معرفی واحد مشارکت های مردمی بیمارستان توانبخشی رفیده
کلیه فعالیتهای این واحد با تاکید ویژه بر اصل شفافیت و پاسخگویی صورت میپذیرد و هرکمکی در هر اندازه و نوعی
جایگاهی واال دارد و جلب مشارکت های مادی و انسانی مردمی خصوصا خیرین و نیکوکاران به منظور رفع نیازهای جامعه
بیماران نیازمند خدمات توانبخشی و کاهش هزینه های توانبخشی و درمانی این بیماران می باشد.

برنامه ریزی در جهت کسب آمادگی به منظور جلب مشارکتهای مردمی در مراسم و سالروزهای تعیین شده نظیر
اعیاد مذهبی و مناسبتها
تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها به منظور تشویق و جلب مشارکت افراد و نهادهای دولتی و خصوصی در اجرای
طرحها و فعالیتهای توانبخشی و پیگیری با همکاری حوزه ذیربط
برقراری ارتباط مستمر با کلیه موسسات خیریه ،امور اوقافی ،صندوقهای قرض الحسنه وسایر نهادها به منظور جلب
مشارکتهای عمومی
پذیرش عضویت حامیان بیمارستان
تهیه و تدوین فرم ها ،آمار و اطالعات مورد لزوم در زمینه اقدامات انجام شده پیرامون مشارکتهای مردمی

مراجعه حضوری افراد خیر و نیکوکار به دفتر جلب مشارکتهای مردمی بیمارستان و یا مراجعه به سایت بیمارستان
واریز وجه به شماره حساب بانکی (

بنام حساب

کمک و هدایا (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) با ذکر مورد مصرف.

کمك های عام :
منظور از کمک های عام کمک های نقدی و غیر نقدی اطالق می شود که هبه کننده نیت بخصوص ندارد و تحت نظارت واحد
مشارکتهای مردمی بیمارستان و مددکاری برحسب نیاز مددجویان و رعایت اولویت هزینه می گردد (هبه عام).
کمكهای خاص :
دراین نوع کمک نیت کمک کننده به طور مشخص اعالم و ثبت شده و وجه یا کاالی مورد هدیه صرفا در جهت نیت هبه
کننده مصرف می شود (هبه خاص).

خرید تجهیزات توانبخشی
کمک به پرداخت هزینه های درمان بیماران بستری و سرپایی نیازمند شامل :جراحی،
فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،گفتار درمانی ،شنوایی شناسی ،توانبخشی قلب و ......
خرید داروهای خاص بیماران نیازمند
کمک به خرید وسایل کمک توانبخشی :پروتز ،سمعک و .....
برای تماس با واحد جلب مشارکت های مردمی بیمارستان و کسب اطالعات درباره روش
های کمک و در صورت تمایل به مشارکت در حمایت از بیماران نیازمند توانبخشی با شماره
جلب مشارکت های مردمی بیمارستان تماس حاصل فرمایید.
تلفن

