بهزیســتی اســتان یــزد در پیشــگیری از آســبهای اجتماعــی،
اعتیــاد و معلولیتهــا اســت.
از دیگــر موفقیتهــای ایــن ســازمان در معاونــت پیشــگیری
رشــد 97درصــدی آمــوزش مهارتهــای زندگــی ،رشــد 45
درصــدی آمــوزش پیشــگیری اجتمــاع محــور ،رشــد 22
درصــدی طــرح پیشــگیری از اختــاالت ژنتیــک ،رشــد
54درصــدی مراکــز درمــان اعتیــاد ،رشــد  41درصــدی
خدمــات مشــاوره حضــوری و تلفنــی ،کســب رتبــه اول
کشــوری طــرح غربالگــری شــنوایی ،پوشــش  100درصــدی
غربالگــری شــنوایی و کاهــش چشــمگیر ورودی معلولیــن
ناشــنوا در مــدارس اســتثنایی ،پوشــش  90درصــدی طــرح
تنبلــی چشــم طــی ســه ســال اخیــر اســت.
گسترش خیر جمعی
رویکــرد بهزیســتی در بخــش مشــارکتهای مردمــی ،اشــتغال
و مراکــز غیردولتــی؛ گســترش خیــر جمعــی و مشــارکت
مــردم در کلیــه فعالیتهــای بهزیســتی و واگــذاری امــور بــه
دســت بــه مــردم ،خیریــن در قالــب موسســات خیریــه و
مراکــز غیردولتــی بــوده اســت .سیاســتی کــه در ســازمان
بهزیســتی اســتان یــزد توانســت اقدامــات خوبــی انجــام دهــد.
بــه نحــوی کــه در حــال حاضــر ....موسســه و مرکــز غیردولتی
تحــت نظــارت بهزیســتی در اســتان یــزد بــاالی 95درصــد از
خدمــات بهزیســتی را بــه جامعــه هــدف ارائــه مــی کننــد .در
واقــع ارائــه خدمــات از دولــت محــوری بــه مــردم محــوری
تغییــر یافتــه اســت .صــدور پروانــه فعالیــت  404مرکــز و
موسســه غیردولتــی ،و طــرح جــذب و ســاماندهی3137
نفــر از نیروهــای داوطلــب از شــهریور  92تــا پایــان ســال 95
نشــان مــی دهــد بهزیســتی اســتان یــزد بــا توجــه به سیاســتهای
دولــت مبنــی بــر واگــذاری خدمــات بــه مراکــز غیردولتــی و

بــا اســتفاده از تــوان و پتانســیل بســیار بــاالی بخــش غیردولتی
و مــردم بــه عنــوان ســرمایه هــای اجتماعــی این ســازمان موفق
بــوده اســت.
طــرح نهضــت تامیــن مســکن معلولیــن و مددجویــان یکــی
دیگــر از فعالیــت هــای ســازمان بهزیســتی اســت کــه از ســال
 89شــروع و طی  3ســال اخیر توانســته  1113واحد مســکونی
را تکمیــل و بــه معلولیــن و مددجویــان تحت پوشــش واگذار
نمایــد .در واقــع هــر یــک ســال  371واحــد مســکونی تکمیل
و واگــذار شــده اســت.
در زمینــه جلــب مشــاکتهای مردمــی نیــز بهزیســتی مبلــغ
 338944میلیــون ریــال مشــارکت نقــدی ،غیرنقــدی و
خدماتــی از محــل کمکهــای مردمــی و خیــری داشــته اســت.
در حــوزه اشــتغال نیــز ایــن معاونــت توانســته طــی ســه ســال
زمینــه اشــتغال  5697نفــر را از طریــق راههــای ایجــاد اشــتغال
بــه شــیوه خــود اشــتغالی ،کارفرمایــی ،تعاونــی فراهــم نمایــد.
بدیــن معنــا کــه هر یــک ســال  1899نفر بــه انحــای گوناگون
شــاغل شــده اند .کــه ایــن امــر در خودکفایی وتوانمندســازی
جامعــه هــدف بهزیســتی نقــش بــه ســزایی داشــته اســت.
واگــذاری بندهــای  13گانــه صــدور مجوزهــا بــه دفاتــر
پیشــخوان دولــت ایجــاد بانــک اطالعــات و نیازهــای شــغلی
جامعــه هــدف ،ایجــاد ســامانه رصــد ســرمایه اجتماعــی
(مراکــز و موسســات غیــر دولتــی) ،راه انــدازی نمایشــگاه و
فروشــگاه دائمــی عرضــه تولیــدات جامعــه هــدف بهزیســتی
و فروشــگاه اینترنتــی محصــوالت از دیگــر اقدامــات ایــن
معاونــت بــه شــمار مــی رود.
بهره مندی از نیروی متخصص
بهــره منــدی بیــش از 70درصــد نیــروی کارشناســی و باالتر و
قریــب  500نفــر نیــروی انســانی یکی پتانســیل های بهزیســتی

