گزارش عملکرد هفته سالمند  69م طنقه 8

ردیف

شرح فعالیت

عنوان برنامه

مکان اجرا

تعداد بهره
گروه هدف

مندان

تعداد اجرا

دبیرکانون
1

برگزاری جلسه هماهنگی جهت برگزاری هفته
سالمند

این جلسه جهت هماهنگی بین مسئولین خانه های
سالمت با ستاد واستفاده درست از ظرفیت های
نهادهای مختلف برگزار شد.

معاونت اجتماعی
وفرهنگی منطقه8

سالمندان،
مسئولین خانه

02

3

های سالمت
31گانه

کارگاه های آموزشی در راستای اهمیت توجه به
2

برگزاری کارگاه ها ی آموزشی

3

برگزاری مسابقات ورزشی

4

ارسال پیامک های مرتبط

5

بازدید از مرکز نگهداری سالمندان

سالمندان و تکریم آنها و کارگاه تغذیه برگزار

عموم مردم،
سرای محالت

شد.

اعضای کانون

022

31

سالمندان

برگزاری مسابقه ورزشی با هدف ترویج فرهنگ
ورزش کردن در بین اعضای کانون سالمندان
برگزار شد.
ارسال پیامک با موضوع ،احترام به
سالخورده امت من ،احترام نهادن به من
است( .پیامبر اکرم)
درراستای گرامیداشت هفته تکریم سالمندان و
حفظ کرامت انسانی  ،از اسایشگاه مهر پویا
بازدید بعمل آمد.

سرای محالت وبوستان
ها
معاونت اجتماعی
وفرهنگی منطقه8
مرگز نگهداری سالمندان
مهرپویا

سالمندان

02

0

مجموعه
پرسنل

022

3

شهرداری
سالمندان

-

3
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ردیف

عنوان برنامه

6

اطالع رسانی وبارگذاری اخبار

7

تبلیغات محیطی

8

برگزاری تورزیارتی

9

برگزاری همایش منطقه ای

11

دیدار با خانواده شهدا

شرح فعالیت

مکان اجرا

بارگذاری اخبار در سایت کانون وپرتال اداره

معاونت اجتماعی

سالمت منطقه و اداره کل سالمت انجام شد.

وفرهنگی منطقه 8

تبلیغات محیطی در نواحی سه گانه منطقه و مرکز
بهاران انجام شد.
درراستای هفته سالمند  ،با هدف تقویت سالمت
معنوی و رسیدن به آرامش درون برگزار شد.
جهت آشنایی مخاطبین با الزایمر و راههای
پیشگیری از آن واهمیت تغذیه در ابتال  ،اقدام به
برگزاری این همایش شد.

حرم حضرت عبدالعظیم
سالن کنفرانس معاونت

سالمتی انجام شد.

گروه هدف
عموم

سالمندان

مندان

-

02

02

1بنر پرتال5،بنر
استندی
3

سالمندان

اجتماعی وفرهنگی

352

3

منطقه 8

برای اجرای طرح تکریم سالمندان  ،ضمن مالقات
با اعضای چهار خانواده واال مقام شهید ،چکاب

تعداد بهره

تعداد اجرا

خانواده شهدا
-

4خانوار

4
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ردیف

عنوان برنامه

11

تقدیر از دبیران کانون سالمندان

12

برپایی ایستگاه سالمت در مترو و بوستان

13

برگزاری مراسم تکریم وتقدیر سالمندان

شرح فعالیت

تقدیر از دبیران کانون سالمندان محالت به پاس
زحماتشان برگزارشد.

با هدف ارتقای سطح سالمت و پاسداشت هفته
سالمند ارائه خدمات سالمت محور انجام شد.

مراسم تکریم سالمندان در زمان  60/0/00یک
هفته قبل ایام محرم برگزار شد با هدف نشاط
سالمندان.

مکان اجرا

سرای محالت

بوستان تمدن ،مترو علم
وصنعت

معاونت اجتماعی
وفرهنگی

تعداد بهره
گروه هدف
دبیران کانون
سالمندان

سالمندان و
عموم

سالمندان

مندان

تعداد اجرا

31

31

352

0

052

3

