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  الرحمن الرحیماهللابسم 

  :پیشگفتار
 

نیکی خواهد، حاجت های مردم را در دست او وقتی خداوند برای بنده ای 
 )ص(حضرت رسول.   قرار می دهد

     
تـنوع ، تعـدد و ارتباط متقابل خدمات حوزه معاونت امور اجتماعی، آگاهی وشناخت از    
آنهـا را بـرای مدیران، کارشناسان ستادی و همکاران خدمت دهنده خدمات  ضروری و               

یه کناب خدمات حوزه معاونت امور اجتماعی       تدوین و ته  . اجتـناب ناپذیـرنموده اسـت       
ضمن باالتر بردن آگاهی های سازمانی      ) e-book(وارایه آن در قالب کتاب الکترونیکی       

و مردمـی،  ارتـباط واحدهـای  مختلف ستادی همچون دفتر آمار و فن آوری اطالعات                  
صورت را بـا معاونـت تسـهیل نمـوده  در جهـت ارایـه بهیـنه خدمات متنوع مذکور         ... و

 .  پذیرفته است
  مقام معظم رهبری ،     امید است در سال آغاز نهضت خدمت رسانی وبنابر رهنمودهای          

 در انجام وظایف خطیرمان که همانا ارائه خدمات اجتماعی مطلوبتر به نیازمندان،                
محرومان ، آسیب دیدگان اجتماعی و آحاد ملت شریف ایران می باشد ، توفیق داشته                 

 .باشیم
 
                معاون امور اجتماعی          

   دکتر سید حسن علم الهدایی       
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 فهرست خدمات دفتر امور شبه خانوادهفهرست خدمات دفتر امور شبه خانواده

 
 

 ٥------------------------------پذيرش كودكان بي سرپرست و فاقد سرپرست موثر با صالحيت   
 ٧-)خانه هاي تربيتي ( درماني به كودكان داراي مشكالت عاطفي ، رفتاري –ارائه خدمات تخصصي تربيتي  

 ٩---------------------------) سال٦ – ١٨( و نوجوانان  مراقبت و پرورش فرزندان در خانه كودكان 
 ١١----------------------------------------------------انجام امور مربوط به فرزند خواندگي   

 ١٣------------------------------------------مراقبت و پرورش فرزندان در خانه هاي مستقل  
 ١٥-----------------مراقبت از كودكان بي سرپرست داراي معلوليت در خانه هاي كودكان و نوجوانان   

 ١٧------------------------------------------------------اجراي طرح بيمه آتيه فرزندان  
 ١٩----------------------اجراي برنامه هاي فرهنگي و تربيتي جهت فرزندان مقيم مراكز شبانه روزي   

 ٢٢------) كمك هاي غير مستمر(حمايت هاي مادي و رفاهي به فرزندان تحت پوشش سازمان بهزيستي   
 ٢٤------------------------------پرداخت هزينه هاي دانشجويي به فرزندان دانشجو تحت پوشش    

 ٢٥-------------------------ايجاد مراكز مشاوره و همياري فرزندان ترخيص شده يا در شرف ترخيص    
 ٢٧--------------------كمك به ايجاد اشتغال پايدار براي فرزندان ترخيص شده و يا در شرف ترخيص      

 ٢٩------------------------------------------طرح ساماندهي و حمايت از فرزندان زندانيان  
 ٣١--------------------------------------------------------------سرپرست داوطلب  

 ٣٣-----------------------------------كمك به ايجاد و توسعه مراكز غير دولتي و هيأت امنايي 
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  پذيرش كودكان بي سرپرست و فاقد سرپرست موثر با صالحيتپذيرش كودكان بي سرپرست و فاقد سرپرست موثر با صالحيت
  

  : : ت ت معرفی خدممعرفی خدم

سـازمان بهزيسـتي بـا ايجاد مراكز شبانه روزي دولتي و غير دولتي براي كودكاني كه به دالئلي به                    
طـور دائـم يـا موقـت از سرپرسـتي موثر و با صالحيت محرومند ، سرپناهي مناسب و امن همراه با                       

ندگي خدمات و فعاليتهاي حرفه اي در جهت سالمت جسمي ، اجتماعي ، رواني و شرايط رشد و بال                 
 . معنوي و اجتماعي و علمي و همچنين خودكفائي را براي ايشان فراهم سازد 

  
  : : هدف هدف 

 حمايت و حفظ و مراقبت وصيانت از حقوق و كرامت و منافع كودكان و نوجوانان  
 اجتناب از اقامت دراز مدت  
  انتقال موقت يا دائم با نظارت حرفه اي به دامان خانواده 

  
  ::ندگان ندگان مشخصات عمومی خدمت گیرمشخصات عمومی خدمت گیر

كودكـان و نوجوانانـي كـه بـنابه دالئلي به طور دائم يا موقت از سرپرستي موثر و با صالحيت محروم                   
 گرديده اند

  
  : : مستندات قانونی خدمت مستندات قانونی خدمت 

 قـانون اساسـي و به منظور تامين موجبات برنامه ريزي     ٢٩ و   ٢١در جهـت تحقـق اهـداف اصـول          
خدماتـي و توسـعه دامنه اجرائي       ( اسـتاندارد   هماهنگـي ، نظـارت ، ارزشـيابي ، تهـيه سـمينارها و               

بـرنامه هـاي بهزيسـتي در زميـنه حمايت ، مراقبت و صيانت از حقوق كودكان بي سرپرست طي                    
 قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب       ١٣٧٥ و اصالحي    ١٣٥٩دسـتور العمل مصوب     

 . ابالغ گرديد  جهت اجراء به استانها ٥٢٥٤/٨٠٠به شماره ) قسمت كودكان  ( ١٣٧١
  ::شاخص های ارزیابی عملکرد شاخص های ارزیابی عملکرد 

 وضعيت كارشناسان بكار گرفته شده طبق ضوابط سازمان و استاندارد هاي دفتر  
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 فضاي مناسب فيزيكي  
 ميزان جذب اعتبارات در نظر گرفته شده به منظور هزينه نمودن در ارائه خدمات تعريف شده در مراكز  
 ائه خدمت تعداد افراد خدمت گيرنده و كيفيت ار 

  : : نحوه  نظارت سازمان بهزیستی به عملکرد خدمت دهندگان نحوه  نظارت سازمان بهزیستی به عملکرد خدمت دهندگان 

 بر اساس تحليل اطالعات ارسال شده از سوي مركز  
 )دفتر امور شبه خانواده ،  استان و شهرستان ها ( بازديد كارشناسان مسئول ستاد سازمان بهزيستي كشور  

  : : وظایف ستاد مرکزی وظایف ستاد مرکزی 

ري و تشكيل كارگاهها و همايشهاي آموزشي توجيهي با هدف باالتر طرح ريزي و برنامه ريزي جهت برگزا 
 بردن توانمنديهاي علمي ، اجرائي مديران ، كارشناسان و مددكاران و مربيان سازمان 

 تدوين و اصالح شاخص هاي عملكرد مراكز به همراه ارائه راهنمايي براي تكميل فرم عملكرد 
ام به منظور مقايسه عملكرد استانها و شهرستانهاي كشور در   ارائه بررسي عملكرد مراكز و ثبت امتياز هر كد 

 خدمت 
 دريافت و تدوين نظرات و پيشنهادات سازنده كارشناسان و كاركنان سازمان در سراسر كشور 
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 درماني به كودكان داراي مشكالت  درماني به كودكان داراي مشكالت ––ارائه خدمات تخصصي تربيتي ارائه خدمات تخصصي تربيتي 
  ))خانه هاي تربيتيخانه هاي تربيتي((عاطفي ، رفتاري عاطفي ، رفتاري 

