
 مردم های آگاهی سطح تقویت

 

 توزیع بروشور در خصوص فعالیتهای صورت گرفته-

 سطح شهر در  نر و تبلیغاتنصب ب -

 اطالع رسانی از طریق سامانه پیامکی-

 ارائه دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و قوانین و مقررات در پورتال اداره کل بهزیستی هرمزگان -

ارائه اخبار و اطالع رسانی فعالیت ها در نشریات سراسری و محلی ، فضای مجازی و پورتال اداره 

 کل بهزیستی هرمزگان

طریق سامانه های الکترونیک  ،  گاهسازی و اطالع رسانی و آموزش از طریق رسانه های عمومیآ

 و سایت بهزیستی و فضای مجازی 

 شفاف سازی وظایف حوزه های تخصصی در ادارات-

اجرای برنامه ها و طرح های آموزشی پیشگیری از اعتیاد بصورت حضوری و استفاده از فضای -

رفتاری ، اجرای  –های کیان ، پازک ، ارتقاء توانمندی های شناختی  مجازی  در قالب ) طرح

کارزار های رسانه ای ( در محالت حاشیه ای و کم برخوردار و تبلیغات محلی) توزیع کاربین ها، 

 بنر (  در سطح استان –برشور،  پمفلت 

 توزیع  لیست  مشخصات کامل مراکز تحت نظارت  -

 یق نصب بنر و بیلبرد و تلویزیون شهری  در سطح استانمعرفی خط ملی اعتیاد از طر-

اجرای طرح های آگاهسازی در محالت بصورت اجتماع محور: توانمند سازی خانواده محور -

آگاهسازی زنان  –پیشگیری ازخودکشی  –مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران  –مادروکودک 

 رصد آسیب های اجتماعی –مشارکت اجتماعی زنان  –ودختران باتاکید برخودمراقبتی 

ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی در سطح مراکز مشاوره استان و خدمات مشاوره تلفنی -

، آموزش خانواده ، پیش از ازدواج ، مهارت های زندگی و حین ازدواج برای گروه هدف و 0841

و در سطح شهر ثبت گزارش عملکرد در سامانه مشاوره. ارائه خدمات آگاهسازی در صدا و سیما 

و  و محالت جهت عموم مردم، تهیه بروشور و کلیپهای آموزشی مربوط به خدمات دفتر مشاوره

 021همچنین اطالع رسانی مردم در رابطه با خدمات اورژانس اجتماعی 

اطالع رسانی و آگاهسازی جهت شرکت افراد واجد شرایط در برنامه های پیشگیری از -

تبلیغات محیطی و برنامه  -رسانه های و مجازی  –سایت سازمان  معلولیتها به مردم از طریق

 های مشترک با صدا و سیما


