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 اله کاناداییـس19وان ـوجـن) (Sean Kells» شین کلز«اطرة ـاد و خـی
ـ ـنکار   بهل اوم اشتغــروز سبـاد که در  گرامی در یـک  وي وقـت   هـیم

، جـان  )1994مبر سال نوا(فجار صنعتیـر انـر اثبـک، ـوچـاه کـارگـک
  .داد ود را ازدستـخ

 » لزـل کــپ«در او ــ، پ»لزـن کـشی«رگ ـخراش مـۀ دلـادثــاز ح پس
Kells)   (Paul ایمـن را   بنیاد جوامع 1996ال ـاش، در س وادهــو خان

  .دـکردن ریزي پی
ـ ه القاي حــایمن در پی کمک ب بنیاد جوامع ـ ــ ـ ـس آگ فاهم، ـاهی، ت

ـ  دهـآم ا گردهمـمردمی است که در یک جري ـحمایت و راهب ـ ـان ا ـد ت
راکنند که دیگر ـاجنحوي  بـهذار اجتماعی را ـتأثیرگ هاي ند برنامهـوانـبت

  .دـباش هـودنداشتـام آسیب وجـن هـمشکلی ب
کشور دنیا براي رین ـت منـه ایـادا را بـظر دارد کانـایمن در ن بنیاد جوامع

  . اندـرسـب ]ازي و ورزشـب[فعالیت بدنی و علیم و تعلم، کار، ـدگی، تـزن
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  
  
  



      

 

  سرآغاز
  
  

دوین ـگین تـــولیت سنـــور کــه مسئـــاي کشـــهــ دیریت بیمــاريـمرکــز مــ
ـ ـعملیاتی کش  ـ   یماي علـراهنماه ـ   هـور را ب اي وظـایف  ـعهـده دارد، در راست

ه، ناگزیر سطح سالمت جامع يأمین، حفظ و ارتقاـود در جهت تـگین خـسن
ــدمیولوژیکـهــ اســت از سیســتم ــدمیولوژیک، پیشــگیري اپی  ،اي مراقبــت اپی

هاي گوناگون،  ناختی، آموزش، مشاوره، پروفیالکسیش گیري دهی، همه گزارش
ـ . گیرد شناخت محیط بهره شناخت عوامل، شناخت میزبان و المت ـأمین سـ ـت

یـق از اهـداف   قواي آن، تأمین سالمت خون، ابـزار پزشـکی و تزر  ـار و تـرفت
ـ ـرکت خـر حـز است و در مسیـرکـگر این مـدی ـ  ـود، ب داکاري ـه عشـق و ف

  رد و اندیشـۀ ـاتید دلسـوز، بـه خـ   ـاي عالقمند، به علم و دانـش اسـ  ـه انسان
تکلـف،   امالن بیـع  ه عمل هنرمندانۀـرکار، و بـمحققان خاموش و پ  ارفانۀـع
  .ه استـمواره وابستـه

 )کتاب راهنما(ایمن ۀجامععنوان  بخش تحت تشمل بر هـاین کتاب مشت
ها  در ایران، آسیب ازجمله اینکه ؛شود ترجمه و منتشر می هایی بنا بر ضرورت

در گـروه   گهاي سنی و اولین عامل مـر  میر در همۀ گروه و ل مرگماعین ومد
اي ـهـ ده استاندارـا نیز بـکه کشور عزیز م امید این سال است؛ با  4ر ـسنی زی

  .ابدـی ایمن دست  امعۀـج
تقادهـاي تمـام   نا نظرهـا، پیشـنهادها و   هـا از نقطـه   مرکز مدیریت بیماري

ــاحب ــت  ص ــران و دس ــور     نظ ــی ام ــی و اجرای ــی، پژوهش ــدکاران آموزش ان
کند؛ بنابراین خواهشمند است این مرکز را در جهت  می درمانی استقبال بهداشتی

  .رماییدـف ون عملی و پژوهشی یاريـبهبود کیفی مت
        
  

    »دکتر محمدمهدي گویا«             
  ها رئیس مرکز مدیریت بیماري          
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  پیشگفتار
  
  

  ما رستگارخشنود باشی و تو             کار  خدایا چنان کن سرانجام
دنبال مرگ یک نوجوان  بهکانادا در شهر تورنتو  1996امع ایمن در سال وجبنیاد 

حاوي مواد   شکۀـال تخلیۀ یک بـوان درحـوجـن نـای. دـزي شـری اله پیـس 19
د و ـدرصد سوختگی ش 90زا در بشکۀ دیگر، در اثر انفجار صنعتی دچار  اشتعال

بودن مواد زا اشتعالاز و بود   هرنحو آگاه شده بهاگر او . سپرد پس از چند روز جان
  . افتاد نمی اتفاقدردناك حادثـۀ ز این ـرگـ، هخبرداشتبشکه درون 

درحال حـاضر، سـایـر شـهرهـاي کـانـادا نیـز تـأییـد بنیاد جوامع ایمن را 
باورهاي موجود در  درن ـجاد نگرشی نویـایمن در پی ای  جامعۀ. اند کرده دریافت
ر ـداوم منطبق بـوزش مـاین تغییر نگرش مستلزم آم. ا استـه ۀ آسیبزمین

الش ـت ایۀ ـگر در سـسر نیست مـر میـن امـجامعه است و ای نادیـباورهاي بنی
  .ان نهادهاي جامعهـایدار میـجاد هماهنگی پـوقفه و ای و کوشش بی

  :ر جامعه بر چهار اصل استوار استـایمنی در ه

 ،ایمنی باور ¯

 کارگیري صحیح وسایل ایمنی، دانش به ¯

 دسترسی به ملزومات ایمنی، ¯

  .احترام به قوانین ¯
اختن بزرگراه کافی نیست؛ ایجاد بـاور ایمنـی   ـسدر این راستا باید گفت فقط 

وارض ـاهش عـ ـکـ (اـه ه بزرگراهـا، انتخاب مسیر مناسب، دسترسی بـه بزرگراهدر 
ـ  و رعایـت  هایت اعمال ـو در ن ) اي جاده انون از شـرایط الزم بـراي   مقـررات و ق

  .ها است ادهـایمنی ج
ال ـتان در سـزاقسـدر آلماآتا ق هانیـهداشت جـان بـازمـس اس بیانیۀـبراس

ــ 1981 ــ«وان ـتحــت عن ـــســالمت ب ــ 2000ال ـا ســـراي همــه ت ، »الديـمی
هاي  رنامهـوس بـها در رئ ري از آسیبـپیشگیسطوح مختلف ه ـد کـمقررگردی

امعه، کلیـد  ـردم و جـو همکاري م باشدبشري  جوامع بهداشت و درمان تمام
  .گردد تـلقین زمینه ـه موفقیت در ایـب دستیابی

باالترین بار بیماري را به  ،سال 7/35با میانگین سنی  هـا هحادثدر ایران 
  . است خود اختصاص داده



      

 

تـاکنون  هـا،   دیریت بیماريـرکز مـوادث مـدر این راستا اداره سوانح و ح
  .است گذاشتهامه را در دست اجرا سه برن

 ،1373ال ـدر سـ  خانگی يها آسیب پیشگیري از بـا عنـوان رنامهـن بـاولی ¯
ـ ـان کشـ ـاست  6صویب در ـراحی و تـطپس از  طـور آزمــایشی    هـور ب
  .یافت  ور تعمیمـه کل کشـب 1378ال ـو در س شداجرا

جامعۀ   امۀـا برنـی اـه هرستانـدر سطح ش هـا هپیشگیري از حادثبرنامۀ دوم  ¯
ال ـسـ تـا پایان . دشراـان اجـهرستـش 5طراحی و در  1375درسال  ایمن
در . دپیوستـشهرستان دیگر نیز به این برنامه خواهن 40، )1382( اريـج
هت ـدي درجـي بلن اـه گام، امهـرنـتبعیت از این ب بهمر ـهرستان کاشـش

 .شـد شتهامع ایمن برداوجبنیاد ه ـپیوستن ب

 .است هاي ترافیکی پیشگیري از حادثهامۀ سوم برن ¯

ومیر را  هـاي تـرافیکی در ایران، همواره بیشترین میزان مرگ حادثه
نـفر ایـرانی در اثـر ایـن  22000از  بـیش  1381سـال . است دنبال داشتـه به

براساس . آنان از عابـران پیـاده بودند% 40اند که  باخته هـا جان حادثـه
علت بـروز  دقیقه یـک نفر در ایران جان خود را بـه 26می، هر آمارهاي رس

نویس یک  در این برنامه از طریق پیش. دهند می هـاي تـرافیکی ازدست حـادثه
و به سرپرستی  عالی ایمنی ترددشوراي طرح جامع با هماهنگی تـمام نهادها، 

  .رئیس محترم جمهوري یـا معاون ایـشان تشکیل شـد
 هانیـدر اولین کنفرانس ج)  (Safe Communityمنـۀ ایـعـامـمفهموم ج

 1989 الـر سـامبـدر ماه سپت دـکهلم سوئـها در شهر است از آسیبپیشگیري 
  :هـبیانیایـن راساس ـب. دـش تبیین

  .سالمت یکسان برخوردارشوند و ها باید از سطح ایمنی تمام انسان

بخشـیدن   ور بـا تـحققکشـ 64اکنـون برنـامۀ عظیم جـامعۀ ایـمن در  هم
أیید کمیتۀ جامعۀ ایمن ـتهاي بهداشتی مـربوط، گواهی قبـولی و  بـه شاخص

  . است ردهـافت کـرا دری
 (The Safe Communities Guide Book))اـاب راهنمـکت(نـۀ ایمــعـامـج

ان ـهرستـطح شـس من درـامعۀ ایـۀ جـرنامـح بـراي صحیـه اجـکمک ب منظور به
ـ  هـبرنامخش ـه بـامل سـاب شـکت. دارد آییر کارـت طیطوح محیـو س زي، ـری

ـ   . اجرا و ارزشـیابی اسـت   ـ  ـامیـد اسـت ت ان ـهداشت و درمـ ـمام همکـاران ب
اندرکار پیشگیري از  والن دستـایر مسئـهاي علوم پزشکی کشور و س شگاهـدان



ننـد  بتوادر کتـاب  شده  هاي کاربردي ارائه این کتاب و نمونه ۀبا مطالع ها هحادث
  ام ونـجا اـزي تـری هـامـرنـب ۀـلـرحـممن را از ـۀ ایـامعـج  ۀـامـرنـام بـگ هـب امـگ
ـ ـارزشی  ـ ـسـوي تحقـق اهـ    اجرادرآورنـد، و بـا حرکـت بـه     هـابی ب ن ـداف ای

ـ   ) جامعه درها  آسیبهمانا حذف یا کاهش (برنامه ه کمیتـۀ  ـزمینـۀ پیوسـتن ب
  . جامعۀ ایمن را فراهم کنند

رضـا   زحمات آقـایان دکتـر محـمدمهدي گویا و دکتر علیدر پـایـان از 
  .نمایم دالوري در بازبینی متـن صمیمانه تشکر و قدردانی می

       
                                

  رضا مغیثی دکترعلی                         
  )MPHمتخصص پزشکی اجتماعی و (

  ئیس اداره سوانح و حوادثر     



      

 



   مـقـدمـه                 
١٨18  

  هــدمــقــم
  
  

ورزش        [ هـاي حین کار و فـعالیت بـدنی  آسیب :گویند ود سخن میـحقایق خ
سال و چهـارمین   20اولین عامـل مرگ کودکـان و بـالغین جوان زیر  1]و بازي

کشیدن پایان  این حقایق تلخ هستند؛ امـا رنج. عامل منجربه مرگ در بالغین است
سـنی   هاي مام گروهـدر ت ومیر مرگ امـلدومین ع ها ، آسیبر ایراند[کار نیست 
  ]..م. ال استـس 40ر گروه سنی زیر ومیر د مرگ املو اولین ع

  :گستـرده استها بسیار  آسیبدامنۀ اثر 
هـا  خانواده ،ا هنگام کارـانه و یـدر خ آسیب ــ روحی و جسمی تأثیرات

 در بیشتر مواردجدي  هاي وقـوع حادثـه و تصادف. دهد شدت آزارمی را بـه
  .داردهمراه  هـگی خانواده را بیختگس سوءمصرف دارویی و از هم ،افسردگی

وج ـیـک مـ  ها همچـون   تأثیرات اقتصادي آسیب ــ اقتصاديتأثیـرات 
   :برخی از این تأثیرات عبارتند از. نوردد جامعه را درمی عظیم،

 ؛هاي بیمارستانی نشانی و مراقبت پلیس، آتش نظیرهاي خدمات امدادي  هزینه - 

 ،  روانشناسی و اي اورهـهاي خدمات مش زینهه -

 ؛ها وادة آنـانـدیده و خ از مردم آسیب یراقبتـخدمات مهاي  هزینه -

 .ارگريـوط به کاهش تولید و افزایش حق بیمۀ کـربـلی محهاي م هزینه -

                                                
1. Play 



      

 

اي ـه میلیارد دالر در کانادا صرف هزینه 7/8، میالدي 1995ال ـدر س
 300(ابل پیشگیري بودندـمام موارد قـت د که درـش ییها ناشی از آسیب

  ).دالر براي هر شهروند
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  هاي غیرعمدي هزینۀ آسیب
  دالر        7721.............................................مرگ ناشی از آسیب هزینۀ 
  الرد      252811 .........................................................هاي بستري  هزینه
  دالر    2048220............................................... هاي درمان سرپایی هزینه

  دالر     2181222.........................................  ها کل هزینۀ ناشی از آسیب
  دالر       43892..........هاي منجر به ناتوانی موضعی دائمی  آسیب  هزینۀ

  دالر         3300........... هاي منجر به ناتوانی عمومی دائمی آسیبهزینۀ 
  دالر   میلیارد 7/8 ........................................................... جمع کل ساالنه

Source: “The Economic Burden of Unintentional  Injury in Canada” Health Canada, 1995 

  .جز این باشید توانید به شما می
  .و کمیتۀ جامعۀ ایمن به شما کمک خواهدکرد
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  هـدمـقـم
  

 
  هرم آسیب در کودکان و نوجوانان

  مرگ 1      
  بستري در بیمارستان 40

  درمان سرپایی بدون بستري 670
  نشده هاي نامشخص در منزل و یا هرگز درمان درمان

  
Source: “Measuring Up: A Health Surveillance Update on Canadian Children and 
Youth” , Health Canada, 1996 

  هدف مشتركیک 
  :دنبال یک هدف است کمیتۀ جامعۀ ایمن به

  راي ـب ترین کشور دنیا تبدیل کشور کانادا به ایمن«
  .»فعالیت بدنیو  ارـدگی، تعلیم و تعلم، کـزن

مام ابعاد زندگی ـی را در تد فرهنگ ایمنـمن، بایـجاد نگرش ایـبراي ای
ضروري براي زاي ـدر گردآوري اج، ما را این رویکرد کلی. مردم گنجاند

 انتهایی هاي بی رصتـه فـاي ب لحظه. واهدکردـیاري خ ،دفـه هـبدستیابی 
در خانه، محل کار، جاده، زمان تعطیالت، هنگام  شدن که براي ایمن بیندیشید

  .ي شما استرو  در پیش همه وقت موتورسواري و در واقع همه جا و
ا و ـهـ  وزشـه آمـکنیم ک جادمیـاي ای امعهـم جـار هـم و در کنـا هبـ

فاده از مطالـب  ـبـا استـ  . باشـد  باورهاي ایمنی در فرهنگ آن رسوخ کرده
کارگیري کارشناسـان   وزشی الزم، برنامۀ تربیتی، تعلیمی و همچنین بهـآم

بود که نگرش افراد را  ادر خواهیمـ، قجدید ياهگیري از نظر ایمنی با بهره
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نظیـر  عی ـامـ ـوهمۀ اینها در ج .اکنیمـر را بنـت  ایمن  تغییرداده و کشوري
  .گیري است کلـه شـشده و رو ب ما شروعـعۀ شـامـج

  توانید بکنید؟ شما چه می
   ؛راي درخواست حمایت استـا بنیاد جوامع ایمن بـدم، تماس بـاولین ق

هاي ایمنی در جامعه  هارتـ، تغییر نگرش و کسب ماما افزایش آگاهی
داوم ـراست از تـروع تغییرات و حـش. آید نمی دست هـدر یک شب ب

تعهدات در رعایت ان، نیازمند مدیریت قوي و ـحرکت آن در طول زم
  .جامعۀ ایمن است

  چیست؟  ]بنیاد جوامع ایمن [نقش ما
بــراي  ؤثر و کـارا  ـایی مـ ـهـ  جاد برنامهـا ایـلی بـاي محـه نیازهـما بنا ب
راد ـباشد، اف وانی داشتهـخ ا همـن نیازهـا ایـالمت و ایمنی که بـستأمین 
وچک، ـان صــنایع کـــامعه، صاحبـــران جـــانند رهبـــهــایی مــ و گــروه

  .کنیم می اي محلی را دور هم جمعـه زرگ و آژانسـاي بـه  رکتـش

  ایم ما براي کمک به شما آماده
سال  ن که یک سازمان ملی با بودجۀ غیردولتی است، دربنیاد جوامع ایم

با جامعه و رهبران آن براي   طور مستقیم این سازمان به. شد تأسیس 1996
ها  پیشگیري از آسیببراي جامعه هاي  ویژگیبر مبتنی  ییها ایجاد برنامه

ز حمایتی ـرکـعنوان یک م هـب 1997ال ـدر س کمیتهن ـای. دـکن می فعالیت
  .شد ایمن سازمان بهداشت جهانی به رسمیت شناخته شبکۀبه  وابسته
بینی و  ها قابل پیش طور مسلم بر این باور هستیم که تمام آسیب هـما ب

که  افرادي هستندا اولین ـاي م منطقه هاي هکنند پیشگیري هستند و هماهنگ
گیري  براي ایجاد جامعۀ ایمن به شما کمک خواهدکرد و در طی روند شکل

  .دنمودـهاي خود شما را هدایت خواهن ها و نظریه ها با حمایت آن ،ۀ ایمنجامع
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  .کنید مراجعه 2به پیوست شمارة 

عریف و ـک تـی بیشتر از یهایه چیزـامعۀ ایمن بـشکیل جـدانیم ت ما می
  :ازجمله ؛از داردـیا حرکت نی

 منابع، •

 کارشناسان ایمنی، •

 مراکز آموزشی، •

  .بودجه •
  .دکن کمکتواند  میجوامع ایمن ه بنیاد ـجاست ک و آن

  خودمان ةموفقیت در محدود

وفقیت ـاهد مـگاه شـه انتاریو بیندازید و آنـگاهی بـشما کافی است که ن
شغل تجاري در هفت  530روز ـا به امـت. خواهیدبودما من ـامع ایوج

امع ـوجاد انگیزه در جـبرنامۀ ای ازال ـس 2مدت  انتاریو که بهدر  جامعه
ي ها آسیبناشی از غرامت  هاي درخواست ،وضوح هـر بودند، بـرگیایمن د

میلیون دالر  3/1 حدود کرده و ما تقریباً شاهد کاهش کمکارگاهی خود را 
  .ایم ا بودهـه ن کارگاهـایهزینه در 

از زمان ایجاد بنیاد جوامع ایمن تا کنون، بسیاري از جوامع کانادایی در 
هاي مزبور بازتاب  اقدام .اند اي خوبی برداشتهـه م قد آنه ـراستاي پیوستن ب

هاي پیشگیري از آسیب بر مبناي مشارکت جامعه  این باور است که برنامه
هاي ایمنی در محیط کار ارتباط دارند و این خود بـاعث ایـجاد  با تالش

  .شود فرهنگ وسیع ایمنی در جامعه می

  این کتاب راهنما ةدربار
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ه شما و تأسیس ـراي کمک بـنیاد جوامع ایمن بط بـاین کتاب راهنما توس
  .است نوشته شده عۀ ایمنـاندازي برنامۀ جام کمیتۀ جامعۀ ایمن و راه

ـ  ـکنیم که قب ه شما پیشنهادمیـب اـم    ه اولـین قسـمت   ـل از پـرداختن ب
ـ . طور کامل بخوانید بار به ه، این کتاب را حداقل یکـبرنام ا ایـن کـار   ـب
ـ  نقطها ـو ی پـرسشچنانچه . شوید آشنا میه ـما با کل برنامـش ی یاهظرـن

ها یا برگ یادداشت آخر  ها را در حاشیۀ صفحه توانید آن ، میدـباشی داشته
  . دهید هر بخش بنویسید و مطالعۀ کتاب را ادامه
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  هـدمـقـم
  
  

  با ما تماس بگیرید
ادي ـاي زیـه الشـا چـب ،کنید میرا آغازمن ـامعۀ ایـجاد جـما ایـوقتی ش
ی در یاهـظرـا و نـه پرسش ،ور مسلمـط هـو ب شـویـد میان ـگریب به دست
جامعۀ ایمن  بنیاد جوامعا ـبراي تماس ب. ودـش ایجادمی شما نـذه

 !ایم ادهـراه آماین رحله از ـما در هر مـما براي کمک به ش!  تردیدنکنید

  
 
Safe Communities Foundation 
64 Charles Street East, Suite 201 
Toronto, ON, M4Y 1T1 
Tel: (416) 964-0008 
Fax: (416) 964-0089 
Email: info@safecommunities.ca 
Website: www.safecommunities.ca 

mailto:info@safecommunities.ca
http://www.safecommunities.ca
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  کمیتهتشکیل و قه عالمیزان تعیین 
  
  

اي در عالقـه   بارقهامعه، معموالً با ـجمشارکت مبتنی بر  هاي نخستین قدم
ـ ـجبرنامۀ جاد ـای ایدة .دنشو می شروع ـ  ـامعۀ ایمن ب وجه ـاعث جلـب ت
، محلـی  واحـدهاي بهداشـتی   :شــود؛ ازجملـه   هـاي بسیاري مـی  گروه

ط که ـرتبـاي مـه گر گروهـاتی و دیـاي خدمـه هاي دولتی، گروه آژانس
  . اند بوده  عالـا فـه هاي پیشگیري از آسیب ون در برنامهـاکنـت

  تشکیل جلسۀ توجیهی
ـ ـاولـین قـ   تشـکیل یـک جلســۀ   ، جاد کمیتـۀ جامعـۀ ایمـن   ـدم در راه ای

  .است امعۀ ایمنـج مفهومراي گفتگو دربارة ـغیررسمی ب
صوصی ـخـ از بخـش  م ـو ه دولتـیخش ـد هم از بـایشما بـ ۀکمیت

ا و ـهـ  ا و گـروه ـهـ  سـازمان  ،اـه و جلسه برخـوردهـادر . دــکن فادهـاست
نید و ـکـ  اییـاسـشن ،دـشما دارنکه دورنماي مشترکی با را ایی ـه آژانس

وانید ـت براي شناسایی این افراد، می. آورید عمل وت بهـها دع س از آنـسپ
  .دـکنی فادهـاز فهرست افراد محلی و رهبران جامعه نیز است

ها  از آن شوید و مهمترین این افراد آگاه  با یک تماس تلفنی، از میزان عالقۀ
  .کند شما همکاري که بتواند باکنند  را معرفی دیگري هاي نیز بخواهید سازمان

دار   ها کننده رکتـگر در میان شـدی میـر مقام رسـیا ه هردارـیا شاز فرماـن
  .  کنند رکتـما شـش یهیـوجـلسۀ تـه در جـواهید کــخـب ]انـدگـش وتـدع[ 

 کمکرنامه ـه بـب آنـان عهدـمایت و تـزان حـتخمین میدر ار ـن کـای
را امضاکند و چنانچه  اـه و از شهردار تقاضاکنید که زیر دعوتنامه کردخواهد

  .کنید الـاي رسمی اداري ارسـه ربرگـکان دارد در سـام
  .کنید مراجعه 1به پیوست شمارة 
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  :نکتـه

ــه،  از  ــکیل کمیتـ بـــراي تشـ
مشارکت نیروهاي مردمـی  

  .کنید هو بخش تجاري استفاد

ا و ـه شرکت دگانـنماینام ـن را به ها نامه دعوت
 يدر امر سالمت و ارتقا فعال اي مختلفـه گروه

مواظب  .کنید ارسال ها آسیبایمنی و پیشگیري از 
  .ازاریان از قلم نیفتندـازرگانان و بـباشید، ب

  ها دعوتنامه کنترلی فهرست
ختلف هاي  م از گروه شوند بایـد می وتـتوجیهی دع افرادي که در جلسۀ 