  : : معرفی خدمت معرفی خدمت 

بـه خانـه هايي اطالق مي شود كه طبق وظايف سازمان و به منظور فراهم نمودن فرصت الزم براي                    
با )  اقتصادي و فرهنگي   – اجتماعـي    –خانوادگـي   (رشـد كودكانـي كـه بـه لحـاظ شـرايط محيطـي               

مشكالت عاطفي و رفتاري مواجه مي باشند و ايجاد شرايط بهتر براي پذيرش و جذب آنان در ميان                  
 . دكان مقيم مراكز شبانه روزي ، خانواده و جامعه ايجاد مي گردد ديگر كو

  
  : : هدف هدف 

ارائـه خدمات تخصصي مطلوب به كودكان داراي مشكالت عاطفي و رفتاري با هدف آماده سازي                
كودكـان و بازگشـت آنـان بـه خانواده ، شبه خانواده ، فرزند خواندگي و خانه هاي كودكان و نوجوانان                      

 ن بهزيستي تحت نظارت سازما
  

  : : مشخصات  عمومی خدمت گیرندگان مشخصات  عمومی خدمت گیرندگان 

به كودكاني اطالق مي شود كه بداليل مختلف از قبيل بي سرپرستي و با نداشتن سرپرست مؤثر و                  
بـا صالحيت و يا وجود سوء رفتار در خانواده و يا جامعه بطور موقت آمادگي و درايت اجتماعي و رواني                     

 درماني به منظور    –ت خدمات تخصصي در دوران گذار تربيتي        الزم را از دسـت داده و نيازمـند درياف         
 .  بازتواني رواني و رشد اجتماعي خويش مي باشند 

  
  ::پذیرش پذیرش 
  از طريق ستاد پذيرش و هماهنگي ، مراكز شبانه روزي ، مراكز نگهداري كودكان خياباني :معرفي 

 .را دارا مي باشد  كودك ٢٠ تا ١٥ بطور متوسط هر مركز ظرفيت پذيرش :ظرفيت پذيرش 
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  : : کارکنان مورد نیاز کارکنان مورد نیاز 

 نفر كودك يك نفر در هر شيفت كاري ، ١٠كارشـناس و مسـئول خانـه ، مربي امور تربيتي به ازاء هر             
، مددكار  ) پاره وقت (، روانشناس يك نفر ، روانپزشك يك نفر         ) پاره وقت (پزشـك عمومـي يك نفر       

  نفر  ٤اجتماعي يك نفر ، نيروهاي خدماتي 
  ::م مدت ارائه خدمت م مدت ارائه خدمت اتمااتما

تـا زمـان فراهم آمدن شرايط مناسب جهت پذيرش و جذب كودكان در ساير مراكز شبانه روزي و يا     
  .خانواده و جامعه 

  ::شاخصهای ارزیابی عملکرد شاخصهای ارزیابی عملکرد 
  گزارشات موجود در پرونده اجتماعي ، پزشكي 
 گزارشات مددكاري و روانشناسي 
 ستمر مطابق با دستورالعمل مراقبت از كودكان بي سرپرست گزارش منظم از بازديد كارشناسان و نظارت م 
 صورتجلسات كار تيمي 
 مصاحبه با كودكان 
 بهداشت رواني و رفع مشكالت عاطفي و رفتاري 

  : : نحوه نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان نحوه نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان 

 تحليل و بررسي اطالعات ارسال شده  
 ي ، استان و شهرستان بازديد كارشناسان مسئول ستاد سازمان بهزيست 
 مصاحبه و مراجعه به خدمت گيرندگان حاضر در مركز و يا ترخيص شده  

  : : سایر خدمات تعریف شده سازمان ، قابل ارائه به خدمت گیرندگان سایر خدمات تعریف شده سازمان ، قابل ارائه به خدمت گیرندگان 

انجام امور مددكاري جهت فراهم نمودن زمينه بازگشت كودك به خانواده خودي ، بستگان و يا خانواده  
 ري از اقامت بلند مدت كودك در مراكز شبانه روزي داوطلب به منظور جلوگي

 ارائه ساير خدمات مطابق با مباني دستورالعمل اجرايي مراقبت از كودكان بي سرپرست  

  : : وظایف ستاد مرکزی وظایف ستاد مرکزی 

برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي و همايش هاي آموزشي توجيهي به منظور ارتقاء سطح  
 ديران و كارشناسان سازمان در استانها و شهرستانها آگاهي هاي علمي ، اجرايي م

 بررسي عملكرد خانه ها و ثبت امتياز هر كدام به منظور مقايسه عملكرد استانها در ارائه خدمات  
 دريافت پيشنهادات و نظرات سازنده كارشناسان و كاركنان سازمان در سراسر كشور  
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  )) سال سال٦٦  ––  ١٨١٨((وجوانان وجوانان مراقبت و پرورش فرزندان در خانه كودكان و نمراقبت و پرورش فرزندان در خانه كودكان و ن

  
  : : معرفی خدمت معرفی خدمت 

سـازمان بهزيسـتي بـا ايجـاد خانـه هـاي كودكان و نوجوانان ، فرزنداني را كه بي سرپرست يا فاقد        
 .  سال سن دارند مورد پذيرش و مراقبت قرار مي دهد ٦ – ١٨سرپرست موثر مي باشند و 

  
  : : هدف هدف 

نه هاي كودكان و نوجوانان و جلوگيري از        فـراهم آوردن شـرايط مناسب زندگي براي فرزندان در خا          
 بروز آسيبهاي اجتماعي در ميان فرزندان 

  : : مشخصات عمومی خدمت گیرندگان مشخصات عمومی خدمت گیرندگان 

 سال سن دارند و به داليل متفاوت بي سرپرست و يا فاقد سرپرست             ٦-١٨كودكـان و نوجوانانـي كـه        
  . مؤثر مي باشند

  
  ::پذیرش پذیرش 

  : : معرفی خدمت گیرنده معرفی خدمت گیرنده 

  به سازمان بهزيستي معرفي مي گردند با ارائه حكم قضائي
  : : مدارک مورد نیاز مدارک مورد نیاز 

 معرفي نامه از سازمان بهزيستي 
  : : ظرفیت  پذیرش ظرفیت  پذیرش 

  فرزند نيز مي توانند تحت مراقبت و پرورش قرار گيرد  ٢٠در هر خانه به تناسب ظرفيت آن ، حداكثر 

  : : کارکنان مورد نیاز کارکنان مورد نیاز 

، روانشناس ، مددكار ، مربيان تربيتي و        تـيم تخصصـي كارشناسـي شـامل كارشناس مسئول خانه            
 . نيروهاي پشتيباني 

  : : مکان ارائه خدمت مکان ارائه خدمت 

واحـدي مسـكوني بـا نـام خانـه كودكان و نوجوانان است كه در يكي از مراكز سازمان بهزيستي ،              
 . براي مراقبت و پرورش فرزندان در نظر گرفته مي شود 
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  : : مقام تصمیم گیرنده در ارائه خدمت مقام تصمیم گیرنده در ارائه خدمت 

 شهرستان / خانواده استان كميته شبه 
  : : مدت زمان ارائه خدمت مدت زمان ارائه خدمت 

فـرزندان پسر تا رسيدن به خدمت مقدس سربازي ، پايان تحصيالت و كسب توانايي ادارة زندگي                 
 مستقل و فرزندان دختر تا پايان تحصيالت ، ازدواج ، اشتغال و توانايي ادارة زندگي مستقل  

  : : اتمام مدت ارائه خدمت اتمام مدت ارائه خدمت 

 ده يا بستگان سببي و نسبي  بازگشت به خانوا 
 فراهم آمدن شرايط زندگي مستقل   
 ازدواج  

  : : شاخص های ارزیابی عملکرد شاخص های ارزیابی عملکرد 

 وضعيت عملكرد نيروي انساني شاغل در خانه              
 فضاي فيزيكي اختصاص يافته در خانه  
 بافت و كيفيت عملكرد شبيه به خانواده                        
 يرنده و كيفيت ارائه خدمت تعداد افراد خدمت گ 

