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  مقدمه. 1

ر جريان تجارب گروه هاي هميار در برخي استان د1383سال نخستين بار در  ،*سالمت اجتماعي هاي ايگاهالگوي راه اندازي پ

گروه "ند كه توسط ت آموزشي، مشاوره و مددكاري بودابراي ارائه خدم ، مراكزياين پايگاه ها ابتدا،هاي كشور شكل گرفت. در 

سنجي و شدند. به تدريج، برخي فعاليت هاي اجتماع محور مانند نيازمديريت مي "هاي جمعيت همياران سالمت اجتماعي

تحليل وضعيت، اولويت بندي مسائل و مشكالت محلي، و انجام اقدامات گروهي و مشاركتي همراه با حمايت يابي از ذينفعان 

جمعيت با همفكري  1386سال ازمحلي در جهت كاستن از مسائل و مشكالت محلي در برخي از پايگاه ها به اجرا در آمد. 

ها و جزوات راهنمايي درباره نحوه تاسيس، مديريت و ورالعملسازمان بهزيستي، دستو كارشناسان همياران سالمت  اجتماعي 

ها و نظارت بر عملكرد اين پايگاه ها تهيه شده و مبناي عمل قرار گرفت. از آن مقطع تاكنون، چندين مرتبه، اين دستورالعمل

كه در اين معاونت با توجه به رويكرد اجتماعي حاضر  1شيوه نامه. جزواتِ راهنما مورد بازنگري و به روز رساني قرارگرفته است

  تدوين شده است. ،راهبردي سند

اعي، تالش شده است تا با بهره گيري از تجارب موفق و با هدف تقويت و در ويرايش جديد شيوه نامه پايگاه هاي سالمت اجتم

مبتني بر رويكرد توسعه ح شود. همچنين، گذشته بر طرف و اصال يهاكاستيپايداري پايگاه هاي سالمت اجتماعي، برخي 

قاي مشاركت شهروندي بدل قصد بر اين است تا پايگاه هاي سالمت اجتماعي به ظرفيتي كالبدي و محلي براي ارتمحلي، 

جمعيت همياران "از جمله  نهادمردمهاي سازمان فعاليت كه است جايگاهي ،اجتماعي سالمت پايگاهين اساس، بر ا شوند.

به عبارت . شد خواهد متمركز آن در اجتماعي آسيبهاي از پيشگيري ارتقاء سالمت اجتماعي و حوزه در "تماعيسالمت اج

بهزيستي و با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد، فعاليت هاي ارتقايي و پيشگيرانه  ديگر، قصد بر اين است كه با حمايت سازمان

  در سطوح محلي تجميع و تقويت شوند. 

سازمان  جلب مشاركتِ ها باتاسيس پايگاه منظور ها، بهوظايف كارشناس مسئول اداره كل بهزيستي استان ،نامهاين شيوه در 

پايگاه هاي سالمت  سازيفعالتاسيس و  مراحل وكار  فرايند .استآنها تشريح شده برعملكرد شيوه ي نظارت نهاد، و مردم هاي

                                                           
1

ترم ، مباني اني در سطح استان و شهرستان است و فرض بر اين است كه  كارشناسان محه نامه به جهت اجراي يك طرح عمليشيو . 

  نظري و رويكردهاي مشاركتي و تعاريف عملياتي را مي دانند.
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كه يكي از دو برنامه محوري معاونت پيشگيري " Community development"توسعه محلي رويكرد مبتني براجتماعي 

  از آسيب هاي اجتماعي است.
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  عملياتي اهداف. 2

هاي مردم نهاد محلي جهت ظرفيت سازي براي جلب مشاركت سازمان«هدف اصلي از اجراي اين طرح عبارت است از: 

براي تحقق اين هدف  ».جتماعي با رويكرد توسعه محليفعاليت در حوزه ارتقاء سالمت اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي ا

  كلي، دو هدف عملياتي مد نظر است:

 پيشگيرانه،فعاليت هاي  ظرفيت افزاييجهت تقويت و  ،به منابع هاي مردم نهادافزايش دسترسي سازمان .1

  موجود در سطح استان هاي مردم نهادسازمانبين موجود توزيع عادالنه منابع  .2

  . راهبردها3

  روش راهبردي مد نظر است: چهارعملياتي اين طرح، ت تحقق اهداف هج

  ها و منابع محلي و نهادهاي دولتيشناسايي ظرفيت .1

  شهروندان  توسعه و تجهيز منابع مورد نياز براي جلب مشاركت محلي .2

 خوان عمومي براي جلب مشاركت سازمان هاي مردم نهادفرا .3

 دهگانه عاليت هاي انعقاد تفاهم نامه، قرارداد و اقدام به ف .4

  اجراييپايش و نظارت بر فرايندهاي  .5
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  اجراي طرح مراحل. 4

  تنظيم شده اند:مرحله  10گانه فوق، فعاليت هاي اين طرح در قالب در راستاي اجراي راهبردهاي پنج