  .کنید ن منظور استفادهـراي ایـبذیل  کنترلی فهرستاز . جامعه باشند
 نمایندگان شـوراي شهر؛ فرماندار، شـهردار، رئیس شوراي شهر،  

 رئیس اتاق بازرگانی؛  

 ها و ادارة دارایی،  نمایندگان بانک  

 ادارة بیمه؛  

 هاي مختلف؛ باشگاه  

 ؛    2 (NGO)هـاي مختلف غیردولتی گروه  

 واحدهاي بهداشتی؛ن مایندگاـن ر مرکز بهداشت وـمدی  

 ادارة آموزش و پرورش؛ ةنمایند  

 جمعیت هالل احمر؛  

 ؛راه و ترابري ار، وزارت بهداشت و وزارتنمایندگان وزارت ک  
 سازمان تأمین اجتماعی،  

 نشانی، پرسنل امدادي، پلیس آتش  

 و سالمت؛ایمنی   ا مسائلـاي درگیر ب هاي حرفه انجمن  

 حلی؛ـاي مـه ان بیمارستانـنمایندگ  

 هداشتی؛ـلف بـاي مختـه هـاتحادی  

                                                
1 . Nongovernmental Organization 
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  :نکتـه

هــاي مهـم بــراي   یکـی از راه 
جلب مشارکت مردم، جلـب  

ــهردار اســت  ــت ش در . حمای
سـخنرانی عمــومی، حمایــت  

. کنیــد شــهردار را نیــز اعــالم
دید کـه فقـط بـراي     خواهید

 این حمایت چند در بسته بـه 
  .روي شما باز خواهدشـد

 اران؛ـک ان و صنعتـانـازرگـۀ بـاتحادی  

 ی و فرهنگی؛ـذهبـاي مـه منـانج  

 د؛ـمن هـهاي عالق شگاهـدان انـندگـایـنم  

ـ     گروه   ارتقـاي  نحـوي بـا    هـهـاي دیگـر کـه ب
 ؛مرتبطند ها آسیب المت و پیشگیري ازـس

 عموم مردم؛  

 .ركـق مشتـا عالیـگر بـاي دیـه روهـگ  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باالخره و  .نشود نمایندگان مجلس فراموش نظیر، افراد بانفوذدعوت از 
نشدنشان خیلی بیشتر  وتـان دعـکنید که زی وتـطور کلی از کسانی دع به

  .ها باشد وت آنـاز دع

  سپردن تعهد
هاي  مایندگان گروهـو ن دهـش راد دعوتـعهد افـجلسۀ توجیهی از میزان ت در
وید و ـشـ  امه و کار گروهی مطلـع ـه برنـنسبت ب) بازرگانان و بازاریان(یمحل

شاید براي تأیید میزان . دهیدب سپس با درج در فرم مخصوص به آن رسمیت
  .باشید ها، به جلسۀ دیگري نیاز داشته از این نماینده یکتعهد هر

  گیري کمیته شکل
ود انگیـزة قـوي   ـد و از وجـ ـکردی که شما میزان عالیق را مشخص زمانی
ـ  اجـراي  براي ـ    ایمـن اطمینـان حاصـل     جامعـۀ   رنامۀـب  هـشـد، نسـبت ب
عموالً در ـهـا مـ   شـهرداري . کنیـد  دامـاقـ  گیري کمیتۀ جامعۀ ایمن شـکل
این . در اختیار دارندمنابع و کارشناسانی را  ،ل منزلـا ایمنی داخـطه بـراب

  .روند مارمیـش هـامعۀ ایمن بـگروه یکی از قدرتمندترین حامیان ج
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  :نکتـه

مشارکت بازرگانان محلی و 
هاي تضمینی کلید  شرکت

اصلی تأمین بودجـۀ 
ایمن   هاي جامعۀ طرح

  .شماست

  ایمن بنیاد جوامعهاي  کننده ضمانت
 .نقـش مهمی دارنــد  منـۀ ایـامعـجاد جـایدر  بنیاد،اي ـه کننده ضمانت

لسۀ توجیهی ـرکت در جـان براي شـان آنـگونه افراد و یا نمایندگ ایناز 
  .آورید عمل هـوت بـدع

  :ود هستیمـخشن ایمن بسیار بنیاد جوامعان ـحامیوجود ما از 
 ک مونترال، ـبان •
 بازرگانی کانادا، ک سلطنتیـبان •
 ک سلطنتی،ـبان •
 ک اسکاتلندي،ـبان •
 ،TDک گروه اقتصادي ـبان •

 ونت کانادا،ـدوپشرکت  •
 رکت فالکون بریج،ـش •
 رکت مارش کانادا،ـش •
 رکت نوراندا،ـش  •
 )انتاریو(ه و ایمنی در محل کارـبیم ةادار •

  .) 2000تا ژانویه (
  حامیان اـماس و کار بـتچگونگی  بارةر دربراي کسب اطالعات بیشت

توانند   میآنان  .تماس بگیریدهـا  با مـدیران دیگر کمیتهکمیتۀ جامعۀ ایمن 
استفاده از  روشنموده و بهترین  سهیماي خود ـه تجربهشـما را در نتیجۀ 

  .پیشنهاد دهندما ـان کمیته را به شـحامیپشتیبانی 
  .کنید مراجعه 2به پیوست شمارة 

  شماي کمیتۀ جزاا
رسـانـدن اهـداف بـرنـامـۀ  انـجام کمیتۀ شـما تـوانـایی مــوفـقیت و بـه

مشارکت هون ـروانایی مـن عمل و تـدداشت و ایـواهـجامعۀ ایمن را خ
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ــروه  ــراد و گ ــیعی از اف ــف  طیــف وس ـــجــهــاي مختل ـــا مراهـامعه ه  ب
  .است موجود ابعـو من آناناي ـه جربهـت

توانـد   اي کـه دارد مـی   ه بنا بـه تخصـص و عالقـه   از کمیت جزءر ـه 
  :ازجمله ؛اشدـب ع داشتهـات و منابـادل اطالعـبا دیگران تب

i  .،دبیر یا رئیس  
ii  .،رابط رسمی  

iii  .،حسابدار 
iv  .منشی، 
v  .در کمیتۀ جامعۀ ایمن، عضاي مشتاق و متعهدا 
vi  .رهبران جامعه. 

i ( دبیر یا رئیس  
   :ایدآنان ب .ستاول هدایت کمیتۀ جامعۀ ایمن مسئ دبیر یا رئیس،

ن مـردم قابـل   ـو در بی شاخص در جامعه •
ــاد باشــ  ــا ناعتم ــر از  د و ب ــیاري دیگ بس

اق ـازجملـــه اتـــ(واحـــدهاي اجتمـــاعی
ــ )هداشتـبــواحــد ازرگانی و ـبــ اط ـارتب

 ماننــد فرمانـداران،  [دـناشـ ـب هـخوبی داشت
ــئوالن    ــداران، مسـ ـــهرداران، بخشـ شـ

ــان  ـــقام   بهداشــت و درم ــر م ـــا ه و ی
 ؛].م. بلندپـایۀ جـامعه

ــران   • ــري دیگ ــدایت و رهب ــایی ه را  توان
  ؛اشدـب داشته

اي ـه دهی برنامه ازمانـقدرت مدیریت و س •
  .باشد داشته را بندي شده زمان

کان و کارکنان     پیرا پزش
نشانی در حال نجات یک  آتش
  از یک حادثه» قربانی«
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فعالیت با ایـن عنـوان   ال ـسدو کمیته براي ر ـا دبیـیس یـر است رئـبهت
این امـر باعـث   . دهد کار ادامه بهاسبق  وان دبیرـعن هـده و سپس بـش انتخاب

  .ودـش ا میـه برنامهدر  تداوم رهبري و موفقیت

ii (رابط رسمی  
راي اطمینان از عملکرد و تعهدات، رابط باید شخصی با حقوق ثابـت  ـب

طبیعت شـغل  . الزامی استدالیل متعددي توجه به این ویژگی به . باشد
 کـاري و قطـع همکـاري     فشـار ا ـعموالً بـماي است که  این فرد به گونه

از طرفـی، نگهـداري   . نیسـت  براي کمیتۀ شـما مفیـد  گاهی است و همراه
ـ  بـراي بـه  مدت طـوالنی   هـداوطلب ب اي کـه   رسـاندن وظیفـه   جامـسران

اگرچـه داوطلـب در    درنهایـت،  و سـت ا دشـوار ده بسیار ـدار ش عهده
ولــی  ی دارد،راوانـاق فـــانگیــزه و اشتیــهمکــاري خــود اي اول ـروزهــ
  . شدن و پیچیدگی کار کمیته، وي را خسته خواهدکرد ردهگست

 ،ودـشـ  مـی  گرفتـه وقـت درنــظر    جایگزین بـراي یک رابــط تــمام  
ـ . کـرد  هـا اسـتفاده   ادارهدیگـر   عضايوان اـتبه ـاین است ک راي مثـال،  ـب

ت اداري قـ از و% 50است مسـئول مرکـز بهداشـت بـا تخصـیص       ممکن
بـه   یرسـم  رابـط  یـا   کننـده  نـگ هماه عنـوان  بـه خـود   از کارمندان یکی

  .مایدـن کمیته کمک
تحت عنوان  2بخش  را در رابط رسمیهاي الزم درخصوص  راهنمایی

  .بـخوانید »کمیته تأسیس«
  :ازند ی عبارتکننده یا رابط رسم هماهنگهاي  مهارت

 ایمن؛  وستن به جامعۀـراي پیـا بـه کارگیري مهارت هـب توان •

ـ  مهارت • راي تقویـت اهـداف و موضـوعات    هاي سازمانی مناسب، ب
 ؛دیگر افراد کمیتهبرنامه از طریق مشورت با 

 قدرت برقراري ارتباط خوب با دیگر اعضاي کمیته؛ •
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  :نکتـه

کاهش تعداد 
کنندگان در شروع  شرکت

برنامه، نباید باعث ناامیدي 
شما شود؛ زیرا این امر 

  .طبیعی است
  

ا اینترنت، ـهاي تخصصی مانند کار ب مهارت •
 اي تحریري پیشرفته؛ـه رایانه و برنامه

 اق؛ ـوجودآوردن انگیزه و اشتی هـب توان •

 ؛اول تا آخر توانایی حضور در یک برنامه از •
 ؛در کاراق یـشتداشتن شور و ا •
 .اشدـقدم ب وده و ثابتـقابل اعتماد ب •

iii (سابدارح  
تواند این وظیفه را  الی و تجربۀ تجاري، میـمکار زمینۀ  فرد داراير ـه
  :هاي الزامی براي حسابدار عبارتند از مهارت. دار شود عهده 
  ها؛ ثبت دقیق حساب •
  ؛ۀ کمیتهبودج  افزایشاسب با محاسباتی متنریزي  برنامه •
 .کمیتهراي ـهاي ساده و قابل درك ب تهیۀ گزارش •

iv (منشی  
  :هاي زیر بهره خواهدبرد ا تواناییـما از داشتن یک منشی بـکمیتۀ ش

  اري خوب؛ـقدرت نوشت •
  طور منظم؛ به ها هقدرت تندنویسی در جلس •
 .ادرهـاي وارده و صــه قدرت رفع و رجوع سریع تمام مکاتبه •

v  (کمیتۀ جامعۀ ایمن عضاي مشتاق و متعهد درا  
کنند که   می اي را فراهم اعضاي کمیتۀ شما براي ساختار مجموعه پشتوانه

بـخش بـرنـامۀ  دهند و روح هاي اصلی کمیتۀ جامعۀ ایمن را تشکیل می پایه
و  راي آنـه و اجـامـرنـحرکت درآوردن ب هـول بـان مسئـآن. ما هستندشـ

در شده  بینی ي پیشاـو راهکاره دافـگیري میزان تحقق اه زههمچنین اندا
  .هستندرایی کمیته ـرنامۀ اجـب



 36  )کتاب راهنما(جامعۀ ایمن                                      

 
  :نکتـه

مشارکت نمایندگان 
اي زیادي از جامعه در ه گروه

کمیته ازجمله  انتظارات 
البته نباید فقط . کمیته است

به وجود نام در فهرست 
ها باید تا  آن. اعضا اکتفانمود

دستیابی به  اهداف نهایی و 
اختصاصی برنامه براي 

همکاري صادقانه 
  . متعهدشوند

  

 ،هاي خصوصی و غیرخصوصی برقراري تماس با بخش در نتیجۀ،
و  دهـش ما ملحقـند به شلافت که مایـی افرادي را خواهید

کنید و تعدادي  ها شروع  ها و شرکت هرست آژانسـاز ف. مایندـن همکاري
همکاري  هـاز خود را دعوت بـر نیـب فزودها

ان رو ـا گذشت زمـان بـتعداد داوطلب. نمایید
  .ذاشتـدگنـواهـاهش خـه کـب

vi  (رهبران جامعه  
نمایندگان منتخب مردم محرك خوبی براي جلب 

ند ـنفوذي مان بااز افراد . حمایت جامعه از شماست
 …و  اق بازرگانیـهردار، رئیس اتـرماندار، شـف
این افراد . نمایید راي شرکت در کمیته دعوتـب

این امر  .سازید کلیدي را از پیشرفت امور آگاه
  .واهدشدـه انتها خـرنامه تا بـباعث تداوم حرکت ب

  مالحظه دیگر مسائل مورد
  .مسائل دیگري را نیز درنظرگرفتکمیته باید براي انتخاب اعضاي 

 ار مهمـاي محلی بسیـه انهـرس ــ خـود استـفاده کنید هاي محلی از رسانه
ما ـش هـاي هان، نتوانند در همۀ جلسـاست نمایندگان آن ا ممکنـهستند؛ ام
رین پیشرفت ـت یئا را از جزـه اید آنـهمین دلیل ب هـب. باشند داشتهحضور 

لب حمایت ـچگونگی ج بـارةات درـالعـراي کسب اطـب. ازیدـس ودآگاهـخ
 .دـکنی در این کتاب مراجعه »اي هـارتباط رسان«ت ه قسمـها در برنامه، ب رسانه

 ة کننـد  ضـمانت  بانـک  5اي  با مدیران محلی و منطقه ــتماس با حامیان مالی 
ـ ـهـ  ازمانـاز دیگـر سـ  . کنیـد  رقرارـاط بـایمن ارتب بنیاد جوامع راد ـا افـ ـا و ی
 .شوید مند هرهـوانید بـت امعه نیز میـکننده در بین ج ضمانت
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ـ ـایـن امـ  ــ  کمیتهساختار  ا و انضباط درـه تخصصکارگیري  به  اعثـر ب
  .دـخواهدششما منجر   ۀ جامعۀ ایمنرنامـه بـدجانبه بـرویکرد چننوعی 

ـ ـــ   درنـظر بگیریــد رسنتی را نیز ـاي غیـه ا و شرکتـه گروه  ،الـراي مثـ ـب
  .ها هستند هاي پیشگیري از آسیب هاي بیمه پیشگامان فعالیت شرکت

راي پیوستن بشاید  دارند، عهدهبر ها را  بیمۀ اتومبیلکه هایی  مؤسسه
  .مند باشند خیلی عالقهو ترافیکی  ایمنیهاي  ه تالشـب

ــ تعداد اعـضاي کمیتـۀ جامعـۀ ایمـن مهـم      هدف کیفیت است نه کمیت
شاید افراد کم بـا قـدرت و   . تـر از آن توجه به کیفیت است است و مهم
  .برسانند نجاما هـاي بزرگی را بادر باشند کارهـتوانایی باال ق

تواند  می این گروهذ بهترین نتیجه از ـجامعۀ ایمن و اخ  مدیریت کمیتۀ
ن حـال  ـانگیز، قابل تکریم و در عیـ  مخرب، هیجاننتیجه،  بخش، بی لذت

کار با کمیتۀ جامعۀ خصوص در  نکات جالبدرك براي . ناامیدکننده باشد
تخصصان را ـچگونه م«: جامعۀ ایمن ؤثرهاي م تهکمیتوسعۀ ه کتاب ـایمن ب

  .شود راجعهـم »کنیم ماییـراهن ها آسیببه پیشگیري از 
  .کنید مراجعه 3به پیوست شمارة 

  .کنید بررسیرا دوباره  کمیته تشکیلو  قهعالمیزان عیین ـبخش، تدر پایان این 
هردار، رئـیس  ـرماندار، شـ ـمایت فـآیا از ح •

ـ ـات ـ ـاق ب هـاي   سـازمان ا دیگـر  ـازرگانی و ی
ایمـن   مطرح در جامعه بـراي برنامـۀ جامعـۀ   

 ؟برخوردار هستید
ایمـن بــراي   بنیـاد جوامــع از نماینــدة آیـا   •

. ایـد  کـرده  حضور در جلسۀ خـود دعـوت  
ایمن هم  بنیاد جوامعباشید که  توجه داشته

  بررسی مجدد
  تعیین میزان عالقه و تشکیل کمیته

سوار براي  یک گروه قایق  فعالیت
اي از  ارتقاي ایمنی در آب نمونه
.مشارکت جامعه است  
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د و ـدیـج هاي لهقاـم ـۀما را دربارة ارائـش تـوانـد میایل است و هم ـم
 ؟مایدـن رياـها ی سخنرانی

مایندگان بخش خصوصی و ـامل نـآیا کمیتۀ جامعۀ ایمن شما هم ش •
 ؟است رخصوصیـهم بخش غی

  :آیا کمیتۀ جامعۀ ایمن شما شامل اعضاي زیر است •
 دبیر، /رئیس −
 با حقوق ثابت، ) کننده هماهنگ(رسمی رابط −

 حسابدار، −

 منشی،  −

 افراد مشتاق و متعهد،  −

  .رهبران جامعه −
ــدگ • ــا نماین ــادبانــک اصــلی کــه حامیــان  5ان آیــا شــما ب  مــالی بنی

ــده ضــمانت ــردههــا  کنن ــاط برقرارک ــا در یــک  هســتند ارتب ــد و ی ای
  ؟است جلسه از آنان درخواست حمایت شده
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  تأسیس کمیته
  
  

  مکانی براي دفتر 
ار کمیته اختصاص دهیـد کـه بهتـر    ـرا به دفتر کمناسبی شما باید فضاي 

ــ   هــاي عمــومی شــهر تمانـساخــ .داشودـه شــما اهـ ـاسـت ایــن فضــا ب
      بـاشـد  ایلـمباشـد که مـالک آن  تهداش دون استفادهـکان بـم است ممکن
. دـراردهـما قـدر اختیار شبـراي کمیته آن را 

ــر شــ  ــان،  رط ـاگ ــتفاده از مک ــه در اس تخلی
پـذیرفتن  از باشـد، أجر ـمست  وجـودورت ــص

 وجهـه متـ ـکـ  زیـرا زمـانی   ؛دـنکنیـ  امتنـاع شرط 
 بشــوند،ما شــهــاي  عالیتـفــمنفعــت عمــومی 

اختمان را ـی سـ معلوراي مدت نـام باست  ممکن
اقـالم  فهرسـت  بـه   .ما قرار دهنـد ـدر اختیار ش

ــ ــرـم ــاز دفت ــ ،ورد نی ز ـصــندوق پســتی را نی
ـ  ـورت، چنانـص نـدر ای. بیفزاییـد ـ ـه تغییـر مکـان ش  ـچه مجبـور ب د ـدی
  .اندـم میهمچنان ثابت  ماـشپستی نشانی 

  :کنید ستـفادهاعنوان دفتر  توانید به هاي زیر می سازمانهاي مربوط به  مکاناز 
 سالن اجتماعات شهر، ]انجمن شهر[ •

 ،هالل احمر •
 اتاق بازرگانی، •
  آتش نشانی،سازمان  •

یک گروه  نوازنده مردم را در 
.کند اردوي تابستانی سرگرم می  
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 آموزش و پرورش، ةادار •

 مرکز بهداشت، •
  .فاوقاشهرداري یا  •

یک  ،رون از آنـا بیـر یـان دفتـاختمـال سـکان، در هـورت امـدرص
وجه ـب تلـاعث جـمل بـن عـای. دـکنی صبـنلـوح قـدردانی از مـالک 

سـاختمان   ةداکنندـدردانی از اهـ ـشکر و قـ ـامعۀ ایمن و تـتثبیت ج دیگران، 
  .دـواهدشـخ

  تأمین نیروي انسانی دفتر
  د،ـش گفتهز ـکمیته نی تشکیلو قه عالمیزان ین ـتعی بخشه در ـونه کـگ همان

  .ابت باشدـحقوق ثیک فرد با د ـبای )میـرابط رس(کننده هماهنگ
هاي کمیته و  زینهـسانی، هـروي انـأمین نیـتر جهت راهنمایی دبراي 

  :کنید به موارد ذیل توجهالی ـابع مـأمین منـت
، هاي مختلـف  تحت عنوانکه  3(HRDC)تأمین نیروي انسانی کانادا  •

ـ  ـاي خـ ـه برنامه مزد کارمنـدان درنظـر   ـأمین دستـ ـاصی را جهـت ت
هفته معرفی ساعت کار در  30ر کسی براي ـاگ ،براي مثال. است گرفته

وي را در قالب برنامه و  ،هاي شغلی هاي متولی فرصت شود، سازمان
  .دـواهند شـتقبل خـگنجانند و دستمزد او را نیز م می HRDCانون ـق

 اداـانـاي کـه انـعضی از استـفعالی است که در ب ۀبرنام ”کاريـبه“ •

ــا ــ رامیـج ــ ودـش ــ ـو ه ــویق ج ــتامعه ـدف آن تش ــ درجه  افتنـی
ــ ــاي رصتـف ــ   ه ــه ت ــت ک ــانی اس ــراي کس ــغلی ب ــش ـش حت پوش
ـ این بـرنــامه  مترادف [دـراردارنـتماعی قـاي اجـه مایتـح ران ـدر ای

                                                
1 . Human Resources Development Canada 
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ور ـأمین اجتماعی و ادارة کـار و امـ  ـان تـازمـسدرتلفیقی صـورت  به
   ].م. است تدوین شـدهاجتماعی با همکاري سازمان بهزیستی 

ــادا  مدرســه • ان برنامــۀ تحــت عنــوکــه در بســیاري مــوارد هــاي کان
ــا »همــــکاري متقابــــل« ــراي ارتقـ ــاري  ۀبـــســـطح تجر يبـ کـ

ایـن  . دهنـد  مـی  هـایی را بـه آنـان اختصـاص     فرصـت  ،آموزان دانش
دنبـــال فرصـــتی بـــراي  هـــا فعاالنـــه در هـــر تـــرم بـــه مدرســـه
  .کمیته هستندوزان دیگر ـآم ردن دانشـک جایگزین

  تجهیزات داخلی دفتر
بـا  ات الزم تجهیزکردن  فراهمه، ر کمیتـاستقرار دفتتأمین محل به محض 

لوازم اولیـه  . استالزامی اندازي دفتر  براي راهضروري ایل ـمبلمان و وس
دلی  ـدستگاه تلفن و تعدادي صن یک شامل یک میز تحریر، جاي پرونده،

  .ضروري استمفید و ز از لوازم ـه نیـزکار و کتابخانـمی .است
ما به ـش. ر کار از بایدهاستـدفاتاندازي  ود رایانه براي راهـاین روزها وج

یک رایـانۀ داراي قابلیت برقراري ارتباط با . یشرفته نیاز نداریدـلی پـخی ۀرایان
  .دستگاه چاپگر، نمابر و فتوکپی نیز ضروري است وجود. اینترنت کافی است

ــزات اداري  ــه تجهی ــد هرگون ــل از خری ــات موجــود را   ،قب ــام امکان تم
وسـایل و تجهیـزات    اسـت  ممکنفضاي دفتر کنندة اهداسازمان . کنید بررسی

همـاهنگی  . باشـد  داشتهاضافی اداري و مبلمان نیز 
بهتر است  و مهم نیستچندان این وسایل  فیزیکی

  .کنید ها تـوجه آنکارایی بیشتر بـه 
کنیـد کـه    در پایان این مرحله دفتر را طوري تزئین

فرهنــگ ایمنــی بــراي    الگــوي خــوبی از نظــر    
ـ   . گان باشـد بازدیدکننـد  تواند از طریق گفتگو      س مییک پلیتـردد  ـه قسـمتی از هـال را ب

