عملکرد اداره خدمات اجتماعی معاونت امور اجتماعی در نه ماهه اول سال 96
ردیف

عنوان برنامه

تعداد

1

توزیع میوه و آجیل و شکالت و شیرینی

1

2

توزیع میوه و آجیل و شکالت و شیرینی

1

3

برگزاری گشت اجتماعی

4

برگزاری کارگاههای پیشگیری ازآسیب
های اجتماعی

27

97

5
6

راه اندازی مددسرای اضطراری

1

7
8
9
10

محالت
برگزاری شورای کارآفرینی
اولین نشست شورای کارآفرینی مناطق
پهنه شرق

بهاران  1توزیع گردید.
به مناسبت نوروز  1396به تعداد  60نفر انواع میوه و آجیل و شکالت و شیرینی در مددسرای اضطراری
توزیع گردید.
تعداد  79نفر از افراد کارتن خواب در سطح منطقه جمع آوری گردیدند.که گشت های فوق به منظور
ساماندهی افراد آسیب دیده میباشد.

ها شرکت داشتند.کالسهای فوق به منظور ارتقای خدمت و رفاه اجتماعی با تاکید بر پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی میباشد.

اهدای گل و توزیع شیرینی

ساختمانی
برپایی بازارچه کارآفرینی در سرای

به مناسبت نوروز  1396به تعداد  35نفر انواع میوه و آجیل و شکالت و شیرینی در مجتمع نگهداری

کارگاههای فوق در سطح مدارس و سراهای  13گانه منطقه برگزار گردید که  2120نفر در این کالس

1

برگزاری همایش کارگران فصلی و

توضیح (محتوای برنامه)

1
33
2

به مناسبت روز کار و کارگر به تعداد  100نفر گل و شیرینی در سکوهای کارگری و ایستگاه کارگران
ساختمانی به کارگران زحمتکش اهداء و توزیع گردید.
در تاریخ  96/08/03به منظور ساماندهی افراد آسیب دیده و افراد کارتن خواب مددسرای اضطراری با
ظرفیت  45نفر شروع به کار نمود.
همایش فوق با عنوان معرفی سامانه و حفاظت و بهداشت محیط کار با حضور مدیران اجتماعی نواحی
3گانه و کارگران زحمتکش با حضور  50نفر برگزار گردید.
ارتقاء و ترویج فرهنگ کارآفرینی به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمند سازی جوامع
محلی
شناسایی فرصت ها و ظرفیت های موجود در حوزه تولید و اشتغال در سطح منطقه
تجمیع و به کارگیری ظرفیت های موجود سطح مناطق با حضور جناب آقای لطفی معاون محترم

1

توانمندسازی و کارآفرینی و جناب آقای اوالی مدیر محترم اداره توانمندسازی و کارآفرینی سازمان
خدمات اجتماعی و مناطق  13،14،15به میزبانی منطقه  8برگزار شد.

11

استقبال از مهر

 530پک

اهدای لوازم التحریر جهت حمایت از دانش آموزان بی بضاعت

12

توانمند سازی خانواده های سطح یک

 45خانوار

حمایت از  45خانواده های نیامند با محورتوانمند سازی

 35مورد

اهدای جهیزیه جهت حمایت از زوج های جوان بی بضاعت و کم بضاعت

13

اهدای جهیزیه جهت حمایت از زوج
های جوان بی بضاعت و کم بضاعت
آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد با

14

کمک خیرین با هدف تحکین بنیان

1برنامه

آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد با کمک خیرین با هدف تحکین بنیان خانواده

خانواده
15

تحکیم بنیان خانواده با تاکید بر توانمند
سازی

 2خانوار

اسکان دو خانواده بی سرپناه (اسکان در مسافرخانه  ،تهیه ودیعه مسکن از طرف خیرین و کمیته امداد
امام خمینی (ره)

عملکرد اداره خدمات اجتماعی معاونت امور اجتماعی در نه ماهه اول سال 96
عنوان برنامه

تعداد

16

یه لقمه مهربونی

 1600نفر

17

روز جهانی داوطلبی کار

18

اهدای سبد کاال

ردیف

19

تشکیل مجمع خیرین جهت رسیدگی به

1

توضیح (محتوای برنامه)
اطعام ایتام و نیازمندان محالت با کمک خیرین(غذا ،نان صلواتی)
دیدار با سالمندان آسایشگاه مهر پویا و اجرای جشن و رنگ آمیزی و گلکاری محوطه

 1200سبد برای خانواده های بی بضاعتشامل برنج ،روغن،گوشت،حبوبات و.......

امور نیازمندان
مراسم افطاری ایتام

 3جلسه

جهت رسیدگی به امور نیازمندان و هم افزایی توانایی خیرین برای باال بردن کیفیت خدمات رسانی

 1برنامه

برگزاری جشن ویژه ایتام به همراه توزیع هدایا و افطار و شام برای  300نفر

21

شناسایی و ثبت خانواده های نیازمند

مستمر

20

 922خانواده توسط محالت  13گانه شناسایی و در سامانه حامی ثبت شده تا در الویت توانمندسازی قرار
گیرند

22

تور های زیارتی

64

تور های زیارتی شامل زیارتگاهها و امامزاده های استان تهران

23

تورهای تفریحی

124

تورهای تفریحی شامل پردیس بانوان ،پارک ارم ،سورتمه تهران ،شهربازی امیر

24

تورهای آموزشی

44

تورهای آموزشی شامل باغ کتاب ،کاخ موزه ها ،مراکز دارای آثار باستانی

25

تورهای سیاحتی

27

تورهای سیاحتی شامل تنگه واشی ،پارک سرخه حصار ،بوستان یاس فاطمی(س)

