کمیسیون مددکاری
به منظور رسیدگی واتخاذ تصمیم وقانونمند در خواست های مساعدت پرسنل شهرداری تهران در کمیسیون مددکاری مطرح می گردد  .اعضاء کمیسیون مددکاری شامل مدیر کل  ،معاون مالی واداری ،معاون رفاهی واجتماعی
،معاون درمان و مسئول واحد مددکاری اجتماعی اداره کل رفاه  ،تعاون وخدمات اجتماعی می باشد .
مددجویان شهرداری تهران شامل کارگران وکارمندان رسمی شاغل و بازنشسته پس از ارائه در خواست و مدارک ومستندات به واحد مددکاری اجتماعی اداره رفاه و بعد از انجام مصاحبه و بررسی مدارک وتهیه گزارش توسط
مددکاری اجتماعی طبق دستور العمل اجرائی و بنا به تشخیص کمیسیون مددکاری مشمول دریافتی وام وکمک بال عوض به شرح ذیل می باشند :
ودیعه مسکن
تعمیرات مسکن
هزینه درمان
هزینه درمان وتهیه جهیزیه
هزینه تحصیل
هزینه فوت
هزینه حوادث غیر مترقبه
مساعدت در سایر مواردی که کمیسیون صالح بداند و نیاز مددجو محرز گردد .
سقف تسهیالت اعطایی بنا به درخواست وبراساس تشخیص کمیسیون مددکاری به شرح ذیل می باشد :
اعطای وام تا سقف  00/000/000ریال-اعطای کمک بال عوض تا سقف  5/000/000ریال

کمک هزینه ویژه کارکنان دارای فرزند معلول
کلیه کارمندان وکارگران رسمی وقراردادی شرکت خدمات اداری شهر وشرکت هادیان شهر شاغل در واحد های تابعه غیر مستقل شهرداری تهران که دارای فرزند معلول می باشند در صورت احراز شرایط وتصویب در
کمیسیون مددکاری مشمول دریافت کمک هزینه می گردند .
افراد حائز شرایط جهت دریافت کمک هزینه با تاکید بر مالکهای سه گانه مورد عمل در دستورالعمل اجرایی کمیسیون های پزشکی تشخیص معلولیت سازمان بهزیستی بر مبنای درصد معلولیت در  6گروه عمده وشایع معلولین
به شرح ذیل می باشند :
 -1افراد داری اختالالت جسمی وحرکتی
گروه های داری اختالالت متوسط ،شدید ،خیلی شدید (از  05درصد به باال)
 -0افراد دارای اختالالت ذهنی
معلولین ذهنی متوسط  ،شدید  ،خیلی شدید
 -3گروه بیماران روانی مزمن
مدارک الزم جهت دریافت کمک هزینه مذکور شامل موارد ذیل می باشد :

 معرفی نامه از محل خدمت حکم کارگزینی اصل گواهی سازمان بهزیستی مبنی بر تعیین نوع معلولیت فرزند وشدت آن تصویر تمامی صفحات شناسنامه متقاضی وفرزند معلول -شماره حساب بانک شهر

هدیه روز جهانی معلولین
کلیه همکاران معلول رسمی وقراردادی شاغل در واحد های تابعه غیر مستقل شهرداری تهران به مناسبت روز جهانی معلولین مشمول دریافت هدیه می با شند .
مدارک الزم جهت دریافت هدیه روز جهانی معلولین شامل موارد ذیل می باشد:
 معرفی نامه از محل خدمت حکم کارگزینیکارت بهزیستی تصویر شناسنامه وکارت ملی -شماره حساب بانک شهر

