مراکز بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی
نظر به اجرای مفاد آئین نامه اجرایی مصوب هیات دولت در رابطه با دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی حاد و زنان آسیب
دیده اجتماعی مسئولین بازپروری به منظور اصالح ،بازتوانی و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی به سازمان بهزیستی واگذار شد .از
این رو امور آسیب دیدگان اجتماعی اقدام به تاسیس مراکزی جهت حمایت و بازپروری زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی
حاد و آسیب دیده اجتماعی نموده است تا از طریق ارائه خدمات تخصصی به آنان زمینههای بازگشت به زندگی سالم را از طریق
پیوند مجدد با خانواده ،آموزش و ایجاد اشتغال و کسب درآمد مشروع ،ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم آورده و آنان را در تامین
حداقل نیازهای اقتصادی و حل مسائل و مشکالت یاری نماید .

دختر و زن آسیب دیده اجتماعی فردی است که به دالیل متشنج بودن خانواده ،اغفال و  ...از کانون خانواده فرار نموده ،طرد شده،
فاقد سرپرست یا سرپرستی موثر بوده ،آمادگی اجتماعی و روانی الزم و یا توان کافی اقتصادی برای زندگی مستقل را ندارد:
همچنین احتمال آسیب پذیری حاد و مبادرت ایشان به روابط نامشروع وجود دارد یا اینکه فرد به ارزشهای اخالقی پایبند نبوده و
روابط نامشروع دارد که بنا به تشخیص مراجع قضایی به مرکز ارجاع شده و بعد از طی مراحل قانونی پذیرش می شود .

در این مرکز خدمات زیر ارائه می شود :
خدمات تخصصی مددکاری ،روانشناسی و روانشناختی به صورت شبانه روزیشناسایی نهادها و سازمانهایی که می توانند در جهت رفع مشکل فرد کمک کنندشناسایی استعداد و توانایی فردحرفه آموزی و ایجاد زمینه اشتغالایجاد شرایط اشتغال در صورت امکان-ایجاد ارتباط با خانواده و در صورت امکان و صالحدید تیم تخصصی ،بازگرداندن فرد به محیط خانواده

نیروهای تخصصی :
مددکار اجتماعی
روانشناس بالینی
پرستار
پزشک عمومی
روانپزشک
مربی (حرفه ای ،آموزشی ،هنری)
نحوه ارائه خدمات تخصصی :

زنان و دخترانی که نیاز به حمایت و بازپروری دارند ابتدا از طریق تیم تخصصی مرکز مداخله در بحران (فردی ،خانوادگی،
اجتماعی) ارزیابی شده و در صورت داشتن شرایط الزم به مراکز بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب
اجتماعی فرستاده میشوند .

مددجویان بعد از پذیرش جهت بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی و معاینات بهداشتی مدت  4تا  51روز در محل قرنطینه یا
نگهداری موقت سکونت مییابند و در صورتی که مشکالت آنها در زمان کوتاهی حل شود وارد خوابگاه بازپروری نمیشوند ،در غیر
اینصورت با توجه به شرایط فردی ،هر مددجو به خوابگاههای گروه بندی شده وارد میشود .
مدت نگهداری هر مددجو حداکثر  6ماه میباشد که با تشخیص اعضاء گروه بازپروری حداکثر تا  2ماه قابل تمدید است.