 ها شهرستاناستان و  ليت هاي موجود در سطحشناسايي قاب .1

 نيازمند به پايگاههاي ه شناسايي مناطق و محل .2

 اولويت بندي براي جانمايي پايگاه سالمت اجتماعي .3

 موجود هايظرفيت از برداري بهره جهت ي دولتينهادها مسئولين با رايزني و مذاكره .4

 همكاري در تاسيس پايگاه ها جلب برايزمان هاي مردم نهاد فراخوان سا .5

 زمان هاي مردم نهاد متقاضي همكاري ويت بندي سارزيابي و اولا .6

 شرايطداراي مردم نهاد هاي سازمان  با مهعقد تفاهم نا .7

 پايگاه سالمت اجتماعي و فعال سازي تاسيس و راه اندازي .8

  فرايند مستمر پايش .9

 پايگاه ها  رزشيابي عملكردا .10
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  براي تاسيس پايگاه هاي جديددهگانه شرح وظايف و فعاليت هاي . 5

 تشكل هاي دولتي و غير دولتي موجود)(مشتمل بر شناسايي قابليت هاي موجود در سطح شهرستان ها - 5-1

موظف است با انجام  وجود در سطح شهرستان ها، كارشناس شهرستان شناسايي قابليت هاي مبه منظور 

از جمله شهرداري، بخشداري، هالل   شهر و شهرستان ادارات مرتبطيا شركت در جلسات حضوري با  ، مذاكرهمكاتبه

جمع آوري  1بق پيوست شماره مطا را اطالعات مورد نيازر سازمان هاي ذيربط امداد و ساي احمر، شوراي شهر، كميته

 نمايد و به كارشناس استان ارائه دهد.

 ظرفيت ها، نيازها ، مسائل و آسيب هاي اجتماعي محله ها شناسايي  - 5-2

رفيت ها، بر اساس ظ موظف است فهرستي از مناطق و محله ها كارشناس استان از طريق كارشناسان شهرستان

 تهيه نمايد. 1، مطابق پيوست شماره محله ها نيازها و مسائل و آسيب هاي اجتماعي

 اولويت بندي براي جانمايي پايگاه سالمت اجتماعي - 5-3

تعيين محالت داراي اولويت و انتخاب مكان مناسب براي استقرار پايگاه سالمت اجتماعي بر عهده معاون پيشگيري استان 

دارد با مشورت و هماهنگي نمايندگان نهادهاي دولتي ذيربط و سازمان هاي غيردولتي فعال در سطح  است، اما ضرورت

 شهرستان و استان انجام شود.

 موجود  هاي ظرفيت از برداري بهره جهت نهادها مسئولين با رايزني و مذاكره -5-4

هاي دولتي در محله هاي داراي اولويت، الزم نهادساير در صورت وجود ظرفيت و امكانات مربوط به سازمان بهزيستي يا 

قالب عقد تفاهم است مذاكره و رايزني تكميلي براي بهره برداري از امكانات موجود به عنوان پايگاه سالمت اجتماعي در 

 انجام شود.از طريق كارشناس شهرستان نامه توسط كارشناس استان 

 ر تاسيس پايگاه هافراخوان سازمان هاي مردم نهاد براي همكاري د -5-5

ضروري است  يا ساير سازمان هاي مردم نهاد مرتبط) جمعيت همياران(جهت شناسايي سمن هاي داراي شرايط 

استان و يك روزنامه كثيراالنتشار استاني منتشر شود (مطابق  بهزيستيتارنماي اينترنتي درج آگهي در فراخواني در قالب 

داشته و در  استان را سازمان هاي مردم نهادي كه سابقه همكاري با بهزيستي). همچنين الزم است با 2پيوست شماره 

جلسه اي متن فراخوان و اهداف طرح به آنها نيز اطالع  ارند، مكاتبه انجام شده و درحوزه پيشگيري از آسيب ها فعاليت د

  رساني شود.  

 ارزيابي و اولويت بندي سازمان هاي مردم نهاد متقاضي همكاري  -5-6

 شوراي نظارتي توسط  3س از دريافت رزومه هاي سازمان هاي مردم نهاد الزم است نوع فعاليت آنها مطابق پيوست شماره پ

 اولويت انتخاب شوندداراي واجد شرايط و و سازمان هاي  استان ارزيابي شده
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سوابق  ،اعي باشدپايگاه سالمت اجتم 1واجد شرايط تاسيس بيش از سازمان مردم نهادي در صورتي كه  تبصره:

فعاليت ها و مستندات  قابل استناد را به ستاد كشوري ارسال فرماييد . تصميم گيري در اين مورد با نظر مدير و كارشناسان 

  اين دفتر خواهد بود.

