارای مجوز از سازمان
سامانه نظارت ،ارزشیابی و رتبه بندی موسسات و مراکز غیردولتی
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