
 ف از تشکیل کمیته راهبری:هد

هدف این است که مردم با مسئولین آشنا شوند و در 

این کمیته نیازها و مشکالت مردم توسط کمیته محلی 

مسئولین برسد تا با تعامل و همکاری یکدیگر به گوش 

راهکارهایی برای پیشبرد اهداف که همان ارتقاء 

سالمت اجتماعی  مردم است یافت شود. همچنین 

جهت تعیین و  تدوین و توافق بر راهکارهای اجرایی 

بهینه مربوط به سیاست گذاری، اولویت بندی و تعریف 

م با اهداف پروژه های نشأت گرفته از نیازهای مرد

 کوتاه مدت و بلندمدت اقداماتی صورت گیرد.
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نقش توانمندسازی مردم در کاهش آسیب های 

 اجتماعی:

توانمند سازی مردم بهترین شیوه ی  کاهش آسیب 

اجتماعی است چون خود مردم بهترین  -های روانی

نقش را در کاهش مشکالت دارند. پژوهش ها نیز نشان 

داده است هرجا که مردم وارد عمل شده اند در آن 

بخش یا موضوع نتیجه ی مطلوب حاصل شده است. 

زیرا مشکل منطقه را مشکل خودشان می دانند و در 

رفع آن تالش خواهند نمود. امید است که با همت و 

تالش فراگیر بتوانیم منطقه ای آباد و سالم داشته 

 باشیم.

 

 

 منبع:

دستورالعمل اجرایی مدل اجتماع محور ارتقای  

 سالمت اجتماعی
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طرح سالمت اجتماع محور در منطقه » 

 « اسدآبادی
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 تعریف سالمت اجتماعی:

سالمت اجتماعی مجموعه رفتارهای اجتماعی فردی 

است که اثرات شناخته شده و مثبتی  بر سالمت 

جسمی و روانی افراد دارد و موجبات ارتقای سازگاری 

 نهایت ایفای نقشفرد با محیط پیرامون و دراجتماعی 

 موثر در رفاه جامعه می شود.

ویژگی های جامعه ی دارای سالمت 

 اجتماعی:

جامعه ای دارای سالمت اجتماعی است که در آن 

امنیت روانی، فرهنگ غنی، حمایت اجتماعی و رفاه 

باشد. مردم آن جامعه  موجود اقتصادی و اجتماعی

بط دوستانه و در محیطی توانمند باشند و دارای روا

زندگی نمایند. در این اجتماع  سالم همراه با کار سالم

آموزش های مداوم طراحی شود و به افرادی خاص 

مانند زنان، کودکان و سالمندان توجه ویژه شود. 

سالمت اجتماعی در واقع هم دارای جنبه های فردی 

 و هم جنبه های اجتماعی می باشد.
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هدف از طرح مداخالت سالمت اجتماعی با 

 :رویکرد اجتماع محور

اعی هدف این طرح این است که مردم در امور اجتم

نمند شوند تا از داشته های خود مداخله نمایند و توا

مشکالت  عاری از محیطیو شهر خود برای ساختن 

اجتماعی تالش کنند تا اجتماعی با سالمت کامل 

 داشته باشند.

مشارکت مردم در طرح سالمت  اجتماع 

 محور:

می توانند در این طرح شرکت منطقه همه ی مردم 

کنند به شرط اینکه آموزش های الزم را در زمینه 

های حمایت یابی، مشارکت جویی، تسهیل گری، 

کارهای مشارکتی، کار تیمی، آسیب شناسی 

اجتماعی، مهارت های زندگی و غیره ببینند و در این 

همچنین همه ی اقشار منطقه در امر توانمند شوند. 

 هستند بخصوص اقشار آسیب پذیر .این طرح مدنظر 
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نحوه پیاده سازی طرح در محله و توانمند 

 سازی مردم:

ابتدا باید نمایندگانی از مردم تحت عنوان کمیته 

محلی انتخاب شوند که این کمیته شامل نمایندگانی 

از اقشار مختلف مردم هستند که در محله جزء 

این افراد تحت آموزش قرار می  معتمدین  می باشند.

گیرند تا خود توانمند شوند و بتوانند دیگران را نیز 

توانمند سازند. این گروه باید رابطه ی نزدیک با مردم 

داشته باشند و نیازهای مردم را با نظر خود آنان 

اولویت بندی نمایند تا بتوانند مشکالت اصلی منطقه 

کمیته راهبری به را بیابند و با مطرح کردن آن  در 

کمک مسئولین و خود مردم راهکارهایی برای حل 

مشکالت بیابند. در این طرح بیشترین نقش را خود 

 مردم و تشکل های محله ای دارند.
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