  

 عقد تفاهم نامه با سازمان هاي مردم نهاد داراي شرايط - 7-5

، الزم است تفاهم نامه اي به منظور راه اندازي پايگاه ويت داراي واجد شرايط و اولپس از تعيين سازمان هاي مردم نهاد 

كه پروانه  ميان اداره كل بهزيستي استان و سازمان مردم نهاد منتخب، مرتبط و انجام فعاليت هاي سالمت اجتماعي 

 از بعد ( سال 1 حداكثر مه با هر سازمان مردم نهادمنعقد گردد. مدت عقد تفاهم نا، 26فعاليت از كميسيون ماده 

پيوست  مطابق ).ديده شده استقابليت تمديد براي استان و تاييد عملكرد توسط تيم نظارتي كه از سوي ستاد كشور  ارزشيابي

 است. 4شماره 

 و  استانداردهاي آن  تاسيس و راه اندازي پايگاه سالمت اجتماعي - 8-5

 معاونتالزم است  ؛اجتماعي در تامين فضاي پايگاه درصورت به نتيجه نرسيدن تالش هاي متقاضيان راه اندازي پايگاه سالمت 

تامين د. شده اقدام كن بارات پيش بينياعتدر قالب يا خريد كانكس اسيس پايگاه از طريق اجاره مكان نسبت به ت پيشگيري

واهد راه اندازي پايگاه سالمت خ  نيروي انساني و تجهيزات پايگاه به شرح زير از وظايف سازمان مردم نهاد متقاضي

  بود.

  نيروي انساني مورد نياز در پايگاه: -الف

 سال فعاليت در جامعه محلي و تحصيالت مرتبط، فرد معتبر و خوشنام در سطح محله. 2با سابقه حداقل  عالقمند و  مدير -

ع محور، نفر با سابقه تحصيالت علوم اجتماعي و انجام پژوهش هاي اجتماعي، اقدامات اجتما 2تسهيلگران اجتماعي حداقل  -

 افراد معتبر و خوشنام در سطح محله.

، داراي سابقه مرتبط تحصيالتوهي و اجتماعي)، با رنفر با توانايي برقراري ارتباطات قوي (بين فردي، گ 2روابط عمومي حداقل -

  فعاليت هاي رسانه اي.

  تجهيزات مورد نياز پايگاه:  -ب

نياز يك پايگاه از قبيل ميز و صندلي، وايت برد،  نوشت افزار، كامپيوتر، نات مورد سازمان مردم نهاد موظف است تجهيزات، ملزومات و امكا

توسط يكسان با فرمت تابلوي پايگاه سالمت اجتماعي  و پروژكتور و ... را فراهم نمايد. همچنيندوربين عكاسي يا فيلمبرداري، ويدئ

   و نصب آن اقدام نمايدارائه مي شود و سازمان مردم نهاد موظف به تهيه  استان كارشناس

  

  دستمزد نيروي انساني پايگاه: -ج

مربوط به تدوين  و نيز هزينه هاينسبت به تامين نيروي انساني و حق الزحمه آنها سازمان مردم نهاد موظف است 

  سطح استان و شهرستان  اقدام نمايد.  در طريق حمايت يابي ازپروژه هاي محلي 
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  : آموزش -د

آموزش جمله: زم است دوره هاي آموزشي از ازي مجريان و دست اندركاران پايگاه سالمت اجتماعي، البه منظور توانمندس 

 تسهيلگري اجتماعي، پروژه نويسي، اصول و مفاهيم مشاركتي اجرا شود.

 زمان هاي مردم نهاد در پايگاه هاآغاز فعاليت سا- 5-9

در حوزه ارتقاء سالمت اجتماعي و پيشگيري از  نهاد مردم انسازم محورهاي اصلي فعاليت هاي،»توسعه محلي«مطابق رويكرد 

محورهاي اصلي . است انتفاعي غير و مشاركت شهروندي، عام المنفعه، رويكرد توسعه محلي، بر مبتني آسيب هاي اجتماعي،

  فعاليت سمن ها در قالب پايگاه هاي سالمت اجتماعي شامل موارد زير است. 

  حوزه فعاليت: -الف

 المت اجتماعيارتقاء س -

 پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي -

 ارتقاء مشاركت شهروندي -

  توانمندسازي اجتماع محلي -

  

   محورهاي اصلي فعاليت: -ب

 نيازسنجي و اولويت بندي مسائل و مشكالت اجتماعي در سطح محله با مشاركت مطلعان محلي (همراه با به روز رساني ساالنه) .1

 ليشناسايي دارايي ها و ظرفيت هاي مح .2

 ترسيم نقشه آسيب هاي اجتماعي در سطح محله (همراه با به روز رساني ساالنه) .3

 انعكاس مسائل و آسيب هاي اجتماعي محله همراه با تجزيه و تحليل آن به مسئولين جهت برنامه ريزي و تصميم گيري .4

