اهداف تشکیل کانونهای سالمت محور
تعریف کانون

موسسه ای است غیر دولتی ،غیر تجاری ،غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در چارچوب اهداف با رعایت قوانین و مقررات
موضوعه کشور برای مدت نامحدود فعالیت می نماید.
اهمیت وضرورت :
 افزایش ضریب مشارکت موثر و کارآمد گروهی و تخصصی همراه با پویایی و خالقیت در جهت توسعه ظرفیتها وموسسات و مراکز خدمات اجتماعی و فرهنگی به کمک نیروها و استعدادهای مردمی
 تقویت روحیه خود باوری  ،اعتماد به نفس ،تفاهم در بین مردم و تشویق آنان در امر مشارکت داوطلبانه تقویت روحیه تعاون و همکاری در بین کانونها به عنوان یک بازوی مشورتی واجرایی بسترسازی جهت جلب اطمینان واعتماد سازی در بین کانون های مردمی هدایت و جهت دادن به کانون های داوطلب مردمی به منظور مشارکت در برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهر تهرانهدف کلی :
افزایش مشارکت های داوطلبانه مردمی وساماندهی آن در محالت ،جهت واگذاری مسئولیتها  ،تکالیف
وافزایش اثر بخشی فعالیتهای شهروندان در عرصه های مختلف مدیریت شهری بویژه حوزه امور اجتماعی
وفرهنگی
اهداف جزئی:
الف -تالش و فعالیت جهت تشکل یابی ،انتظام ،همگرایی ،هم اندیشی و همکوشی در مسیر طراحی و اجرای برنامه
های فرهنگی و اجتماعی محله
ب -غنی سازی اوقات فراغت از طریق تدوین و اجرای برنامه های مختلف آموزشی  ،فرهنگی ،هنری ،ورزشی،
گردشگری ،تفریحی ،مذهبی و نظایر آن
ج -آموزش و ارتقای سطح دانش  ،بینش و مهارتهای اعضا ی کانون در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی ،
بخصوص در حوزه سالمت  ،بهداشت جسمانی ،روانی  ،حفظ وارتقای توانمندی های مردم برای اتخاذ انتخاب های
آگاهانه درباره سالمت
:شرایط عضویت
به کلیه افراد داوطلب،مشارکت جو،عالقه منئ به همکاری و فعال در حوزه سالمت محله،ناحیه،منطقه مطابق شرایط
اختصاصی هر کانون با پذیرش اساسنامهو تکمیل فرمهای عضویت ،عضو اطالق می شود.
:شرح وظایف کانونهای محلی
ایجاد بستر مناسب به منظور جلب مشارکت افراد محله و توسعه اعضاء

ایجاد ارتباط و جلب حمایت علمی ،تخصصی،تحقیقاتی،آموزشی و صنفی با اشخاص حقیقی،حقوقی،نیروها و نهادهای دولتی
و غیر دولتی.
تبادل نظر با مسئوالن و مدیران ذیربط
فراهم آوردن فرصت ها ،امکانات،مشارکت و گردآوری نظرات اعضا در مورد طرح ها،برنامه ها و مسائل مربوطه.
شناسایی و آگاه سازی اعضا نسبت به حقوق و تکالیف شان و حمایت از آنها جهت تحقق این حقوق