  : : نحوه نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان نحوه نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان 

 بر اساس تحليل اطالعات ارسال شده از خانه            
 بازديد كارشناسان مسئول ستاد سازمان بهزيستي كشور ، استان و شهرستان از خانه ها                  
 ر خانه مصاحبه و مراجعه به فرزندان حاضر د 

  : :  قابل ارائه به خدمت گیرندگان  قابل ارائه به خدمت گیرندگان سایر خدمات تعریف شده سازمان ،سایر خدمات تعریف شده سازمان ،
 . ارائه خدمات مشاوره و مددکاری و زمینه سازی جهت اشتغال ، استقالل و ازدواج یا ادامه تحصیل فرزندان 

  : : وظایف ستاد مرکزی وظایف ستاد مرکزی 

 يي كارشناسان سازمان برگزاري همايش هاي آموزشي به منظور باالتر بردن توانمنديهاي علمي ، اجرا 
 تدوين و اصالح شاخص هاي عملكرد خانه ها به همراه ارائه راهنمايي براي تكميل آن  
 بررسي عملكرد مراكز و ارزيابي عملكرد استانهاي كشور  
 دريافت و تدوين نظرات و پيشنهادهاي سازنده كارشناسان و كاركنان سازمان بهزيستي در سراسر كشور 
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  وط به فرزند خواندگي وط به فرزند خواندگي انجام امور مربانجام امور مرب

  : : معرفی خدمت معرفی خدمت 

واگـذاري دائمـي سرپرسـتي كودكـان بـدون ولـي شـناخته شـده تحـت سرپرسـتي سازمان به                      
 .  خانواده هاي متقاضي كه واجد شرايط قانون جاري حمايت از كودكان بي سرپرست باشند 

  
  : : هدف هدف 

 كمك به حفظ ساختار و صيانت خانواده  
 دك تأمين منافع مادي و معنوي كو 

  
  : : مشخصات عمومی خدمت گیرندگان مشخصات عمومی خدمت گیرندگان 

 زوجيني كه به هر دليل داراي فرزند نبوده و تمايل به نگهداري و مراقبت دائم از يك يا چند كودك را دارند 
 كودكاني كه بدون ولي شناخته شده هستند و تحت سرپرستي سازمان بهزيستي باشند  

  
  : : مستندات قانونی خدمت مستندات قانونی خدمت 

  قانون اساسي ٢١اصل  
  قانون اساسي٢٩اصل  
  ١٣٥٧قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب  

  
  ::پذیرش پذیرش 

   مدارک مورد نیاز مدارک مورد نیاز

•

•

•

•

•
•

•

 فتوكپي شناسنامه زوجين 
 سند ازدواج 
 گواهي عدم بچه دار شدن از پزشك متخصص زنان در مورد زوجه 
 گواهي پزشكي قانوني مبني بر بچه دار نشدن و عقيم بودن زوجين يا يكي از آنها  
 پرستي از مراجع قضايي ارائه حكم سر 
 گواهي برگ عدم سوء پيشينه كيفري براي زوجين با معرفي نامه از دادگاه مربوطه  
 گواهي سالمت جسم و روان از پزشكي قانوني  
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• گواهي تمكن مالي ، اعم از فيش حقوقي ، فتوكپي سند منزل يا كارخانه   

•
•

 گيردار گواهي سالمت از پزشك مبني بر عدم ابتالء به بيماريهاي وا 
 گواهي عدم اعتياد  

  ::مقام تصمیم گیرنده در ارائه خدمت مقام تصمیم گیرنده در ارائه خدمت 
 كميته شبه خانواده بهزيستي استان 

 

  ::خدمات جانبی خدمات جانبی 
 )بازديد از منزل ، ارائه گزارش مددكاري و مصاحبه با متقضيان(خدمات مددكاري  
 )مشاوره قبل از فرزند خواندگي و بعد از فرزند خواندگي(مشاوره فرزند خواندگي  
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  مراقبت و پرورش فرزندان در خانه هاي مستقل مراقبت و پرورش فرزندان در خانه هاي مستقل 

  : : معرفی خدمت معرفی خدمت 

 زمينه همزيستي خواهران و برادراني را كه در خانه       سـازمان بهزيستي با ايجاد خانه مستقل فرزندان ،        
 . هاي مختلف سازمان مورد مراقبت قرار گرفته اند ، در يك خانه مستقل و دركنار هم فراهم مي نمايد

  
  : : هدف هدف 

 ي خواهران و برادران در فضايي شبيه به خانواده          همزيست 
 پذيرش بخشي از مسئوليتهاي زندگي توسط فرزندان  

  
  : : مشخصات عمومی خدمت گیرندگان مشخصات عمومی خدمت گیرندگان 

خواهـران و برادرانـي كـه بـه داليـل مخـتلف بـي سرپرست يا فاقد سرپرست مؤثر مي باشند و به                    
 . ازمان مورد مراقبت و پرورش قرار گرفته اند صورت جداگانه در خانه هاي كودكان و نوجوانان س

  
  پذیرش پذیرش 

  : : معرفی خدمت گیرنده معرفی خدمت گیرنده 

 از سوي كارشناس مسئول خانه و با تأييد كميته شبه خانواده استان يا شهرستان 
  : : ظرفیت پذیرش ظرفیت پذیرش 

  نفر مي باشد ٧تعداد فرزندان مقيم در هر خانه مستقل حداكثر 
  

  : : مکان ارائه خدمت مکان ارائه خدمت 

 سب با تعداد فرزندان مقيم در آن با نام خانه مستقل فرزندان واحدي مسكوني متنا
  : : مقام تصمیم گیرنده در ارائه خدمت مقام تصمیم گیرنده در ارائه خدمت 

 شهرستان / كميته شبه خانواده استان 
  : : نحوه نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان نحوه نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان 

 بر اساس تحليل اطالعات ارسال شده از سوي كارشناس مسئول خانه         
 راجعه به فرزندان مقيم خانه مستقل مصاحبه و م 
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  : : سایر خدمت های تعریف شده سازمان ، قابل ارائه به خدمت گیرندگان سایر خدمت های تعریف شده سازمان ، قابل ارائه به خدمت گیرندگان 

 . ارائه خدمات مشاوره و مددكاري در هر زمينه اي كه فرزندان نياز داشته باشند 
  : : وظایف ستاد مرکزی وظایف ستاد مرکزی 

 هاي كارشناسان سازمان برنامه ريزي و برگزاري همايش هاي آموزشي جهت باالتر بردن توانمندي 
 بررسي عملكرد كارشناسان مسئول  
 دريافت و تدوين نظرات و پيشنهادهاي سازنده كارشناسان و كاركنان سازمان در سراسر كشور 
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مراقبت از كودكان بي سرپرست داراي معلوليت در خانه هاي مراقبت از كودكان بي سرپرست داراي معلوليت در خانه هاي 
  كودكان و نوجوانان كودكان و نوجوانان 

  : : معرفی خدمت معرفی خدمت 

راكز توانبخشي و خانه هاي كودكان و نوجوانان به منظور   شناسايي كودكان بي سرپرست ساكن در م      
 ارائه فرصتهاي برابر و رفع تبعيض نسبت به آنان 

  
  : : هدف هدف 

 ارائه خدمات تخصصي به كودكان بي سرپرست معلول با هدف فراهم نمودن فرصتهاي برابر  
ساني و مراقبت از باال بردن آگاهي و حساسيت و تقويت برنامه ريزي مشترك جهت ارتقاء سطح خدمت ر 