 تحليل و برنامه ريزي مشاركتي با همراهي ذينفعان محلي  .5

 ي براي ارتقاء سالمت اجتماعي و پيشگيري از آسيب هااجراي اقدامات جمعي و مشاركت .6

 زمينه سازي براي تشكيل و تقويت گروه ها و انجمن هاي محلي .7

 اجراي اقدامات و مداخالت جهت توانمند سازي گروه هاي در معرض آسيب .8

 حمايت يابي و برقراري ارتباط با نهادهاي محلي .9

 جعه شود.براي اطالعات بيشتر به جزوه طرح توسعه محلي مرا

 

 ارزشيابي عملكرد پايگاه ها  وپايش مستمر فرايند  - 10-5

و صورت ماهانه  به شهرستانكارشناسان در نهايت، به منظور پايش فرايند و ارزشيابي عملكرد پايگاه ها الزم است 

شماره پيوست ارزشيابي (پايش و كاربرگهاي به تمام پايگاه ها مراجعه كرده و كارشناس ستادي هر سه ماه يكبار، 

 به ستادكشوري ارائه شود.) را تكميل كنند و گزارش شش ماهه توسط معاونت پيشگيري استان 6
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س از انجام هر مرحله، كارشناس استان موظف است گزارش و مستندات مربوط به هر مرحله را طبق بديهي است پ :تذكر

  كند. ارسال كشوري براي ستاد به صورت فصلي(سه ماه يك بار) برنامه زمانبندي
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  جدول زمان بندي مراحل و فعاليت ها. 6

  در جدول زير، ترتيب و بازه زماني اجراي هر يك از مراحل و فعاليت ها به صورت ماهانه برآورد شده است:

  مراحل و فعاليت ها  رديف
  زمان بندي ماهانه

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

                        *  شناسايي قابليت هاي موجود در سطح شهرستان ها  1

                        *  شناسايي مناطق و محله هاي محروم و آسيب خيز  2

                        *  اولويت بندي براي جانمايي پايگاه سالمت اجتماعي  3

4  
مذاكره و رايزني با مسئولين نهادها جهت بهره برداري از 

  ظرفيت هاي موجود
*  *  *                    

5  
همكاري در تاسيس فراخوان سازمان هاي مردم نهاد براي 

  پايگاه ها
*                        

6  
ارزيابي و اولويت بندي سازمان هاي مردم نهاد متقاضي 

  همكاري
  *                      

                      *    عقد تفاهم نامه با سازمان هاي مردم نهاد داراي شرايط  7

                    *      فعال سازي پايگاه سالمت اجتماعي و  راه اندازي  8

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      ايند پايش مستمر فر  9

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ارزشيابي عملكرد پايگاه ها  10

  تواند طي يك ماه انجام شود.از نوع فعاليت هاي همزمان است كه مي 5تا 1فعاليت هاي رديف 
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  پايگاه سالمت اجتماعي بودجه اعتبارات و .7

مورد نياز به تفكيك  بودجهو  اعتبارات هاي جديد،يس و تجهيز پايگاه تاسو  موجود هاي پايگاه نگهداري و تقويتبه منظور 

  طبق شيوه نامه هاي ابالغي قابل پرداخت خواهد بود .سهم مشاركت سازمان مردم نهاد و سازمان بهزيستي

مكان  براي تامينها  از طريق جلب مشاركت نهادهاي ديگر مانند شهرداري هستندموظف ها بهزيستي در استان  ادارات *

همچنين الزم است براي درب محل تشكيل پايگاه با هماهنگي اداره بهزيستي استان تابلو  پايگاه سالمت اجتماعي اقدام نمايد.

   ويژه پايگاه سالمت اجتماعي نصب گردد.

 48*تبصره: استان موظف است به منظور توان افزايي نيروي انساني پايگاه هاي سالمت اجتماعي در سال حداقل 

  برگزار نمايد.  ويژه با جلب حمايت نهادهاي دولتي و غير دولتي و دانشگاهيانبه  عت آموزشسا
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  پيوست ها
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  كاربرگ شناسايي ظرفيت ها و نيازسنجي: 1پيوست شماره 

 ،و غيردولتي  در نهادهاي دولتي ي موجودو همچنين ظرفيت هامحله و آسيب هاي اجتماعي به منظور شناخت نيازها، مسائل 

 برايكارشناسان موظف هستند مطابق جدول زير اطالعات را به تفكيك محالت در سطح شهرستان ها جمع آوري كنند. 

 معرض در را آن كه محله بودن اي حاشيه و محروميت -1: دارد اولويت و ضرورت شاخص دو به توجه هدف محالتِ انتخاب

  .باشد مهيا مشاركت جلب امكان كه نهادي هاي ظرفيت حداقل از برخورداري -2 دهد؛ مي قرار اجتماعي هاي آسيب بروز

  محلهنام   شهر/ بخش  شهرستان
و  ، مسائلنيازها

  اجتماعيآسيب هاي 

  ظرفيت ها

مردم  هاي سازمان

  فعال نهاد

فضاي فيزيكي و يا 

  * منابع ساير

          

  

 

  

          

  

 

  

          

  

 

  

          

  

 

  