با رانندگان، فرهنگ ایمنی         
 .عبورومرور را در جامعه اشاعه دهد
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ـتن  و از  اختصاص دهیدمراجعان  منظـور   روي هـم بـه  هـاي خـالی    جعبـه انباش
  . کنید ها خودداري سقوط آن خطرجلوگیري از 

ـ ـاسب و دمـور منـأمین نـت ـ  هـظر داشتـ ـاي مطلوب را درن اشید کـه از  ـب
ب بـراي  رایط راحـت و مطلـو  ـکننـدة شـ   ات ایمنی، سالمت و تأمینـملزوم

  .کارکردن هستند
  
  
  

  
  .کنیـد  بررسیرا دوبـاره أسیس کمیته ـتدر پـایـان این بخش، 

دفتر اهدایی براي فضاي هاي داشتن یک  حل راهتمام درخصوص آیا  •
 ؟اید تحقیق الزم را انجام داده ،کمیته

 است؟ در محل دفتر شما نصب شدهتقدیر آیا لوح  •
کننده  کارگیري رسمی فرد هماهنگ براي بهآیا بـا ادارة تأمین منابع مـالی  •

 اید؟ مذاکره کرده
ـ صـورت رایگـان و   راي تجهیـز دفتـر بـه   بآیا  • حـداقل  صـرف  ا بـا  ی

 اید؟ داده جامـنهـایی ا هزینه اقدام

ــوکپی      • ــتگاه فت ــابر و دس ــین نم ــی، ماش ــت الکترونیک ــه پس ــا ب آی
  اید؟ دا کردهـدسترسی پی

 بررسي مجدد
س كميتهتأسي  
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  :نکته

هرگز برنامۀ ارزشیابی را 
در . به بعد موکول نکنید

این صورت، نه تنها ارزشی 
براي شما ندارد؛ بلکه 

باتالقی خواهدبود که تمام 
هایتان در آن غرق  تالش

  .خواهدشد
  

 
  :نکته

با گنجاندن آموزش در 
برنامه از افزایش آگاهی 

مردم اطمینان 
  .کنیـد حاصـل

  نظام ارزشیابی در برنامه
ه دسـتیابی بــ  زان ـگیـري میـ   دازهـدادن و ان شانـراي نـبی نظامارزشیابی 

در اغلب مـوارد در مراجعـه بــه   . استاهداف 
  منابع مالی پیشین یا جدید براي تـأمین بــودجۀ  

هــایی مـرتبط بـه     کمیته، شـما بـا طرح پرسش
 بــه . ارزشیابی معتبر برنامه مواجـه خواهیدشـد  

 مناسـب بــراي  بینی یک نظـام   همین علت پیش
ــ ــیابی در ب ــاز، ـارزش ــان آغ ـــراي رنامه از هم ب

  .دادن بـه برنامۀ شـما ضروري است جهت

  مواردي که باید درنظر داشت
عنوان قسمتی از کل برنامه، موارد زیر را  نظام ارزشیابی بهایجاد یک براي 

  :باشید در نظر داشته
  چیز چه .1
 مقصود از برنامه چیست؟ •
 خواهید چه کارکنید؟  می •
 گیرد؟ هایی قراراست انجام لیتچه فعا •
  به چه اطالعاتی نیازمندیم؟ •
  کجا. 2
 ما در کجاي کار هستیم؟ •
 ؟ما کجا باید باشیم •

  چگونه. 3
 چگونه باید به گروه هدف برنامه کمک کنیم؟ •
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 ها به چه مقدار هزینه نیازداریم؟ براي این کمک •
  دهیم؟ شده را نشان خواهیم کارهاي انجام چگونه می •
  چه کسی. 4
 هستند؟ افراديوه هدف ما چه گر •

 کند؟ این برنامه نیازهاي چه کسانی را برآورده می •

 مندان برنامه چه کسانی هستند؟ عالقه •

  ؟کرد نیاز را از چه کسانی باید تهیه اطالعات مورد •
  چه موقع. 5
 پایان پذیرد؟برنامه چه موقع قرار است  •

  
 .مراجعه کنید 1 به پیوست شمارة 
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  :یادداشت
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
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   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
  

  :یادداشت
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
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   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________      
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
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  :نکتـه

ردآوري آمــار صــرفاً از گــ
کـه   حـال  درعین. پرهیزکنید

هاي بیشـتر   گردآوري داده
ــردم   ــت، مــ ــاده اســ ســ

عالقه و تحـرك    است ممکن
ــد،  خــود  را  ازدســت بدهن

چنانچــــه آنچــــه آنــــان 
تجزیه  می انجام دهند، صرفاً 

  .و تحلیل آمار باشد
باشید        به خاطر داشته

که هدف شما حرکت به 
سمت جلو از طریق انجام 

هایی است که براي  فعالیت
جامعۀ را در راستاي   عالقۀ

ساختار جامعۀ ایمن 
  . برانگیخته و نگهداري کند

  ها دادهگردآوري 
  
  

  شناسایی الگوهاي آسیب
کمیتۀ جامعۀ ایمن  ،اي آسیب در هر منطقهه اولویتشناسایی شفاف منظور  به

  .دـباش داشته ۀ مـورد نظر دیدگاه عمیقیامعـي آسیب در جهابه الگونسبت باید 
ایـن باشـد کـه    کمیتۀ جامعۀ ایمـن  تصور اگر 

یافتــه   ي وقـوع اـهـ  انواع آسـیب شناسایی الزم از 
اسـت   طور مکرر در جامعه دارد، همیشه ممکن بـه

شـما بـراي   همچـنن،  . شـد بـر واقعیت منطبـق نبا 
ـ   متقاعدکردن حامیـان و ضـمانت   رنامه ـکننـدگان ب

اپذیر ـانکارنارائۀ حقایق ه ـهت تاَمین هزینه،  بـدرج
  . دداشتیخواهنیـاز ه کمک اعداد و ارقام ـب

ه و ـجزیــ ـحقــایق، ت گــردآوري ایــن  بــراي 
ــق  ــل دقی ـــا را دادهتحلی ــ ه ــ روعـش ــد و آم و  ارـکنی

ام ـتخراج وط بـه جامعـۀ خـ   ـمرب ارـق . نماییـد  ود را اس
ــار  ــن آم ــام  ای ــ و ارق ـیب  ـبی در انگر الگــوي آسـ
ـ گـردآوري  . استجامعۀ شما  ـ  هـا  دادهن ـای نهـا  ت هـن

بلکـه   سـازد،  مـی  گیري کمیتۀ شـما را روشــن   جهت
هــاي برنامــۀ شــما را  ریــزي فعالیــت اي ضــروري بــراي برنامــه هـــاي پایــه داده

گیــري  دازهـراي انـــبــ ان تــو را همچنــین مــیایــن اطالعــات . کنــد مــی فــراهم
  .دانستمفید  امهـمیزان موفقیت شما در برنامه و دسترسی به اهداف برن



  

 

هیه ـت ها در بخش آسیبکـارکنـان صوص ـخ ها به مارستانـکاري بیـهم
  .روري استـبسیار ض هـا مفید دادهو گردآوري 
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  اطالعات محلی
ایر نهادهاي مربوط توان از وزارت بهداشت و س در سطح ملی می ها را داده
  برديرفهـم و کـا   قابـل جامعـه  محلـی  هـاي   ایـن نـوع داده  اما  ؛نمود تهیه

  . کنید روعـاي محلی شـه ا و بیمارستانـه از شهرستان .نخواهدبود
ا بـه  ـه هرستی از آسیبـها ف سازمان تأمین اجتماعی معموالً در استان

اي ـروهـنی وپلیس . تفکیک منطقۀ جغرافیایی، شدت و نوع آسیب دارند
وط نیـز  ـاي مربـه ها و همچنین سازمان هرستانـها و ش انتظامی در استان

ازپروري ـهداشت، مرکز بـمرکز ب. ارنـداطالعات مشابهی را دردسترس د
 ابــع اطــالعاتی  ـهـا من  اي پیشـگیري از آسـیب  ـهـ  ازمانـادان و سـ ـمعت

  .ظر داشتـدنـها را م د آنـایـگري هستند که بـدی ارزشمند

  هاي هدف آسیب
 واردـهـایی هسـتند کـه بیشـترین مـ      مکـان   هاي دولتی معموالً بیمارستان
 شما ۀرنامـراي بـاارزشی بـابع اطالعاتی بـس منـپ ؛پذیرند را می ها آسیب
 میر و مرگ هـبمربوط العات ـاط ي کاناداها انـسیاري از بیمارستـب. هستند

ــوان  را  ــت عن ــرگ  داده«تح ــر و هــاي م  دهیکــدفاده از اســت اـبــ» می
ردآوري و ـگـ ز هسـت،  ـنیـ آسیب  گر علتـکه بیان 1(ICD)انیـبیمارست

هـاي سـرپایی    و کلینیـک ها  حادثهاطالعات و ارقام بخش . کنند نگهداري می
ـ . دـها نیـز بسـیار سـودمندند؛ امـا همیشـه در دسـترس نیستنـ        بیمارستان ا ـب
ود ـش ر میـپ زـنی ألـخن ـای  هـامـرنـها در ب انـمارستـان بیـارکنـت کـمشارک
ـ  هـات را بـن اطالعـو ای ردآوري ـگـ . دـکنیـ  مـی  تـافـ ـشان دریـراحتی از ای

) کی، پرسـتاري ـزشـپ(یـشجویـاي دانـه هـامـن انـایـورت پـص هـاطالعات ب

                                                
1. International Classification of Diseases 
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هاي اطالعاتی جامعه  همایش
ترین راه براي پیشبرد  اصلی

.اهداف برنامۀ شما است  

  اورژینال ٢٨صفحھ 

اي ـه رنامۀ پیشگیري از آسیب از دیگر راهـه بـد بـمن توسط دانشجویان عالقه
  .ممکن است

شما باعث  ۀه در برنامـعنوان اطالعات پای هـب گردآوري این اطالعات
هاي جمعیتی از قبیل گروه کودکان،  گروه هاي هدف و انتخاب بهتر آسیب

  .دـزرگساالن خواهدشـوانان و بـنوج
  :باشید دست آورده هـر بـتا اینجا باید تصویر واضحی از موارد زی

ـ   ه تعـداد آسـیب  ـچ • در جامعـۀ    ـهو حادث
 ؟افتد می فاقـما اتـش

 است؟ اتفاق افتادهبیشتر  اي هچه نوع حادث •

مؤثر ها  آسیبدر وقوع این علل اصلی چه  •
 ؟اند بوده

  امعه بیشترـسنی در ج هـاي روهـدام گـک •
 ؟ندبین آسیب می

راوانی، ـفـ (انندـا مـه چه الگویی از آسیب •
  دارید؟را ) وع آسیبـن ذیر،ـپ روه آسیبـگ

  
  
  
 

  .کنید بررسیرا دوبـاره  ها دادهگردآوري  ،در پـایـان این بخش
که بتواند الگوي آسیب منطقه را اید  کرده استفادهآیا از آمار و ارقام صحیحی  •

 ؟دـکن مشخص

زان موفقیت شما در برنامـۀ  ـکه بتواند بیانگر میاست اي  آیا آمار و ارقام پایه •
 ؟ودـامعۀ ایمن شـج

  بررسي مجدد
  ها دادهگردآوري 
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را در اولویـت  هـاي الزم   آیا براي شناسایی نگرش جامعه انجام بررسی •
  ؟دـای راردادهـق
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  هدف هاي جمعیتی و گروه ها آسیبانتخاب 
به هدف  برنامۀ جامعۀ  دوباره، هدف هاي جمعیتی ها و گروه آسیب انتخابقبل از 
راي زندگی، تعلیم ـب  ترین مکان ه ایمنـامعه بـبدیل جمنظور ت به ــبرگردید ایمن 

وط به  داده بهدر جهان ازي و تفریح ـو تعلم، کار، ب در  هـا وقوع آسیبهاي مرـب
  .نظري بیفکنیددیگري را  هاي ر فعالیتـحین هدرکار، منزل، مدرسه و یا محل 

د به ـکمیتۀ جامعۀ ایمن بای ،»جامعۀ ایمن«براي رسیدن به هدف نهایی یعنی
عنـوان هــدف   بـهی از جمعیت ـاصـروه خـا یک گـو یآسیب ک ـبیش از ی

گیـري   باعث جهـت هدف هاي  هـا و گروه آسیبجانبه به توجه چند. کند توجه
رهنگ ایمنی، ـاز فمؤثـر اخت ـشنهاي شـما به سـوي هدف،  همیشگی فعالیت

  .شود طح جامعه میـآن در ساز گهداري ـارتقا و ن

  کنید اهداف خود، اختصاصی عمل ةاربدر
 ايـهـ  وهگر ها و وسیعی از آسیب رنامۀ جامعۀ ایمن دربرگیرندة ابعادباگرچه 

  .کنید ها اختصاصی عمل ها و تالش فعالیت  مختلف جمعیتی است، اما دربارة
 به سه خصوصیتهاي جمعیتی هدف  ها و گروه تعیین آسیبزمان  در

  :کنید زیر توجه
  شود؟ آیا باعث مرگ یا ناتوانی می ــ شدت آسیب .1
  گیرد؟ یادي از افراد را دربرمیزآیا تعداد  ــ فراوانی آسیب .2
 .پیشگیريمؤثر هاي  ا فقدان برنامهوجود ی .3

از حقـایق مسـتقر در   خصوصـیات  این باشید که درك  خاطر داشته به 
هـا   دادهمقایسۀ منظور  به. است بسیار متفاوت باشد هاي حجیم ممکن داده

. زمـانی را مدنظر بگیریـد امعه ـدر ج سنیاي مختلف ـه گروهبراي تمام 
اي ـهـ  ها و تعیـین راه  دت آسیبـشد در قالب فراوانی و ـاین مقایسه بای

  .دـها باش ر از آسیبـامعه و پیشگیري مؤثـه جـبخشی ب آگاهی
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  :نکتـه

افراد در معرض خطر 
هاي خاص را از بین  آسیب
هاي جمعیتی شناسایی  گروه

عنوان مثال، در سال  به. کنید 
کانادایی در  2927جمعاً  1998

موتورسیکلت، هاي   اثر  تصادف
. اند داده جان خود را  از دست

در گروه سنی   از آنان%  25
در . بود داده  رخ 15- 24 

هاي  جوامعی که تصادف
عنوان  یک  موتورسیکلت به

خورد، نیاز به  می مشکل  رقم
پیشگیري در گروه سنی جوانان 

  .شود بیشتر احساس می
  

  هاي کوچک توجه به کارگاه
جامعۀ   رنامۀـهاي کوچک در ب توجه به کارگاه
  .برخوردار است خاصی ایمن از اهمیت

هــاي حــین کــار در  بخــش زیــادي از آســیب
. افتـد  یمـ  اي کوچـک اتفـاق  ـهـ  ادا، در کارگاهـکان
فکر ایجاد جامعۀ ایمن در کانـادا   ]شود یادآور می[

سـاله در روز سـوم    19نیز بعد از مرگ شین کلـز  
ــادا  کارگــاه کوچــککــار خــود در یــک  در کان

  .گرفت شکل
ــۀ ــت    برنام ــد فعالی ــن بای ــۀ ایم ــا جامع  يه

را  هاي کوچـک  ها در کارگاه پیشگیري از آسیب
ور منظـ  بـه . اهـداف خــود قـراردهــد   ءجزنیز 

 ویـژه در    هاي سـالمت و ایمنـی بـه    برنامهتأمین 
اي مربـوط در  ـه ا سازمانب ،اي کوچکـه کارگاه
  .ا تماس برقرارکنیدـه استان

  هاي خود را دریابید یتمحدود
جمعیتی اي ـه گروه /ها پیشگیري از آسیبمؤثر براي راهکارهاي تعیین گاهی 
هـا بـا    انواعی از آسـیب براي کاهش هاي موجود  زیرا راه دشوار است؛هدف 
کـرده و   در این موارد باید از خالقیت خود استفاده. منطبق نیستشما  برنامۀ 

  .دـنمایی قـهاي پیشنهادي خود تشوی مردم را در جهت قبول راه



  )کتاب راهنما(ایمن جامعۀ                                 

 

62  

  ها راهکار
 ــ اشیدـامعه بـدنبال مشکالت مطرح در ج به •

ــه  ــراي ب ــت ب ــه از   دس ــت جامع آوردن حمای
است کـه بـه مشـکالتی     ر آنـت ها، ساده برنامه
ــاکنون  اشــاره ــد کــه ت امعه مطــرح ـدر جــکنی

ا ـهـ  انهـاگـر رسـ   الـوان مثـعن هـب. است ودهـب
ناشـی از   هـاي متعـدد   به مرگ داً راجعـدیـج

کننـد و   مـی  موتورسیکلت بحـث  هاي تصادف
 ازا ـد و یـانیان آن هستنـربـان، قـوانـجدرکل 

مـا نیـز    گوینـد،  مـی  اـه ركپااشی از تجهیزات غیرایمنی ـاي نـه مرگ
این روش باعـث جلـب   . راردهیمـق را در اولویت، وارد ـماین د ـایـب

  .دـما خواهدشـهاي ش جامعه از فعالیت بیشتر حمایت
مهـم   ـــ  در جامعـه باشـید   ]شخص معتمد و محترم[ دنبال یک قهرمان به •

ام چگونـه از قهرمـانی او   ـار و ارقـنیست که چگونه قهرمانی است و آم
اگر تغییرات در حـال وقـوع است، بـراي شـما جلـب  . کنند می حمایت

حمایت یک قهرمان در جامعه موفقیت شما را . عالیق مردم اهمیت دارد
اصناف، تاجر معروف و مطرح  ۀشهردار، رئیس خان. تضمین خواهدکرد

  .راي ایفاي این نقش هستندـهاي خوبی ب و یا پزشک محله انتخاب
بهتر است که شروع برنامه بـا   ــ کنید خود معطوف توجه جامعه را به •

ن ـوده و ایـها ب ه درك آنـادر بـد که مردم قـواردي باشتـوجه بـه م
  .دـدهن وانند کاري انجامـت ان هم میـکه آنکند   دهـزن را احساس

بک کارشناس بهداشت 
عمومی  در حال توضیح محل 
 نشستن کودك در خودرو
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کمیتـۀ   ـــ  باشـید  را درنظر داشـته  زمان الزم براي به اجرا درآوردن برنامه •
تواند به اجرا  ن محدود و با منابع کم چه چیزي را میجامعۀ ایمن در زما

  ؟]بگنجانید رنامهـبندي الزم را در ب انـمز[ درآورد
 ــ بین باشید عـامه دارید واقـوقعاتی که از برنـهدف نهایی و ت ةدربار •

گیري  ل شناسایی و اندازهـادگی قابـس هـد که بـکنی اهدافی را مشخص
ایج زودهنگـام و  ـاعالن نتـ . بینی باشد شآن نیز قابل پی ۀو نتیجبوده 

ـ  ؛وردار استـرخـاي ب ژهـمیت ویـز از اهـآمی وفقیتـم ـ ـزی اعث ـرا ب
براي انجام توانید  شما می. ري از سستی اعضاي کمیته خواهدشدـجلوگی
ري ـایج بهتـنتدستیابی به طور مسلم باعث  هـدت که بـاي درازمـه فعالیت
هاي   وگروه ها آسیبتعیین پس از . زي کنیدری برنامهد ـده خواهدشـدر آین

ه هدف ـایی است که ما را بـ، اقدام بعدي انتخاب راهکارهجمعیتی هدف
  .اندـرس امعه میـها در ج ر و آسیبـمی و اهش مرگـیعنی ک

عنـوان   بـه متعـددي  شـرایط  دف، ـهـ  هـاي  وع آسیبـنبـا توجـه بـه 
شـده مطـرح   ـاي تعیینآسیب و مـؤثـر روي راهکاره  عـوامل ایجادکنندة

دهید که در  را توسعه ییاـه فعالیتباشید که  به خـاطر داشته. خـواهندبود
  .حـد امکان تمام این عـوامل را تحت تأثیر قراردهد

  
  

  
 

را  اي جمعیتی هـدف ـه ا و گروهـه آسیبانتخاب ، در پـایـان این بخش
  . کنید ررسیـبدوباره 

بازتـاب الگـوي    دفـهـ  یجمعیتـ هاي  روهـها و گ آسیبتعیین ا ـآی •
 ؟هستا بازي ـدر  محل کار ی  آسیب

 ؟)بندي و زمان گیري قابل اندازه(اند ها، تخصصی طراحی شده آیا فعالیت •

  بررسي مجدد
  هاي جمعيتي هدف ها و گروه آسيب انتخاب



  )کتاب راهنما(ایمن جامعۀ                                 

 

64  

 د؟ـکن می مایتـهاي هدف ح آیا جامعه از آسیب •

ري مضـاعف  ـرهبدرجهت امعه ـان جـعنوان قهرم هـبرا آیا شخصی  •
 اید؟ کرده امعۀ ایمن انتخابـبرنامۀ ج

ـ ـآیا حـ  • ـ  ـاي هـ ـهـ  کی از آسـیب ـداقل ی ـ ـدف شـما در ارت ا ـباط ب
 ک است؟ـاي کوچـه کارگاه

امه ـرنـگیري نتایج ب براي اندازه هاي پایه دادهه گردآوري ـآیا نسبت ب •
  د؟ـای کرده دامـاق

  ها فعالیتگزینش 
ایمن کـه در حـال     جـامعۀ  هـاي برنـامۀ گیري دربارة فعالیت هنگام تصمیم

سپس . هـاي جمعیتی هـدف برگردید هاي گروه است، به آسیب گیري شـکل
  .روي نتایجی تمرکز کنید که انتظار تحقق آن را دارید

اي  دربارة چگونگی انطباق راهکارهاي انتخابی شـما با دستیابی به جـامعه
  .بیندیشید و فعالیت بدنی دگی، تعلیم و تعلم، کارـراي زنـن و ایمن بـمطمئ

  باورها تغییرمؤثر در عوامل 
کـه باعـث ایجـاد نگـرش     اجراکندهایی را  رنامهـرار است بـکمیتۀ شما ق
ل از اینکـه کســی کــاري در    ـقبـ . دوامعه شـایمنی در ج فرهنگ جامع

ـ «رسید کـه  ـواهندپـد، از او خـده انجامشـما  ۀجامعـ مـن در امــان   ا ـآی
ود و ـر خـراي ایمنی بیشتـب«ا ـو ی »؟بـود خواهم

  »دهم؟ جامـانتـوان کاري  می رافیانـاط
اید ـکنید، ب هایتان را طراحی قبل از اینکه فعالیت

بـه . دـاشیـب امعه داشتهـدرك عمیقی از نیازهاي ج
ار و نگرش ـاعث تغییر رفتـنیازهایی که بشناخت 
ــه  ــد نخواهجامع ــطالح (دش ــابی ارباز«در اص ی

نشانی   سگ نمادین آتش» اسپارکی«
براي آموزش به کودکان ارتباط 

  کند تنگاتنگی برقرار می
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ها را  ر آنـو میزان تأثیموارد زیر  ،براي اعمال تغییرات. یازید دست )»اجتماعی
  : کنید ررسیـب

  .سازید مخاطبان خود را از وجود خطر آگاه  ــ آگاهی
ردم در جهت رفع ـهاي ممکن براي کمک به تغییر نگرش م راه ــ نگرش

  .کنید خطر موجود را شناسایی
د ـا بتواننـ ـکنید ت ود کمکـان خـه مخاطبـب ــ ار صحیحـایگزینی رفتـج

  .دهند قـا آن تطبیـکرده و خود را ب ا شناساییاي صحیح رـرفتاره
اي قبـل  ـه رفتارهـطر بازگشت بـهمیشه خ ــ لـاي قبـه رفتارهـازگشت بـب

پیگیري مداوم و ارتقـاي سـطح    بازگشت،براي جلوگیري از این . وجوددارد
  .باشد رار داشتهـدنظر کمیته قـم باید اـنگرش و رفتار مردم در همه ج

که در هر لحظه از برنامه با چالش جدیدي است یقت حق این ــ بپذیرید
  . ها ضروري باشد ریزي بـا آن دادن برنامه است تطبیق ممکن. مواجه خواهیدشد

هـایی را   امعه در مرحلۀ اول، پیامـار جـبراي ایجاد تغییر در نگرش و رفت
 ، از دیگـر اند گرفته کلـمردم شهاي و رفتار ها که اختصاصاً با تغییر در نگرش

در راه رسـیدن  را امعه ـاي جـ ـه ا و فعالیتـه سپس تالش. دـا جداکنیـه پیام
  .کنید اده و حمایتـنه ار گذشته ارجـبه رفت بـازگشته کاهش موارد ـب

