خدمات گروه همیار زنان سرپرست خانوار
در راستای حمایت مادی و معنوی خانواده های خدمت گیرنده امور اجتماعی و بازتوانی و قادر سازی خانواده های مذکور ،گروه
های همیار زنان سرپرست خانوار ،تشکیل می شود .

این گروه ها می کوشند با یک هدف مشترک و روابط درونی و فعل و انفعال متقابل ،نیازهای مختلف فردی و گروهی خود را از
طریق کوشش های جمعی تامین نمایند .

گروه ،زمینه های مشارکت اعضا را در حل مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،عاطفی و روانی فراهم نموده و با آموزشهای الزم
و با استفاده از راهبردهای مدیریت سه پایه ای(دولت -فرد -گروه) به هدفهای از پیش تعیین شده مادی و معنوی دست یافته و
زنان سرپرست خانوار عضو گروه به بازتوانی و توانمندی الزم جهت مرتفع نمودن مسائل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خویش
نائل می شوند .

مددکار مربوطه از بدو شروع کار گروه تا رسیدن به خودکفایی و بازتوانی در کنار آنان بصورت فعال قرار دارد .سازمان بهزیستی نیز،
حمایتهای مادی و معنوی را در برابر مقررات در اختیار گروه های همیار قرار خواهد داد .
شرایط الزم :

زنان سرپرست خانوار باید تحت پوشش سازمان بهزیستی باشندتعداد اعضا حداقل  7و حداکثر  21نفر می باشدگروه سنی بین  21تا  06سال باشد (دارای توان کار و فعالیت)-باسواد بودن یک سوم اعضا

دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی فعالیت خود را بر مبنای سالمت فکری بنا نهاده و هدف اصلی خود را فراهم نمودن
موجبات عادی سازی زندگی زنان سرپرست خانوار و توانمند سازی آنان قرار داده است .

اهداف طرح :
فراهم آوردن زمینه هایی که جمعیت هدف بتواند توانائیهای بالقوه را بالفعل نماید
تالش در جهت افزایش اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری خدمت گیرندگان درحل مشکالت
فراهم نمودن زمینه های مساعدت جهت ارتقاء دانش و آگاهی خانواده برای شناخت بهتر مشکالت خود و مشارکت در حل آن
تالش در جهت کاهش هزینه های مالی دولت و جلوگیری از طوالنی شدن وابستگی افراد به حمایتهای اقتصادی مستقیم
فراهم نمودن موجبات رشد شخصیت خدمت گیرندگان به منظور شناخت و درک بهتر از خود و ایجاد رابطه سازنده و خالق با دیگر
افراد جامعه
تالش در جهت حل معضالت اقتصادی و مادی خود بدون تکیه بر منابع مالی دولت و رفع حوائج روزانه در قالب شیوه های
همیاری
کاهش دیوان ساالری دولتی و انضباطی نمودن چرخه دریافت خدمات اجتماعی
فراهم نمودن بستری مناسب برای رشد استعدادها و قابلیتهای جامعه هدف و افزایش آگاهیهای آنان از منابع اجتماعی موجود
جامعه جهت بهرمندی از آنها در هنگام نیاز