دولتي  و يا منابعي كه سازمان هاي حله مانند كتابخانه ها، پارك ، مساجد ، خيريه ها و امثالهمموجود در م فضاي فيزيكي *

  گذارند. براي همكاري به اشتراك مي
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: چارچوب فراخوان سازمان هاي مردم نهاد2 پيوست شماره  

  ردم نهاد و گروه هاي هميار تهيه شده است:متن پيشنهادي زير به عنوان نمونه براي فراخوان سازمان هاي م

  

  براي تاسيس پايگاه سالمت اجتماعي مردم نهاد هاي سازمان همكاري به دعوت فراخوان

 چشم با محلي هاي ظرفيت گسترش هدف تقويت و با بهزيستي سازمان ،جاري سال در تاسيس پايگاه سالمت اجتماعي ظورمن به

 استان دعوت سطح در فعال محور اجتماع تسهيلگري توانايي و تجربه داراي نهاد مردم هاي از سازمان اجتماعي سالمت ارتقاي انداز

 كه اجتماعي هاي آسيب از و پيشگيري توانمندسازي، شهروندي، مشاركت حوزه در فعال دمردم نها هاي د. سازمانكن مي همكاري به

برنامه به معاونت هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي  اين اجراي براي را خود تقاضا و پيشنهاد توانند مي دارند، محلي فعاليت سابقه

  .نمايند كل بهزيستي استان ارسال اداره

  از پايگاه ارفعاليت هاي مورد انتظ

 خدمات زير را  ارائه كند:با فعالسازي پايگاه سالمت اجتماعي در سطح محلي از سازمان مردم نهاد داوطلب انتظار مي رود كه 

 )ساالنه روزرساني به( محلي مطلعان مشاركت با محله سطح در اجتماعي مشكالت و مسائل بندي اولويت و نيازسنجي -

 محلي يها ظرفيت و ها دارايي شناسايي -

 )ساالنه رساني روز به(محله  سطح در اجتماعي هاي آسيب نقشه ترسيم -

  در محله آينده سال 5 تا 3 براي اجتماعي هاي آسيب وضعيت بيني تحليل و پيش -

 ها آسيب از پيشگيري و اجتماعي سالمت ارتقاء براي مشاركتي و اعتماد ساز  اقدامات اجراي -

 محلي ادهاينه با ارتباط برقراري و يابي حمايت -

 تدوين پروژه هاي محلي به صورت مشاركتي -

  نيروي انساني مورد نياز در پايگاه

از سازمان مردم نهاد داوطلب انتظار مي رود كه براي انجام فعاليت هاي پايگاه سالمت اجتماعي، نيروي انساني به شرح زير را تامين 

  نمايد:

 جامعه محلي و تحصيالت مرتبط، فرد معتبر و خوشنام در سطح محله.سال فعاليت در  2مدير عالقمند و  با سابقه حداقل  -

نفر با سابقه تحصيالت علوم اجتماعي و انجام پژوهش هاي اجتماعي، اقدامات اجتماع  2تسهيلگران اجتماعي حداقل  -

 محور، افراد معتبر و خوشنام در سطح محله.

(بين فردي، گروهي و اجتماعي)، با تحصيالت ارتباطات،  نفر با توانايي برقراري ارتباطات قوي 2روابط عمومي حداقل -

 داراي سابقه فعاليت هاي رسانه اي.

  تجهيزات مورد نياز پايگاه: 

سازمان مردم نهاد موظف است تجهيزات، ملزومات و امكانات مورد نياز يك پايگاه از قبيل ميز و صندلي، وايت برد،  نوشت افزار، 

  لمبرداري، ويدئو پروژكتور و ... را فراهم نمايد.كامپيوتر، دوربين عكاسي يا في

  شرايط همكاري سمن ها 

پايگاه  فعالسازي چگونگي خصوص در نامه پيشنهاديطرح خود را به همراه يرزومه كاري سازمانسازمان هاي مردم نهاد الزم است 

 اين درباره اظهارنظر و بررسي. ا ارسال نمايندبه ادارات كل بهزيستي استان ه محور، سالمت اجتماعي و انجام فعاليت هاي اجتماع

اصول و  -1سوابقي كه نشانگر برخورداري از دانش و تجربه در حوزه هاي  .استاستان  نظارتيشوراي اداره  بر عهده ها نامه طرح

دامات مبتني بر اق -3روش هاي شناسايي قابليت هاي محلي و توان افزايي اين قابليت ها، و  -2مباني رهيافت هاي مشاركتي، 

 رويكردهاي مشاركتي و  اجتماع محور، هستند از اولويت برخوردارند.
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  متقاضي همكاري : كاربرگ ارزيابي سازمان هاي مردم نهاد3پيوست شماره  

  تكميل شود:  سواالت زيربراي ارزيابي سازمان مردم نهاد و نيز طرح نامه هاي دريافتي الزم است 

