جوانان به منزله قلب اجتماع به شمار مي آيند و چنانچه در كنار نشاط و شادابي ،از دانش و بينش و درايت الزم و
آراستگي به اخالق و آداب اسالمي برخودار باشند ،مي توانند منشاء خدمات و موجب افزايش كارآيي سيستم
اجرايي كشور گردند .غفلت از جوانان باعث ايجاد سرخوردگي در آنان مي شود  .جذب جوانان به عرصه های
عمومي نخستين گام در برقراری ارتباطات اجتماعي – فرهنگي و زمينه ساز برقراری تعامالت اجتماعي است و به
دنبال آن ارتقای فرهنگي صورت مي پذيرد  .نظر به اينکه محيط های شهری بستر رشد و تربيت نسل های آينده
است و ضرورت توجه به جوانان و فراهم نمودن بستر سالمت و رشد صحيح آنان و تسهيل در فرايند اجتماعي شدن
و انتقال مفاهيم و هنجارهای شهروندی ،مديريت شهری را برآن داشت تا با راه اندازی كانون جوانان محله ای در
خانه های سالمت و با استفاده از ظرفيت و پتانسيل اين قشر (جوانان) در تمام موضوعات و مسائل شهری در تحقق
برنامه ريزی توسعه سالمت شهری نقش به سزايي ايفا نمايند .
اهداف:
.1

ايجاد بستر مناسب برای حضور اجتماعي جوانان از طريق خانه سالمت

.2

جلب و توسعه مشاركت جوانان در فعاليت های اجتماعي و فرهنگي حوزه سالمت

.3

ارائه آموزشهای الزم به جوانان به منظور ارتقاء سطح سالمت جسمي  ،رواني  ،اجتماعي و معنوی آنان

وظايف كانون جوانان :
.1

عضوگيری و ثبت نام از جوانان داوطلب كه عالقمند به فعاليت های مشاركتي مي باشند

.2

تهيه بانک اطالعاتي از جوانان محله (مشاركت فردی  ،تعداد اعضاء ،نيازمنديها  ،تحصيالت و )...

.3

شناسايي و جلب مشاركتهای محلي برای ارائه خدمات مناسب به جوانان

.4

برگزاری جلسات منظم با اعضاء و ارسال گزارش ماهيانه به اداره سالمت منطقه

.5

همکاری در تهيه اقالم آموزشي از قبيل بروشور  ،كتاب  ، CD ،پاورپوينت  ،مقاله ...

.6

انجام هماهنگي های الزم با آموزش و پرورش ( مدارس ) در اجرای برنامه های مدون و مصوب

.7

استفاده از توان علمي  ،تخصصي و آموزشي جوانان در ارتقای سطح سالمت جامعه

.8

برنامه ريزی به منظور ارائه خدمات آموزشي ،فرهنگي ،ورزشي ،اجتماعي و تفريحي به جوانان

.9

ايجاد بستر الزم جهت مشاركت جوانان در فعاليت های اجتماعي  ،فرهنگي و سالمت محله

 .11برقراری ارتباط بامديران خانه های سالمت  ،سالمت ياران ورابطين سالمت محلي و  ...و همکاری با آنها در
اجرای برنامه های سالمت محور

شرايط عضويت :
.1

كليه جواناني كه تمايل به عضويت در كانون را دارند.

.2

حداقل سن  15سال و حداكثر  31سال .

.3

ساكن يا شاغل در محله باشند.

تبصره  :ساير افراد در صورت عالقه مندی مي توانند به صورت افتخاری عضو كانون گردند .شايان ذكر است اين
افراد جزء اعضا اصلي كانون محسوب نمي گردند .
وظايف اداره كل سالمت :
.1

تدوين دستورالعمل های الزم و ارائه پيشنهادهای اجرايي برای پيشبرد كانون

.2

سياستگذاری و نظارت بر شکل گيری و فعاليت های اجرايي كانون

.3

نظارت و پايش بر اجرای فرايند برنامه ها

وظايف اداره سالمت مناطق :

.1

انجام تبليغات و اعالم فراخوان برای عضويت جوانان

.2

نظارت بر حسن اجرای كارگروههای تشکيل يافته  ،برنامه ها وكليه فعاليتهای كانون

 .3همکاری در اجرای برنامه هايي كه توسط كانون جوانان تعريف شده ازقبيل فعاليتهای آموزشي  ،فرهنگي ،
اجتماعي  ،تقريحي (در اختيار گذاشتن فضا  ،تبليغات محيطي و اطالع رساني و )....
.4

دريافت صورتجلسات ماهيانه و ارسال منظم گزارشهای مربوطه به اداره كل سالمت

