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 انجمن حقوق سالمندان و سالمت روان 

 پروژه جنبش حقوق سالمندان

پروژه ی جنبش حقوق سالمندان از طرف اتحادیه ی اروپا تحت برنامه کمک مالی  

قبرسی شاغل  مدنی  و   VII  جامعه  سالمندان  حقوق  انجمن  توسط  و  است  شده  تامین 

 سالمت روان اجرا می شود.

داخل   محتوای  مسئولیت  است.  شده  تهیه  اروپا  اتحادیه  کمک  به  بروشور،  این 

لزوما   و  باشد  می  روان  سالمت  و  سالمندان  حقوق  انجمن  ی  عهده  به  کال  بروشور 

 بیانگر نظریات اتحادیه ی اروپا نمی باشد.
 



 

 پروژه جنبش حقوق سالمندان

 

سال صرف نظر   60هدف پروژه، بهبود سطح کیفی و دفاع از حقوق تمام افراد سالمند باالی 
ی زندگی می کنند، می باشد. در این راستا دو  از جنسیت، نژاد، زبان، دین  که در قبرس شمال

 هدف اساسی داریم: 

 

کمپین هایی برای افزایش سطح آگاهی مردم درباره ی حقوق سالمندان ) رسانه هاسی   •
 اجتماعی، بیلبوردها، روزنامه ها، تبلیغات تلویزیونی و غیره( 

سالمندان، با مرور متون  کمک به آماده سازی موضوعات قوانین محلی مربوط به خانه های  •
 قانونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا. 

 سازماندهی دوره های آموزشی برای گروه هدف مراقبان و خانواده های سالمندان.  •

سازماندهی دوره های آموزشی برای صاحبان/ مدیران خانه های سالمندان و سرمایه   •
 گذارانی که مایل به سرمایه گذاری در این زمینه هستند. 

مسافرت کاری برای بررسی بعض خانه های سالمندان به عنوان نمونه در کشورهای   •
 خارجی. 

 

 مراقبانی که در خانه سالمندان و یا در خانه کار می کنند.  •

 صاحبان و یا مدیران خانه ی سالمندان •

 خانواده های سالمندان  •

 سازمان های محلی مسئول کار و امنیت اجتماعی و سالمت  •

 ق سالمندان و سالمت روان اعضای انجمن حقو  •

 

سازمانهای محلی مسئول   –سازمانهای محلی که رفاه و امنیت سالمندان را تامین می کنند  •

 کار، امنیت اجتماعی و سالمتی. 

 سازمانهای اجتماعی یاری رسان حقوق سالمندان در ترکیه و جمهوری قبرس  •

 

رس  ب انجمن حقوق سالمندان و سالمت روان، یک موسسه ی غیر دولتی در ق
شمالی است که برای مراقبت به شکلی شایسته و انسانی از سالمندان نیازمند  

می   تالش  روان،  فاقد سالمت  افراد  و  باال  نگهداری  انجمن  این  هدف  کند. 
 بردن سطح کیفیت زندگی سامندان و بیماران روانی در کشورمان می باشد. 

برنامه  تحت  اروپا  ی  اتحادیه  طرف  از  سالمندان  حقوق  جنبش  ی  پروژه 
تامین شده است و توسط انجمن    VIIکمک مالی جامعه مدنی شاغل قبرسی  

 حقوق سالمندان و سالمت روان اجرا می شود.  
آغاز    1400آبان ماه، سال   20ماه می باشد و از    24مدت این پروژه    طول

 به پایان می رسد.  1401آبان  10و در تاریخ 
 

 هدف پروژه 

بهبود   • به  کمک  برای  شمالی،  قبرس  قسمت  در  سالمندان  خانه  قانون  تصویب 
سطح خدمات مراقبتی از سالمندان در شأن انسانی و حمایت از توسعه خانه های 

 سالمندان. 

برای دفاع از حقوق سالمندان و افزایش دسترسی عموم مردم به انجمن، و تالش  •
 توسعه ی خدمات مراقبت از سالمندان.

 

 فعالیت های اصلی پروژه 

 گروه های هدف ما 

 مخاطبین ما 