  پايگاه سالمت اجتماعي واجد شرايط واگذاري كاربرگ ارزيابي سازمان مردم نهاد 

اساسنامه سازمان مردم نهاد با اهداف پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و توانمندسازي جامعه محلي  تا چه حد .1

 مرتبط است؟ 

 . بسيار خوب5    . خوب4    . متوسط3    . ضعيف2    . بسيار ضعيف1

 بر دارد؟شماره ثبت و  پروانه فعاليت معت آيا سازمان مردم نهاد .2

  . دارد2در دست اقدام است         . 1    ندارد. 0

سال) فعاليت در جامعه محلي با هدف پيشگيري از آسيب هاي  1 آيا هيات مديره سازمان مردم نهاد سابقه (حداقل .3

 اجتماعي و توانمندسازي جامعه محلي دارد؟ 

 . بلي 1    . خير0

سال) فعاليت در جامعه محلي با هدف پيشگيري از آسيب هاي  1 (حداقل آيا مديرعامل سازمان مردم نهاد سابقه .4

 اجتماعي و توانمندسازي جامعه محلي دارد؟  

 . بلي 1    . خير0

 اصلي هستند؟   در  سازمان مردم نهاد عضو فعال يا آيا تسهيلگران محلي .5

 . بلي 1    . خير0

 ؟ و نحوه اجرا چگونه استطرح از نظر پرداختن به ضرورت و اهميت مساله  .6

  . بسيار خوب5    . خوب4    . متوسط3    . ضعيف2    . بسيار ضعيف1

 

  تعلق مي گيرد؟ چه امتيازي  25تا  0به سازمان مردم نهاد به لحاظ سوابق فعاليت و طرح نامه، از در مجموع، 

...............................  

  

  امضاء                                                                               :اسامي شوراي مشورتي نظارتي استان
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  : نمونه تفاهم نامه با سازمان هاي مردم نهاد4پيوست شماره 

 خود ها و ضوابط ظرفيت ،نيازها اساس بر به را خود نامه تفاهم استان، بهزيستي است بهتر ،تفاهم نامه تنظيم شده نمونه عنوان به زير متن

  .كند تنظيم

  ه: ...................شمار

  تاريخ: .............

  همكاري براي راه اندازي پايگاه سالمت اجتماعي اهم نامهتف

  كليات

با رعايت كليه ضوابط و مقررات قانوني مرتبط، اين  و» پايگاه هاي سالمت اجتماعي فعال سازيتاسيس و «شيوه نامه در راستاي اجراي 

 با سمت ........................خانم  به نمايندگي آقاي / هزيستي استان ........................................ اداره كل بتفاهم نامه في ما بين 

 شماره تلفن...................... و ...................................................................................................... به نشاني................................. 

 / سازمان موسسه /انجمن ناميده مي شود و از سوي ديگر  اداره بهزيستيدر اين تفاهم نامه از اين پس  ................................. كه

و م ...................................... با شماره ملي ............................... خان آقاي /...................................................... به صاحب امتيازي / مديريت 

..............................................  به نشاني...................................... پروانه تاسيس  / پروانه فعاليت

سازمان كه در اين تفاهم نامه از اين پس .............................  شماره تلفن...................................................... ............................................

  ناميده مي شود با شرايط ذيل منعقد مي گردد. مردم نهاد 

  موضوع تفاهم نامه -1ماده 

كه در چارچوب قوانين و مقررات مرتبط با سازمان پايگاه سالمت اجتماعي  نامه  شيوهدر چارچوب  فعال سازيتاسيس، راه اندازي و 

  هزيستي كشور صورت مي پذيرد.ب

  مدت تفاهم نامه  -2ماده 

كه ساالنه  مي گردد،تعيين ....................... تا پايان .............................. كه از تاريخ است مدت اين تفاهم نامه از زمان شروع به مدت يكسال 

  قابل تمديد خواهد بود. 

  تبصره: در صورت اتمام مدت مذكور و عدم تمديد تفاهم نامه، اتمام و انجام كليه تعهدات موضوع تفاهم نامه براي طرفين الزامي است.

  بهزيستي استان)كل اداره ( طرف اولتعهدات  -3ماده 

 مت اجتماعي به دو شكل زير:يز پايگاه ساليس و تجهجهت تاسو پشتيباني  حمايت -1

 الف )تامين مكان براي سازمان هاي مردم نهاد فاقد مكان 

 ب )تجهيز سازمان هاي مردم نهاد       

  حمايت اداري و سازماني در جهت تسهيل فعاليت هاي پايگاه  -2

 مان مردم نهادساعته جهت ظرفيت سازي ساز 48تامين مدرس و هزينه هاي مالي برگزاري حداقل يك  دوره آموزشي  -3

  (سازمان مردم نهاد)تعهدات طرف دوم  -4ماده 

 ها و بخشنامه هاي تخصصي. مطابق با دستورالعمل مندرج در شيوه نامه رعايت دقيق ضوابط و مقررات اين  -1