رنامۀ ـب هاي مردم،ارـو رفت ها نگرشدر راي تغییر ـال خوب بـیک مث
یافـت  نبودن مردم نسبت به باز هنوز از مطلع .است »جعبۀ آبی«ازیافت ـب

ــوطی ــ  کاغــذ، ق ــادي ـهــاي کنســرو و محصــوالت پالســتیکی زم ان زی
ا و فواید ـدربارة مزای »آبی ۀجعب«امۀ ـرنـبدر راستاي خلق . است نگذشته

ـ هـاي روشنی  پیامهاي اجرایی آن  افت و همچنین روشـبازی ردم ـه مـ ـب
امروزه همـۀ  . ، نگرش و سپس رفتار جامعه تغییر پیداکردبه تدریج .شد داده
ایـن  داده و   تطبیـق خود را با بازیافت مـواد   ،فراد جامعه، از کوچک و بزرگا

بــا استــفاده از   . اسـت  دهـاز فرهنگ جامعـه درآمـ  بخشی صورت  هـبمسئله 
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  :نکتـه

همیشه در جستجوي  
را به هایی باشید که شما    راه

موفقیت برساند و حتی 
ظاهر  کوچک  هاي به موفقیت

را هم با یک جشن  کوچک 
  .سـازید هـمراه

طـور قطـع،    ، بـه کرد اجتماعی که برنامۀ جعبۀ آبی را موفق یابیارهاي باز روش
  .دـده قسمت موفقیت سو  هـامعۀ ایمن را نیز بـامۀ جـتوان برن می

  کنید راهکارهاي خود را مشخص
  :ودداردـوع راهکار وجـدو ن

 . باعث ارتقاي سطح آگاهی جامعه خواهدشد ــ آموزش .1
طراحی  آوري موجود، مانند استفاده از کاله ایمنی، استفاده از فن ــ آوري فن .2

 .شد خطر خواهد عوامل بالقوة  هاي ترمز اتومبیل سبب حذف جدید سیستم
تأثیر، هـاي شـما باید بـا توجه بـه میـزان  باشیـد کـه فعالیت داشتهخاطـر  به 

مدت  از و دستاوردهاي کوتاهـهزینه، منابع مورد نی
  .شـوند دت انتخابـو بلندم
طور کلی، مؤثرترین راهکار، ترکیبـی از   بـه

) آوري آمـوزش، فـن  (هر دو نوع این راهکارهـا 
یک مثال خوب در این خصوص، مسألۀ . است
ابتدا . لی ویژة کودك در وسیله نقلیه استصند

هــاي  آوري ارائــه شــد و صــندلی راهکــار فــن
سپس ضرورت آموزش مردم در خصـوص کـاربرد   . اي طراحی شد ویژه

  .ها بود مناسب این صندلی
ــراي   کمیتــۀ جامعــۀ ایمــن ممکــن اســت راهکارهــاي مختلفــی را ب

ــه    ــدف ب ــی ه ــروه جمعیت ــر گ ــرد  ه ــار ب ــه. ک ــراي    ب ــال ب ــوان مث عن
ــشدا ــوزان، را ن ــان، . هکــاري آموزشــی مناســب اســت  آم ــراي مهندس ب

نـوع راهکـار،    جـاي تکیـه بـر یـک     بـه . تر اسـت  راهکارهاي فنی مناسب
اي کــه  نتیجـه . کنیـد  نظرهـا  در برنامـۀ خـود اسـتفاده     نقطـه   ازتمـام ایـن  

  .خواهیدداشت، تالش ترکیبی مؤثرتري خواهدبود
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  بند باشید همچنان به اهداف خود پاي
  :شود میآوري  بندي به اهداف یاد براي پاينجا چند نکته در ای

ما را از گرفتن ـش ،ودـوجـع مـوانـاد به مـوجه زیـکه تنـدهید  اجـازه •
  .کند عقول و منطقی منحرفـدیع و راهکارهاي مـهاي جدید و ب نظریه

  .دهید ندیشۀ خود را به سمت جمعیت هدف سوقا •
ــراد داراي فرهنــ    • ــاگون اف ــاي گون ــه نیازه ــاوت در   گب ــاي متف ه

  .کنید وجهـجامعه ت
  مندشوید بهره انهاي کارشناس از نظریه

حل مشکل باشد، بهتـر اسـت از    رسد راه قبل از هر اقدامی که به نظر می
این افراد براي کمیتـه  . مندشوید اسان بهرهـاي کارشنـها و پیشنهاده نظریه

ما ـکه حتی ش آورند دانش و اطالعات، حمایت و منابعی را به ارمغان می
  . داریدـم نـرسی هـها دست ه آنـب

درخواست کمک بیشتر از جامعه، باعث افـزایش حمایـت آن     اصوالً
  .واهدشدـما خـامعه از شـج

  دهید ها مشارکت گروه هدف را در برنامه
  .دـمایـرنـدرگی شتري راـهاي بی  دهـدی بـه آسیـاي موفـق اسـت ک رنامـهـب

 و هاي مختلـف درکنـار هـم    ردن نمایندگان گروهک به همین منظور، جمع
بـراي  . اي برخوردار است ان در برنامه از اهمیت ویژهـجلب مشارکت آن

براي . خواهیدداشتنیاز آن برنامه  »خریداران«ه ـما بـرنامه، شـراي بـاج
اي براي گـروه سـنی نوجوانـان     مثال، اگر برنامه

 بایــد از حضــور آنــان در برنامــه  شــود طراحــی
  .دنیک لـمینان حاصاط

اورژینال ٣٣صفحھ   



  )کتاب راهنما(ایمن جامعۀ                                 

 

68  

ه شـما  ـدر این زمینه ب را ایمن مایل است که بیشترین کمک بنیاد جوامع
اي از میزان منابع موجود  هاي منطقه کننده تماس با هماهنگ از طریق. دبکن

  .ویدـش ها مطلع و این کمک
  .کنید مراجعه 2به پیوست شمارة 

مــرور  هــاي خــوبی از مســائل عبــور و در ایــن کتــاب راهنمــا مثــال
اسـت کـه در سـایر جوامـع ایمـن هـم        هـا ارائـه شـده    حـل  وبهترین راه

  .قابل اجرا است
  .کنید مراجعه 3به پیوست شمارة 

  
  
  

 
  .کنید بررسیرا دوباره ا ـه فعالیت انتخاب، بخشاین  در پایان

وزش و ـفاده از آمـ ـعنی استـما هر دو راهکار یـاي شـه ا فعالیتـآی •
  ؟گیرد را دربرمی آوري نـف

دت و هـم  ـم اهـوتـاي کـراي دستاوردهـما هم بـاي شـه آیا فعالیت •
  است؟ دهـراحی شـبلندمدت ط

 ؟است دهـز لحاظ شـاي کوچک نیـه ما کارگاهـاي شـه ا در فعالیتـآی •
 ؟ایـد ی سود بردهمحل انهاي کارشناس نظریه ازآیا  •

 اید؟ ر نمودهـاي جمعیتی را درگیـه آیا نمایندگان گروه •

  اید؟ کرده همراهوفقیت را با جشنی مهر آیا  •

 بررسي مجدد
  ها فعاليت انتخاب

رسمی کار جامعۀ ایمن  شروع به
ورد ونت - در هامیلتون  
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  :نکتـه

از افراد متخصص براي 
کارهاي تخصصی 

  .کنیـد استـفاده

  نمودن مطالب فراهمو  هاراهنماتدوین 
هاي خـاص و گردآوري مطالب  داشتن آمادگی براي انجام وظیفهحاال زمان 
  .است فرارسیدهمن ـامعۀ ایـاز جـورد نیـمآموزشی 

  هاهدف از تهیۀ راهنما
  :را درنظربگیرید زیروارد ـم هااـراهنم ۀبراي تهی

خواهد چه کاري را براي چه کسانی  چه کسی می«نید که مشخص ک .1
این هدف، خط سیري را کـه اعضـاي   . »دهـد و به چه صورت انجام

 .دهد می کنند نشان کمیته باید طی
ا کمیتۀ جامعۀ ایمن ـاست ب رارـکه قرا اي مختلفیـه  تعهدات شرکت .2

 .انیدـرسـه اطالع عموم بـب ،دـاشنـب مکاري داشتهـه
کنید کـه بتوانـد تعهـدات     ده را طوري تعیینـکنن گـماهناختیارات ه .3

که  نماید و درحالی ه یکدیگر تا تحقق اهداف پیگیريـافراد کمیته را ب
طح آگـاهی  ـه ارتقاي سـ ـد، نسبت بـکن می فظـان را حـعالقۀ داوطلب

  .یدـنکن ز غفلتـرنامۀ جامعۀ ایمن نیـامعه از بـج

   تجهیزات
و  هـا  روه و افراد آن به نسـبت توانـایی  ـه هر گـه بحولـارهاي مـاز این که ک
اســت، اطمینــان   شــدهواگــذار  هــا آنهــاي  تجربــه

اگـر درصـدد تهیـۀ     ،عنـوان مثـال   هـب. کنید اصلـح
هاي نمایشـی و   پوسترهاي تبلیغاتی و ساخت فیلم

 ازبایـد   ،هـاي رادیـویی هسـتید    یا تدارك مصاحبه
  .کنید استـفادهقبیل کارها این متخصص در هاي   متخصصان مربوط و شرکت
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  راهکارهاي آموزشی
ــا   مــی تعیــین راهکارهــاي آموزشــی باعــث  ــان شــما ب شــود کــه مخاطب

  .کنند ريـگی تصمیمآگاهی 
  :کنید توجه ذیلبراي تعیین این راهکارها به موارد 

  کسانی خواهدبود؟چه آموزش براي چه کسی یا  •
  آموزش باید حاوي چه اطالعاتی باشد؟ •
 ات ضروري است؟چرا این اطالع •

تهیـۀ مطالب آموزشی جدیـد و یا استفاده از مطالب موجود به تحقـق بهــتر   
شـده منجـر خواهـدشــد و بــه بـرنـامــۀ شـما       ریـزي هاي برنـامه فعـالیت

  .خشیدـواهدبـخ  هماهنگرویکردي  
ها با مطالـب   بهترین و تأثیرگذارترین روش آموزشی، تلفیق سخنرانی

ا تعدد ـما بـاگر پیام ش. اي گروهی استـه و رسانهده ـش اپـآموزشی چ
طـور مسـلم تـأثیر     د، بهـانی و مکانی به گوش و چشم مخاطبان برسـزم

 یــک راهکــار عنــوان اســتفاده از آمــوزش بــه. بیشــتري خواهدگذاشــت
در  ها آن ور و گنجاندنـمانند پوستر، بروش هـایینیازمند ابزار »آوري فن«

ا از ـهـ  یامپ افزایش تأثیرورت امکان براي در ص. اي درسی استـه کتاب
  .یدـکن فادهـیک رنگ و یک ترکیب است وع، ـوضـیک م

ران متقاعدشـوند کـه   ـهـا و ناشـ   هاي تبلیغاتی، گرافیست  اگر شرکت
کننـد و   مـی  ود را اعالمـطع حمایت خـطور ق هـبرنامه نفع عمومی دارد، ب

درعوض،  . واهنددادـخ رارـما قـه رایگان در اختیار شـخدمات خود را ب
 آنــان را  اند ما ارائه کردهـه شـراي خدماتی که بـد بـوانیـت ز میـما نیـش
آنـان را روي مطالـب اهـدایی     نشـانی  ثالً نام وم. کنید امعه معرفیـه جـب

ــ. کنیــد درج ـــراي کاغــذ و چـــب ــب آم ـــاپ مطال ـــوزشی بای بلغی ـد م
الی متعـددي  ـابع مـ ـمنـ د ـه همین علت است که نیازمنـ ـب ؛دـکنی زینهـه
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رگز ـکه از کسی کمکی نخواهید ه باشید تا زمانی باز توجه داشته. دـهستی
  .دـخواهیدشـها مطلع ن زان کمک آنـاز می

ها و نهادهایی که کارهاي چاپ مطالب آموزشـی را   همکاري سازمان
از ـتواند شما را در تکثیـر مطالـب آموزشـی مـورد نیـ      می ،دارند عهده هـب

توانند مطالـب قابـل ارائـه در     ها می براي مثال، مدرسه. دهد یاريبرنامه، 
و دهند   تهیه و ارائهها  در جشنوارة ایمنی در مدرسهرا کمیتۀ جامعۀ ایمن 

کـرده   چاپمورد نیاز برنامه را ادر خواهندبود مطالب ـا قـه انـیا بیمارست
  .ردهندراـماران قـدگان و بیـدی در اختیار آسیبها  فوریتخش ـو در ب
که در  (NGO)ردولتیـی و غیـاي دولتـه انـازمـاري از سـبسی
ل ـا دخیـه ري از آسیبـپیشگی هـاي  برنـامه

د مطالب آموزشی متنوع و ـواننـت هستند، می
شما  ۀه رایگان در اختیار برنامـمتعددي را ب

د و از ـکنی ود را جمعـواس خـپس ح. راردهندـق
ه ـکمیت مکاره ايـه  ه و شرکتـاي کمیتـاعض
. کنید ا سئوالـه ه سازمانـگون ه معرفی اینـع بـراج

اي ـه ایتان را با پیامـه وانید پیامـت ز میـگاهی نی
  .سازید هاي دیگر همراه و غنی موجود در برنامه

  .کنید مراجعه 3پیوست شمارة   به

  هاي جمعی روابط عمومی و رسانه
منظور  به (PR)گروهیاي ـه نهاـاز روابط عمومی و رسدر راهنماهاي خود 

امعۀ ـامۀ جـرننسبت بـه بارتقاي سطح آگاهی جامعه تمرکز آمـوزشی روي 
ارتباط . کنید استفادهدرخصوص همکاري بـا برنـامه امعه ـجتـرغیب ایمن و 

از هـدف فراتر  ،آگاهـی جامعـه سطح ارتقاي ةکننـد تضمین مـوفق،ردمی ـم
 در درج(انیـرس کل سنتی اطالعـا شـقتی بو. ودـواهدبـما نیز خـنهـایی ش

هاي جذاب ایمنی در یک  غرفه
نمایشگاه تجاري، توجه مردم را 

.کند به برنامۀ شما جلب می  
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دان ـه دوچنـد، اعتبار برنامـوأم باشـت) …ودر تلویزیون نمایش  روزنامه، 
اي ـه و مصاحبه امه، اخبارـاي روزنـه مردم معموالً به نوشته. خواهدشد

بیشتر بها  ،اـه ديـیک آگهی در صفحۀ نیازمندر مقایسه با رادیو تلویزیونی 
هتر از هر دو روش ـذ نتیجۀ بـراي اخـهتر است بـوییم  بـگ می اـم. دـدهن می

  .پرداخت واهیمـزییات بیشتري خـه جـهاي بعد ب در صفحه. کنید استفاده
  .کنید مراجعه 3به پیوست شمارة 

  هاي عمومی سخنرانی
خصوص اگــر بـا مطالـب آموزشـی      پـرداختن بـه سخنـرانی عمومی، به

یکی از بهتـرین و مـؤثرتریــن   شـود، ي همراها اي رسانهـه پیام چـاپی و 
واهدبود اگر چـه بـا ایـن روش مخاطبـان زیـادي را      ـابـزار آمـوزشی خ

کــار ســخت و مــردم داد و رســاندن پیــام بــه همــۀ  تــوان پوشــش نمــی
 هـا آن در مجلس ـۀها، ارائ ها در مدرسه تلفیق برنامه. فرسایی است طاقت

آن بـا کارکنـان بهداشـتی    برنامـه  ن ـذاشتدرمیان گها و سمینارها و  و کنگره
ــی     ــزار آموزش ــن روش و اب ــد روي ای ــما بتوانی ــه ش ــد ک ــث خواهدش باع

اي عمـومی  ـه از اعضاي کمیته بخواهید  براي تدارك سخنرانی. کنید حساب
. دنـ کن همۀ امکانـات موجـود را بررسـی    ،از اعضا یکمطابق با تخصص هر 

انی و ـهـاي دبیرستـ   جشنواره  ،مومیـراسم عـایست در مـب اعضاي کمیته می
  .ندـانـرس هم هـب ورـحض خودارستانی به فراخور تخصص ـبیم

  تهیه و ساخت تجهیزات ایمنی
امعۀ ـایی کمیته و جـوانـت ارج از محدودة ـتهیه و ساخت تجهیزات ایمنی خ

نحـوي   ولی در تهیه و ساخت محصوالت جدید و توزیع آن به. ایمن است
  .ردزایی داـس هنقش بدر موفقیت برنامه رارگیرد، ـان قمگـرس هـکه در دست 

  ا ـد بـوانیـت ما میـش. دـظر بگیریـجات را درنـۀ نـال، جلیقـعنوان مث هـب
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ـ ـه جامعه دربـدادن ب آگاهی کـه   نحـوي  هـارة نحوة استفاده صحیح از آن ب
بخشـی آن را   ایجادنکند و در عین حال نجات کننده براي استفاده مشکلی
ـ ک حفظ فاده از ـه استـ ـند، توضیحات الزم را به مردم بدهید و جامعه را ب
  .  کنید رغیبـآن ت

راي جلیقۀ نجات ـجاد تقاضا بـدهید که چگونه ای وضیحـار آن تـدر کن
اي آن ـه اهش هزینهـکتـولید بیشتر و  اعثـو یا محصوالت دیگر ایمنی ب

  .شود ند میم هرهـامعه از آن بـایدة دیگري که جـشود، یعنی ف می

  هزینه در مقابل فایده
از ایـن   تفادهۀ عـدم اسـ  مقایسه هزینۀ استفاده از وسایل پیشگیري با هزین

امعۀ ایمــن ـجــ  ســاختن برنامــۀ وســایل، محــرك دیگــري بــراي عملــی
براي مثال، قیمت خرید کاله ایمنی دوچرخه در کانادا نزدیک . خواهدبود

مغـزي   ۀالعمر ضـرب  مادام هاي مراقبت که هزینۀ درحالی ؛دالر است 30به 
، )هاي ویژه، بستري، مراقبت در منـزل  شامل مراقبت(کانادایی کودكیک 
  .واهدبودـمیلیون دالر خ 1-5/1طور تقریبی نزدیک به  به

  استفاده از کوپن تخفیف
زان موفقیـت آن  ـاعث افزایش میـکارگیري کوپـن تخفیف در برنامه، ب به
زنی و گـرفتن تخفیـف در زمـان     ه چانهـب ، مردممعمولطور  هـب. شود می

ی کننـدگان  ها، سازندگان و توزیع  همکاري شرکت .دارند خرید کاال عالقه
ــ  را  ــ ـکـه مایلنـد اجن ـ  ـاس خـود را ب ـ ـا تخفیـف ب د ـدهنــ هـه کمیتــه ارائ

ـ ـه عموم مـ ـا اعالم آن بـوض بـدر ع. ماییدـن جلب سـهولت  اعث ـردم ب
  .دـواهیدشـخ ها به آن یرسـدست

باشد که بتواند وسـایل پیشـگیري    قدر منابع داشته کمیتۀ شما آن شاید
 وکرده  حریق را خریداري يا وسیلۀ اطفاـانند کاله ایمنی دوچرخه و یـم
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بضاعت قراردهد و یا افزایش بودجه را  هاي کم دردسترس افراد و خانواده
سـنج   در راستاي برنامۀ پیشگیري از سوختگی به خرید دستگاه حـرارت 

  .دـراردهـا قـه انوادهـداده و در اختیار خ اصاختص

 نمودن مطالب را دوبـاره   تدوین راهنماها و فراهم، بخشاین  در پایان
  .کنید بررسی

  ي مکتوب دارد؟ماـما راهنـآیا کمیتۀ جامعۀ ایمن ش •
 گروهـی هـاي   هآیا براي ارتقا و نگهداري آگاهی عمومی از رسان •

  است؟ دهـاستفاده ش
ـ  اقدام کردهموجود آوري مطالب آموزشی آیا نسبت به گرد • ا ـاید و ی

خــود نســبت بــه تهیــۀ آن بــراي اســتفاده در برنامــۀ جامعــۀ ایمــن  
  د؟ـای گمارده همت

  اید؟ رگزیدهـعنوان سخنگوي کمیته ب هـاي را ب جربهـآیا فرد بات •
  اید؟ هیه کردهـختلف تـهاي م راي مناسبتـدون سخنرانی بـم مۀآیا برنا •
ا ـاسب بـه که متنـا پیشرفتـد و یـدیـوالت ایمنی جارة محصـآیا درب •

  است؟ رفتهـورت گـصالزم د، تحقیقات ـهاي شما باشن فعالیت

 بررسي مجدد
نمودن مطالب دوين راهنماها و فراهمت  
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  عملیاتی تهیه و تدوین برنامۀ
  
  
 و ه تعیین اهداف نهـایی ـوفق بـم عملیاتیامع ـن برنامۀ جـا داشتـما بـش

ـ ـه اختصاصی، راهکارها و فعالیت ـ  دـایی خواهیدش ـ ـک ـ ـه ب   رنامۀـراي ب
  .شـود می محسوب »خط سیر«ما ـمن شـامعۀ ایـج

  هاییهدف ن
امعه ـمبنا را تغییراتی بگذارید که قرار است در ج در موقع تعیین هدف نهایی،

کشورهاي مختلف، هدف ایمن ۀ جامعهاي  کمیتهاري از ـبسی. ودـایجادش
اند،  انتخاب کرده دف نهایی خودـهعنوان  کمیتۀ جامعۀ ایمن کانادا را به

اي زندگی، تعلیم و ترین کشور دنیا بر یعنی تبدیل  کشور کانادا به ایمن
عنوان هدف نهایی  اگر شما نیز ایـن هـدف را به. تعلم، کار، فعالیت بدنی

داف اختصاصی را ـاه کمیتۀ خود انتخاب نمایید، هیچ ایـرادي ندارد؛ اما
  .دـکنی ود انتخابـخ  امعۀـر مبناي جـاید بـب

  اهداف اختصاصی
هـا  در بـرخی ویـژگی ]هـاي مختلف مـوفق کمیته[صاصیـداف اختـاهتمام 

  :مشتـرك هستنـد
ی انـزمـ   تعیـین دورة  ــ اختصاصـی بـودن •

ضــروري  اختصاصـی  داف ـاهبراي نیل به 
ـ هـاي ک است و مشتمل بـر دوره     دتـمـ  اهـوت

 .خواهدبود) ساله 3-5( دتـو بلندم) ساله1(
ــدازه • ل ان ـاـب ـودن گـیـري ق اهــداف  ــ ـب

د بر پایۀ داد صاصی بـاـی  بنا هاي حقیقی هاخـت



   

  

ن صـورت می شـده د؛ در اـی ار  باشـن ه تغییر در آگـاهی، رفـت وان هـرگـوـن ـت
 .مودـن گیري و مشخص دازهـها را ان آسیب عدادـتو 
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 ، ولی»تغییردهیدا را ـدنی«بخواهید شما شاید  ــبودن  منطبقبا واقعیت  •
 .است سترسیشکل منطقی قابل د ه بهککنید  تعییناهدافتان را طوري باید 

اي ناشی از ـه زان آسیبـمیبـراي یک هـدف اختصاصی مـانند کاهـش 
کاهش  «اما اگر  ؛خواهدبودگیري دشوار  اندازه ،موتورسیکلت هـاي هحادث
سوار در  ساله دوچرخه 5-12کودکان  در% 30میزان   هـمغزي ب هاي هضرب

فاده از ـیش استزاـاف ازطـریقده ـال آینـس هـطی س ،اداـانـک ياواـشهر اوت
گیري  بـا اندازه وانیدـت انی میـبه آسیک هدف اختصاصی باشد،  »کاله ایمنی

  .اید شده ه هدف نزدیکـتا چه اندازه ب زبورم ةدهید که در پایان دور نشان

  راهکارها
راهکارها بایـد صریح، . خط سیر دستیابی به هدف نهایی است، هـاراهکار

مثـال قبلی، یعنی کـاهش ضربـه مغــزي   اگر. خـالصه و اختصاصی بـاشد
سـواران را در نــظر بگیـریم، بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف،          در دوچرخـه

  :شود است راهکارهاي زیر تعیین ممکن
بـودن کاله ایـمنی بــراي عــموم بــا قیمـت منــاسب       از دستـرس •

وشش یکـی  ـحت پـمنی تـوزیع کاله ایـاگر ت. کنید حاصلاطمینـان 
 .ر استـرارگیرد، بهتـاي حمایتی قـه از برنامه

