+اطالع رسانی جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و معلولیت ها
تا تًجٍ تٍ لشيم ارتقاء سطح داوص ي ایجاد تغییز وگزش ،فزَىگ ي رفتارَای تُذاضتی ي تُثًد ضزایط سیستی ،رياوی ي اجتماعی افزاد
جامعٍ ،تزوامٍ آگاٌ ساسی پیطگیزی اس معلًلیت َا ي آسیة َای اجتماعی ي وقص آمًسش تُذاضت ي پیطگیزی در کاَص تزيس معلًلیت
َا ي آسیة َای اجتماعی تزای مخاطثیه مختلف در جامعٍ ضزيری تٍ وظز می رسذ .
طزح آگاٌ ساسی ي پیطگیزی اس معلًلیت َا در چىذ مزحلٍ اوجام می ضًد .اتتذا آمًسش گزيٌ حذ ياسط یعىی آمًسضیاران ي یا ريستاییان،
تًسط کارضىاسان ساسمان تُشیستی؛ سپس آمًسش گزيَُای پیگیز (فزاگیزان) وُضت سًاد آمًسی ي یا افزاد ضزکت کىىذٌ در
کالسُای حزفٍ آمًسی جُاد کطايرسی یا مجتمع َای ريستایی ي سایز وُادَا کٍ تًسط گزيٌ حذ ياسط اوجام می گیزد .
اس ضزکت کىىذگان در اتتذای ديرٌ ،پیص آسمًن ي در اوتُای ديرٌ ،پس آسمًن صًرت می گیزد .ایه طزح در راستای افشایص سطح
آگاَی جامعٍ در سمیىٍ مسائلی کٍ مىجز تٍ معلًلیتُای ارثی ي غیز ارثی می ضًوذ اجزا می ضًد کٍ ایه فزایىذ خًد مىجز تٍ پیطگیزی
اس تزيس معلًلیتُا ي آسیة َای اجتماعی می ضًد .
آموزش به افراد شرکت کننده در کالسهای آموزشی عبارتند از :
اوتخاب َمسز
تًصیٍ َای پیص اس اسدياج ي تچٍ دار ضذن
آوچٍ خاومُا تایذتذاوىذ
تًصیٍ َای ديران تارداری
پزَیشَای ديران تارداری
تغذیٍ ديران تارداری يضیزدَی
مًاظثت اس کًدک
پیطگیزی اس واتیىائی
پیطگیزی اس واضىًایی
تیماریُای عفًوی
تیماریُای استخًان
کلیٍ مًارد فًق الذکز جُت آمًسش تصًرت کتاب ،در دي سطح يیژٌ آمًسضیاران ي يیژٌ فزاگیزان تُیٍ ي تذيیه ضذٌ است .

یاران ،گزيَُای پیگیز وُضت سًاد آمًسی ،حزفٍ آمًسان کالسُای جُاد کطايرسی ،مجتمع َای ريستایی ،ي سایز وُادَا (تسیج ي
َالل احمز) در صًرت تمایل می تًاوىذ در کالسُای آمًسضی ضزکت کىىذ .
اَذاف طزح :
کاَص میشان تزيس معلًلیتُا ي آسیثُای اجتماعی در مىاطك ريستائی
کاَص میشان تزيس معلًلیت يآسیثُای اجتماعی در گزيَُای تحت آمًسش در ساسمان وُضت سًادآمًسی
آمًسش ريستائیان ضزکت کىىذٌ در کالسُای فىی يحزفٍ ای جُادساسوذگی در سمیىٍ پیطگیزی
آمًسش ريستائیان ضزکت کىىذٌ در کالسُای فىی ي حزفٍ ای مجتمع َای ريستائی تُشیستی در سمیىٍ پیطگیزی
آگاَساسی گزيَُای پیگیز مکاتثٍ ای در وُضت سًادآمًسی ي تذايم آمًسش اس طزیك گزيَُای ياسطٍ