 طبق شيوه نامه. و ارائه منظم به اداره بهزيستيكليه گزارشات  ثبت دقيق -2

 .9-5بند مرتبط با داخالت م يا فعاليت ها وحداقل دو پروژه ، اجراي  -3

  نحوه نظارت بر اجراي تفاهم نامه -5ماده 

نسبت به  شوراي مشورتي نظارتي استان (مطابق آيين نامه تشكيل شوراي مشورتي نظارتي،طرفين تفاهم نامه توافق نمودند با تشكيل 

اداره ماه يكبار به  3ه اقدام نمايند و گزارش آن را هرساير امور مربوط اجرايي نمودن تفاهم نامه و تنظيم قراردادهاي مورد نظر و انجام

  ارائه نمايند. بهزيستي 

  موارد فسخ تفاهم نامه -6ماده 
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ز طرف اداره ، تفاهم نامه اعمل ننمايد يا تاخير و تعلل ورزد به مفاد تفاهم نامه و تعهدات خود سازمان مردم نهاددر صورتي كه طرف 

ذكر  ا اعالم كتبي دو ماه قبل از فسخ باطرفين به فسخ اين تفاهم نامه موظفند بچنين در صورت تمايل هم .بهزيستي قابل فسخ خواهد بود

  داليل مراتب را به طرف مقابل اعالم نمايند. 

اينصورت حق فسخ  ، در غير(اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) نيست به واگذاري تعهدات خود به ديگري مجاز سازمان مردم نهاد:  1تبصره

  ا اخذ خسارات محفوظ خواهد بود.ب اهم نامه براي اداره بهزيستيتف

  : ضمانت هاي الزم براي حسن انجام كار در قرار داد ذكر خواهد شد. 2تبصره 

 در صورتيكه سازمان مردم نهاد تمال به ادامه فعاليت پايگاه سالمت اجتماعي بعد از اتمام قرارداد نداشته و يا قرارداد فسخ شود،: 3تبصره

  كليه تجهيزات خريداري شده جهت راه اندازي پايگاه در اختيار موسسه واجد شرايط ديگري قرار مي گيرد.

  

  ساز و كار حل و فصل اختالفات -7ماده 

دات موضوع تعلل در انجام تعه تاخير و ،اد تفاهم نامه يا نحوه انجام كاردرصورت بروز اختالف بين طرفين كه ناشي از تعبير و تفسير مف

در صورت عدم حصول نتيجه  حل و فصل خواهد شد. ، موضوع در كميته اجرايي موضوع ماده پنجم اين تفاهم نامه مطرح وتفاهم نامه باشد

  مراجعه نمايند. دفتر حقوقي سازمان هر يك از طرفين مي توانند به 

   -8ماده 

ي مابين طرفين منعقد خواهد جهت انجام كار موضوع تفاهم نامه فاين تفاهم نامه مشتمل بر قراردادها و الحاقيه هاي الزم خواهد بود كه 

  .گرديد

   –10ماده 

مبادله گرديده است و هر دو نسخه داراي اعتبار واحد  مضا ونسخه در تاريخ ............................ ا 2تبصره و در  2ماده،  9 ين تفاهم نامه درا

  .است

  

 مهناظر تفاهم نا       طرف دوم      طرف اول 
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  : حوزه و چارچوب فعاليت پايگاه هاي سالمت اجتماعي5پيوست شماره 

حوزه و محورهاي اصلي فعاليت سمن ها در قالب پايگاه هاي سالمت اجتماعي شامل موارد زير است. در » توسعه محلي«مطابق رويكرد 

نجمن ها و سازمان هاي مردم نهاد با چيستي و جريان اجراي طرح همياران سالمت و همچنين ظرفيت سازي همياران تالش مي شود تا ا

  چگونگي اين فعاليت ها بيشتر آشنا شوند. 

  حوزه فعاليت: -الف

 ارتقاء سالمت اجتماعي -

 پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي -

 ارتقاء مشاركت شهروندي -

  توانمندسازي اجتماع محلي -

  محورهاي اصلي فعاليت: -ب

 ه روز رساني ساالنه)همراه با ب( اجتماعي در سطح محله با مشاركت مطلعان محلينيازسنجي و اولويت بندي مسائل و مشكالت  -

 شناسايي دارايي ها و ظرفيت هاي محلي -

 ترسيم نقشه آسيب هاي اجتماعي در سطح محله (همراه با به روز رساني ساالنه) -

  برنامه ريزي مشاركتي با همراهي ذينفعان محليتحليل و  -

 كتي براي ارتقاء سالمت اجتماعي و پيشگيري از آسيب هااجراي اقدامات جمعي و مشار -

 زمينه سازي براي تشكيل و تقويت گروه ها و انجمن هاي محلي -

 حمايت يابي و برقراري ارتباط با نهادهاي محلي -

اليت جزئيات اجرايي اين فع، شايان ذكر است كه فعاليت فوق محورهاي در صورت آشنا نبودن سازمان هاي مردم نهاد با تذكر:

 ها در طرح ظرفيت سازي همياران ارائه مي شود.  