اعث ـکار ب نـای. کنید روعـا شـه درسهـم اي آموزشی درـه امهـا برنـب •
 .فاده از کاله ایمنی خواهدشدـضاعف براي استـشار مـف

ـ یـک  وان ـعن هـمنی بـفاده از کاله ایـاست درن را ـدیـوال • گوي ـال
 .کنیدخود تشویق دان ـراي فرزنـخوب ب

 .کنید بخش در جامعه اقدام هاي آگاهی رنامهنسبت به تهیۀ ب •
کنیـد و   واستـمحلـی درخـ   ياـهـ  را از بیمارسـتان  هـا ـهار حادثـآم •

 .کنید بین این آمارها و تغییرات موجود را شناسایی ارتباط منطقی
  .کنید هاي جمعی براي همگان اعالن هـوسط رسانـنتیجه را ت •
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برگزاري نمایش محلی 
سواري براي افزایش سطح  دوچرخه

سواري فرهنگ ایمنی دوجرخه  

  ها فعالیت
 اختصاصی  براي گروههاي  ها با وظیفـاهکارهر بـا تـوجه بـهها باید  فعالیت
نیز  بررسیبندي و تعیین نقاط  زمان. شوند خاصی از جمعیت انتخاب سنی

و  شود مین راهه کشانده ه بیـما بـش برنامۀ به این ترتیب،. گردند باید لحاظ
  . مانیدـب چنان در هر لحظه از زمان، در مسیر منتهی به هدف باقی هم

  :استنمونه فعالیت شما به قرار زیر  ،درنظر بگیرید
ساله  5-12یک پمفلت که هدف آن کودکان  •

  .باشد، طراحی و چاپ کنید
هـاي اجتمـاعی    مکان دررا  مزبورپمفلت  •

ر یک د...) و  ها ها،  فروشگاه مدرسه(متنوع
  . نمایید زمانی خاص توزیع ةمحدود

 فدراسیون(سواري دوچرخه ایمنا سازمان ـب  •
ی ـغیردول هاي ا گروهیـو  )سواري رخهـدوچ

در  (NGO) واريـس رخهـدوچ اـمرتبط ب
 .دـرقرارکنیـب تنگاتنگانبه و ـارتباط دوجپایان سال 

بـراي انتقـال   . باشیــد  ها خـالق سعی کنیـد در انتـخاب و اجـراي فعـالیت
از هـر کـاري کـه    . کنید دیگران استفادهنظـرهـاي از نقطهپیام خود به مخاطبان 

خوراند  کنید و در موقع مناسب به داوطلبان پس بایگانیتهیه و ابقه کنید س می
  . ازیدـس نکنید که هر موفقیت را با جشن کوچکی همراه بدهید؛ فراموش

  بخشیدن به جامعۀ ایمن رسمیت
بخشیدن به جامعۀ ایمن خود، باید برنامۀ عملیـاتی خـود را بـه     براي رسمیت

ایـن برنامـۀ عملیـاتی بـه بنیـاد      . نیـد ک وضوح براي بنیاد جوامع ایمن ارسـال 
موجـود اجرایـی    ملزومـات . باشـد  کند تـا شـناختی از شـما داشـته     می کمک
  . کرد هاي ضروري براي دستیابی به اهداف نهایی شما را مشخص خواهد فعالیت
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باید نشانگر دیدگاه گسترده و مدیریت اجرایی خـوب در   شما برنامۀ 
  . کمیتۀ شما باشد

هــاي  دهیــد کـه برنامـه   کامــل برنامـۀ خـود، اطمینـان   منظـور تشـریح    بـه 
توانیـد بـا    این تقاضا را مـی . اید شده و برنامۀ مالی را هم درنظرگرفته طراحی

  .دهید درخواست کمک مالی و یا بدون آن به بنیاد ارائه

  عملیاتی ۀبرنامملزومات 
  :باشد ملزومات ذیلباید شامل  عملیاتی شمارنامۀ ـب

قابل ـمکاري متـاور است که هـن بـبر ایطور جدي  بهبنیاد جوامع ایمن 
  .داد کاهش خواهدامعه ـدر جرا ها  آسیبهاي عملیاتی بروز  گروهجامعه و بین 

، نظیر فرمانداريامعه، ـختلف جـشار مـدگان اقـماینـما نـآیا در کمیتۀ ش •
و پرورش،  وزشـهداشت، آمـان بـراقبـ، م داديـدمات امـهرداري، خـش

  دارند؟  امعه عضویتـهاي ج هاي کوچک و بزرگ و دیگر گروه کارگاه
امه و ـاسنـاستدوین است؟  دهـوان مجري انتخاب شـعن هـا یک نفر بـآی •

 طور؟ـبانکی چ حسابگشایش 
گذشـته در   و درچیست ما ـاعضاي کمیتۀ شتخصص و تحصیالت  •

  اند؟ فعالیت داشتهآسیب کدام یک از ابعاد پیشگیري از 
ــع ا ــاد جوام ــین تصــورمییمــن بنی ــ چن ــد ک ــوارد، ه کن در اغلــب م

  .ها است آسیبو حذف اهش راه براي ک ترین موفقهاي خالقانه  رنامهب
  اید؟ کرده از چه آمارهایی براي تعیین نیازها استفاده •
  هدف نهایی و اهداف اختصاصی شما چیست؟ •
 خدماتآیا کمیته از حمایت فرماندار، شهردار، رئیس اتاق بازرگانی،  •

  برخوردار است؟ ۀ شماهاي دیگر جامع و گروه امدادي
ـ بنیاد جوامع ایمن  تــدوین یـک بـرنـامــۀ عملیـاتی، در همـان      ه ک

ــه، امکــان برخــورداري از یــک   ــاه اولی ــد م ــدت دورنمــاي چن و درازم
  .دهد شـما میرنامه را به براي پیشبرد بوب ـدیریت خـم
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ا و ـراهکاره  رنـدةایـن کار دربـرگی. کنید بـرنـامـه را تعیین دف نهاییـه •
برنامـه  تصاصی ـها بـا اهـداف اخـ    آنساختن  و مرتبط هاي برنامه فعالیت
نیاز مدت  اهـدرازمدت و کوت ۀبرنامباشید که شما به  به خاطر داشته. است

شـوید کـه تناسـب زمـانی بـا هـر مرحلـه از برنامــه را         مطمـئن . داریـد 
  .اید درنظرگرفته

بنـدي بـراي درآمـدها و     نگر بودجهکنید که نشا یک برنامۀ مالی تهیه •
سفر، اجاره، ملزومات و  هاي مدیریت در این برنامه هزینه .ها باشد هزینه

%  40ه نباید بیش از ـهاي کارکنان برنام هزینه. بگنجانید نیز و خدمات را
متفاضی کمک مـالی  ما ش اگر. باشدکل درآمد 

% 65حـداقل  باید  ،کمیتۀ جامعۀ ایمن باشیداز 
خود را ازطریق حمایت مشـارکتی   بودجۀکل 

  .کنید تأمینو سـایر منابع محلی 
ـ ـر ایـب بنیاد جوامع ایمن اور اسـت کـه   ـن ب

باعـث کـاهش    بینانـه هـاي عملی واقع تهیۀ برنامه
  . ها در جامعه خواهدشد وارد آسیبـم
 گیري خواهیدکرد؟ دازهـه موفقیت را انـزان دسترسی بـچگونه می •

رده و از ـه و تحلیل کـده را تجزیـدآوري شات گرـگونه اطالعــچ •
 استفاده خواهیدکرد؟ آن

  عملیاتیبرنامۀ  هکمک ب
 ۀرنامدر تکمیـل بــ  اي  منطقـه  ة محلـی کننـد  هماهنگو امع ایمن وج بنیاد

  .کند تواند به شما کمک شما می عملیاتی
  .کنید مراجعه 2  به پیوست شمارة

سازي کارگران  آگاه برنامۀ 
آموزان  دانش  به) YWAP(جوان 

یمنی فردي را دبیرستانی تجهیزات ا
 .دهد آموزش می
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  .کنید بررسیرا دوباره  عملیاتی ۀبرنام ه و تدوینتهی در پایان این بخش،

جامعۀ ایمن طراحی بـرنامۀ  ه هدف نهاییـا توجه بـشما ب ۀآیا برنام •
  است؟ دهـش

  ؟دـهستن شماهایی ـدف نـانگر هـآیا اهداف اختصاصی بی •
  ؟گیري هستند آیا اهداف اختصاصی شما قابل اندازه •
  ید؟ا هاي زمانی را درنظرگرفته جهت پیشرفت برنامه، دورهآیا در •
  است؟ استفاده شده خالقانهاي ـظرها و راهکارهـامۀ خود از نـآیا در برن •
  ؟دت استـما درازمـآیا برنامۀ ش •
  ؟ اید خود درنظرگرفتهمیزان موفقیت  هایی را براي ارزیابی آیا روش •
ایداري برنامه ـا پـاید؟ آی برده نامرنامه ـالی در بـم امیـانآیا از ح •

  قبول است؟ لـقابدر حد 
  :است شده  ذیل گنجاندهطالعات تمام اما ـش عملیاتی ۀامـبرندر ا آی •

ایمـن ماننـد عنـوان پـروژه، نشـانی و        اطالعات عمومی جامعۀ -
 هاي تماس؛ تلفن

  ؛نوع مأموریت -

  ؛ف نهایی و اختصاصیاهدا -

  ؛اصطالحات و مراجع  -

  پروژه؛گیري و ارزیابی  هاي تخصصی مانند قابلیت اندازه برنامه -

  ؛اطالعاتروش گردآوري   -

 بررسي مجدد
عملياتيبرنامة ه و تدوين هيت  
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 ؛بندي برنامه زمان  -

  ؛روش ارزشیابی  -

  ؛)یجمعیتهاي جغرافیایی و  گروه(داوطلب مشخصات جامعۀ  -

  داوطلب؛ ۀساختار جامع  -

 ؛نام، نشانی و تحصیالت شخص مجري  -

  ؛تحصیالت اعضاي کمیته نام، نشانی و  -

  اجرایی؛هاي  برنامه  -

  ؛حساب بانک  -

  ؛)مدت کوتاه و مدت ، میاندرازمدت(ها بندي برنامه بودجه  -

  ؛)سال 2حداقل براي (تأمین بودجه  -

  ؛ها نامه حمایت  -

  .کننده جایگاه مجري و هماهنگ  -
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  :نکتـه

علت  ها به فعالیتاگر اجراي 
ها با تأخیر  تعدد برنامه

شوند، اعضاي کمیتۀ  همراه
است ذوق  جامعۀ ایمن ممکن
  .بدهد خود را ازدست

  جامعۀ ایمن  اجراي برنامۀ
  زمان شروع فرارسیده است

گـرفتن و درحـین اجـرا     هـا پـس از شـکل    خاطر بسـپارید کـه برنامـه    به
ن بهتـرین  در واقـع اکنـو  . باشـند  است به تغییر و اصالح نیاز داشته ممکن

رنــامه اسـت، همچنـان    زمان  راي تعدیــل ـب کـه   ـب
گرایانـه خواهـدبــود، برنــامۀ     هاي شـما واقع روش

در موقعیـت بهتـري   با هر بحرانی شـما براي مقابله 
   .گرفتواهدـخقرار

ــ ــرین بـحتــی ب ـــا بهت ـــهــ امهـرن اهی ـا هــم گ
ـاس ممکن کنید کــه وضـعیت در حــد     است احس

ظار شـما رضایت . صبور باشید. است ش نبودهبخ انـت
داوم فعالیت ممکن راي ـت  .باشد هـا و تسریع اثرگذاري برنامه به زمان نیاز  است ـب

ـتري    ،ها افتد هر چه بیشتر برنامه بر سر زبان شـما عالقمنـد     بـه برنامـۀ  افـراد بیش
  . شدخواهدبرقرار  يبیشتر یتلفنهاي  تماسخواهندشد و 
کمیتۀ یی نسبتاً مختصر در یک ها نامهما کوچک است و برـامعۀ شـاگر ج

ـ  .وجور دارید، مأیوس نشـوید  جمع  شــما  سـاختار کمیتـۀ  در کـه   ا زمـانی ت
  انجـام باشـد، هـر کـاري را کـه     فعال اي مختلف جامعه ـه دگان گروهـنماین
    ما، ـاي شـه ل تالشـحاص. ردـک وفقیت محسوبـم وان یک ـت میدهید،  می

  .ها است انـنجات ج

  یین هدف نهاییارزش تع
 ز درـهمه چی. ان استـازمند زمـنی  امعهـر جـقاي سالمت و ایمنی در هـارت
دف ـهاه ـدف را بـپس اه ؛اشیدـن بـبی واقع. ل دسترسی نیستـال اول قابـس
  . کنید دت تقسیمـدت و بلندمـمدت، میان م هایی کوتاهـن
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  :نکتـه
بندي،  به  ایجاد برنامۀ زمان

گروه شما احساس کنترل 
بیشتر و اطمینان از حصول 

  .دنبال خواهددارد نتیجه را به

 
  :نکتـه

هاي  هاي مکتوب واقعه پیشینه
مهم جامعه، ازجمله عکس، 

ها را  و فیلمبریدة جراید 
  .نگهداري کنید

تشـویق  راد جامعه به همکاري ـا افـکند ت می کمک مدت هدف کوتاها •
  .روند هایی پیشـدف نـدون انحراف رو به هـشوند و ب

و تغییرات را در جهت پیشـبرد  ابی ـارزشیامکان  دتـم انـهدف میا •
   .کند پذیر می امکانرنامه ـب

گویاي این است که تغییر در رفتار و نگرش جامعه  هدف درازمدتا •
  .نیازمند زمان طوالنی است

ل دسترسی ـبآسان و قا ياـه ا فعالیتـهمیشه ب
هاي گوناگون  ه سمت چالشـانی بـزم. کنید روعـش

   .اید افتهـی هاي نسبی دست بروید که به موفقیت
قبل را در طول   در نهایت، برگشت به مرحلۀ

. مسیر براي خود و گروهتان فراموش نکنید
  . زایش اشتیاق همراهانتان خواهدشدـوچک باعث افـزاري جشن کـبرگ

  اي گزارش دوره
ـ   ،رنامهـحین اجراي بدر  ـ . ظر بگیریـد ـارزشیابی منظم را نیـز درن جام ـان

 ـراياي را ب هاي دوره رنامه، امکان ارسال گزارشـارزشیابی منظم بو  پایش
  .آورد می فراهم بنیاداعضاي 
  :بپرسیدود ـاز خ

 اند کـه  اي طراحی شده گونه ها به آیا فعالیت •
مـثالً آیـا   (کننـد  سوي هدف هـدایت  ما را به

ز ا هـا  بچـه سبت به قبل تعداد بیشـتري از  ن
  ؟)کنند می فادهـکاله ایمنی است

  است؟  صحیح شده ةها استفاد آیا از رسانه •
  ؟ مها در جامعه برخوردار هستی ها و سازمان مایت گروهـآیا از ح •
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  . کنید بررسیرا دوباره جامعۀ ایمن   ، اجراي برنامۀبخشین در پایان ا
رنامه باعث تشویق کمیتـۀ جامعـۀ   ـاي بـه موقع فعالیته ـروع بـآیا با ش •

  اید؟  دهـایمن ش
  اید؟  آیا هر موفقیت را با جشنی همراه کرده •
 د؟ـکنی می آیا گزارش پیشرفت را به جامعه و کمیتۀ جامعۀ ایمن ارسال •

  
  
  

 بررسي مجدد
ايمن  اجراي برنامة جامعة  
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 ها و افراد با سازمان متقابل همکاري
  
  

. ازمان بزرگتر حفاظت استـبخشی از یک س ایـمن،محلی جـامعۀ  بـرنامۀ
ه ـاست ک  از آسیب گیريشپی بنیاد جوامع ایمن یک سـازمـان ملی براي

زندگی،  بـرايدنیا تـرین کشور  ادا را بـه ایمنـانـاست ک دهـمتعهد ش
  .کند در دنیا تبدیـل تعلیم و تعلم، کار و فعالیت بدنی

ــ« ــی ردهمـگ ــ آی ـــرهب ــک  ـران ج ــنایع کوچ ــاحبان ص  وامعه، ص
هــاي تعــاونی و محلــی بــه منظــور ایجــاد و اجــراي   شــرکت  و زرگـبــ

ــه ــا برنام ــتی و ه ــیي بهداش ــه از   ایمن ــاي جامع ــع نیازه ــت رف در جه
  ».من استـامعۀ ایـالت کمیتۀ جـوظایف مهم و رس

ـــا   هــیچ ـــهادي اعـــم از دولتــی ی ـــان و یـــا ن  خـــصوصی،سازم
ا غیرانتفاعی قادر نخواهـدبود کـه بـا     ـ  آسـیب پیشـگیري از   درانتفاعی ـی  اـه

ـــایی عمــل ـــه تنه ــ ب ـــقابل و دوجـــانب. دـنمای ــۀ همکــاري مت ــین کمیت ه ب
  .جـامعه، حیاتی است ايـه گروهمن و دیگر ـامعۀ ایـج

  همکاري متقابل فواید
و تخصـص خــود    هـا مهارتهـا،  سازمـان یـا هر فرد از تجربه هر •

  . کند می بـه نفع جامعۀ ایمن استفاده
فشـار کار بـر  وگیرد  می تـري انـجام کار در سـطح وسیع تقسیم •

  .اصی سنگینی نـخواهدکرددوش یک گروه یا شخص خـ
ایمن بـه مخاطبـان بیشـتري    جـامعۀهـاي  امـقال پیـانت امکان •

  .شود می راهمـف
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  :نکتـه

وب بنا را بر انتخاب نظرهاي خ
گفتگو با دیگر جوامع . بگذارید

ــمند و   ــات ارزش ــن، اطالع ایم
نظرات واالیی را براي برنامـۀ  

  .آورد شما به ارمغان می

ۀ همکاران دیگر ـامـرنـفعالیت و ب اـبنحوي  همکاران به همۀ •
  .کنند ارتباط پیـدامی

  بالقوه همکاران 
به  دمن عالقهراد ـروش مؤثري را براي یافتن اف جامعهها در  سازمان با همکاري

 برنامۀهاي  ایده »فروش«یک قسمت اصلی از شغل شما، . کند می همکاري فراهم
نها ت نهدنبال افرادي گشت که  د بهـبای ؛جلب مشتري است ومن ـای امعۀـج

  . باشندپذیر نیز  اشند، بلکه متعهد و مسئولیتـعقیده ب با شما هم بوده و مند عالقه
  :واهدنمودذیل شما را در این راه یاري خ نهادهاي

  ؛)اجتماعی تأمینسازمان (ها بیمۀ کارگري در استان سازمان •
  ؛هاي ایمن کارگاه اتحادیۀ •
  ؛بهداشت مرکز •
  ؛بازرگانان •
  ؛و پرورش آموزش •
  ؛بازرگانی اتاق •
  ؛ورزشی هاي باشگاه •
  ؛سیاحتی و جلب گردشگران هاي سازمان •
  ؛مالی جامعه نهادهاي •
  ؛)اورژانس نشانی، پلیس، آتش(خدماتی و امدادي هاي گروه •
وانند ـت و می دـوددارنـوجوامع ـاي که معموالً در ج بالقوه رادـاف •

  ؛)سرشناسافراد (نمایند همکاري
  ؛قانونی مردم نمایندگان •
  .محلی هاي رسانه •

سازي و تفهیم روشـن   یکسان براي
بایـد تمـام    برنامـه، انتظارات شـما از  

ــا   ــی را ب ــۀ اجرای اصــطالحات و برنام
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  :نکته
هاي کوچک  گاهی گروه

درگیر برنامه 
کنند که  می فراموش

خوراند را براي کمیته   پس
وظیفۀ . بفرستند

کنندة رسمی به  هماهنگ
ارتباط تنگاتنگ با همۀ اعضاي 

  .دارند کمیته نیاز

  .کنید تفهیمگذاشته و  انـدرمی  تک اعضا تک
  .کنید  مراجعه 2به پیوست شمارة 

خـوبی بـراي    بسـیار ع رجـ اي بنیاد جوامـع ایمـن م   منطقه کنندة هماهنگ
هــاي      ســو بـا برنامــه  کمـک بــه شناسـایی و برقــراري ارتبـاط بــا افــراد هـم    

  .ایمن خـواهدبـود جامعۀ
  .مراجعه کنید 2 به پیوست شمارة

 دنیاري از جوامع در کانادا و یـا در سراسر باشید، بسیا داشته خاطر به
  . کنند می حمایت ایمنوجوددارنـد که از اهداف جوامع  

هاي  توانید از برنامه بـرقراري ارتباط بیشتر بـا ایـن جوامع می بـا
د و در صـورت امـکان از آن جوامع ـکنی اصـلـاطـالع ح رـیکدیگ

رنامۀ ـراي بـي که داوطلب اجهرـترین ش نزدیک با[آورید  عمل بـازدید به
شـاید یکی از ایـن چـهل . بـرقـرارکنید مستمر جامعۀ ایمن است، ارتباط

   .].م. ما باشدـدر همسایگی ش استان
  

  
  

  
  .کنید بررسیرا دوباره  افرادا و ـه با سازمانمتقابل پایان این بخش، همکاري  در
ــا • ــه آی ــدارك دیــدهاي  برنام ــه  ت ــراد ایــد ک اف

مایـل بــه همکـاري بـا     و ا شـما  ـبعقیده  هم
  ؟را بیابیدبرنامه 

 ازتک اعضاي کمیته شناخت روشـنی   تک آیا •
  هاي شما دارند؟ اهداف و برنامه

 مجدد بررسي
  ها و افراد با سازمانمتقابل  همكاري
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نظرهـا، ارتبـاط برقـرار     تبـادل با دیگر جوامـع ایمـن بـراي     آیا •
  اید؟ کرده

  
  داوطلبان آموزش

. رنـد دا عــهده نقش مهمـی بـه   ایمن  ۀجامعهـاي  را در برنـامه ،داوطلبان
آمـوزش   کـه شـود   همین دلیل، باید آموزش آنان به همان صـورتی ارائه به

  .شود می بگیـر ارائـه وقت و حقوق افـراد تمام
هاي آموزشی به داوطلبان  براي تعیین روش ذیلبه موارد  رجوع

  :کمک خواهدکرد
  گزینش، •
  توجیه، •
  و تربیت، تعلیم  •
  و عملی، اختصاصی هاي آموزش •
  بازنگري، •
  .تشویق و پاداش •

 ۀعنوان بخشـی از گـروه جامعـ    به داوطلبان
. قابل انتقال بسـیاري دارنـد   هاي مهارتایمن، 
هاي خـود   هاي تخصصی و تجربه ها مهارت آن

برنامـه خواهندگذاشـت و وظیفـۀ     اختیاررا در 
. به آنان اسـت  مربوطها و مسئولیت  گونـه مهارت شما شناسایی و تطبیق این

عالقـه،   بهبا توجه  . ساس تمایل فرد، صحیح نیستفقط برا  واگذاري وظیفه
  .کنید اي از برنامه مسئول گوشه انجامداوطلب او را در هـاي  زمان و توانایی

کنندة  هماهنگ) چپ(کلی سمپسون
کمیتۀ جامعۀ ایمن لندن در سال 

در کنفرانس جوامع ایمن ملی  1999
، پست SCFاز رئیس جمهوري 

  است کرسی، لوح تقدیر گرفته
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  :نکتـه

که  دارند دوست همه
با . چشم بیاید  هایشان به تالش

آنان باعث  ازابراز تشکر  
 بینداوم شوق و عالقه در  

  .دیآنان شو

  )کار تازه(اعضاي جدید گزینش
  .کنید افراد متخصص را به همکاري دعوت همیشه •
باید برمبنـاي   بلکهبودن،  علت در دسترس تنها به آنان نه گزینش •

  .نیـز باشدها  مـهارت
تمـام  . کنیـد  هایتان تخصصی عمـل  نسبت به کارها و فعالیت همیشه •

 .رساند انجام توان با یک نوع تخصص به نمی راکارها 
دارید تا بتوان در مواقع لـزوم از   داوطلب را آماده نگه گروه چند •

راي تمـام امـور از یـک    ـنباشید که ب مجبورکرد و  ا استفادهـه آن
  .کنید گروه داوطلب استفاده

  .دهید مشارکـترا در گـزینش اعضاي جـدید  داوطلبـان •
  .ببینید تـداركهاي تفریحی  داوطلبـان برنامـه بـراي •