 كودكان بي سرپرست داراي معلوليت و رفع تبعيض نسبت به آنان 
ايجاد يك نظام هماهنگ جهت رعايت حقوق كودكان معلول و غير معلول ، ارائه فرصتهاي برابر از طريق  

 ايجاد مجموعه اي واحد با رعايت استانداردهاي مناسب و رعايت اصل شامل سازي 
  

  : : پذیرش پذیرش 

 طريق ستاد پذيرش و هماهنگي ، مراكز توانبخشي معرفي از 
  : : مدارک مورد نیاز مدارک مورد نیاز 

 مجوز از جانب دادگستري مبني بر بي سرپرستي كودكان 
  : : ظرفیت پذیرش ظرفیت پذیرش 

 ) اعم از اجتماعي و توانبخشي . (  كودك را دارا مي باشد ٢٠هر مركز ظرفيت پذيرش 
  : : کارکنان مورد نیاز کارکنان مورد نیاز 

 كودك يك نفر در هر شيفت       ١٠مربـي امور تربيتي به ازاء هر         مسـئول و كارشـناس امـور تربيتـي ،           
 .خدمات چهار نفر ) پاره وقت ( كاري ، مددكار اجتماعي ، روانشناس ، پزشك عمومي 

  : : مکان ارائه خدمت مکان ارائه خدمت 

 خانه هاي كودكان و نوجوانان و مراكز توانبخشي 
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  : : مدت زمان ارائه خدمت مدت زمان ارائه خدمت 

خـانواده خـودي ، بستگان ، فرزند خواندگي ،          تـا زمـان فـراهم شـدن زميـنه بازگشـت كـودك بـه                 
 خانواده هاي داوطلب

  : : مشخصات عمومی خدمت گیرندگان مشخصات عمومی خدمت گیرندگان 

كودكـان بـا معلوليت هاي متفاوت ذهني ، جسمي و يا رواني عاطفي كه به طور موقت يا دائم از                     
 .سرپرستي مؤثر و با صالحيت محروم باشند 

  ) : ) : ترخیص ترخیص ( ( اتمام مدت ارائه خدمت اتمام مدت ارائه خدمت 

 . ك به خانواده خودي ، بستگان ، فرزندخواندگي ، خانواده هاي داوطلببازگشت كود
  : : شاخص های ارزیابی عملکرد شاخص های ارزیابی عملکرد 

 گزارشات موجود در پرونده اجتماعي ، پزشكي  
 گزارشات مددكاري و روانشناسي  
 گزارش منظم از بازديد كارشناسان و نظارت مستمر مطابق با دستورالعمل مراقبت از كودكان بي سرپرست  
 صاحبه با كودكان م 

  ::نحوه نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان نحوه نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان 
 بر اساس تحليل اطالعات ارسال شده  
 بازديد كارشناسان مسئول ستاد سازمان بهزيستي كشور ، استان و شهرستان  
 مصاحبه و مراجعه به خدمت گيرندگان حاضر درمركز و يا ترخيص شده  

  :: ، قابل ارائه به خدمت گیرندگان  ، قابل ارائه به خدمت گیرندگان سایر خدمات تعریف شده سازمانسایر خدمات تعریف شده سازمان
انجام امور مشاوره و مددكاري جهت فراهم شدن زمينه بازگشت كودك به خانواده خودي ، بستگان ، فرزند  

 خواندگي يا خانواده هاي داوطلب 
 ارائه ساير خدمات مطابق با دستور العمل اجرايي مراقبت از كودكان بي سرپرست  

  : : وظایف ستاد مرکزی وظایف ستاد مرکزی 

 ريزي جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي و همايشهاي آموزشي توجيهي با هدف باال بردن سطح برنامه 
آگاهي هاي علمي و حرفه اي مديران ، كارشناسان ، مددكاران ، روانشناسان ، مربيان سازمان در سطح 

 استانها و شهرستانها 
  استانها در ارائه خدمت بررسي علمكرد خانه ها و ثبت امتياز هركدام به منظور مقايسه عملكرد 
 دريافت و تدوين نظرات و پيشنهادهاي سازنده كارشناسان و كاركنان سازمان در سراسر كشور  
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  اجراي طرح بيمه آتيه فرزندان اجراي طرح بيمه آتيه فرزندان 

  : : معرفی خدمت معرفی خدمت 

سـازمان بهزيسـتي بـه مـنظور رفع مشكالت مسكن ، ازدواج ، جهيزيه ، اشتغال و تحصيالت عالي                    
 ريال به شركت سهامي بيمه      ٠٠٠/٢٠٠ ماهيانه به ازاء هر كودك مبلغ        فـرزندان تحـت حمايـت خـود       

 . پرداخت مي نمايد و نوعي سرمايه گذاري دراز مدت براي فرزندان انجام مي دهد 
  

  : : هدف هدف 

ايجـاد سـرمايه اي مناسـب و مطمئن براي آتيه فرزندان كه پس از ترخيص اين سرمايه گذاري                   
 . سوب گردد پشتوانه محكمي براي آينده آنان مح

  
  : : مشخصات عمومی خدمت گیرندگان مشخصات عمومی خدمت گیرندگان 

فـرزندان تحـت پوشـش سـازمان بهزيسـتي كـه در خانـه هاي كودكان و نوجوانان مورد مراقبت و          
 . پرورش قرار مي گيرند و بي سرپرست مي باشند 

  
  : : مستندات قانونی خدمت مستندات قانونی خدمت 

ليه اسالم در جهت حفظ     به پيروي از تعاليم عا    :  قـانون تأميـن زنان و كودكان بي سرپرست           ١مـاده   
شئون و حقوق اجتماعي كودك بي سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسالمي و به منظور حمايت     

 .از كودكان بي سرپرست كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگر نيستند 
  

  : : پذیرش پذیرش 

 فـرزند بي سرپرست تحت پوشش سازمان از خدمت بيمه آتيه بهره مند              ٨٣٢ تعـداد    ٨٢در سـال    
 . ي گردند و در سالهاي آتي اين تعداد افزايش مي يابد م

  : : مقام تصمیم گیرنده در ارائه خدمت مقام تصمیم گیرنده در ارائه خدمت 

 دفتر شبه خانواده سازمان 
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  : : شاخص های ارزیابی عملکرد شاخص های ارزیابی عملکرد 

 تأمين اعتبارات جهت انعقاد قرار داد بيمه تامين آتيه فرزندان 
  ::نحوه نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان نحوه نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان 

 ساس تحليل اطالعات ارسال شده از مراكز استانهاي سراسر كشور بر ا
  : : سایر خدمات تعریف شده سازمان ، قابل ارائه به خدمت گیرندگان سایر خدمات تعریف شده سازمان ، قابل ارائه به خدمت گیرندگان 

 ساير خدمات مورد نياز زندگي فرزندان 
  : : وظایف ستاد مرکزی وظایف ستاد مرکزی 

 برنامه ريزي جهت افزايش تعداد فرزندان بيمه شده در سالهاي آتي  
 ز استانها نظارت بر عملكرد مراك 
 دريافت و تدوين نظرات كارشناسان و كاركنان استانها 
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اجراي برنامه هاي فرهنگي و تربيتي جهت فرزندان مقيم مراكز اجراي برنامه هاي فرهنگي و تربيتي جهت فرزندان مقيم مراكز 

  شبانه روزيشبانه روزي
  : : معرفی خدمت معرفی خدمت 

سـازمان بهزيسـتي كشـور بر اساس وظايف قانوني خويش در جهت ضرورت رشد و توسعه كمي و                   
ان و نوجوانان جامعة هدف در عرصه هاي فرهنگي و          كيفـي فرهنگ عمومي و مشاركت دادن كودك       

تقويـت فعاليـتهاي تربيتـي اقدام به برگزاري برنامه هاي فرهنگي و تربيتي تحت حمايت خويش                 
 . نموده است 