بهزیستی ؛ محور مسئولیت و سالمت اجتماعی

دوشنبه  26تیر

برنامه های گرامیداشت هفته بهزیستی
در سال 1396

یکشنبه 25تیر

افتتاح کانون فرزانگان شهرستان
افتتاح مرکز روزانه خیریه ستارگان آسمانی( مرکز الماس)
افتتاح مهد کودک ترانه زندگی
افتتاح مهد کودک شادلین
افتتاح مهد کودک شالیزه
افتتــاح گــروه همیــاران زنــان سرپرســت خانــوار (تولیــدی خیاطــی
هــادی پوشــان)
افتتاح گروه همیار صدیق یزد
افتتاح گروه همیار دهناد مجومرد
برگزاری جلسه سرگروه های حلقه صالحین و اعضای آن
رونمایی از کتاب پیشگیری
گرامیداشــت هفتــه بهزیســتی(پارک آزادگان-پــارک غدیــر و
پــارک کوهســتان)
*****

سه شنبه  27تیرماه

افتتاح ساختمان جدید مرکز جسمی حرکتی طنین
افتتــاح مرکــز آموزشــی توانبخشــی معلــوالن ذهنــی زیــر  15ســال
ســارینا
برگــزاری نمایشــگاه آثــار هنــری معلــوالن و ســالمندان شهرســتان
میبــد
افتتاح آدینه مهد یاس احمد آباد
افتتاح موسسه آفتاب شرق اردکان
معرفی و تقدیر از زنان موفق سرپرست خانوار
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برپایــی نمایشــگاه صنایــع دســتی زنــان سرپرســت خانــوار در محــل
مهدیــه اردکان
بازدید از خانواده ایثارگران
برگــزاری مراســم ســه شــنبه هــای بــدون خــودرو بــه میزبانــی
بهزیســتی
گرامیداشــت هفتــه بهزیســتی(پارک آزادگان-پــارک غدیــر و
پــارک کوهســتان)
*****

چهارشنبه28تیر

مراسم کلنگ زنی آغاز ساخت مرکز جامع سالمندان بهاباد
راه اندازی مجتمع غیر دولتی شهری ایرانمهر
افتتاح اورژانس اجتماعی بهاباد
افتتاح مهدکودک قصر شادی
افتتاح مهدهای طه و خورشید کوچولو
افتتاح مرکز کسب و کار معلولین بافق
برگزاری مسابقات ورزشی طناب کشی
برگزاری اردوی یک روزه ویژه کارکنان (پارک کوهستان)
گرامیداشــت هفتــه بهزیســتی(پارک آزادگان-پــارک غدیــر و
پــارک کوهســتان)
*****

پنجشنبه  29تیرماه

شهادت امام جعفر صادق(ع) –تعطیل
*****

جمعه  30تیرماه

برگزاری مراسم دعای ندبه خلدبرین
شــرکت در نمازجمعــه و اختصــاص بخشــی از خطبــه هــای نمــاز
جمعــه بــه بهزیســتی
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شنبه 24تیر