  داوطلبان توجیه
شـمرده و   صـورت شـمرده   را در برنامـه بـه   آنـان و نقش  وظایف •

  .کنید قابل فهم بیان
ـ  هـبا ـه ا و وظیفهـکنید که کاره اصلـح اطمینان • راي همـه   ـروشنی ب

  .است شـده  تشـریح
بـا   رنامهـباي ـه بندي انـدهی و زم به چگونگی روش گزارش راجع •

  .کنید ان صحبتـداوطلب
  .دهید توضیحروشنی  نهایی و دورنماي برنامه را به هدف •
  .هـا را توضیح دهید حادثه ازضرورت پیشگیري  دالیل •
 ها، شهرستانتعمیم برنامه را به سایر  چگونگی •

  .دهید ا و جهان اطالعـها، کشوره استان
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  .تأکیدکنیـد پیـام دهنـدة  عنوان انتقال داوطلبان را بـه نقش •
نیازمنـد ترغیـب بـه     غیررسـمی  خوراند چه رسـمی و چـه    از پس استفاده •

  .استفاده از آن است
  . کنید راهمـف خدماتیهاي  بستۀ توجیهی، مانند دیگر بسته یک •

  معرفی اعضا روش
  . ها یک روش واحد درنظر بگیرید ه و تقدیر از آنبه جامع افرادمعرفی  براي •
  .گیرد طور منظم انجام به بایدها   و تقدیر از آن معرفی •
  .مند شوید ها نیز بهره تقدیر از رسانه براي •
تقدیـرنـامۀ  (دهیداز دستیابی بـه اهداف برنامه، به داوطلبان پاداش  پس •

ی در جمع، تقدیرنامۀ رنگی در تابل   ...). و اعالنات وکتـبی، قـدرداـن

  از مربی براي کارکنان استفاده
سـهولت   بـه . اسـت  چـالش و ترغیب کارکنـان، کـاري تـوأم بـا      سازماندهی

نیـز   کـار هاي ناشی از  گیرد و اگر بـا فشارها و اضطراب الشعاع قرارمی تحت
  .مراتب بـدتر خواهدشد شود، وضعیت بـه توأم
  کنید؟ خود را از نابودي حفظ به اهداف، دستیابیبا فعالیت و  چگونه شما

کـرد،  عنوان مربی که بتوان به او تکیـه شـخص به یککارگیري  و به استفاده
ول مسئولیت و ـاشی از قبـطراب نـا اضـاي مقابله بـه از بهترین راه یکی

  .است اهـدافتـحقق 
گذارید و او نیز  را با او به اشتراك می تانشخصی است که هدف مربی

ب و راهنمایی خواهـدکرد و از خصوصـیات دیگـر او ایـن     را ترغی شما
کند و قادر خواهدبود که در صورت  عرضه شمااست که نظرهایش را به 

  .کند مشکالت همراهی رفعلزوم با استمداد از اشخاص دیگر شما را در 
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 وکاري بیشتر از ایجاد یک شبکۀ ارتباطی با اشخاص است  گري مربی
  .به آن است رسیدنان ـحقق اهداف و زمنوعی حمایت غیررسمی براي ت

ـ ـما مایـکمیتۀ ش اگر اي از افـراد بـراي کمـک     ه تشـکیل شـبکه  ـل ب
  :اي مناسبی هستندـه افراد ذیل مثال د،ـباشها  به برنامه

  ها،   شـرکت حسابـداران •
  ها، وکیـل •
  صنـایع بزرگ و کوچک،  صاحبـان •
  .کمیته اعضـاي •

  تخصصی عملکرد
پـی ایجـاد یـک برنامـۀ عملـی باشـید کـه چگـونگی         و کمیته باید در  شما

این برنامه . کند ها بیان ها را با توجه به زمان اجراي آن آموزش کردن تخصصی
  .شود می از برنامۀ کلی شما براي نیل بـه اهداف محسوب جزئیعنوان  به

 اطـراف ود، باید تمام منـابع موجود در ـگیري از حداکثر تالش خ بهره رايـب
 مراکـز  هـا،  دانشـگاه [رانتفاعی ـراکز آموزشی دولتی و غیـ ـه مـب. کنید ررسیـرا ب

هـا   و از آن کنیـد  مــراجعه  ].م. هاي آمـوزش و پـرورش   آموزش عالی و سازمان
ه را بـراي کمـک بـه     ـادر راستاي نیـاز شما، یک یــا دو سـاعت در مـ    بخواهید
تار اخـسـ  چگـونگی اي ارائـۀ مطالـب،    ـهـ  روش. دهنـد  ایمن اختصاص جامعۀ

  .ها است ایـن سـازمان  بهاز مـوارد کمک  داوطلبانگـروه آموزشی و گزینش 

  گروهی هاي مهارت
وجودآوردن فضاي مناسب بـراي تشویق دیگران،  باید درصـدد بـه کمیته
  .هـاي شخصی برآید جهت انـجام کارهـاي گروهی و اعمال مهارت در

  
 مجدد بررسي  

  بانداوطلآموزش 
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  :نکتـه

و وظایف ها  فعالیت از بعضی
توسط یک نفر بهتر از یک 

  .شود گروه انجام می

  
  
  
  .کنید باره بررسیداوطلبان را دوآموزش پایان این بخش،  در

  اند؟ شده توجیهافراد دربـارة برنامۀ عملیاتی  آیا •
  ؟نظر دارند شما اتفاق پروژةهمۀ افراد نسبت به تعیین هدف و  آیا •
دن ـانـام رسـجـرانـس هـبراي ـب تجهیزاتات الزم و ـمۀ اطالعـه آیا •

  ؟ا استـمهی ورـام
  کنید؟ می را گروهی حل مسائل آیا •
 نـهتریـبافتن ـراي یـر، بارش افکاـاز ب اـآی •

  کنید؟ می حل استفاده راه
 وکنیـد   مـی  خوراند را ترغیب گرفتن پس آیا •

  شوند؟ خوراندها اعمال می آیا این پس
  گیرند؟ هاي افراد، مورد توجه قرارمی تالش آیا •
  کنید؟ می همراه کوچکهر موفقیتی را با جشنی هر چند  آیا •
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  ها کارگیري رسانه به
  
  

  اي نیازدارید؟ چرا به پوشش رسانه
آگاهی جامعه نسـبت بـه   سطح  ها، ارتقاي همکاري رسانه فایدة مهمترین
ما در ـکننـد تـا پیـام شـ     می ها کمک رسانه. ایمن است ۀاي جامعـه برنامه
زایش آگـاهی  ـردم برسد و افـاز م بیشتريه گوش تعداد ـان بـد زمـواح
ه ـاگر از ابتـداي برنامـ   .آورد  ه ارمغانـارة موارد ایمنی بـمومی را دربـع

نمایید، دسترسی  ا را جلبـه انههمکاري رس
  :تر است ل آسانـبه موارد ذی

آگاهی جامعه دربـارة نیـاز بـه چگـونگی      •
  ها؛ اتخاذ عمل نسبت به کاهش آسیب

ایجاد عالقه در همکاران بالقوه که مایل  •
اي و جامعـه   هستند از توجهـات رسـانه  

  مندشوند؛ هم بهره
  اعتباربخشی به برنامۀ جامعۀ ایمن؛ •
  شتر؛ جذب بودجۀ بی •
  .تدوین بهتر برنامه و یا موارد جانبی دیگر •

  :باشید اي باید به دو مورد توجه داشته براي برخورداري از پوشش رسانه
  ،خبر نشر •
 .تبلیغاتی آگهی •

چـرا؟ واقعیـت ایـن . کنید در صورت امکان از هر دو مـورد باال استـفاده
ـ . سـت ها بسیار دشـوار ا  است کـه کنترل پخش اخـبار در رسـانه راي ـب

) چپ(، دال فولر SCFرئیس کنفرانس 
تقدیم یک پارو «در حال   1999در سال 
به » عنوان سمبل تقدیر  به

کنندة جامعۀ ایمن پتبورگ  هماهنگ
  کبیر، مري جان اسمیت

  اورژینال ٥٧عكس صفحھ 
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  :نکته
هاي ارتباطات  فایدة فعالیت

اي این است که شما  رسانه
مجبور نیستید براي انتقال پیام 

کنید، اگرچه  اي پرداخت ینههز
هاي  است برخی هزینه ممکن

جنبی مانند فتوکپی و مراسالت 
  .شوید را متقبل

شما مربـوط بـه  ارـعموالً اخبـري، مـلوغ از نظر خبـمثال در یک روز ش
است خبر  ولی برعکس در یک روز دیگر حتی ممکن ؛پخش نخواهدشد

  .قرارگیرد اخبـار همما در رأس ـه شـوط بـمرب
کاملی کنترل گویید  تنها روي آنچه می نهشود که  می تبلیغات باعث

  ارائۀان و مکان ـزم ، همچنینباشید اشتهد
صـرف  علـت   بـه . نماییـد  را نیز تعیـین   ن آ

، کنترل بیشـتري  بلیغاتۀ زیاد براي تهزین
  . ن خواهیدداشتآ نیز دربارة چگونگی

اي و تبلیغات  کارگیري رسانه بهتلفیق 
شود که نحـوة چگـونگی انتقـال     می باعث
کـرده و   خود تعییندر را در طی مسیر پیام 

  .بهاي بیشتري بدهید نبه آبا پوشش خبري 

  نظرهاي کارشناسان را جویاشوید
ها بهتر است بار دیگـر از   بـراي تعیین چگونگی انتقال پیام توسط رسانه

نیـز همکـاري دارنـد دعـوت     شـما  هـاي   کارشناسان محلی که با برنامـه 
ان تبلیغاتی بهترین ـاسـمتخصصان روابط عمومی و کارشن. آورید عمل هـب

  .رها را به شما ارائه خواهندکردترین نظ و باارزش

  ها خبر دهید به رسانه
 ۀوظیفـ . هاي خبري است عمومی از وظایف بنگاهو آموزش رسانی  اطالع

شـده، همـان    شوید پیام پخش ها این است که مطمئن ال رسانهـشما در قب
ا مایل هستند ـه معموالً رسانه .دـظار آن را داشتیـچیزي است که شما انت

. کننـد  اي آن را نیز حـذف ـه ، و بعضی از قسمتنندک تـر ساده ا راـه پیام
ها خبرهـاي جدیـد    رسانهبه ما باید ـر این مسئله، شـدن بـآم راي فائقـب
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  :نکته

ترین  براي پخش اخبار از اصلی
کنید  مجموعۀ اطالعات شروع

که با حذف چند  اي گونه به
پاراگراف انتهایی آن، هنوز هم 

ترین  مطالب اصلی ماندة  باقی
را  حقایق باشند که احساس

  .برانگیزد

کـه  بپردازیـد  امه، به موارد اساسـی  ـه کل برنـجاي پرداختن ب و به بدهید
  .دـنباش داشته يبرـارزش خ

جامعۀ «که  شود خبر پخش اینبراي مثال، اگر 
اده ـعابران پی آور هاي مرگ آسیبدر پی کاهش  یمنا

أثیر ـطور مسلم ت به ،»سال است 10هاي زیر  و بچه
عۀ ـامـج«د ـه بگوییـک ا اینـبیشتري خواهدگذاشت ت

، ندگیبراي ز  ترین مکان ه ایمنـد بـواهـخ می ایـمن
  .»شود فعالیت بدنی تبدیل و تعلیم و تعلم، کار
مــاري دربــارة نمــودن اطالعــات آ بــا فــراهم

دهید، و  مـورد بحث، بـرنامه را ادامههاي  آسیب 
هـا را توضـیح    ومیـر ناشـی از آن   ها و مرگ حذف آسیب  چگونگی برنامۀ

  .کنید جامعۀ ایمن خود فراهم  برنامۀ  دهید و اطالعاتی دربارة

  ها نکاتی دربارة چگونگی برخورد با رسانه
امکان درحد ها را  ، باید پیامیدشو می ها برخوردار وقتی از همکاري رسانه

تغییر رفتار را براي تمرکز روي دیگري پذیرتر  کنترلهاي  روش. کنید  ساده
  .کارببرید به و نگرش

  پخش خبر
در سـنتی  ابزارهـاي  ري، ـبـ خ هـاي ) بسـته  (کیـت ر و ـتشار خبـ ـان

ـ ـو، تـا، رادیـه روزنامهبوده و شامل  هارـخبانعکاس  ون و ـلویزی
  .هاي خاص اطالعاتی هستند با قطعهي هاي خبر بنگاه

ـ  اننـد ، مانتشـار  خبــر قابــل   وقتی یـک  امعۀ ایمـن و یـا   ـجاد جـ ـای
شـود،   آن آگـاه  ز ازـامعه نیـج باشید مایـل  و  اص داشتهـاي خـرویداده

ا ـهـ  وشته و در اختیار رسانهـدو صفحه ن اـات را روي یک یـن اطالعـای
  :موارد ذیل باشدات باید شامل ـاین اطالع. راردهیدـق
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  :نکتـه
ــۀ بســتۀ ــراي تهی ــري، از   ب خب

ــن    ــۀ ایمــ ــۀ جامعــ کمیتــ
  .بـگیرید کمک

  ؛شود ا  جلبـه وجه رسانهـت تا ودـاید نوآور بـبندي ب عنوان در .عنوان •
  شما؛ کمیتۀر همراه با نام ـخش خبـپزمان  •
ــامی • ــه  اس ــمار  اعضــاي کمیت ــا ش ــراه ب ــاس  ةهم ــراي   آن تم ــا ب ه

  به اطالعات بیشتر؛ ها رسانه دسترسی
ــامی بــراي چــه کســانی،   در ســطر اول مشــخص • کنیــد کــه چــه پی

  ابد؛ـی اید انتقالـگونه بـا، چه وقت، چرا و چکج
ــرادي   • ــداراعــالن حمایــت اف ــد فرمان ــهردار، مانن ــیس، ش ــاق  رئ ات

  .کنید ز منظورـبازرگانی را نی

  هاي خبري کیت
 ةاي اضافی دربـار  هاي خبري، مجموعه مطالبی شامل اطالعات زمینه کیت
  :گروهی و مرکب است از  رویدادهاي شما براي رسانۀ/ برنامه

  اصلی؛ خبر •
آمـار و ارقــام  صـفحۀ فهرسـت خبـر شـامل      •

جامعـۀ  مورد نظـر را در  هاي  مرتبط با آسیب
ــدة  ــما و دربرگیرن ــات   ش ــه اطالع ــوط ب مرب
 رفتارهـاي سنی در معرض خطر و  هاي روهگ
امعۀ ایمن و کمیتـۀ جامعـۀ   ـاز برنامۀ جاین صفحه در . است خطرپر

  ؛طر بنویسیدـچند سباید ایمن نیز 
  ؛جالب توجههاي  عکس •
ا عکس ـدولتی و رهبران محلی همراه ب افراد بانفوذ  دربارة یاطالعات •

  رح و تفصیل آن؛ـو ش
اخبار شما که  …بروشور، کتابچه و  نظیر ,ابل ارائهقمطالب آموزشی  •

 ؛أییدکنندـز تـرا نی
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اي از اطالعـات است که  نوشته شامل دست 1 (PSA)اعالن خدمات عمومی •
  .کنند نمی ضبط را از قبل PSA. شود می زنده خواندهصورت  توسط مجري به

 PSAsدربارة 

کند،  می قانون نیز از آن حمایتۀ خود که اي رادیویی طبق وظیفـه ایستگاه
 اعـالن خـدمات عمـومی   اخبـار را بـه    نظیـر باید بخشی از وقت برنامه، 

کـه شـما   باشـد  نیز باید شامل مهمترین اطالعـاتی   PSA. دهد اختصاص
بـراي اعـالن    ثانیه 60یا  30ا معموالً از ـه ایستگاه. یابد د انتقالخواهی می

ثانیه  30کلمه براي  90معناي  هن بـو ای کنند می فادهـاست خدمات عمـومی
PSA  ثانیه  60کلمه براي  180وPSA براي نوشـتن  . استPSA   بایـد

  :کنید توجه يواردـه مـب
  .باشد اتشامل مهمترین نکخبر  ۀخالص •
  .کنید فادهـفحه استـدر باالي ص )PSA(اعالن خدمات عمومی«از عنوان  •
ـ کار این . نکنید را حتماً فراموش »ا ماـتماس ب«وان ـعن • ـ ـب رغیب ـاعث ت

تلفنی با شما و یا مالقات در سایت یا مکـان ویـژه    شنوندگان به تماس
  .شود آن گنجانده د درـبای ماستاریخ، زمان، مکان و شمارة ت. خواهدشد

  خبري  تحویل کیت/ رسالا گیچگون
ـ ـرستـ ـ، فخبـري اي ـه تحویل کیت/ ارسال روشن ـبهتری  ـراي ادن آن ب
این خش آن، بهتر است با ـاریخ پـدو هفته قبل از ت. استفرد خاص یک 

  :دهید اي الزم را انجامـه افراد هماهنگی
  ؛دار است سردبیر، جانشین او و یا کسی که در نبود او وظایف او را عهده •

                                                
1. Public Service Announcement 
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هــاي  ونـویزیـــلی و تلـمحــ يو یــا مــدیر ایســتگاه رادیــو رئــیس •
  .].م. هـاي استانی شبکه[ کابلی

به اید،  کرده خبري تهیهبستۀ براي آن که را اطالعات مربوط به رویدادي 
این بسته  که شخصی را براي تحویل و از آنان بخواهید دهید این افراد ارائه
  .کنید سهولت آن را پیگیري بهتوانید  می صورت در این. کنند به شما معرفی

بگیرید  ، با گزارشگر مربوط تماسخبري کیتارسال پس از ند روز چ
از  پرسشیاست، و اگر احیاناً  را دریافت کرده کیتشوید که او  و مطمئن

بـا او  ورد نظـر  دربـارة رویـداد مـ   . دهیـد  باشـد بـه آن پاسـخ    شما داشـته 
ۀ جامعـۀ ایمـن بـه او    کنید و اطالعاتی راجع بـه مهمتـرین برنامـ    صحبت
حضوریابند  نیـز ایشان ،وعودـاز گزارشگر بخواهید که در روز م. بدهید

  .کنند خشـو گزارش مربوط را در روزنامه درج و یا روي آنتن پ

  ي اجتماعیها رسانه
ا ـه وقعیتـم تـماممن، از ـامعۀ ایـاي جـه هـرنامـقا و تحکیم بـراي ارتـب

هاي دولتی و خصوصی،  روشور و پوستر در مکاناستفاده از ب. کنید استفاده
  . یابد خوبی انتقال هـما بـشود که پیام ش می ها و مراکز شهر باعث مدرسه

  روزنامه
هــایی را بــراي رویـدادها و     هـاي مــحلی مکـان   بسیـاري از روزنـامـه

ـ  ز میـما نیـش. گیرند وقایع محلی در نـظر می راي ـتوانید از این فضاها ب
  .کنید فادهـاست ۀ خـودهی و اعالمیدرج آگ

  تلویزیون محلی ۀشبک
هـاي   که بـه برنامـه  ـبراي تخصیص یـک شبـ  

با مـدیر  . دیاجتماعی، نیاز به مجوز قانونی دار
هـاي تلویزیـون    ها و یا کارگردان برنامـه  برنامه

یک خانواده از اولین قایقرانان 
گروه قایقرانی جامعۀ ایمن در   

 حال تفریح

  اورژینال ٦٠صفحھ 
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اطالعات بگویید و  هاي جامعۀ ایمن با او سخن از برنامه. بگیرید محلی تماس
دریابید که کـارگردان چـه   . به ایشان بدهیدرا خبري رویداد بارة ضروري در

تواند امکان تبلیغ براي برنامۀ مهیج اجتماعی را به شما بدهد، یـا   اي می برنامه
شــما چگونـه     بـرنـامۀ  هاي فنی و پرسنلی در تهیۀ اینکه وي جهت حمایت

  .کمک خواهدکرد

  یتلویزیون هاي شبکه
. استهاي اجتماعی رایگان  اعالنیزیونی، پخش ي تلواـه بکهدر بیشتر ش

هـاي آن را   اي از ایـن روش، هزینـه   هرحال، پیش از هر گونه اسـتفاده  به
از . منـد شـوید   داریـد، از آن بهـره   اختیـار  اگر منـابعی در  .درنظربگیرید

در ایـن صـورت   . کنیـد  برنامـه اسـتفاده   ۀهاي کارشناسانه براي تهی نظریه
یافته و مردم بـه   انتقال شفافما خیلی ـام شـکه پیشوید  توانید مطمئن می

باشید که درخصوص  خاطر داشته به. PSA، مانند دان خوبی با آن آشنا شده
آن را تــوان زمـان مناســب بـراي پخــش    رادیــویی نمـی  PSAخبرهـاي  

ام ـخصوص، پی هـبزمـان ما در آن ـفهمید آیا مخاطبان شیـا کرد و  تعیین
  .کردخواهند  ما را دریافتـش

  رویدادهاي اجتماعی
هـا در جامعه هستند  دارید؛ بسیاري از گروه نگه چشم و گوش خود را بـاز 

هاي مختلفی  ها و کارگاه که در راستـاي اهداف و مخاطبان شما، جشنواره
گرفته و از  گونه رویدادها تماس با مدیران اجرایی این. کنند اندازي می  را راه

وانید ـت ما میـش. شوید آگاه خـود ۀامـه برنـغرفه ب یک چگونگی تخصیص
  .کنید محلی استخراج ايـه قویمـت فهرست این رویدادها را از بعضی
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  تبلیغات 
وقتی تصمیم بـه انتشـار آگهـی    . تبلیغات، تکرار آن است دریک بعد مهم 

بـراي درك  . کنیـد  مکان آن را مشـخص  ،گیرید، باید با توجه به مخاطبان می
هاي آگهی که قابـل   هاي مخصوص هزینه هاي آگهی از کارت روشن از هزینه
ات ـا، اطالعـه این کارت. کنید هاي نشر آگهی هست استفاده دریافت از بنگاه

هاي سنی، جنس، تعداد خوانندگان یا شنوندگان   جامع دیگري همچون گروه
  .کند می راهمـف نیـز جغرافیایی مخاطبان را ۀو یا منطق

  چاپ آگهی
  :شود می املـمحدودة وسیعی را ش رسانهاین 

  روزنامه،  •
  مجله،  •
  ها، پوسترهاي روي اتوبوس  •
  پوسترهاي تابلوي اعالنات،  •
  .هاي پر رفت و آمد محلهشده در  نصبپوسترهاي   •

ها به اندازه، تعداد مخاطبان و منطقۀ جغرافیایی  هزینۀ نصب این آگهی
اپ را ـراحی و چـط نظیراي دیگر آن، ـه هزینه ،همچنین. ن بستگی داردآ

  .درنظرگرفت نیز باید
ـ  هاي کاهش قیمت این یکی از راه ه ـگون

با . آن است ةادـا استفاده از انواع آمـه آگهی
هـاي   استانداري، مرکز بهداشـت و اتحادیـه  

ا معمـوالً  ـه این سازمان. بگیرید ایمنی تماس

ه رایگان در اختیـار  ـاي متنوعی را بـپوستره یک افسر پلیس در حال گفتگو  
دربارة  آمبوالنس و ایمنی با          

  یک کودك
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  :نکته

اگر براي تبلیغات خود 
هاي  کنید، روي پیام هزینه

شفاهی و کتبی کنترل کاملی 
  .داشت خواهید

ـ ـا جـ ـبعضـی از ایـن پوسترهـ    در .داددـخواهنرار ـما قـش راي درج ـایی ب
. هایتان را در آن قسمت بنویسـید  وانید پیامـت ز هست که میـنی مطالب متفرقه

  .کنید راجعهـهرستان مـبراي اطالعات بیشتر، به واحد بهداشت عمومی ش
شود  می اعثـاین عمل ب. نکنید کمیته غفلت سـاختمان محلاز تبلیغ در 

  .نمایند جامعۀ ایمن از شما کسب اطالعبرنامۀ  راجع به مردم
  رادیویی هاي آگهی
اما این فرصت را . ر استـت اي چاپی گرانـه از آگهیهاي رادیویی  آگهی

تـرین شـکل ممکـن بـه گـوش       دهد که پیام خود را به روشن به شما می
و  یک پیام مناسب براي نوجوانان با طراحی مثالً. مخاطبان خود برسانید

. دکنیـ  توجه آنان را به برنامه جلب ،هاي مناسب این سن موسیقی اجراي
اگر به فکر آگهی رادیـویی هسـتید بـراي چگـونگی اجـراي برنامـه بـا        