  
  : : هدف هدف 

ارتقـاء مـنظم  و مسـتمر فرهنگي ، اخالقي و اعتقادي كودكان و نوجوانان جامعة هدف با استفاده از                     
  هاي ديني و مباني حقوق كودك روشهاي علمي ، آموزه

  
  : : مشخصات  عمومی خدمت گیرندگان مشخصات  عمومی خدمت گیرندگان 

 . كودكاني كه بنابه داليلي ، فاقد سرپرست موثر و با صالحيت بوده و مقيم مركز شبانه روزي مي باشند
  

  ) ) نام ، شماره و متن قانون و دستور العمل نام ، شماره و متن قانون و دستور العمل : ( : ( مستندات قانونی خدمت مستندات قانونی خدمت 

به پيروي از تعاليم عاليه اسالم در جهت حفظ         :  سرپرست    قـانون تامين زنان و كودكان بي       ١مـاده   
شـئون و حقـوق اجتماعي زن و كودك بي سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسالمي و به منظور                     
اجـراي قسـمتي از اصـل بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران زنان و و كودكان                   

نيستند از حمايتهاي مقرر در اين قانون       بـي سرپرسـت كـه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري            
 . بهره مند خواهند شد 

  
  ::پذیرش پذیرش 

  : : ثبت  نام و معرفی خدمت گیرنده ثبت  نام و معرفی خدمت گیرنده 
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به صورت خود معرف ـ معرفي از استانهاي مجاور ـ از طريق معرفي مراجعي چون قوه قضائيه يا پزشكي قانوني       
  ٠٠٠و

  : : مدارک مورد نیاز مدارک مورد نیاز 

•
•

 ت گيرنده هر گونه مدرك مستدل جهت شناسايي خدم 
 معرفي نامه در صورت ارجاع از مراجع قانوني  

  : : کارکنان مورد نیاز کارکنان مورد نیاز 

 يك نفر در هر استان به عنوان نماينده و رابط شوراي برنامه ريزي امور فرهنگي ، تربيتي 
  : : مکان  ارائه خدمت مکان  ارائه خدمت 

 مراكز و خانه هاي كودكان و نوجوانان تحت حمايت سازمان بهزيستي 
  : :  در ارائه خدمت  در ارائه خدمت مقام  تصمیم  گیرندهمقام  تصمیم  گیرنده

 استان /  كميته شبه خانواده شهرستان  
 شوراي مركزي امور تربيتي و فرهنگي مستقر در ستاد بهزيستي  كشور  

  ) : ) : ترخیص ترخیص ( ( اتمام مدت ارائه خدمت اتمام مدت ارائه خدمت 

 بازگشت به خانواده يا بستگان سببي و نسبي  
 فراهم آمدن شرايط مناسب براي زندگي مستقل  
 ازدواج  

  : : ن بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان ن بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان نحوه نظارت سازمانحوه نظارت سازما

 ارزيابي مستمر وضعيت فرهنگي ، اخالقي و اعتقادي كودكان و نوجوانان با استفاده از روشهاي علمي و  
 مشاركتي 

 بازديد كارشناسان مسئول ستاد بهزيستي كشور ـ استان و شهرستان   
اصالح وضعيتهاي موجود و رسيدن به شرايط كنترل و ارزشيابي روشها و اقدامات انجام يافته فرهنگي براي  

 مطلوب 

  : : سایرخدمات تعریف شده سازمان قابل ارائه به خدمت گیرندگان سایرخدمات تعریف شده سازمان قابل ارائه به خدمت گیرندگان 

 توسعه خدمات مشاوره اي و مددكاري به منظور ارتقاء بهداشت رواني فرزندان 
  : : وظایف  ستاد مرکزی وظایف  ستاد مرکزی 

 . تدوين  و اصالح شاخص ها عملكرد به همراه ارائه راهنمايي  
 ت و تدوين نظرات و پيشنهادات سازنده كارشناسان و كاركنان درياف 
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طرح ريزي و برنامه ريزي جهت برگزاري  و تشكيل كالسها و همايشهاي آموزشي توجيهي با هدف ارتقاء  
 توانمندي هاي علمي و اجرايي كارشناسان رابط 
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حمايت هاي مادي و رفاهي به فرزندان تحت پوشش سازمان حمايت هاي مادي و رفاهي به فرزندان تحت پوشش سازمان 

  ))هاي غير مستمرهاي غير مستمر كمك  كمك ((بهزيستي بهزيستي 
  : : معرفی خدمت معرفی خدمت 

با توجه به اينكه سازمان بهزيستي كشور تنها متولي قانوني كودكان بي سرپرست در كشور شناخته                
مـي شود و مسئوليت تامين كلية نيازهاي آنان را عهده دار مي باشد در تخصيص اعتبارات   مي                    

لف مراقبت و پرورش حمايت بايسـت اولويـت ايـن بخـش را مـد نظـر قـرار داده تا در مراحل مخت          
 . ضروري جهت تامين رفاه ، سالمت ، رشد ، پرورش و زندگي مستقل فرزندان فراهم گردد 

  
  : : هدف هدف 

 تامين شرايط زندگي سالم و با عزت و كرامت با ايجاد شرايط رفاهي مناسب براي فرزندان 
  

  : : مشخصات عمومی خدمت گیرندگان مشخصات عمومی خدمت گیرندگان 

ئم يا موقت از سرپرستي مؤثر و با صالحيت محروم گرديده و پس             كودكاني كه بنابه دالئلي به طور دا      
 .از طي مراحل قانوني تحت حمايت و سرپرستي سازمان بهزيستي كشور قرار دارند 

  
  : : مستندات  قانونی خدمت مستندات  قانونی خدمت 

مـادة  يـك قـانون تاميـن زنـان و كودكـان بي سرپرست مبني بر حفظ شئون و حقوق اجتماعي                        
آثـار فقـر از جامعـة  اسالمي و در جهت اجراي قسمتي از اصل                كودكـان بـي سرپرسـت و زدودن         

بيسـت و يكـم قـانون اساسـي جمهـوري اسالمي ايران ، زنان و كودكان بي سرپرست كه تحت            
پوشـش قوانيـن حمايتـي ديگـري نيستند با توجه به مندرجات دستورالعمل اجرائي دفتر امور شبه                  

 . مند خواهند شد خانواده از حمايتهاي مقرر در اين قانون بهره 
  

  رسیدگی به امور رفاهی فرزندان و هزینه ها رسیدگی به امور رفاهی فرزندان و هزینه ها 

تامين هزينه پوشاك فرزندان در خانه هاي كودكان ، نزد دايه رضاعي ، خانواده و شبه خانواده با توجه به  
  ماه يك بار ٦مشاركت و نظر دهي آنان هر 
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 تقسيم بندي جدول دستور العمل پرداخت پول توجيبي  ماهيانه به فرزندان مقيم در خانه ها بر اساس 
 اجرائي 

 تهيه و تامين هزينة اياب و ذهاب فرزندان محصل و غير محصل به محل درس يا كار  
برنامه ريزي مناسب جهت ، اوقات فراغت فرزندان اردوهاي محلي ، كشوري و سياحتي و زيارتي و پرداخت  

 هزينه هاي مربوطه 
نام فرزندان مطابق با نياز هاي فردي و با هدف تامين فرصتهاي تامين كلية  هزينه هاي آموزشي و ثبت  

 . برابر و پرورشي مناسب و با عزت به فرزندان تحت حمايت سازمان در همه مقاطع تحصيلي 
پرداخت هزينه هاي بهداشتي فرزنداني به منظور تامين رشد سالم جسماني و رواني آنان شامل بهداشت  

 ره عمومي ، فردي ، درمان و مشاو
 پرداخت عيدي و ارائه جوايز به مناسبتهاي مختلف به فرزندان  
پرداخت هزينه به داية  رضاعي با توجه به رعايت اصول بهداشتي تغذيه و رشد و پرورش سالم كودك به  