نواختن زنگ هفته بهزیستی در مهدهای کودک (دنیای شیرین )
افتتاح پایگاه خدمات اجتماعی امام سجاد (ع)
افتتاح مرکز رفاه کودک و خانواده آوای زندگی
افتتاح مرکز روزانه سالمندان باغ بهشت
برگزاری مسابقات ورزشی آمادگی جسمانی
بازدید از خانواده ایثارگران
گرامیداشــت هفتــه بهزیســتی(پارک آزادگان-پــارک غدیــر و پارک
کوهستان)
*****
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افتتــاح خانــه امــن ،خانــه ســامت و بازپــروری زنــان وابســته بــه موسســه
مهــر پویــا بهزیســت یزد
افتتاح فاز  2مجتمع آموزشی – رفاهی  22بهمن
افتتــاح مرکــز روزانه آموزشــی توانبخشــی اختــاالت نافذ رشــد طلوع
مهر(اتیسم)
افتتاح مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) زارچ
افتتاح خانه کودکان و نوجوانان سرای مهر اشکذر
افتتاحساختمانمرکزتحقیقاتسالمندیاردکان
افتتاح اورژانس اجتماعی تفت
بازدید از مجتمع فرهنگی آموزشی شیرکوه
نشست صمیمی با مدیران مراکز توانبخشی استان
مراسم گرامیداشت روز دختر ویژه فرزندان شبه خانواده
افتتــاح فــاز اول مرکــز جامــع مراقبتــی توانبخشــی معلولیــن و ســالمندان
رحمــت بافــق
بازدید از مرکز سالمندان نشاط مهریز
گرامیداشــت هفتــه بهزیســتی(پارک آزادگان-پــارک غدیــر و پــارک
کوهستان)
*****

اســتان یــزد در خدمــت رســانی بــه جامعــه هــدف اســت .ایــن
ســازمان در بخــش پشــتیبانی و منابــع انســانی طــی ســه ســال
اخیــر اقــدام بــه ایجــاد ســامانه رصــد نیــروی انســانی و بانــک
اطالعــات قراردادهــای ســازمان ،ایجــاد بانــک اطالعــات
ورزشــی جامعــه هــدف ،تجمیــع صندوقهــای ســازمانی و
تشــکیل صنــدوق فجــر کارکنــان بهزیســتی ،اجــرای طــرح
جامــع مجتمــع آموزشــی فرهنگــی شــیرکوه تکمیــل و تجهیز
آن ،انجــام امــور حســابداری تعهــدی و حســابداری نقــدی،
تکمیــل و تجهیــز فضاهــای خوابگاهــی ،رفاهــی ،ورزشــی،
آموزشــی و ســاختمانهای ســتادی ،اداری اورژانــس اجتماعی
و خــط  123از جملــه فعالیتهــای ایــن معاونــت بــه شــمار مــی
رود.
حرکت در مسیر سالمت اجتماعی
تعییــن اولویتهــا و بــرش هــای عملیاتــی ســازمان ،موفقیــت در
اجــرا طــرح ایــزو  9001بــا ورژن  ، 2015اجــرای نظــام نظــام
آراســتگی محیــط کار  ، 5Sشــروع اجــرای طــرح مدیریــت
دانــش نشــانگر بهبــود مســیر حرکــت ســازمان در خدمــت
رســانی بیشــتر بــه جامعــه هــدف اســت .فعالیــت دو مرکــز
علمــی کاربــردی علــوم بهزیســتی در تفــت و میبــد و تربیــت
نیروهــای متخصــص در رشــته هــای تخصصــی و مــورد
نیــاز بهزیســتی از قبیــل پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی،
مــددکاری ،ژنتیــک ،مربــی معلــوالن ذهنــی و ...حکایــت از
گام برداشــتن این ســازمان در بســتر علمی و آموزشــی اســت.
بهزیســتی اســتان یــزد بــا دو پشــتوانه مراکــز غیردولتــی تحــت
نظــارت و نیــروی هــا متخصــص امــروز مفتخــر اســت کــه
بگویــد بیشــترین ســرمایه اجتماعــی کشــور را دارد کــه
خدمــت رســانی بــه عمــوم جامعــه را در باالتریــن ســطح
کیفــی انجــام مــی دهنــد.