رایگان  حتیکمترین هزینه و یا  اشاید ب. بگیرید والن ایستگاه تماسـمسئ
  .دیکن دامـداگذاري آن اقـه طراحی و صـنسبت ب

بـراي   ،پیـام  بسته به نـوع   ،ی و استانیهاي مرتبط محل ادارهدوباره با 
 برنامـۀ  .بگیریـد  تمـاس هاي سالمت و ایمنـی   یکی از برنامه درانتقال آن 

بـراي پوشـش   هاي مناسب  تغذیۀ مناسب، ترك دخانیات و الکل از مثال
  .زندگی سالم هستند  دربارة شما هاي ایمنی و سالمت پیام

  هاي تلویزیونی آگهی
ـ   آگهیاگرچه  بهتـرین وسـیله   ونی هـاي تلویزی

بــــراي انتقــــال پیــــام در ســــطح وســــیع 
. است زیادشود؛ اما هزینۀ آن بسیار  می محسوب

اگــر بــراي چنــین کــاري مبلــغ الزم را در     
از بـراي طراحـی بهتـر و مـؤثرتر     اختیاردارید، 
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  :نکتـه

هایی  در جامعۀ شما سازمان
فی به هستند که در قبال معر

مردم، خدمات و یا منابع 
مورد نیاز شما را در 

  .دهند اختیارتان قرارمی

هـاي سـاخت     و یا شرکت یتلویزیونهاي  افراد متخصص در ایستگاه
  .کنید آگهی استفاده

  ازدارید؟نی  آیا به کمک
ـ   تهیـۀ آگهـی  در صورت نیـاز بـه کمـک، در     ازطریـق   ؛نکنیـد  أملـهـا  ت

  .مندشوید ا بهرهـتماس با کمیتۀ جامعۀ ایمن از کمک م
  
  
  

  
  

  .کنید بررسیرا دوباره ها  رسانه کارگیري ، بهبخش این در پایان
هـاي   هـا و موفقیـت   هـا را از رویـدادها، فعالیـت    آیا همیشـه رسـانه   •

  کنید؟ می یمن مطلعبرنامۀ جامعۀ ا
، »چـه وقـت  «، »براي چه«، »چه کسی«آیا  •

  کنید؟ را در اخبار منظورمی »کجا «و  »چرا«
  خبـــري  کیـــتۀ تهیـــ آیـــا نســـبت بـــه •

  اید؟ کرده اقدام
ا شخصی که بتوانیـد  ـانه بـر رسـآیا در ه •

  اید؟ شده بگیرید آشنا ماسـا او تـب
هاي  آگهی«آیا جامعۀ شما از داشتن سایت  •

  کنید؟ می برخوردار است؟ آیا شما از آن استفاده »رایگان
  اید؟ کرده درخواست کمک بنیاد جوامع ایمنیا از آ •
 

  
  
  

  بررسي مجدد
  ها كارگيري رسانه به
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  برنامه يپایش و ارتقا
  
  

و اي جدید ـه رصتدر شنـاسـایی فـامعۀ ایمن ــج  رنامۀـش مستمر بـپای
نیازدارد بـه شـما کمک تغییرات  هـایی که بـه توجه وافر و جدید محدوده

ر مشکل ـا هـب کنیم برنامه حفظ ايـه را در رأس فعالیتاگر پایش . کند می
بیشتر این ه مسئولیت ـاگرچ. داشت مؤثـرتـري خـواهیم فوري وورد ـبرخ

باشید که   خاطر داشته بهرنامه است، اما ـب ةکنند هماهنگ عهدة  هـا بـه الشـت
راد متخصص ـا از افـاي کمیته و یـد از دیگر اعضـایـاز بـنی در صـورت

  .نمود فادهـاستغیرسـازمانی 

  کنید ارتباط خود را با دیگران حفظ
و یا هر  کمیتۀ جامعۀ ایمن  تک اعضاي شما باید با تک  برنامۀکنندة  نگهماه

تشویق و . باشد داشتهباط مستمر ـدار است، ارت دهـفردي که فعالیتی را عه
اي ـه حل دن مسائل و پیشنهاد راهـرغیب، شنیـت

همچنین . خص استـن شـمناسب از وظایف ای
    حــداقل یــک جهــت اطمینــان از وجــود بایــد 
بــراي هــر فعالیــت         مــالی  حمــایتی  ع منبــ

  .پذیر باشد مسئولیت
، باید باشید نداشتهرسمی  کنندة  اگر هماهنگ

 یر فعالیته کردن  نگهماهاز رئیس کمیته براي 
داشتن  هنگام نگه هبظیفۀ و. کرد یک نفر را تعیین

شده از  ریزي هاي برنامه کمیته در جلسه اعضاي 
  .ن افراد استـای عهدة قبل به

  
  یک نمایشگاه ایمنی

 ٦٥عكس صفحھ 
  اورژینال
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هایی برا ي ارتباطات و راهی براي  هاي منظم کمیته موقعیت جلسهدر 
بـا ادامـۀ    .شـود  مـی  فراهم ها و مشکالت اعضا در موفقیتمشارکت فعال 

 .دـباشن ها مشارکت داشته گیري ها همۀ اعضاي کمیته باید در تصمیم برنامه
بادل ـراي تـکننده با یکی از اعضاي کمیته ب س هماهنگهر ترتیب، تما به

ه همان ـربوط بگیري فـوري م یـا تصمیمفنی و اظهارنظرهاي کارشناسانۀ 
  .روري استـبسیار ضفـرد خاص 

  و یاري درخواست کمک
ایـد کـه هـدف آن     اي گذاشـته  باشید که شما قدم در برنامه خاطر داشته به

ایجاد تغییرات درازمدت در نگرش و رفتار جامعـه در راسـتاي فرهنـگ    
کنید تخصص الزم براي انجام امري  هر زمان که احساسدر . ایمنی است

  .کنید را در اختیارندارید، باید از خارج از مجموعه تقاضاي کمک
اند،  رفتهـدت نـار تعهدات درازمـما که زیر بش پیرامونافراد و منابع 
و ضروري همکاري مقطعی  موجودا شما در زمینۀ مشکل ـشاید بتوانند ب

  .باشند هـداشت يرـمؤث

  پایش برنامه
واست تأییدیـه از بنیـاد جوامـع ایمـن     ـما درخـش اگر کمیتۀ جامعۀ ایمن

شـما  هـاي   مرحله مسئولیت باشد، در این داشته و آن را نیز دریافت کرده
هـاي شـما و    به پایش طـرح  کمیتۀ جامعۀ ایمن .است  روشنی مشخص به

  .هاي منطبق بر نتایج  شما نیازمند است گردآوري داده
 ازتوانید  کمیته، می وعضبه هر مخصوص گزارشی فرم یک زیع ا توب
ایـن  . کنید اطمینان حاصلشده  ریزي هاي از پیش برنامه فعالیتبودن  کامل
ها  ترین وسیله براي ارزشیابی و درعین حال، پایش فعالیت ها باارزش فرم
ـ آور می فراهمکننده  راي هماهنگـرفی این فرصت را بـاز ط. است د کـه  ی
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برا ي  نوشتن یک گزارش 
کامل که شامل همه اطالعات 

مورد نیاز باشد از کمیته 
  .بگیرید مکک

از تــا آنــان و  هــدقراردهــا  فعالیــتدر جریــان طــور مــنظم  بــهرا اعضــا 
  .دـباشن طلعـرنامه مـلحظۀ ب به لحظه

  اي و نهایی ارزشیابی دوره
ها اولـین   از شروع فعالیتبعد  ماه 6باید  ،عنوان یک جامعۀ مورد تأیید به

ایـن  . دهیـد  گزارش ارزشیابی را بـه کمیتـه ارائـه   
کرده  اهدافتان رجوعزمانی است که شما به بهترین 

مدت و درازمدت را  به موفقیت کوتاه و میزان نیل 
ه ایـن  ـاست ب ممکن. دهید میمورد ارزشیابی قرار

داف ـاه ةنشد بینی نتیجه برسید که مشکالت پیش
رصت ـرا یـک فـ  مورد این . اید بازنگري شوندـب

 مسـیر و بـراي مانـدن در    هدونمـ  توجهبه اهداف دوباره و  کردهمحسوب 
  .دهید انجام ارزشیابی مجدد ماه یک 6برنامه، پس از  ستدر

آن بر جامعه  اثـرهايا بیان ـامه بـروع برنـسال از ش از گذشت یک پس
ل آن ـراي تکمیـه گزارش نهایی را ارسال نمایید و بـگرفت جامـاي انـو کاره

سال براي ار. اي کمیته تماس برقرار نمایید کننده و یا رابطان منطقه با هماهنگ
  .کنندة محلی درنـظر بگیرید هـاي شما به دفتر کمیته یک هماهنگ گزارش

  برنامه را قابل تغییر نگهدارید
ید براساس شود، با بهترین برنامه روي کاغذ وقتی به معرض اجرا گذاشته می

اید در جهت تغییر ـکننده و کمیته ب هماهنگ. تغییر بـاشد هـاي قابـل  واقعیت
نماید و  ه حساسیت خود را حفظـه بهترین وجـانطباق آن برنامه و ـب مناسب

  .دنوجودآمده برآی هبقعییت اي منطقی و متناسب با موـه حل درصدد ایجاد راه
  
  

 

 بررسي مجدد
برنامه يپايش و ارتقا  
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  .کنید بررسی را دوباره برنامهي ، پایش و ارتقابخشاین  در پایان
راردارید ـده قـش ریزي امهـاي برنـه س نتایج و فعالیتأما در رـآیا ش •

  ندهید؟ ا را براي تغییر ازدستـه توانید فرصت و می
کند و  می تقاضاي کمک آیا کمیتۀ جامعۀ ایمن شما از منابع خارجی •

  است؟ گذاشته شدهکننده رسمی  هماهنگ ة عهد وظیفه بـهاین 
العات مربـوط  ـاط ،اـه محض انجام فعالیت هکمیتۀ شما ب يآیا اعضا •

  کند؟ را براي ارزشیابی گزارش می
 همچنان ،ایمن بنیاد جوامعه ـزارش بـما پس از ارسال گـآیا ش   •

  کنید؟ پایش می برنامه را
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انجام کارها  احساس غرور از 
کنید، آیا جاي خالی  کنید و نگاه

دیگري براي برخی از امور 
  .بازاست

  ارزشیابی برنامه
ه ـا ساالنـانه و یـه، ماهـم از روزانـاع خـود ها در طول عملکرد تمام برنامه

ادر ـهایی است که ق ایش مستمر نیازمند شاخصـپ. هستندد ارزشیابی ـنیازمن
  .ازندـس مالی ا ـانی و یـهرگونه انحراف زم متوجهما را ـاشند شـب

تـرین   عنوان حیاتی را بهایمن   جامعۀ ۀبنیاد جوامع ایمن ارزشیابی برنام
ما بر ایـن بـاوریم کـه تنهـا     . داند یمها  گیري از آسیبشمرحله در روند پی

. سـازد  آشکارمیامعه را ـده در جـوجودآم ـهارزشیابی است که تغییرات ب
کـه   یابید میدر ،آیید گیري تأثیر برنامه بر جامعه برمی اندازه که در پی زمانی

  است؟ بوده سودمندهاي شما  آیا واقعاً فعالیت
ارزشـیابی   «لیست ارزشیابی براي برنامـه کـه در قسـمت     چک ۀا تهیـب

ـــبرن ــده  »هـام ــاب آم ــن کت ــت در ای ــی از راه   ،اس ــما نیم ــراي ش را ب
ـ  بـه ـ  رانجامـس و  هکـرد  دن ارزشـیابی طـی  ـرسان

  . دـای ضرورت آن را درك کرده
شود که بتوانـد   وري طراحیـارزشیابی باید ط

ا ـات یـن خدمـارتباط بی ،امـآمار و ارق ازطریق 
ـ  هـشده ب هاي عرضه فعالیت زان ـگروه هدف و می

ـ ـو ع اهیـأثیر آن در تغییر آگـت ار ـملکرد و رفت
  .دهد شانـو نکرده گیري  دازهـده را انـش ایجاد

  کنید میبرنامه را ارزشیابی چرا  
از اهمیت  ،راـال اجـدر ح ةدـش ریزي هـاي از پیش برنامـه تعدیل فعالیت

طور صحیح و  هـرنامه بـاي بـه چه فعالیتـچنان. وردار استـاري برخـبسی
   مچنان دورـهایی هـدف نـاصی و هـداف اختصـاه ،دنـشوـمال نـولی اعـاص
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  .مثبت فکر کنید

ــ. دـدمانــنخواهاقیـرس بـــازدستــ ن مرحلــه از ارزشــیابی پاســخگوي ای
  :خواهد بود ذیل هاي پرسش

  ؟اند هود بردـشما س  رنامۀـچه کسانی و به چه میزانی از ب •
  ؟اند در حال اجرا هستند ریزي شده ها به همانگونه که برنامه آیا فعالیت •

گیـري کمـی و کیفـی را     ها باید قابلیـت انـدازه   ریزي فعالیت دربرنامه
رید کاله ـده براي خـش اي تخفیف توزیعـه اد کوپنتعد :نظیر(درنظرگرفت

و از تغییر آگـاهی  بعد / ون قبلـآزم شده، اي توزیعـایمنی، تعداد پوستره
  ).ها در فعالیت کنندگان آگاهی و رفتار شرکت از بعد/ ارزشیابی قبل

. اسـت کردن اهـداف   براي عملی يدهی راه مؤثر گزارش شور عمالا
تعدیل آن بنا به  تشخیص نقاط ضعف برنامه و

اي ارزشــیابی ـدستاوردهــاز  یزمــانضــرورت 
  .مستمر از برنامه است

 مورد انتظاردید که اهداف ـش در پایان اگر پس از ارزشیابی متوجه
ه حساب تجربه ـدهید و این را بـود راه نـه خـد، نگرانی بـان تحقق نیافته

ذیرد ـپ ورتـاید صـه و از آن درس بگیرید و تغییراتی را که بـگذاشت
  .ان استـد زمـباشید که ایجاد فرهنگ ایمنی نیازمن خاطر داشته به. کنید اعمال

  ریزي براي ارزشیابی برنامه
هــدف خاصــی بــراي دســتیابی بــه هـر قســمت و مرحلــه از ارزشــیابی  

چنانچه ارزشیابی . دنشو گیرد که گاهی این اهداف مشترك می می صورت
گیري  خوبی را براي اندازه ۀدر واقع وسیل ید،کن اعمالرا از ابتدا در برنامه 

 .اید کرده میزان موفقیت و دسترسی به اهداف طراحی
مایلند که میزان شما، کمیتۀ جامعۀ ایمن، و بنیاد جوامع امین، 

شما را به  ۀجامعاز این، گذشته . جامعه بدانند شما را در ۀاثربخشی برنام
  راي ـپس ب. دـکن می گاهـن و متخصص مادـل اعتـابـخص قـک شـچشم ی
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  .کنید استفادهاي  از ارزشیابی دوره ،اجراي بهتر و اعمال مدیریت مؤثرتر برنامه
  الزم است کـه شما در مرحله از ارزشیابی دقیقاً بدانید که چه چیزي را 

کنید و مـواردي را که واقعاً بـاید  میارزشیابی 
. یدنمای شود، مشخص داده  ازطریق ارزشیابی نشـان

گیري  ادر به اندازهـواقعیت این است که اگر شما ق
گیري نباشید  اندازههاي دردست دادن چیز یا نشان

 همین به. رار خواهیدگرفتـدر گرداب شکست ق
دلیل، قبل از اجراي هر برنامه باید اطالعات 

  .باشید فراهم کردهآن  اي و بنیادي مربوط به زمینه

  ارزشیابی برنامه
  :را مدنظر قراردهیدموضوع رنامه دو در ارزشیابی ب

  پیشرفت و روند کار، •
  .نتایج •

د و ـدیـهاي ج ه روشـها، جایی ک یشگیري از آسیبـحدودة پـدر م
ودن ـذاربـرگـأثیـاطمینان از ت ،ابع کم هستندـو من گرفته شکلا ـه هـبرنام

  .راهمیت استـما بسیار پـاي شـه فعالیت
  ؟روند پیش می ما با موفقیت بههاي ش آیا فعالیت: روند ارزشیابی .1

  طور  هـمخاطبان، کمیته و ب هـايه نظرـب. نظري بیفکنیدا ـه به فعالیت
و  ها ه نظرـما چـهاي ش دربارة فعالیتآنان . رادهیدـکلی جامعه گوش ف

چه اطالعاتی را از این . کنید گاهخوراند نیز ن دارند؟ به جدول پس حرفی
  .پاسخ نگذارید زیر را نیز بیهاي  پرسشکنید؟  توانید استخراج جدول می

  ؟است اید به دست مخاطبان رسیده آیا پمفلت و دیگر مطالبی که چاپ کرده •
  است؟ برقرار کرده ي راشما ارتباطات مؤثر یا کمیتۀ جامعۀ ایمنآ •

یک کارشناس بهداشت عمومی 
براي توسعۀ ایمنی از دوستانش 

  گیرد کمک می
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  اند؟ خوبی مدیریت شده هها ب یا فعالیتآ •
 اید، گرفته درنظره ـرنامـکه در ب گونـه ا همانـه سخنرانی ۀرنامبـآیا  •

ردم پیام شما ـچه تعداد از مپاسخ مثبت است، ؟ اگر اند شده انجام
 ؟چرا پاسخ منفی است،اند و اگر  افت کردهـرا دری

  است؟ ها در جاهایی که الزم بود توزیع شده آیا پمفلت •
  ؟است بوده ها کافی چگونه بوده و آیا تعداد آنها  پمفلتمیزان استقبال از  •

      مطلـب  هـا یـا هـر    پمفلـت  خصـوص در ییپاسـخگو اگر یک روش 
شـوید کـه چـه     می درستی متوجه هآن وقت ب ،نمایید دیگر ابداع شدة چاپ

اي را  دوره و جایزة کشی و اگر روش قرعه ،اند کرده کسانی آن را دریافت
  .خواهیدگرفت کنید بیشترین پاسخ را نیز به آن اضافه

  ؟است هشما کارآمد بود  آیا برنامۀ: نتیجۀ ارزشیابی .2
حوادث  اهش مواردـه همانا کـهایی کـنتیجه نهایی را در مقایسه با هدف ن

 دست آمده، به از اطالعات. نیدکگیري  است اندازه ناشی از آنمیر و و مرگ
اگرچه . کنید استفاده ایجادشده  ایجاد تغییرات راستايدر  برنامهبراي تعدیل 

 نـاچیزبسیار جزیی و  سال ر آسیب در طول یکـراي هـتعداد تغییرات ب
سال  )5مثالً (تر پس باید به کاهش تدریجی در طول زمان طوالنی. است
هاي شما  ها و نهادها که با فعالیت هاي دیگر سازمان از فعالیت. داشت توجه

 واملـعایج و ـاز نت. ویدـش ها باشد آگاه اي آنـا در راستـه و یـالقی داشتـت
  .کنید ع و دقیق تهیهـأثیرگذار بر آن یک گزارش جامـت

طور مستقیم باعث کاهش  که بهرا تر  اهداف اختصاصیآن  ،این روشبا  
  .دنده مورد ارزشیابی قرارمی شوند در جامعه می ناشی از آن میر و ها و مرگ آسیب

  :ریدسپاخاطر ب ایمنی بهاختصاصی را براي اهداف نوع از دو 
در % 30کاله ایمنی به میزان  افزایش آگاهی نسبت به استفاده از :مدت کوتاه
  .از شروع برنامهپس سال  ها در طول یک ساله و والدین آن 5- 12هاي  بچه



  )کتاب راهنما(امعۀ ایمنج        
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ـ  و ا و مرگـه اهش تعداد آسیبـک :دتـهدف درازم اشی از ـمیر ن
ـ  هاي هضرب  نسـبت بـه  افـزایش آگـاهی    ازطریـق % 15میـزان   همغزي ب

سـاله در   5- 12 ايـه در بین بچه% 30میزان  هاستفاده از کاله ایمنی  ب
  .سال آینده در منطقه اوتاوا 5ول ـط

یابی ـان ارزشـکـام ،دـونـش خابـر انتـت یـاصـصـه اختـرچـداف هـاه
به روشنی گویاي  مزبورداف ـمثالً اه. ورندآ راهم میـر را نیز فـت اختصاصی
است  ایجاد شدهها  که آگاهی در آنخواهدبود ها  ها و والدین آن تعداد بچه
کنندگان از کاله ایمنی  مغزي و استفاده هاي هتعداد ضرب ،فاهدایگر و در د

  .استسال از شروع آن قابل شمارش  5قبل از شروع برنامه و بعد از 
 شمارش. کنید از نیمۀ برنامه براي بازنگري آن استفاده حاصلاز نتایج 

 روع برنامه و در پایان هر سال تـا سـال  ـدو شـاز ب استفاده از کاله ایمنی
ـ  ،اگر چنین نشد. دهد را نشان افزایشیپنجم باید روند  را تحـت  رنامه ـب
  .دهید قراربازنگري جامع 

  
  
  
  

  .کنید  ررسیـبرا دوباره  رزشیابی برنامها، بخشاین  در پایان
 اید؟ کرده تهیه براي هریک از اهدافتان اطالعات بنیاديآیا   •

              گیــري  انـدازه هــا  از موفقیـت آیـا در مقایسـه بــا اطالعـات بنیــادي،     •
  ید؟ا دهآور عمل  به

هــا   موفقیت» است؟ آیـا بـرنامه کارآیی داشتـه«در قبـال پـرسشآیا  •
 اید؟ کرده را ارزشیابی

  چرا برنامه عملی نشد؟ •
  اید؟ کرده آیا گزارشی از برنامۀ جامعۀ ایمن به کمیته ارسال •

جددبررسي م  
برنامهارزشيابي   



 .دارید گوي را در چرخش نگه              
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 اید؟ آیا هر موفقیت را با جشنی همراه کرده •
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  :داشتیاد
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
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   ________________________________ ____________    
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   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
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  :یادداشت
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
   ________________________________ ____________    
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   ________________________________ ____________    
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  گیري نتیجه
  
  

میر و ناتوانی محسوب  و عنوان یک عامل مهم مرگ ها هنوز به در کانادا آسیب
 ،داریـم  ها مشارکت هاي پیشگیري از آسیب در برنامه ک از ما کهیهر. شود می
 يهـا بـراي اجـرا    آسیب ازامعه ـجو تغییر نگرش طح آگاهی ـه افزایش سـب

  .نیازداریماي پیشگیري از آن ـه برنامه
  .ویدـاعث تغییر شـتوانید ب ز میـشما نی

هـاي   اسـت کـه اجـراي برنامـه     بنیاد جوامع ایمن به این نکته رسـیده 
ما . فرسا است طاقت د زمان طوالنی، تعهدات و کارـن نیازمنامع ایمـوج

طان ـا یکی از رابـایمن و ی بنیاد جوامعا ـب. ایم ادهـما آمـبراي کمک به ش
را  هــاي خـود   پرسـش ان تمـاس گرفتـه و   ـۀ خودتـن کمیته در منطقـای

  .ما هستیمـش بادم ـق رـما در ه. کنید مطرح

  هدف مشترك ما
براي زندگی، تعلیم و تعلـم،  کشور دنیا ترین  ه ایمنـدا باـتبدیل کشور کان

   ].ـ م ود ماـخر ه همین میزان شهـب[فعالیت بدنی و کار
ساخت که آموزش و باورهاي ایمنی  دست به دست هم فرهنگی خواهیم

در جامعـه یـک نفـر    . رقه کافی استـیک ج. اشدــب وخ کردهـدر آن رس
  روزي کردیم ا قبل فکرمیـه سالیـا آ. حرکت درآورد  هـرخ را بـاید چـب

آیـا کـاري را کـه مــن    «کـه  شــود   هـا در جامعـه مطـرح    ایــن پرسـش  
تـوانم کـار دیگـري     دهم از ایمنی برخوردار اسـت؟ آیـا مـی    می انجام
  »یم؟مانـرافیانم در امان بـدهم که خودم و اط انجام
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ما تۀ شنظیر کمی هایی کمیتهخوراندها از  دنبال پس هبنیاد جوامع ایمن ب
  .کند ارائه يبیشتر و بهتر خدماتتواند  در این صورت می. است

ایــن کتــاب  خصـوص اگـر هرگونــه نظــر و پیشـنهاد یــا انتقــادي در  
  .طور مستقیم با ما تماس بگیرید باشید به داشته

  جوامع ایمن در همسایگی شما
روع ـها را ش اي نیستید که برنامۀ پیشگیري از آسیب شما اولین جامعه

 و یــا در همسـایگی شــما    ماـمن در منطقۀ شـایدیگر جوامع . نیدک می
در . اسـت شـما   در اختیـار کار روع ـراي شـبع باترین من عنوان باارزش به

 ،اهــ ات و نظرـادل اطالعـ ـمنظور تبـ  هـایمن ب جوامع ،بسیاري از مناطق
ـ . ندا ترغیب و تشویق و حمایت یکدیگر شکل گرفته راي پیوسـتن بـه   ـب

 ةادار[. ماس بگیریـد ـاي بنیاد جوامع ایمن ت ا رابط منطقهـب ها هکمیتن ـای
رگونه همکـاري،  ـهـ بـراي  ا ـه وانح و حوادث مرکز مدیریت بیماريـس
  ].م. داردآمادگی نمایی و کمک  به شما ـراه
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appendix 1 
   
 

Templates 
The following items are intended as samples only. Each community 
will have its own needs or specific situations. These are examples of 
things to be considered when drawing up forms, reports or letters.  

