مرکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیبدیده اجتماعی
دختران و زنان در معرض آسیبهای اجتماعی

دختران و زنان آسیبدیده اجتماعی
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اهداف
ایجاد امکانات و تسهیالت الزم بهمنظور بازپروری و
بازتوانی روانی ،اجتماعی خدمتگیرندگان

جلوگیری از گسترش مجدد آسیبهای اجتماعی و
بدآموزی خدمتگیرندگان در یک مکان

سهولت دسترسی به خانوادههای خدمتگیرندگان جهت
اخذ اطالعات بیشتر بهمنظور ترخیص آنان و پیگیری پس از
ترخیص آنان

روانشناسی

نحوه
ترخیص

روانپزشکی

بازگشت به خانواده
یا اقوام نزدیک

پزشکی

ازدواج
و تشکیل خانواده

پزشکی

ایجاد زندگی مستقل از
طریق ایجاد اشتغال و کاریابی

حقوقی

ارجاع به
سایر مرا کز ذیربط

 -1دفتر امور کودکان و نوجوانان (مهدهای کودک ،کودکان و
نوجوانان بدسرپرست)
 -2دفتر توانمندسازی خانواده و زنان (خانوادههای زن
سرپرست و سایر خانوادههای نیازمند)
 -3دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی (دختران و زنان
آسیبدیده ،کودکان خیابانی ،فرار از منزل ،زنان در معرض
خشونت)
 -4مرکز فوریتهای اجتماعی (اورژانساجتماعی) شامل:
خط تلفن  ،123خدمات سیار ،مرکز مداخله در بحران و
پایگاه خدمات اجتماعی برای مداخله و کنترل کودک آزاری،
همسرآزاری ،اقدام به خودکشی ،دختران و زنان در معرض
آسیبهای اجتماعی حاد ،و مشکالت حاد خانوادگی
رویکردها و راهبردهای اصلی معاونت امور اجتماعی که
سرلوحه برنامهریزیها و سیاستگذاریهای ساالنه
معاونت قرار میگیرد عبارتند از:
 -1توانمندسازی گروههای هدف -2حمایت طلبی
 -3بازاریابــی اجتماعــی - 4اقدامــات رســانه ای -5شــریکیابی
 -6جـــذب مناب ــع خ ــارج س ــازمانی  -7استانداردس ــازی
خدمــات -8ارزشــیابی خدمــات  -9توســعه همــکاری بــا بخــش
غیـــر دولتی(انتفاعی-تش ــکل ه ــای محل ــی( )CBOس ــازمان
ه ــای م ــردم نه ــاد()NGO
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مرکز حمایت و بازپروری
دختران و زنان
آسیبدیده اجتماعی

مددکاری اجتماعی

حوزه های اصلی فعالیت های معاونت امور اجتماعی

بسمهتعالی

ضرورت راهاندازی
مرکز بازپروری زنان آسیبدیده اجتماعی
در همــه جوامــع ،مســئله آســیب و فحشــا بــه طــرق مختلــف
وجودداشــته اســت جامعــه مــا نیــز ســالهای متمــادی
بــا مشــکل فحشــا و روســپیگری روبــهرو بــوده اســت بعــد از
پیــروزی انقــاب اســامی و فروپاشــی مرا کــز فحشــا متأســفانه بــا
شــکلهای متفــاوت در کشــور ادامــه و رشــد پیــدا کــرد .رشــد
آمارهــا نشــانگر شــیوع ایــن آســیباجتماعی در ســنین پاییــن
میباشــد کــه زنــگ خطــری جــدی بــرای جامعــه محســوب
شــده و در نتیجــه مســئولین را ملــزم بــه ارائــه راهکارهــای
مناســب جهــت مقابلــه بــا ایــن آســیباجتماعی نمــوده اســت.
در ایــن رابطــه مســئولیت حمایــت و بازپــروری دختــران و زنــان
آســیبدیده اجتماعــی و دختــران و زنــان در معــرض آســیب
اجتماعــی بهمنظــور اصــاح ،بازتوانــی و بازگشــت بــه زندگــی
ســالم اجتماعــی آنــان بــه ســازمان بهزیســتی کشــور وا گــذار
گردیــد.

 -3ماده  97قانون برنامه چهارم توسعه کشور
 -4آئیــن نامــه چتــر ایمنــی رفــاه اجتماعــی مصــوب هیــأت
وزیــران بــه شــماره  /20867ت 32343هـــ مــورخ 84/4/8
نحوه پذیرش
 -1معرفــی از ســوی مرا کــز مداخلــه در بحرانهــای فــردی،
خانوادگــی و اجتماعــی سراســر کشــور
 -2معرفی از طریق مراجع قضایی و نیروی انتظامی
 -3خودمعرف
شرایط ومدارک مورد نیازپذیرش
 -1داشــتن معرفــی نامــه از ســوی مرکــز مداخلــه در بحــران بــه
همــراه اصــل پرونــده کامــل مراجــع
 داشــتن معرفــی نامــه رســمی ممهــور بــه مهروامضــا مقــامقضایــی وپزشــک قانونــی مبنــی بروضعیتهایمــن ،بــارداری
ووضعیــت روان مراجــع در پرونــده الزامــی اســت
 -2داشتن حداقل  15سال سن
 در خصــوص مراجعینــی کــه کمتــر از  15ســال داشــته ومشــمول مرا کــز بازپــروری مــی باشــند کمیتــه امــور آســیب
دیــدگان اجتماعــی اســتان بایســتی تصمیــم گیــری نمایــد.
 -3نداشــتن بیمــاری شــدید روانــی ومعلولیــت ذهنــی شــدید
کــه نیــاز بــه مراقبــت ویــژه دارنــد.
-4نداشتن اعتیاد به مواد مخدر ،داروها و ...