 اشكال مختلف
 به منظور حمايت از استمرار زندگي كودكان در خانواده و) امداد ماهيانه ( پرداخت كمك هزينه زندگي  

 جلوگيري از ورود غير ضروري آنان به واحدهاي شبانه روزي 
 پرداخت كمك هزينة خريد لوازم ضروري زندگي  
 پرداخت كمك هزينة وديعه مسكن  
 پرداخت كمك هزينة دوره  كاريابي   
 پرداخت كمك هزينة ازدواج   
 پرداخت كمك هزينة تهية  سيسموني 
 ريال در راستاي تامين ٠٠٠/٥٠ منظم ماهيانه به مبلغ افتتاح حساب پس انداز در بانك مسكن و واريز 

 مسكن فرزندان تحت حمايت و سرپرستي سازمان 
 پرداخت كمك هزينه اشتغال  
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  پرداخت هزينه هاي دانشجويي به فرزندان دانشجو تحت پوشش پرداخت هزينه هاي دانشجويي به فرزندان دانشجو تحت پوشش 

  : : معرفی و هدف خدمت معرفی و هدف خدمت 

 هدف تامين فرصتهاي    كلـيه هزيـنه هـاي آموزشي و ثبت نام فرزندان مطابق نيازهاي فردي و با               
آموزشگاههاي مراكز  ، برابـر و پـرورش مناسـب و بـا عزت فرزندان در همه مقاطع از جمله دانشگاه                   

آمـوزش فني وحرفه اي همچنين هزينه هاي مربوط به استفاده از معلم تقويتي شركت در كالسهاي                 
رالعمل اجرايي بخش   كـنكور تهـيه وسـايل و ابزار و كتب آموزشي با ارائه مدارك مثبته طبق دستو                

 هزينه ها قابل پرداخت مي باشد 
  

  ::مشخصات عمومی خدمت گیرندگان مشخصات عمومی خدمت گیرندگان 
 پسران و دختران تحت حمايت و سرپرستي سازمان كه به دانشگاه راه يافته اند 

  
  ::مستندات قانونی خدمت مستندات قانونی خدمت 

  ٦/٧/٧٩  مورخ ٩٠٨٠٠ /٥٢٥٤دستورالعمل اجرايي مراقبت از كودكان بي سرپرست به شماره 
  

  م تصمیم گیرنده در ارائه خدمت م تصمیم گیرنده در ارائه خدمت مقامقا

 مددكار مربوطه و تأييد كارشناس ستادي شبه خانواده ، معاون امور اجتماعي و مدير كل استان 
  اتمام مدت ارائه خدمت اتمام مدت ارائه خدمت 

 .مدت زمان ارائه خدمت تا مادامي كه فرزند مشغول به تحصيل مي باشد 
  وظایف ستاد مرکزی وظایف ستاد مرکزی 

  تامين شرايط رفاهي مناسب در امر تحصيل 
 انتقال فرزندان در جامعه و حمايت ضروري جهت تامين رفاه  
 .هزينه ماهيانه هر فرزند بر طبق دستور العمل اجرايي دفتر پرداخت مي شود  
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ايجاد مراكز مشاوره و همياري فرزندان ترخيص شده يا در شرف ايجاد مراكز مشاوره و همياري فرزندان ترخيص شده يا در شرف 

  ترخيص ترخيص 
  : : معرفی خدمت معرفی خدمت 

 ترخيص و خارج نمودن آنان از       بـه مـنظور متعالـي سـاختن جوانـان ترخـيص شـده و يـا در شـرف                   
مشـكالت و افـتهاي احتمالـي و بـراي ايجـاد زميـنه هاي يك زندگي عادي و مصونيت از تبعات                     
منفي ناشي از اقامتهاي طوالني و يا ادواري در شبانه روزيها ، راهكارهاي مناسبي تدارك ديده شده                 

 . است 
  

  : : هدف هدف 

 ز فرزندان ترخيص شدهايجاد شبكه حمايتي مناسب اجتماعي و اقتصادي ا 
 ارائه خدمات مشاوره اي و مددكاري و ساماندهي و رفع مشكالت عمومي 
 كمك به رفع مشكالت متعددي كه فرزندان بعد از ترخيص با آن مواجه اند   
 ايجاد هماهنگي ستادي ميان بخش هاي اجرايي و فرزندان ترخيص شده  
 و مشاركت فرزندان ترخيص شده كمك به ايجاد تشكل هاي مورد نياز با هدف همياري  

  
  : : مشخصات  عمومی خدمت گیرندگان مشخصات  عمومی خدمت گیرندگان 

افـرادي كـه دوران كودكـي ، نوجواني و جواني خويش را تماماً يا مقاطعي از آن را در مراكز شبانه                      
 . روزي طي كرده و پس از اين دوران گذرا وارد جامعه مي شوند 

  
  : : مستندات قانونی خدمت مستندات قانونی خدمت 

 ستي كل كشورمصوبات قانوني سازمان بهزي
  

  ::پذیرش پذیرش 
هـريك از فـرزندان ترخيصـي مـي توانـند بصورت خود معرف به مراكز مراجعه نمايند و خواستار حل                     

 . مشكالتشان باشند 
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  ::ظرفیت مرکز ظرفیت مرکز 
ظرفيـت مركـز نـامحدود اسـت شـامل كلـيه فرزندان ترخيصي سازمان مي باشد كه كليه فرزندان                    

 . مي توانند از خدمات آن استفاده نمايند 
  : : کارکنان مورد نیاز کارکنان مورد نیاز 

يـك نفـر روانشـناس و يـك نفر مددكار اجتماعي ، كه اين كاركنان بايد از پرسنل رسمي سازمان       
 . بهزيستي باشند و همچنين آشنا به مسائل فرزندان شبانه روزي بوده فعاليت مي نمايند 

  : : مکان  ارائه خدمت مکان  ارائه خدمت 

 . ر باشد يك اتاق از فضاي ستاد سازمان مي تواند جوابگوي اين ام
  : : مقام  تصمیم  گیرنده در ارائه خدمت مقام  تصمیم  گیرنده در ارائه خدمت 

 كميته شبه خانواده بهزيستي  استان
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كمك به ايجاد اشتغال پايدار براي فرزندان ترخيص شده و يا در كمك به ايجاد اشتغال پايدار براي فرزندان ترخيص شده و يا در 
  شرف ترخيص شرف ترخيص 

  ::معرفی خدمت معرفی خدمت 
جمعيت هدف ، به نحوي كه در ازاي انجام آن          ) يا هر دو  ( بكـار گـيري توانائيهاي فكري يا جسمي         

 . فرد به استقالل نسبي مالي برسد شغل ، 
  

  ::اهداف اهداف 
  برنامه ريزي در راستاي قطع وابستگي جمعيت هدف از خدمات سازمان بهزيستي  
  هدايت جمعيت هدف به سوي خودكفائي از طريق اشتغال مولد و پايدار  
عتماد به نفس ،  عالوه بر جنبه اقتصادي ، جنبه درماني كار نيز از اهداف سازمان مي باشد كه منجر به ا 

 . خوداتكايي و تبديل استعدادهاي بالقوه به بالفعل مي گردد 
  

  ::مشخصات عمومی خدمت گیرندگان مشخصات عمومی خدمت گیرندگان 
فرزندان ترخيص شده و يا در شرف ترخيص مراكز شبانه روزي دولتي و غير دولتي كه نياز به حمايت                   

بهزيستي محول  هـاي اقتصـادي و اجتماعـي دارنـد و ايـن حمايـت مطابق با قوانين به سازمان                    
 . گرديده است 

