کانون سالمت محله تشکل اجتماع محور،
محلی است که مردم در آن با هدف ارتقای
سالمت خود ،محله و جامعه مشارکت
میکنند .این کانون تشکیالتی غیردولتی،
غیرانتفاعی و داوطلبانه است که در یک
حوزه جغرافیایی مشخص تشکیل میشود.









ارتقای سطح سالمت جسمی ،روانی و
اجتماعی و معنوی ساکنان محله
افزایش مشارکت مؤثر ،کارآمد ،پویا و
خالق مردم در توسعه سالمت خود،
خانواده و محله
تقویت شادابی و امید در شهروندان از
طریق بهبود شرایط محیطی و
اجتماعی و نیز ترویج سبک زندگی
سالم
سازماندهی و توانمندسازی مردم در
پذیرش مسئولیت اجتماعی سالمت
بسیج ،هدایت و مدیریت ظرفیتهای
مردمی در پاسخدهی به معضالت و
مشکالت سالمت محله

 جلب مشارکت مردم و همکاری های بین
بخشی در فعالیتهای مرتبط با سالمت
 شناخت توانمندیهای مردم و ظرفیتهای
بالقوه و بالفعل محله و روستا
 توانمندسازی مردم داوطلب همکاری در
کانون سالمت با همکاری دانشگاه و
کارشناسان دستگاههای مرتبط
 پیشنهاد تشکیل گروههای تخصصی
زیرمجموعه کانون بر اساس ظرفیت و نیاز
محله
 تعیین مسائل اولویتدار محله با هدف
ارتقای سالمت ساکنان و محیط محله و
روستا
 مطرح نمودن اولویتهای احصا شده
توسط کانون در جلسات مجمع و پیگیری
اجرای مصوبات بر حسب مورد
 تشکیل منظم مجمع سالمت محله،
پیگیری و ارزشیابی مصوبات از طریق
مشارکتهای داوطلبانه و حمایت طلبی
مسئوالن در سطوح شهر و شهرستان
 مداخالت اثر بخش با همکاری بخشها و
مراکز دولتی و غیردولتی (دانشگاه،
سازمانهای مردم نهاد و  )....در راستای
مشکالت محله و روستا
نظارت و ارزشیابی اقدامات کانون به شکل

 مشااارکت مااردم در کااانون آگاهانااه،
داوطلبانااااه ،مساااائوالنه و عادالنااااه
میباشد.
 مااردم نساابت بااه حضااور در کااانون و
وظااایآ آن اطالعااات و آگاااهی کاماال
دارند( .مشارکت آگاهانه)
 مااردم بااه ااورت داوطلبانااه و باادون
هاایچ مشاام داشااتی در اجاارای امااور
کااانون مشااارکت دارنااد( .مشااارکت
داوطلبانه)
 مااردم از تاااثیر فعالیاات کااانون باار
زناادگی خااود و جامعااه آگاااهی کاماال
دارنااد و در پیشاابرد اهااداف کااانون از
هااایچ کمکااای دریا ا نمااایکنناااد.
(مشارکت مسئوالنه)
 حضاااور و مشاااارکت شاااهروندان در
کااانون سااالمت محلاای باارای تمااامی
آحاااد جامعااه یکسااان اساات و هاار
شااخص عالقمناادی ماایتوانااد عضااو
کاااانون ساااالمت شاااود( .مشاااارکت
عادالنه)

الف :دبیر و جانشین دبیر

مسئول هار کاانون ساالمت دبیار نامیاده
ماایشااود کااه ساااکن محلااه اساات و بااه
ورت رایگیاری توساط اعضاای کاانون
محلااه و بااا فراخااوان داوطلبااان هاار دو
سال یکبار تعیین میشود.
همچنااین یااک نفاار دیگاار از اعضااا بااه
عنااوان جانشااین دبیاار معرفاای ماایشااود
کااه بایااد تعااادل جنساایتی در انتخااا
دبیر و جانشین لحاظ گردد.

خانههای بهداشت ،پایگاه و مراکز خدمات جامع
سالمت ،خانههای سالمت شهرداریها ،خانههای
محله وابسته به وزارت راه و شهرسازی ،اماکن
وابسته به سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی یا
خیرساز





ب:گروههای مردمی(همیار)

افاااراد بااار حساااب نیازهاااا ،عالیاااق و
توانمناادیهااای خااود ماایتواننااد در یااک
یااا تعاادادی از گااروههااای موعااوعی ،کااه
بر حسب اولویاتهاا و نیازهاای محلاه در
کانون تعیین و باه تاییاد مجماع ساالمت
محلااه رساایده اساات ،فعالیاات نماینااد.
نموناااه ای از گاااروههاااای پیشااانهادی
شااامل گااروههااای سااالمندان ،مااادر و
کاااودا ،ایمنااای ،محااایط زیسااات و....
میباشد.

بررسااای ،تعیاااین و تصاااویب اولویاااتهاااای
پیشنهادی کانون
هدف گاذاری ،تعیاین ماداخالت و تقسایم کاار
اقاادامات محلاای میااان ساااکنان داوطلااب و
اعضای مجمع سالمت محله
فاااراهم نماااودن زمیناااه همکااااریهاااای
بینبخشی



ایجاااد تعاماال و هاامافزایاای میااان مااردم و
بخشهای دولتی و غیردولتی



پیگیااری اجاارای مصااوبات مطاارح شااده در
مجمع بهمنظور کاهش مخاطرات سالمت



پیشااانهاد تشاااکیل گاااروههاااای تخصصااای
براساس ظرفیت و نیاز محله

مهسا سادات امامیه-کارشناس توانمند سازی اجتماعی محور معاونت
اجتماعی
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