  :اهنيروي انساني مورد نياز در پايگ -ج

 .سال فعاليت در جامعه محلي و تحصيالت مرتبط، فرد معتبر و خوشنام در سطح محله 2مدير با سابقه حداقل  -

هاي اجتماعي، اقدامات اجتماع محور،  اجتماعي و انجام پژوهش علوم نفر با سابقه تحصيالت 2تسهيلگران اجتماعي حداقل  -

 .افراد معتبر و خوشنام در سطح محله

داراي سابقه ، دي، گوهي و اجتماعي)، با تحصيالت ارتباطاتنفر با توانايي برقراري ارتباطات قوي (بين فر 2روابط عمومي حداقل -

  فعاليت هاي رسانه اي.

   تجهيزات مورد نياز پايگاه: -د

ميز و صندلي، تابلو پايگاه سالمت اجتماعي، ف است تجهيزات، ملزومات و امكانات مورد نياز يك پايگاه از قبيل سازمان مردم نهاد موظ

  فيلمبرداري، ويدئو پروژكتور و ... را فراهم نمايد. يا، كامپيوتر، دوربين عكاسي وايت برد،  نوشت افزار
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  اجتماعيپايگاه هاي سالمت  ارزيابي و نظارت كاربرگ: 6پيوست شماره 

  كاربرگ نظارت و ارزيابي پايگاه هاي سالمت اجتماعي

  مشخصات عمومي

    نام استان و نام شهرستان

    نام پايگاه

    نام سازمان محلي گرداننده پايگاه

    نام مدير پايگاه (نماينده سازمان مردم نهاد)

    تاريخ آغاز فعاليت سازمان مردم نهاد در پايگاه

    نشاني پايگاه

    ماسشماره ت

  كيفيت عملكرد

 فعاليت ها
 دامنه ارزيابي كيفيت

 بسيارخوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف  فاقد عملكرد

 5 4 3 2 1  0 اطالع رساني فعاليت ها در حوزه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

 5 4 3 2 1  0 نيازسنجي و اولويت بندي مسائل و مشكالت اجتماعي در سطح محله

 5 4 3 2 1  0 ا و ظرفيت هاي محليشناسايي دارايي ه

 5 4 3 2 1  0 تهيه و به روز رساني نقشه اجتماعي محله

 5 4 3 2 1  0 مشاركتي تشكيل جلسات تحليل مسائل اجتماعي و برنامه ريزي

 5 4 3 2 1  0 سالمت اجتماعي و پيشگيري از آسيباجراي اقدامات مشاركتي براي ارتقاء 

 5 4 3 2 1  0 يت گروه ها و انجمن هاي محليزمينه سازي براي تشكيل و تقو

 5 4 3 2 1  0  حمايت يابي و برقراري ارتباط با نهادهاي محلي

  شرايط نيروي انساني

 مسئوليت ها
 دامنه ارزيابي كيفيت

 بسيارخوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف  فاقد نيرو

 5 4 3 2 1  0 مدير

 5 4 3 2 1  0  تسهيلگر اجتماعي

 5 4 3 2 1  0  روابط عمومي

  تجهيزات

 وسايل و ابزار
 دامنه ارزيابي كيفيت

 بسيارخوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف  وسايلفاقد 

 5 4 3 2 1  0  صندلي و ميز

 5 4 3 2 1  0  وايت برد

 5 4 3 2 1  0  كامپيوتر

 5 4 3 2 1  0  فيلمبرداري يا عكاسي دوربين

 5 4 3 2 1  0  پروژكتور ويدئو

  اه سالمت اجتماعي: امتياز نهايي پايگ

  

  نام و امضاء كارشناس مسئول
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  نامهچارچوب طرح: 7پيوست شماره 

  

  طرح:  عنوان

 پيشنهاد سمن نام

  دهنده

 نوع و ثبت تاريخ

  مجوز

 يا عامل مدير نام

  سمن نماينده

طرح ارائه تاريخ  مجموع بودجه 

 برآوردي

  

  

        

  مقدمه .1

  و ضرورت و طرح مسئله اهميت

  مباني پيشينه و .2

  سابقه و پيشينه تجربي، مباني نظري و مفهومي

  اهداف .3

  هدف كلي، اهداف جزئي و عملياتي

  دوره ظرفيت سازيگروه هدف  .4

  شرايط شركت كنندگان، نحوه انتخاب از مناطق مختلف استان

  و فعاليت ها  مراحل روش، .5

  ل، شرح فعاليت ها و تقسيم وظايفرويكرد و روش، فرايند و مراح

  انتظار وردم خروجي هاي .6

  ارزشيابي خدمات و خروجي هاي قابل شمارش و شرح

 برنامه زمان بندي .7

 جدول زمان بندي مراحل و فعاليت ها

  برآورد بودجه  .8

  تداركات و نيروي انساني، تجهيزات

  

  


