+بازتوانی و قادر سازی خانواده های تحت پوشش
بٍ مىظًس بٍ حذاقل سساوذن مطکالت ي مسائل صوان سشپشست خاوًاس ضشيسی است ،خذمات حمایتی ،آمًصضی ي سياوطىاختی بٍ افشاد
خذمت گیشوذٌ اسائٍ ضًد تا بتًاوىذ با اتکا بٍ ایه خذمات بٍ مطکالت فائق آیىذ .
ضىاسایی قابلیت َا ،استؼذاد ،خصیصٍ َای سياوطىاختی ي مسائل ي مطکالت تک تک افشاد خاوًادٌ َای خذمت گیشوذٌ بٍ مىظًس استقاء
ي بٍ ظًُس سساوذن تًاومىذی َا ي تقلیل مطکالت جمؼیت َذف اص اَذاف ایه عشح است .
اصتًاوی ي ویل بٍ خًد اتکایی ي استقالل خذمت گیشوذگان مبتىی بش وظشات
پزیشش افشاد ي خاوًادٌ َا بٍ مىظًس اجشای بشوامٍ َای ب
کمیتٍ َای باصتًاوی ي بش اساس تًجٍ بٍ ايلًیت َا ي يجًد تًاومىذی َای بالقًٌ باصتًاوی دس اػضاء خاوًادٌ است .
کمیتٍ َای باصتًاوی ،يظیفٍ ضىاسایی افشاد ي خاوًادٌ َای قابل باصتًان ي غیشقابل باصتًاوی ي بشسسی مطکالت آمًصضی ،سفاَی ،سياوی،
ػاعفی ،اقتصادی ،اجتماػی ي فشَىگی متقاضیان دسیافت خذمت ي تؼییه باصتًاوی مًسد ویاص افشاد ي خاوًادٌ َا ي اسائٍ ساَبشد َای ػملی
بٍ آوُا سا بشػُذٌ داسوذ .
مشاجؼیه ياجذضشایظ کٍ قابلیت باصتًاوی وذاسوذ پس اصتطخیص اػضاء کمیتٍ باصتًان مشبًعٍ جُت بشخًسداسی اص خذمات حمایتی
مًسسات خیشیٍ عشف قشاسداد بُضیستی اسجاع دادٌ می ضًوذ .
خذمت گیشوذگاوی کٍ بش اساس وظشات کمیتٍ باصتًاوی محلی ،پزیشش ي مطمًل کمک َای مالی قشاس می گیشوذ دس صًستی کٍ دس عًل
مذت  2سال باصتًاوی آوان امکان پزیش وباضذ ،بٍ مًسسات خیشیٍ یا دیگش مىابغ حمایتی اسجاع می ضًوذ .
استمشاس اسائٍ خذمات بٍ خاوًادٌ َای خذمت گیشوذٌ ،مطشيط بٍ َمکاسی تمامی اػضاء خاوًاس با بشوامٍ َای تًاومىذساصی تصًیبی اص
عشیق کمیتٍ َای باصتًاوی است .
دس صًست ػذم َمکاسی خذمت گیشوذگان ،مًضًع جُت اتخار تذابیش الصم دس کمیتٍ َای باصتًاوی عشح ي پیگیشی می ضًد .

راهکارها و شیوه های توانمندسازی :
 ضىاسایی مًاوغ استقاء ي باصتًاوی فشصوذان خاوًادٌ َای خذمت گیشوذٌ ي بشوامٍ سیضی دس جُت سفغ آنضىاسایی مسائل ي مطکالت خاوًادگی ي سيابظ اجتماػی خاوًادٌ َای خذمت گیشوذٌ ي تالش بشای کاَص یا کىتشل آوُا سىجص تًاوایی َا ي ویاصَای سياوی ،اجتماػی ،جسماوی اػضاء خاوًادٌ َای خذمت گیشوذٌضىاسایی ي بُشٌ گیشی اص مىابغ ي امکاوات اقتصادی مًجًد دس َش مىغقٍ بٍ مىظًس استقای باصتًاوی اقتصادی ،آمًصضی ي اضتغال اػضاءخاوًادٌ َای خذمت گیشوذٌ
 ایجاد تسُیالت بٍ مىظًس دستیابی خذمت گیشوذگان بٍ مىابغ جُت تامیه ویاصَای اساسی آوان -بشوامٍ سیضی جُت آمًصش مُاست َای صوذگی ي مُاست َای مقابلٍ با مطکالت بشای جمؼیت َذف

