
 

 نحوه اجرای برنامه

توانمندسازی روش اصلی اجرای مدل مداخالت سالمت اجتماعی            

به همین علت این برنامه می تواند در بلند مدت              است.  مردم محلی 

 پایداری بیشتری داشته باشد.

برگزاری جلسات کمیته راهبری بر مبنای اولویتهای تعیین شده              

کمیته محلی صورت گرفته و مصوبات این کمیته توسط اعضای                

 کمیته محلی تا حصول به نتیجه پی گیری می شود.

حلقه اتصالی بین کمیته محلی و مسئولین          بنابر این کمیته راهبری   

نفر( و    2است. این کمیته متشکل از نمایندگان کمیته محلی )              

های اجتماعی در سطح    مسئولین مرتبط با سالمت اجتماعی و آسیب      

 باشد.  شهرستان می

یکی از اهداف این برنامه این است  که اعضای کمیته محلی نیازها و               

مشکالت مردم را به گوش مسئولین برسانند. همچنین تعامل و                

همکاری مستمری میان مردم ومسئولین برای ارتقاء سالمت                 

 اجتماعی محله شکل گیرد..

ی جلب مشارکت   گفته می شود که توانمندسازی مردم بهترین شیوه        

 عمومی در کاهش مشکالت اجتماعی است. به این دلیل که:

-مردم  مشکالت  وراهکارهای  محله خود را بهتر از دیگران می               .1

 شناسند.

نسبت به موضوع و محله خود احساس مالکیت داشته و برای                .2

 انجام کار احساس تعهد بیشتری دارند.

میزان پایداری برنامه از طریق جلب مشارکت مردم محلی بیشتر            .3

 خواهدبود. 

ای کوشا تبدیل   گر غیر فعال  به فعال محله      نقش مردم از مشاهده    .4

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف اصلي برنامه مداخالت سالمت اجتماعي:  

 ارتقای سالمت اجتماعی مردم محله 

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی محله 

 اهداف كاربردی برنامه:  

 های سالمتافزایش مشارکت مردم در برنامه 

 های مشترك بهبود ارتباط مسئولین با مردم جهت انجام پروژه 

      های محلی برای ارتقای سالمت     افزایش استفاده از منابع و داشته

 مردم

های گذشته، این واقعیت به تدریج پذیرفته شده است که اگر            طی دهه 

مند شوند   های توسعه اجتماعی و انسانی بهره      قرار باشد مردم از برنامه     

 خود آنها بایستی نقشی در این فرآیند داشته باشند.  

 های محليگیریالگوهای جلب مشاركت مردم در تصیم

  (working for the people).كار برای مردم1

دهند و در حد       مردم محلی اطالعات می       

گیرند. خیلی محدودی مورد مشورت قرار می      

-تصمیم گیری توسط مسئولین صورت می        

 گیرد.

  )(working with the peopleكار با مردم .2

سازمانهای را در اختیار     خود  مردم محلی منابع     

می گذارند. بنابراین امکان دارد مورد            بیرونی

مشورت قرار گیرند و اطالعاتی نیز به مسئولین          

بدهند. مدیریت و کنترل در دست مسئولین است     

 و عملیات و اجرا در سطح محلی است.

 

  (working by the people).كار توسط مردم 3

در این مدل تحلیل و اجرا در محل صورت            

می گیرد. فرایند حاوی گفتگوی همه سویه و         

مسئولین و محلی     میانبرنامه ریزی مشترك    

ها ست. مسئولین بیشتر نقش تسهیلگری          

این الگو تحت عنوان         فرایند را دارند.     

 شود.توانمندسازی محلی نیز مطرح می
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 تنها راه گذر از این صحرا، عبور با کاروان است.

 وظایف كمیته راهبری
تعیین و تقسیم وظایف برای اجرای پروژه های بین بخشی توسط               -

های مردم نهاد، و کمیته های        های مختلف دولتی، سازمان      دستگاه

 محلی

های اولیه و ثانویه در راستای  برنامه        جمع آوری ، ارایه و حفظ داده        -

 های اجرایی

های تخصصی ذیل کمیته اصلی و دعوت از افراد و          ایجاد زیر کمیته    -

های مردم  صاحبنظران مرتبط با موضوع. برای مثال اگر یکی از نیاز           

محله موضوع جوانان و نوجوانان است، در زیرکمیته جوانان و                  

هایی دعوت شود که با جوانان و نوجوانان          نوجوانان، باید از دستگاه    

 ارتباط دارند.

 

 برنامه مداخالت سالمت اجتماعی

 کمیته راهبری

Steering Committee 

 اعضای پیشنهادی جهت تصمیم گیری كمیته راهبری: 

 اعضای اصلی

 فرماندار رئیس کمیته راهبری

 معاون بهداشتی )رئیس مرکز بهداشت شهرستان( دبیر کمیته راهبری

 شهردار منطقه

 اداره ورزش و جوانان

 بهزیستی و اورژانس اجتماعی

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری

 نیروی انتظامی

 آموزش و پرورش

 کمیته امداد امام خمینی )ره(

 اداره فنی و حرفه ای

 اداره کار و رفاه اجتماعی

 نفر( 2نمایندگان کمیته محلی )

 توانند حضور یابند. و سایر ادارات بر حسب ضرورت می

 

          فرماندار محترم شهرستان به عنوان رییس کمیته راهبری و نماینده

معاونت بهداشتی دانشگاه )مرکز بهداشت( به عنوان دبیر کمیته می          

باشند. ابالغ اعضای کمیته راهبری توسط فرماندار و ابالغ اعضای             

 گردد.کمیته محلی توسط معاون بهداشتی صادر می

                زمان بندی تشکیل  و ترکیب جلسات کمیته راهبری برااساس

نیازهای مطرح شده توسط کمیته محلی و با هماهنگی تسهیلگر             

 محلی صورت می گیرد.

            تشکیل جلسات کمیته راهبری در محل فرمانداری شهرستان ودر

پاره ای موارد به منظور آشنایی نزدیک مسئولین با نیازها و                   

 مشکالت مردم در محله صورت می گردد.

 

 جمهوری اسالمی اریان
 وزارت بهداشت، ردمان و آموزش زپشکی

 دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتياد
 اداره سالمت اجتماعی

 دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی زدفول
 معاونت بهداشتی
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