  
  : : مستندات قانونی حمایت مستندات قانونی حمایت 

 قانون برنامه سوم    ٥٦ و   ٣٨قانون اساسي و مواد     ) بند دوم    (٤٣ و   ٢٨در راسـتاي تحقـق اصـول        
توسـعه و مـاده واحـده قـانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور و الحاقات و اصالحات اين قانون و                    

م آوردن زمينه هاي اشتغال و فعاليت مولد و پايدار          مصـوبات شوراي عالي اشتغال به منظور فراه       
جهـت خدمـت گـيرندگان تحـت پوشـش سـازمان و در جهـت حفظ كرامت انساني ، ايجاد امنيت                    
اجتماعـي و اقتصـادي و تأميـن شـرايط و موجبات اشتغال پايدار براي خود كفائي نسبي جمعيت        

 . هدف در نظر گرفته شده است 
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  : : تسهیالت اعطائی تسهیالت اعطائی 

 سهيالت به گروههاي هدف اعطاي ت 
 وام هاي اشتغال زايي  
 استفاده از تبصره هاي بودجه  
 اعطاي تسهيالت به مراكز ايجاد كننده اشتغال  
 يارانه هاي پرداخت هاي تشويقي  
 وامهاي بالعوض  

  ::منابع مالی اشتغال منابع مالی اشتغال 
 )٤ ،١١،٣( تبصره هاي بودجه  
 وجوه اداره شده  

  : : دستورالعملهای  فصل ششم دستورالعملهای  فصل ششم 

 اي قرض الحسنه اشتغال سازمان تاسيس خواهد شد صندوق ه 
 ) ٠٠٠وزارت تعاون و ( وام هاي اشتغال زايي ساير دستگاهها  
 صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي وزارت كار  
 مشاركت هاي مردمي سازمان  

  ::آموزش آموزش 
ل كميـته اشتغال استانها ملزم به تدوين برنامه آموزش براي جمعيت هدف و كاركنان حوزه اشتغا               

از طـريق معاونـت هـاي تخصصي هر استان مي باشد چگونگي تامين منابع و هزينه ها به موجب                    
 . آئين نامه اي است كه توسط شوراي معاونين هر استان تصويب مي شود 

  ::نظارت و ارزشیابی نظارت و ارزشیابی 
سـتاد اشـتغال بهزيستي كشور موظف به تدوين نظام نظارت و ارزشيابي كليه برنامه هاي مرتبط به                  

مي باشد و ستادهاي    ) مستقيم و غير مستقيم     (  اشتغال اعم از ارزشيابي عيني و اسنادي         موضـوع 
 .استاني موظف به اعمال اين شيوه در شهرستانها يا تغييرات مورد نياز در استان ها مي باشند 
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  طرح ساماندهي و حمايت از فرزندان زندانيان طرح ساماندهي و حمايت از فرزندان زندانيان 

  :   :   معرفی  خدمت معرفی  خدمت 

ودكان به همراه مادران زنداني خويش دربند نسوان زندانهاي  كشور ،            با توجه به حضور تعدادي از ك      
سـازمان بهزيسـتي  بـه عـنوان متولـي حمايت از حقوق كودكان و به منظور پيشگيري از آسيب                     
پذيـري ايـن كودكـان در هماهنگي با سازمان زندانها اقدام به ساماندهي فرزندان زندانيان جهت                 

 بستگان ، خانواده داوطلب و يا مراكز شبه خانواده سازمان بهزيستي            انتقال آنان به خانواده خودي ،     
 . كشور نموده است 

  
  :  :  هدف هدف 

 بستگان ، خانواده داوطلب خانه      انـتقال فـرزندان همـراه مـادران زنداني از محيط زندان به خانواده ،              
داوم ارتباط فرزندان با    هـاي  كودكان و نوجوانان و يا شير خوارگاه هاي خارج از بند با تاكيد بر حفظ و ت                   

 مادر خويش 
  

  :  :  مشخصات  خدمت گیرندگان مشخصات  خدمت گیرندگان 

 كلية فرزنداني كه همراه مادران زنداني خويش دربند نسوان زندان بسر مي برند  
  

  :  :  پذیرش پذیرش 

  فرزندان از طريق سازمان زندانها به ستاد پذيرش و هماهنگي سازمان بهزيستي :معرفي 
  خانه هاي كودكان و نوجوانان   متناسب با ظرفيت:ظرفيت  پذيرش 

  
  : : کارکنان مورد نیاز  کارکنان مورد نیاز  

 مطابق با چارت تشكيالتي خانه هاي كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 
  :  :  مکان ارائه خدمت مکان ارائه خدمت 

 خانه هاي كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 

 
29 



 
 
 
 

  : : مدت زمان ارائه خدمت مدت زمان ارائه خدمت 

گي و فراهم شدن زمينه بازگشت به       كـودك تا زمان انجام بررسي كامل وضعيت اجتماعي و خانواد          
 . خانواده خودي و بستگان و يا خانواده هاي داوطلب تحت مراقبت قرار مي گيرد 

  ) : ) : ترخیص ترخیص ( ( اتمام مدت ارائه خدمت اتمام مدت ارائه خدمت 

 تا زمان فراهم شدن زمينه بازگشت فرزند به خانواده خودي ، بستگان و ياخانواده هاي داوطلب 
  : : شاخص های ارزیابی عملکرد شاخص های ارزیابی عملکرد 

   فرزندان خدمت گيرنده و كيفيت ارائه خدمت به آنان تعداد 
  پزشكي گزارشات موجود در پرونده اجتماعي ، 
 گزارشات مددكاري و روانشناسي 
 صورت جلسات كميته هاي مشترك سازمان بهزيستي با سازمان زندانها  

  : : نحوه  نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان نحوه  نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد خدمت دهندگان 

 رسال شده تحليل و بررسي اطالعات ا 
 بازديد كارشناسان مسئول ستاد سازمان بهزيستي از مراكز شبه خانواده و مطالعة پرونده اين فرزندان  
 مصاحبه و مراجعه به خدمت گيرندگان حاضر درمراكز و يا ترخيص شده  

  : : سایر خدمات تعریف شده سازمان ،  قابل ارائه به خدمت گیرندگان سایر خدمات تعریف شده سازمان ،  قابل ارائه به خدمت گیرندگان 

المكان در جهت عفو مادران و يا اشكال ديگر گذراندن دوران محكوميت  انجام هماهنگي هاي الزم حتي ا 
خارج از زندان و حمايت هاي ضروري با تاييد مقامات قضايي امكان همزيستي فرزندان و مادران در سنين 

 . در همكاري نزديك با سازمان زندانها )  سال٠-٢(شيرخوارگي 
  به زندانها با هماهنگي مقامات قضايي و سازمان زندانها تالش در جهت پيشگيري از ورود ناخواسته كودكان 
در صورت صالحيت مادر در نگهداري فرزند و ترخيص از زندان و يا عفو مادر حمايتهاي ضروري جهت اشتغال  

 .، مسكن و حمايتهاي مادي و معنوي مطابق ضوابط دفتر امور زنان و خانواده صورت پذيرد 

  : : وظایف  ستاد مرکزی وظایف  ستاد مرکزی 

 كزي در اجراء پيگيري و نظارت طرح و هماهنگي هاي الزم با دفاتر ديگر نقش مر 
تشكيل كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان بهزيستي و سازمان زندانها جهت پيگيري و نظارت در  

 روند اجراي طرح در تمامي مراحل و بطور  مستمر 
 موجود و تالش در جهت رفع آن به بررسي عملكرد طرح در استان هاي كشور ، شناخت موانع و مشكالت 

 منظور بهبود كيفيت ارائه خدمات به اين گونه فرزندان 
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  سرپرست داوطلبسرپرست داوطلب

  ::معرفی خدمت معرفی خدمت 
 بـه شخص حقيقي يا حقوقي اطالق مي گردد كه به صورت داوطلبانه و با انگيزه هاي خير و معنوي                    

