افراددارای معلولیت جزء شهروندان محسوب می شوند و نگاهی واقع بینانه نسبت به وضعیت زندگی و نوع
ارتباطات این قشر  ،ایجاب میکند که مبانی تحقق فرصت ها و عدالت اجتماعی در خصوص آنان همچون سایر
آحاد جامعه مد نظر قرار گیرد .
لذا در راستای تحقق حقوق و اصول توصیف شده و با توجه به عدم وجود شرایط فیزیکی و اجتماعی مناسب به
منظور حضور و مشارکت اجتماعی معلوالن در عرصه های مختلف اجتماعی اداره کل سالمت شهرداری تهران
برآن شد تا با تشکیل کانون معلوالن زمینه حضور اجتماعی آن ها را در سطح شهر تهران با همکاری افراد معلول
فراهم نماید .
تعریف معلولیت
معلولیت به مجموعه ای از اختالالت جسمی  ،حسی  ،ذهنی و روانی گفته می شود که فرد را از ادامه زندگی عادی
و مستقل خود  ،به صورت شخصی یا اجتماعی باز می دارد .به عبارت دیگر معلولیت مرتبط است با محرومیت هایی
که فرد به عنوان نتیجه اختالالت و ناتوانایی ها تجربه می کند و مانع انجام یک یا چندین نقشی که برای فرد بسته به
سن  ،جنس و عوامل اجتماعی و فرهنگی طبیعی در نظر گرفته می شود ،می گردد.
تعریف فرد معلول
معلول کسی است که بخشی از توانایی های فیزیکی ،جسمی ،اجتماعی ،حرفه ای ،ذهنی و روانی خود را از دست
داده یا اصالً به دست نیاورده است ،بنابراین باید سعی شود توانایی های او تا حد امکان افزایش یابد.
انواع معلولیت
جسمی-حرکتی :شامل افراد دچار نقص عضو ،انواع فلج ها ،ناهنجاری های اسکلتی و ضایعات نخاعی
حسی :شامل افراد نابینا و کمبینا و ناشنوا و کمشنوا

ذهنی :شامل افراد کمتوان ذهنی
روانی :شامل افراد دچار اختالالت مزمن روانی
اهداف و سیاست ها:
 .1حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه معلوالن
 .2بستر سازی به منظور تغییر نگرش منفی جامعه نسبت به معلوالن و توانمندیهای آنان
 .3جلب و توسعه مشارکت افراد معلول در فعالیتهای اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای حضور ایشان
 .4ارائه آموزش های الزم به معلوالن و خانواده های آن ها به منظور ارتقاء کیفیت زندگی
 .5پیگیری و همکاری در رفع مسائل و مشکالت معلوالن از طریق بکارگیری کلیه امکانات موثر و قابل دسترس
 .6ایجاد بستر مناسب جهت خوداشتغالی معلوالن که منجر به افزایش اعتماد به نفس و حضو ر فعال آنان در تمامی
زمینه ها می گردد
 .7تجمیع نیازهای شهروندان دارای معلولیت و انتقال این نیازها به سطوح مختلف مدیریتی در نهاد عمومی شهرداری
 .8ایجاد بستر الزم جهت تدوین استانداردهای ارائه خدمات به شهروندان دارای معلولیت در دستگاههای تابعه
شهرداری
 .9ایجاد زمینه مشارکت موثر شبکه کانونهای شهروندان معلول مناطق تحت پوشش شهرداری با سایر شبکههای
کانونهای اجتماعی فعال در سطح شهر تهران و بهرهمندی از توانمندی افراد معلول در امر خطیر توسعه شهری
وظایف و مأموریت های کانون معلوالن:
 1.عضو گیری و ثبت نام از معلوالن داوطلب و مایل به همکاری درفعالیت های اجتماعی حوزه تحت پوشش
کانون (محالت ،نواحی و مناطق )
2.تشکیل بانک اطالعاتی از شهروندان معلول حوزه فعالیت کانون (تعداد اعضا ،مشخصات فردی و)....
3.جلب مشارکت شهروندان معلول در زمینه های مختلف آموزشی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تفریحی
4.برنامه ریزی در جهت برخورداری برابر شهروندان معلول از خدمات آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
5.ایجاد امکانات و بستر الزم جهت معرفی توانمندیهای افراد معلول به جامعه از طریق ایجاد نمایشگاههای

موردی یا دائمی ارائه محصوالت فرهنگی و هنری ،صنایع دستی و کارآفرینی خالقین دارای معلولیت
6.برگزاری جشنوارهها و همایشهای فرهنگی و اجتماعی توسط افراد دارای معلولیت ،معطوف به این گروه یا با
مشارکت سایر شهروندان در جهت شکوفایی ظرفیتها و استعدادهای فردی و جمعی معلوالن و همافزایی مشارکت
اجتماعی این گروه با سایر آحاد جامعه
7.ارائه آموزشهای تخصصی و حرفهای جهت توانمندسازی شهروندان معلول و ایجاد بستر الزم به منظور
کارآفرینی از و برای افراد معلول
8.تسریع روند مناسبسازی محیط شهری و اماکن عمومی جهت شهروندان دارای نیازهای ویژه و نظارت مستمر بر
این روند
9.برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی تخصصی و عمومی
10.جذب ظرفیتهای مالی ،تخصصی و انسانی شهروندان مشارکتجوی غیرمعلول در فعالیتهای کانونهای
معلوالن
11.برگزاری جلسات مستمر و ایجاد ارتباط دائمی با شورایاریها ،ادارات و دستگاههای تابعه شهرداریها از
سطوح پایین تا باال به منظور آگاهی مدیران سطوح مختلف شهرداری از نیازها و درخواستهای شهروندان دارای
معلولیت و جلب مشارکت شهروندان معلول در برنامهریزیهای شهرداریهای مناطق مختلف کالنشهر تهران
12.ایجاد زمینه اجرایی شدن قوانین حمایت از معلوالن توسط ارگانهای مختلف
13.تهیه اقالم آموزشی از قبیل بروشور ،پمفلت ،کتاب cd ،و...
14.ایجاد ارتباط مستمر با کانونها و تشکلهای مشابه معلوالن در سطح شهرداریهای مختلف کشور و شهرهای
دیگر کشورهای جهان به منظور تبادل تجارب جمعی شهروندان معلول در سطح ملی و بینالمللی
16.ارائه گزارش مستمر و ارسال صورتجلسات به اداره سالمت منطقه
شرایط عضویت:
کلیه معلوالن با هر نوع معلولیتی در صورت تمایل می توانند عضو کانون گردند ،اما به منظور تشکیل هیأت مدیره و
انتخاب دبیر می بایست حداقل  25نفر از اعضاء دارای شرایط ذیل باشند:
1.حداقل سن  22سال تمام
2. 1/3اعضاء دارای حداقل تحصیالت دیپلم باشند
3.ازمعلولین حسی یا جسمی حرکتی باشند.

