کمک به اشتغال و وام خوداشتغالی
سیاست کلی ایجاد شغل پایدار برای جمعیت هدف ،کاهش وابستگی آنان به سازمان می باشد .پس از مراجعه فرد تحت پوشش به
مجتمع تابعه که پرونده آن در جریان است فرمی را به عنوان کمیته اجرایی شهرستان تنظیم می نماید .فرمها پس از بررسی توسط
مددکار اجتماعی مجتمع و تهیه گزارش بازدید ،تفکیک می شود .

زمینه اشتغال افرادی که درخواست شغل در یکی از موسسات غیر دولتی را دارند با در اختیار گذاردن تسهیالت به کارفرما فراهم می
شود و افرادی که خود قادر به انجام فعالیت با مهارت قبلی بوده و خواهان تسهیالت خود اشتغالی هستند .به کمیته اجرایی شهرستان
مربوطه معرفی میشوند تا ضمن تکمیل پرونده اشتغال با توجه به اعتبار ،جهت اخذ تسهیالت به بانک معرفی شوند .
بنا به تشخیص کمیته های قادرسازی در راستای بازتوان خانواده در زمینه اشتغال خدمت گیرندگان اقدامات زیر صورت می پذیرد :
الف -معرفی به کارفرمایان واجد شرایط داوطلب و استفاده از وام تسهیالت اعتباری
کارفرمایانی واجد شرایط می باشند که دارای مجوز رسمی از صنف مورد نظر بوده و محیط کارگاه آنها از نظر اجتماعی و اخالقی مورد
تائید مددکار باشد .
کارفرما در قبال دریافت وام ،تعهد بکارگیری نیروی معرفی شده به مدت  5سال درچهارچوب قوانین کار را اداره می نماید .
حق بیمه سهم کارفرما نیز از طرف سازمان به کارفرما پرداخت می شود .
شرایط و مدارک مورد نیاز :
شرایط :دارا بودن پرونده پذیرش در یکی از مجتمع ها یا مراکز خدمات بهزیستی و یا تشکیل پرونده پذیرش
مدارک :
 -1تکمیل فرم درخواست اشتغال یا تسهیالت بانکی
 -2فتوکپی شناسنامه متقاضی
 -3فتوکپی مدرک آموزش حرفه ای
 -4فتوکپی جواز یا پروانه فعالیت

 -5ارائه طرح اشتغال
 -6بررسی و ارائه گزارش دفاتر مبنی بر بازتوانی پس از  6ماه از تاریخ وصول وام
شرایط پرداخت کمک بالعوض تحت عنوان سرمایه کار :
بررسی و ارائه گزارش مددکار مبنی بر مهارت و امکانات اشتغال پایدار
بازتوانی و کسب درآمد پس از  6ماه از تاریخ دریافت سرمایه کار
معرفی به مراکز غیردولتی داوطلب استخدام افراد خانواده های تحت پوشش