مطابق آئين نامه حمايت    بـه شـيوه هـاي گوناگون از كودكان بي سرپرست غير معلول و معلول                
 . نمايد 

  
  ::هدف هدف 

جلب حمايتهاي مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي خّير از كودكان بي سرپرست مي باشد ،                 
 . اين طرح حمايت مشخص و شفاف از فرد فرد  كودكان و نوجوانان را به طور ويژه مد نظر دارد 

  
  : : مشخصات عمومی خدمت گیرندگان مشخصات عمومی خدمت گیرندگان 

  شبانه روزي دولتي بهزيستي كودكان مقيم در مراكز 
 كودكان مقيم درمراكز هيأت امنايي و خيريه  
 كودكان مقيم در مراكز وابسته به ديگر نهادها  
 كودكان مقيم در خانواده كه بي سرپرست مي باشند  
 كودكان واگذار شده به بستگان سببي و نسبي و خانواده هاي دوطلب  
 كه زندگي مستقل دارند كودكان ترخيص شده از مراكز شبانه روزي  

  
  ::مستندات قانونی خدمت مستندات قانونی خدمت 

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ٢٩ و ٢١اصول 
  

  ::مراحل اجرایی طرح مراحل اجرایی طرح 
فعاليـتهاي اجرايـي طرح از طريق كميته استاني شامل مديران كل استانها ، مسئول مشاركتهاي                

ي و كارشناس شبه خانواده     مردمي استان ، معاونين امور اجتماعي و يك نفر كارشناس روابط عموم           
 . انجام مي پذيرد 
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 كارتها ، فرمهاي مشاركتي و كارتهاي حاوي اطالعات مربوط به فرزندان و افراد              :مـدارك  مـورد نـياز        
 خّير

  ::مکان ارائه خدمت مکان ارائه خدمت 
 كليه مراكز شبانه روزي فرزندان بي سرپرست 

  : : مقام تصمیم گیرنده در ارائه خدمت مقام تصمیم گیرنده در ارائه خدمت 

 كميته باز تواني استان 
  : : اخص های ارزیابی عملکرد اخص های ارزیابی عملکرد شش

 تعداد افراد خدمت گيرنده و كيفيت ارائه خدمت  
ميزان جلب مشاركتهاي مردمي در راستاي اجراي طرح و سوق دادن اين مشاركتها بسوي ارائه خدمات  

 پايدار به فرزندان
 ميزان آگاه سازي اقشار مختلف جامعه در ارتباط با طرح  

  : :  عملکرد خدمت دهندگان  عملکرد خدمت دهندگان نحوه  نظارت سازمان بهزیستی برنحوه  نظارت سازمان بهزیستی بر

 بر اساس تحليل اطالعات ارسال شده از سوي استانهاي مجري طرح  
 بررسي كيفيت خدمات ارائه شده از طريق بازديد كارشناسان مسئول ستاد بهزيستي كشور  

  : : وظایف ستاد مرکزی وظایف ستاد مرکزی 

د خّير توسط كميته هاي نظارت بر تهيه فرم هاي مشاركتي و كارتهاي حاوي اطالعات مربوط به فرزندان و افرا 
 استاني 

برنامه ريزي جهت برگزاري و تشكيل دوره هاي آموزشي با هدف افزايش توانمنديهاي علمي و اجرايي  
 مجريان طرح

 تهيه و تدوين شاخص هاي عملكرد و ارزيابي طرح  
 بررسي عملكرد استانها و تحليل اطالعات 
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  ت امنايي ت امنايي كمك به ايجاد و توسعه مراكز غير دولتي و هيأكمك به ايجاد و توسعه مراكز غير دولتي و هيأ

  : : معرفی خدمت معرفی خدمت 

تجمعـي از گـروههاي داوطلـب مردمـي مـي باشـد و ايـن تشكلهاي سازمان يافته غير دولتي و                
غيرانتفاعـي بـوده و هـدف فعاليـت آنهـا كسب درآمد نمي باشد بلكه رفع نياز جامعه يا گروهي از                      

 دولتي جهت   با توجه به طرح كوچك سازي در مراكز دولتي اين مؤسسات غير           . جامعـه هدف است     
 تشكيل شده و با ٢٣/٣/٨٠ايجـاد مراكـز شـبانه روزي اقـدام و بـر مبناي پذيرش اساسنامه مورخ               

 . رعايت ضوابط دستور العمل هاي سازمان فعاليت مي نمايند 
  

  : : هدف هدف 

كاهش نقش متمركز دولت در امور مددجويان و تحقق اهداف تشكلهاي غير دولتي در گسترش خدمات به  
 جامعه هدف 

 نجام فعاليتهاي مختلف بهزيستي توسط بخش غير دولتي و ارتقاء استاندارد خدمات در بخشهاي غيردولتي ا 
  تشويق و ترغيب بخش غير دولتي به ايجاد و توسعه مراكز شبانه روزيها و تقويت اهرم نظارت  
 ) كوچك سازي مراكز اردوگاهي ( كاهش تعداد فرزندان در مراكز دولتي  
 شاركت فعال مردم در حمايت از فرزندان تقويت طرحهاي م 

  
  ::مشخصات عمومی خدمت گیرندگان مشخصات عمومی خدمت گیرندگان 

 فرزندان مقيم مراكز شبانه روزي 
  

  : : مشخصات عمومی خدمت دهندگان مشخصات عمومی خدمت دهندگان 

متقاضـيان ايجـاد وگسـترش مراكز شبانه روزي به صورت هيأت امنائي كه داراي شخصيت حقوقي                 
 . باشند 

  : : مستندات قانونی خدمت مستندات قانونی خدمت 

يحـه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور اشاره شده است كه خدمات          در مـاده واحـده ال     
مـورد نظـر بـا جلب مشاركت و فعاليت گروههاي داوطلب و مؤسسات غير دولتي توسعه و تكميل                   

 .  مي باشد ١٠/٤/٥٩ مورخ ٥٨١٠شماره مصوبه اين اليحه . مي يابد 
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  تسهیالت اعطائی تسهیالت اعطائی 

راقبت و پرورش كودكان بي سرپرست كه در زمينه هاي نياز هاي            بـا توجه به ارائه خدمات در امر م        
 رعايت استانداردهاي  مناسب     تحصـيلي  و پرورشـي ، تغذيـه و بهداشت ، مددكاري و روانشناختي ،               

 . انساني آموزش ديده مي تواند از حمايت يارانه اي مناسب و تسهيالت اعطائي استفاده نمايند 
  بابت خريد ، وديعه مسكن و تجهيز و راه اندازي ١٣١٥٠٠ رديف اعطاي تسهيالت وام  از: الف  
   بابت خريد ، وديعه مسكن و تجهيز و راه اندازي ١٣١٧٠٠يارانه هاي بال عوض رديف : ب  
 ) ملت ( وجوه اداره شده نزد بانك عامل : ج  
 تبصره هاي بودجه : د 
اري فرزندان در مراكز غير دولتي        جهت سرانه نگهد    ٣٠٤٢٤اعتـبارات فصل پنجم برنامه      : هــ    

 مشاركتهاي مردمي 
 مشاركتهاي مردمي: و

 

  : : ساختار  نظارتی ساختار  نظارتی 

بهزيسـتي  اسـتانها مسـئول حسـن اجـراي آئين نامه ها و ساير ضوابط مربوط به نظارت وارزشيابي                     
د مسـتمر بـه كـار در اين مراكز مي باشند و كارشناسان تخصصي دفتر مربوطه هر زمان كه الزم بدانن                    

مـي توانـند از مركـز بـازديد به عمل آورند و فعاليتهاي مركز و چگونگي ارائه خدمات به فرزندان را                      
 .مورد بررسي و ارزشيابي قرار دهند 
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