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  برنامج صديقات وأصدقاء األسرة

  صديقات وأصدقاء األسرة

برنامج  ىعل المدربینو المختارين طبقًا لمعايیر محددة مجموعة من النساء والرجال المتطوعین

ترسیخ مفاھیم الصحة اإلنجابیة ومحاربة الزيادة السكانیة وزارة الدولة لألسرة والسكان الخاص ب

  . المجتمع فيتغیر الممارسات الضارة  ىز متخذي القرار داخل األسرة علوتحفیوالثقافة السكانیة، 

  لرسالةا

توعیتھا بالسلوكیات الصحیة عن طريق  المصرية تحسین خصائص األسرةو نمو السكانيضبط ال
و تمكینھا بالمعلومات والحقوق الضارة واالجتماعیة الثقافیة السلیمة، ومنع الممارسات والشائعات 

  .أفضلوصوًال إلى مجتمع سلیم وواعي يتمتع بحیاة مكانة األسرة بھدف إعالء 

  الرؤية

الصحة وتطبق مفاھیم يضم أسر تحترم قیمة األسرة الصغیرة سلیم وممكن صحیًا مجتمع 
  .بھاوعي ودراية شاملة بناء على اإلنجابیة وتحديد النسل 

  األھداف

الزيادة  ومخاطر و التوعیة بمشاكل تعديل سلوكیات األسرةرفع الوعي بقضايا النمو السكاني و .1
 .بكافة أبعادھاالسكانیة 

  .لمجتمع بشكل عاموتوعیة األسر بمخاطره على الطفلة واألسرة وا زواج األطفال مناھضة .2

حث األسر والمقبلین على الزواج بفوائد االلتزام بالفحص الطبي قبل الزواج وأھمیته في  .3
 .ض المنقولة جنسیًا كالكبدي الوبائي واإليدزالكشف المبكر عن مسببات اإلعاقة واألمرا

رفع والممارسات الصحیة االيجابیة  الفئة المستھدفة علىنشر الثقافة الصحیة التي تساعد  .4
 .الوعي بالحقوق اإلنجابیة وقضايا الصحة اإلنجابیة

نشر المعلومات الصحیحة وتصحیح المعلومات الخاطئة ومحاربة الشائعات فى مجال الصحة  .5
 .ابیة والقضايا السكانیةاإلنج

ورسم خريطة  ،لوسائل منع الحمل حصر عدد السیدات المستخدمات وغیر المستخدمات .6
 .بالتنسیق مع وحدات الرعاية األساسیة االحتیاجات غیر الملباة

  وزارة الدولة لألسرة والسكان 
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بالمعلومات لتقلیل المشاكل وسائل تنظیم األسرة ومستخدمات مستخدمي دعم ومساندة  .7
 .المتعلقة باستخدام الوسائل وتشجیع االستمرارية 

وفوائد الرضاعة  ،وفي فترة النفاس ، أثناء الحمل المتابعة الصحیة أھمیة ب توعیة الحوامل .8
 .الطبیعیة وأھم التطعیمات

 .تشكیل مجموعات ضغط علي الرجال متخذي القرار داخل األسرة .9

  .لخط المشورة األسرية واإلبالغ عن زواج األطفال عمل الدعاية الالزمة .10

 

  النشاطات

الزيارات المنزلیة، لقاءات الدوار، التثقیف الصحي بالوحدات يحقق البرنامج أھدافه عن طريق  .1
والعیادات، مكون الصحة اإلنجابیة والثقافة السكانیة، تنمیة المھارات الحیاتیة، المطبخ 

لدراما المرأة العربیة تتحدث، برنامج التثقیف عن طريق االتعلیمي ، مكون تمكین األسرة، 
واستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لمحو األمیة وھو  ناألقرابمنھجیة شبكة تثقیف 

منھج وزارة االتصاالت واالستخدام اآلمن لالنترنت مع حركة سوزان مبارك للمرأة من اجل 
  .السالم

 .قات و أصدقاء األسرةباسم صدي face bookالترويج علي   .2

 16021الترويج لخدمات خط المشورة األسرية  .3

 وبالمعھد العالي للخدمة االجتماعیةداخل الجمعیات األھلیة ومراكز الشباب  ندوات توعیة .4
عیة اآلباء واألمھات على كیفیة التعامل مع وتوتوعیة المراھقین داخل المدارس وندوات 

  .المراھقین

أطباء خط ( و القیادات الطبیعیة بالقرى  األھاليمع و كز الشبابوبمرا لقاءات بالمساجد .5
 )المشورة 