مبانی قانونی
 -1مــاده واحــده الیحــه قانونــی راجــع بــه تشــکیل ســازمان
بهزیســتی کشــور مصــوب مــورخ  1359/3/24شــورای
انقــاب باالحــاق اصالحیــه  24مــرداد مــاه  1359و اصالحــات
و الحاقــات بعمــل آمــده جلســه  1375/11/19مجلــس شــورای
اســامی در خصــوص تجدیــد تربیــت منحرفیــن اجتماعــی (
آســیب دیــدگان اجتماعــی )
 -2آئیــن نامــه اجرایــی مصــوب هیــأت محتــرم وزیــران بــه
شــماره /60615ت  / 85ﻫ مــورخ  71/3/3در رابطــه بــا
دختــران و زنــان در معــرض آســیب اجتماعــی حــاد و زنــان
آســیب دیــده اجتماعــی مســئولیت بازپــروری بــه منظــور
اصــاح ،بازتوانــی و بازگشــت بــه زندگــی ســالم اجتماعــی آ نــان
بــه ســازمان بهزیســتی کشــور وا گــذار گردیــد

خدمات تخصصی مرکز
بــرای انجــام امورتخصصصــی در هــر مرکــز واحدهایــی بــه شــرح
ذیــل تشــکیل میگــردد:
-1واحدمددکاری اجتماعی
-2واحد روانشناسی
-3واحد بهداشتی و درمانی
 -4واحدمراقبتی
-5تیــم تخصصــی شــامل (مســئول مرکــز ،مــددکار اجتماعــی،
روانشــناس ،روانپزشــک و پزشــک)
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واحــد مــددکاری اجتماعــی متشــکل از مــددکاران اجتماعــیمرکــز میباشــد کــه فعالیتهــای ایــن واحــد بایســتی برپایــه
مــددکاری فــردی ،گروهــی و جامع ـهای صــورت پذیــرد و
برحســب شــرایط روانــی ،خانوادگــی و اجتماعــی مراجــع
برنامهریــزی واقدامــات الزم بهمنظــور توانمندســازی مراجــع
بــا همــکاری وهماهنگــی ســایر واحدهــای مرکــز واعضــای تیــم
تخصصــی توســط ایــن واحــد صــورت پذیــرد.
 واحــد روانشناســی متشــکل از روانشناســان مرکــز مــی باشــدکــه کلیــه امــور مربــوط بــه ارزیابــی روانشــناختی خدمــت
گیرنــدگان را در طــول بازپــروری و پیگیــری وانجــام برنامههــای
بهداشــت روانــی درمرکــز را بهعهــده دارد و فعالیتهــای ایــن
واحــد بــا عملکــرد ســایر واحدهــای مرکــز و تیــم تخصصــی
مرتبــط مــی باشــد.
 واحــد بهداشــتی و درمانــی مرکــز متشــکل از روانپزشــک،پزشــک و پرســتار مــی باشــد وکلیــه امــور مربــوط بــه مســائل
بهداشــتی و درمانــی خدمــت گیرنــدگان را بــه عهــده دارد
وفعالیتهــای ایــن واحــد بــا فعالیتهــای ســایر واحدهــای
مرکــز وتیــم تخصصــی ارتبــاط دارد.
واحد مراقبتی متشکل از مربیان مرکز می باشد . ارائــه خدمــات حقوقــی مــورد نیــاز بــه مراجعیــن بــا اســتفادهاز واحــد حقوقــی مرکــز مداخلــه در بحــران صــورت مــی پذیــرد.

از اعضــای تیــم تخصصــی بــه عنــوان مســئول گــروه و یــا توســط
خــود ایشــان موضــوع در جلســه فــوق العــاده مطــرح و اتخــاذ
تصمیــم میگــردد.
 -3تیــم تخصصــی بــا بررســی شــرایط فــردی و امکانــات
اجتماعــی و زمینههــای خانوادگــی مراجــع ترخیــص وی را
تاییــد و یــا رد مینمایــد.
پیگیری پس از ترخیص
مددکار اجتماعی مرکز موظف است پس از ترخیص پیگیری
الزم را انجام دهد .برخی از اشکال پیگیری عبارتند از :
الف -مراجعه حضوری مددکار اجتماعی به افراد یا بالعکس
ب -تماس تلفنی مددکار اجتماعی با افراد یا بالعکس
ج -مکاتبه مددکار اجتماعی با افراد یا بالعکس

ترخیص
 -1ترخیــص مراجــع پــس از اتمــام مــدت بازپــروری بــه طــرق
ذیــل صــورت مــی گیــرد:
الف-پیوندیــا بازگشــت مجــدد بــا خانــواده و تحویــل بــه
خانــواده یــا اقــوام نزدیــک
ب-ایجاد اشتغال ،کاریابی وتشکیل زندگی مستقل
ج -ازدواج وتشکیل خانواده
د -اعــزام بــه سایرموسســا ت ومــرا کــز درمانــی ،مراقبتــی و
حمایتــی یــا بهزیســتی ســایر اســتانها
 -2بــا ایجــاد شــرایط جدیــدی کــه ترخیــص مراجــع را زودتــر از
زمــان تعییــن شــده امــکان پذیــر مــی ســازد بــا پیشــنهاد یکــی
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