If you need assistance in developing your own material, contact your 
Regional Coordinator, listed in Appendix 7.  
 
Evaluation Report 
To ensure you keep track of all events and activities generated by your 
Committee, an evaluation report needs to be completed at the end of each 
event. It includes information about the objectives, actions and benefits of 
the particular activity. There is also the opportunity to record the number 
of participants and the literature distributed. Here is a sample:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
  

Report Data: 
  

Event/ Task  
Objective  

Strategy  
Benefits  

Details of Event 
Audience Size: 

Literature: 
Distributed: 

Media Exposure: 

 

Was Objective Met  
Results/ Overview  

    Report Prepared By:  
 

Evaluation Report 
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Be sure this report is included in the file for the particular 
event as well as in a separate file for all program evaluations. 
This will ensure that it is easily found when completing your 
year-end report. 

Press Release 
 
March 6, 2000 
For Immediate Release 

A workshop on “Safe Soccer This Summer” will be presented on 
Saturday March 25 by The Hazard County Safe Community 
Committee. The location of the workshop is the Hazard County  

Health Unit Board Room and it will run from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. 
The goal of the workshop is to reduce injuries among our youth soccer 
players this summer. 

Topics to be covered include an overview of new techniques for 
warm-ups, safe soccer shin pads, repetitive shock injuries and sprains 
and strains in young children. The workshop will be of interest to 
coaches, managers and parents involved in minor soccer.  

We are pleased to have two guest speakers. Mr. Kyle Kicker is the 
trainer for the all-Ontario major soccer league and Ms. Ruthie Runner, 
a former Olympic soccer player, is the president of the Canadian 
Minor Soccer Association. 
There is no charge for this workshop but reservations are required at 
123-4567. A light lunch will be provided. The Hazard County Health 
Unit is located at the corner of Wilson and Main streets and free 
parking is available. 
For more information contact: 
Suzy Smith 
Hazard County Safe Community Committee 
456 Prevention Street 
Hazard, Ontario 
A1B3C4 
Phone      123-4567 
Fax         123-4568 
Email     hazardsafe@home.com 

 

mailto:hazardsafe@home.com
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Public Service Announcement(PSA) 
 
“Safe Soccer This Summer” is a workshop that will be presented by 
the Hazard County Safe Community Committee. The workshop will 
be held on Saturday March 25 from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. and is free 
of charge to all coaches, managers and parents involved in minor 
soccer. Guest speakers include Kyle Kicher, trainer for the all-Ontario 
major soccer league and Ms. Ruthie Runner, a former Olympic soccer 
player and president of the Canadian Minor Soccer Association. For 
reservations or more information call 123-4567. 

Letter of Support from Mayor 

 

 

 

 

 

 

Corporation of the County of Hazard 
Hazard Town Hall 
1620 Main Street 
Hazard, ON 
A1B5D6 

February 1,2000 

Canadian Minor Soccer Association 
777 Field Street 
Saskatoon, SK 
Z9Y8X7 

Attention: Ruthie Runner, President 

Dear Ms Runner,  

As Mayor of the County of Hazard, I am pleased to support the work of 
the Hazard County Safe Community Committee. 

The committee was established during the summer of 1999 andd since 
that time have been successful in raising awareness about many safety 
issues here in Hazard County. Their mission ti make Hazard the safest 
place in the world to live, learn, work and play is commendable and 
they have already had an effect in our community. 

The Hazard County Safe Community Committee is well organized and 
enjoys the support of our municipal police, fire and ambulance services 
as well as many other community groups. I heartily endorse their plan 
for a “Safe Soccer This Summer” workshop and trust you will be able to 
assist them in this worthwhile project. 

Sincerely, 

Mayor Ben Buzzard 
County of Hazard 
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appendix 2 
 
Safe Communities Contacts 
For the most recent contact information, go to the Safe Communities 
Foundation Website at  
www.safecommunities.ca 
 
ALBERTA 

Grande Prairie and Area Safe Communities 
Coordinator: Tina Hackett-Myles c/o Grande Prairie & District 
Chamber of Comm. #124, 10632-102 Avenue Grande Prairie, AB 
T8V 6J8 
Tel: 780-513-2368 
e-mail: safecomm@southpeace.org 

High River District Safe Community Association  
Contact: Ron Stothers c/o Highwood Distillers Ltd. 114-10 
Avenue SE High River, AB T1V 1E7 
Tel: 403-652-3202 

Lakeland Region Safe Community Coalition 
Contact: Terry Densmore Hwy 55 West/Bag 5000 Cold Lake, AB 
T9M 1P7 
Tel: 403-812-5007  Fax: 403-639-6095 

Medicine Hat &Area Safe Community Coalition  
Contact: Micheline Payne 1150 5th Street SE Medicine Hat, AB T1A 8C7  
Tel: 403-529-8363 Fax: 403-529-2098 
e-mail: safecom@memlane.com 

Slave Lake Safe Communities Task Force 
Coordinator: kelli Parent Box 1483 Slave Lake, AB ToG 2A0 
Tel: 780-849-2258 

Strathcona County Safe Communities Coalition 
Chair: Rose Mary Holland 2 Brower Drive 
Sherwood Park, AB T8H 8V4 
Tel: 403-467-5571 Fax: 403-449-1338 

ONTARIO 
Greater Belleville Safe Community Committee 

http://www.safecommunities.ca
mailto:safecomm@southpeace.org
mailto:safecom@memlane.com
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Coordinator: Helena Nickell P.O. Box 23014 Belleville, ON K8P 5J3 
Tel: 613-967-4693 Fax: 613-967-2739 
e- mail: GBSCC@on.aibn.com 

Brantford & Brant County Safe Community Coalition     
Coordinator: Bob Scott 100 Wellington Square Brantford, ON N3T 3M2 
Tel: 519-759-4150 Fax: 519-752-5719 

Safe Community Coalition of Brockville & District 
Coordinator: Denise Kall 1 king Street West, P.O. Box 5000 
Brockville, ON K6V 7A5 website: www.brockville.com/safety 
Tel: 613-342-2917 Fax: 613-342-1785 
e: mail: 2bsafe@brockville.com 

Cambridge Safe Community Coalition 
Coordinator: Nadira Paul 17 Cambridge Street Cambridge, ON N1R 3R8 
Tel: 519-624-7233 Fax: 519-624-5709 

Chatham-Kent Safe Communities Coalition 
Co-Chairs: Denise Pockele & Renée Moison c/o Chatham-Kent 
Health Unit 435 Grand Avenue West, P.O. Box 1136 Chatham, 
ON N7M 5L8 
Tel: 519-352-7270 Fax: 519-352-2166 

Hamilton-Wentworth Safe Communities Coalition 
Exec. Director: Laura Babcock 555 Bay Street North Hamilton, ON 
L8L 1H1 
Tel: 905-522-1151,ext. 241 Fax: 905-522-1154 
e- mail: hdcc@Hamilton-CofC.on.cg 

Kingston: Partners for a Safe Community 
Coordinator: Rachel Black Queen’s U., Dept. of Envir. Health and 
Safety 207 Stuart Street, Suite 336 Kingston, ON K7L 3N6 
Tel: 613-533-6380 Fax: 613-533-3078 
e- mail:safcom@post.queensu.ca 

Kitchener-Waterloo Safe Communities Program  
Coordinator: Chantelle Zehr 
Tel: 519-748-6901  
e- mail: chantelle@kw.igs.net 

Lambton Safe Community Council  
Coordinator: Gale Phibbs 252 Chippewa Street,# 102 Sarnia, ON  
N7T 8A9 

mailto:GBSCC@on.aibn.com
http://www.brockville.com/safety
mailto:2bsafe@brockville.com
mailto:hdcc@Hamilton-CofC.on.cg
mailto:mail:safcom@post.queensu.ca
mailto:chantelle@kw.igs.net
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Tel: 519-344-0026 Fax: 519-383-1305 
e-mail: lscc@xcelco.on.ca 

London |Safe Communities Coalition 
Coordinator: Kelly Simpson 400 Horton Street East London, ON 
N6B 1L7  
Phone: 519-661-1088 Fax: 519-661-2350 
e- mail: kellysafecommunities@hotmail.com 
 
Muskoka Safe Communities Coalition 
Chair: Debbie Wight c/o Muskoka-Parry Sound Health Unit 34 
Chaffey Street Huntsville, ON P1H 1K1 
Tel: 705-789-8813 Fax: 705-789-7245 
safecom@mpshu.on.ca 
 
Orillia & District Safe Community Committee 
Coordinator: Rochelle Strath P.O Box 484 Orillia, ON L3V 6K2    
Tel: 705-325-4449- Fax: 705-325-5043 

Safe Communities Partners of Owen Sound & District 
Contact: tbd Grey Bruce Regional Health Centre 1400 8th Street East, 
P.O Box 1400 Owen Sound, ON N4K 6M9  
Tel: 519-376-2121, ext 2051 Fax: 519-372-2718 
Coordinator: Mary Jane Smith 175 George Street North Peterborough, 
ON K9J 3G6 
Tel: 705-748-9771 Fax: 705-743-2331 
e-mail: safecommunities@peterborughinfo.com 

Safe Communities of Pickering/Ajax(SCOPA)  
Interim Coordinator: Marisa Carpino c/o Dept. of Culture & 
Recreation Pickering Civic Complex One the Esplanade Pickering, 
ON L1V 6K7 
Tel: 905-420-4620 Fax: 905-420-2596 
e-mail: mcarpino@town.pickering.on.ca 

Rainy River Valley Safety Coalition 
Coordinator: Jim Zucchiatti P.O Box 124 Fort Frances, ON P9A 3M5 
Tel: 807-274-2823 Fax: 807-274-0779 
e-mail: rrvsc@fort-frances.lakeheadu.ca 
Sault Ste. Marie Safe Communities Partnership 
Coordinator: Robin Dose 386 Queen Street East Sault Ste. Marie, ON 
P6A 1Z1 
Tel: 705-253-2697 Fax: 705-256-7944 
 

mailto:lscc@xcelco.on.ca
mailto:kellysafecommunities@hotmail.com
mailto:safecom@mpshu.on.ca
mailto:safecommunities@peterborughinfo.com
mailto:mcarpino@town.pickering.on.ca
mailto:rrvsc@fort-frances.lakeheadu.ca
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Safe Community Committee of  Smiths Falls & Perth 
Coordinator: Gerry Heffernan c/o Town of Smiths Falls 77 Beckwith 
Street North Smiths Falls, ON K7A 4T6 
Tel: 613-283-4124 Fax: 613-283-4764 
 
REGIONAL COORDINATOR CONTACTS 

COORDINATOR 

Alberta Regional Coordinator  

Micheline(Mike) Payne  
Ph: 403-529-6875 
Fax: 403-529-6875 
e-mail: 1-mayne@memlane.com 

Central & Northern Ontario Regional Coordinator 
Rechelle Strath 
Ph: 705-325-4449 
Fax: 705-325-5043 
e-mail:strath@encode.com  

Eastern Ontario Regional Coordinator 
Rachel Black 
Ph: 613-533-6380 
Fax: 613-533-3078 
e-mail: safcom@post.queensu.ca 

Western Ontario Regional Coordinator 
Bob Scott 
Ph: 519-756-0959 
Fax: 519-754-0781 
e-mail:  
robertj..scott@sympatico.ca 

mailto:1-mayne@memlane.com
mailto:e-mail:strath@encode.com
mailto:safcom@post.queensu.ca
mailto:robertj..scott@sympatico.ca
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COMMUNITIES 

Grand Prairie and Area High River District Lakeland Region Medicine 
Hat and Area Slave Lake Strathcona County   

Muskoka Orillia & District Owen Sound & District Owen Sound &  
District Pickering-Ajax Rainy River Valley Sault Ste. Marie 

Greater Belleville Brockville & District Kingston Greater 
Peterborough Smiths Falls & Perth 

Brantford & Brant County Cambridge Catham-kent Hamilton-
Wentworth Kitchener-Waterloo Lambton County London 
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appendix 3 
References 
 
Data Sources 
Canadian Hospital Morbidity Database 
 Laboratory Center for Disease Control, Health & Welfare Canada 

Canadian Mortality Database 
Laboratory Center for Disease Control, Health & Welfare Canada 

Published Data Sources 
Proceedings of a National Symposium. A Safer Canada year 2000 
Injury Control Objectives. Injury Awareness and Prevention Center, 
4075 EDC, University of Alberta Hospitals, 8440-122 Street, 
Edmonton, Alberta, T6G 2B7. 
Tel.(403) 492-6019 

Statistics Canada. Accidents in Canada. General Social Survey 
Analysis Series, (1991). Catalogue No. 11-612E, No. 3.Available 
from local Statistics Canada offices or by mail order from Publication 
Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.  
Toll-free 1-800-267-6677 

Statistics Canada. Annual Report. Availble from Publication Sales, 
Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6. 
 Toll-free 1-800-267-6677 or Regional Reference Center 

References for Community Based Intervention 
Cohen L., Baer N., Satterwhite P. Developing Effective Steering 
Committees: A How-To Guide for Injury Prevention 
Professionals. Graphic illustrations of concepts on developing 
Steering Committees are also available. Contra Costa County Health 
Services, Prevention Program, 75 Santa Barbara Rd., Pleasant Hill, 
CA 94523, USA.  
Tel: (415)-646-6511 

Micik S., Walker C., Yuwiler J. Preventing Childhood Injuries: A 
Guide for Public Health Agencies, 2nd edition. North County Health 
Services, Childhood Injury Prevention Project, 348 Rancheros Drive, 
San Marcos, CA 92069-2995, USA. 
Tel: (619)-471-2100 
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National Steering Committee for Injury Prevention and Control. 
Injury Prevention: Meeting the Challenge. Program Development 
and lmplementation Branch, Division of Injury Control, Center for 
Environmental Health & Injury Control, Centers for Disease Control, 
1600 Clifton Rd., NE, MS: F36, Atlanta, GA, USA. 
Tel: (404)-841-0088 

Proceedings of a conference sponsored by The New England Network 
to Prevent Childhood Injuries. 
Publicity and Advocacy for Injury Prevention. Education 
Development Center, Inc., 55 Chapel Street, Newton, MA 02160, USA.  
Tel: (617)-969-7100 

University of North Carolina Center for Health Promotion and 
Disease Prevention. You can Make the Difference: Preventing 
Injuries in Your Community. University of  North Carolina, 
CB#7460, Chapel Hill, NC 27599-7460, USA 

Yuwiler J. Developing an Injury Prevention Program IAPC News, 
1989; 294:4-5. Available from the Injury Awareness and Prevention 
Centre, 4075 EDC, University of Alberta Hospitals, 8440-112 Street, 
Edmonton, Alberta, T6G 2B7.                                                           
Tel: (403)-492-6019 

Resource Materials 
Best Ideas of Safe Communities Fall 1999, Safe Communities 
Foundation, 64 char les st E, Suite 201, Toronto, ON, M4Y 1T1,  
Tel: (416) 964-8296 Fax: (416) 964-0089 
Emial: info@safecommunities. ca 

New Horizons Publicity Handbook Published by authority of The 
Minister of National Health and welfare, Social Services Branch, 
1989: Catalogue No. H77-9/1989E, ISBN 0-662-16941-7 

Wyman K. Planning Successful Fundraising Programs Available 
from The Canadian Centre for Philanthropy, 1329 Bay Street, 2nd 
Floor, Toronto, Ontario, M5A 2C2 
Tel: (416)-515-0764 

Grey Nuns Hospital Bicycle Helmet Safety Campaign Resource 
Kit Available from Grey Nuns Hospital, Health Resources Centre, 
1100 Youville Drive West, Edmonton, Alberta, T6L 5X8.  
Tel: (403) 450-7312 

Community Action Pack Minister of Supply and Services Canada, 
1991, Catalogue No. H39-229/1991E, ISBN 0-662-19158-7. 
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(Available in English and French). Community Programs Group, 643 
Queen Street East, Toronto, Ontario, M4M 1G4.  
Tel: (416)-778-8727 

The National Committee for Injury Prevention and Control, and 
Education Development Centre Inc. (EDC). Injury Prevention: 
Meeting the Challenge(1989). Education Development Centre, Inc., 
55 Chapel Street, Newton, MA 02160, USA. 
Tel: (617)969-7100 

Health and Welfare Canada. Workplace Health System: Small 
Business Health Model(1990). ISBN 0-662-58076-1 

Health and Welfare Canada The Small Business Health Model: 
Getting Started(1992) 

A is for Ask, A Fundraising Guide Canadian School Boards 
Assocaition, 350-130 Slater Street, Ottawa, ON, K1P 6E2,               
Tel: (613)-235-3724, Fax: (613) 238-8434                                     
Email: admin@cdnsba.org 

Communities and Local Government: Working Together April 
1996, Ontario Healthy Communities Coalition, 180 Dundas Street, W, 
Suite 1900, Toronto, ON, M5B 2E7           
Tel: (416) 408-4841, Fax: (416) 408-4843                                                    
Emial: ohcc@opc.on.ca 

Pathways to a Healthy Community(An Indicators and Evaluation 
Tool Kit) Feb. 1999, Ontario Healthy Communities Coalition, 180 
Dundas Street W, Suite 1900, Toronto, ON, M5G 1Z8,                                  
Tel: (416) 408-4841, Toll Free 1-800-766-3418, Fax: (416) 408-4843  
Email: ohcc@opc.on.ca 

Accident Prevention Teresa Holden or Scott Williams, 2800-250 
Yonge Street, Toronto, ON, M5B 2N4,                                             
Tel: (416) 506-8888 ext 205, Fax: (416) 506-8880 

Alliance Greg MacDonald, Editor, 900-5995 Avebury Road, 
Mississauga, ON, L5R 3P9  
Tel: (905) 798-8000, Fax (905) 798-8050 

Canadian Occupational Health & Safety Newsletter              
Angela Stelmakowich, Editor 1450 Don Mills Road, Don Mills, ON 
M3B 2X7             
Tel: (416) 445-6641, Fax: (416) 442-2020 

mailto:admin@cdnsba.org
mailto:ohcc@opc.on.ca
mailto:ohcc@opc.on.ca
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Canadian Occupational Safety Matt Green, Reporter 209-3228 
South Servie Road, Burlington, ON, L7N 3H8,                                             
Tel: (905) 634-2100, Fax(905) 634-2238 

CHIRP News Margaret Herbert, Child Injury Division, Bureau of 
Reproductive and Child Health, Health Canada, LCDC Building, 
Tunney’s Pasture(0601E2), Ottawa, ON, K1A 0L2                            
Tel: (613) 952-2217, fax(613) 941-9927 

Fire News Mahendra Wijaysinghe, Fire Commissioner’s Office, Alberta 
Labour, 10808-99 Avenue, 6th Floor, Edmonton, AB, T5K 0G5,              
Tel: (780) 415-0546, Fax: (780) 427-5898 

Grow Safely Valerie Lee, Infant and Toddler Safety Association, 385 
Fairway Road, Suite 4A-230, Kitchener, ON, N2C 2N9                      
Tel: (519) 570-0181 

Hazardous Materials Management Guy Crittenden, Editor, 1450 Don 
Mills Road, Don Mills, ON, M3B 2X7,                        
Tel: (416) 445-6641, Fax (416) 442-2204 

Health in the Workplace Laurie Blake, Editor, Carswell Publishing, One 
Corporation Plaza, 2075 Kennedy Road, Scarborough, ON, M1T 3V4      
Tel: (416) 609-8000   Fax: (416) 298-5106 

Injury Control Alberta Liza Sunley, Editor, 4075 EDC, 8308-114 St., 
Edmonton, AB, T6G 2V2             
Tel: (780) 492-6019  Fax: (780) 492-7154 

Injury Prevention, Journal of the International Society for Child 
and Adolescent Injury Prevention BMJ Publishing Group, P.O. Box 
590 A, Kennebunkport, ME, 04046 

Materials Management & Distribution Robert Robertson, Editor, 777 
Bay Street, Toronto, ON, M5W 1x7                       
Tel: (416) 596-5710  Fax: (416) 596-5554 

National Industrial Magazine William Bryson, Editor, 201-801 Don 
Mills Road, Don Mills, ON, M3B 2X7          
Tel: (416) 446-1404, Fax: (416) 446-0502 

Occupational Health & Safety Canada Dave Dehas, Editor, 1450 Don 
Mills Road, Toronto, ON, M3B 2X7                
Tel: (416) 442-2288, Fax: (416) 442-2200 

Safety Mosaic Heather West, Editor, Ontario Service Safety Alliance, 
4950 Yonge Street, Toronto, ON, M2N 6K1           
Tel: 1-888-478-6772, Fax: (416) 250-9500 
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Safe Community News Moa Sundstrom, Editor, World Health 
Collaborating Centre on Community Safety Promotion, Karolinska 
Institute, Department of Public Health Sciences, Division of Social 
Medicine, SE-17176, Stockholm, Sweden           
Tel: 46-8-517-779-48, Fax: 46-8-33-46-93 

SIEC Alert Library, Suicide Information and Education Centre, 201, 
1615-10 Avenue SW, Calgary, AB, T3C 0J7            
Tel: (403) 245-3900, Fax (403) 245-0299 

Free Materials 
Canadian Tire Child Protection Foundation Supports national 
programs for children: street proofing, fire safety, bike safety, 
pedestrian safety and water safety. Ask for an order form listing free 
handout materials, posters, guides and prizes. (Available in English 
and French.) Canadian Tire Child Protection Foundation, P.O. Box 
770, Station K, Toronto, Ontario, M4P 2V8 
Toll-free 1-800-148-8903 

National/International Organizations 
Against Drunk Driving P.O Box 397, Station A, Brampton, Ontario, 
L6V 2L3              
Tel: (905) 793-4233, Fax: (905) 793-4233 

Canadian Back Institute 164 Queen Street East, Suite B101, 
Brampton, Ontario, L6V 1B4.           
Tel: (905) 450-5990, Fax: (905) 450-8401. Contact: Carrie-Lynn 
Perry  

Canadian Centre for Occupational Health and Safety                     
Toll- free 1-800-263-8466           
Email: inquires@ccohs.ca 

Canadian Head Injury Coalition 349 McDermot Ave., Winnipeg, 
Manitoba, R3A 0A6              
Tel: (403) 956-0099, Fax: (403) 947-1716, toll-free 1-800-661-2442 

Canadian Health Coalition 2841 Riverside Drive, Ottawa, Ontario 
K1V 8X7             
Tel: (613) 521-3400, Fax: (613) 521-4655 

Canadian Health Libraries Association 3332 Yonge Street, P.O. 
Box 94038, Toronto, Ontario, M4N 3R1               
Tel: (416) 485-0377, Fax: (416) 485-0377            

mailto:inquires@ccohs.ca
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Canadian Red Cross Society 1800 Alta Vista Drive, Ottawa, 
Ontario, K1G 4J5             
Tel: (613) 739-3000, Fax: (613) 731-1411 

Smartrisk(formerly Canadian Injury Prevention) 658 Danforth 
Avenue, Toronto, Ontario, M4J 5B9                
Tel: (416) 463-9878  Fax: (416) 463-0137 Contact: Dr. Robert Conn, 
Executive Director, extension 301 

  Traffic Injury Research Foundation of Canada  
171 Nepean Street, 2nd Floor, Ottawa, Ontario, K2P 0B4        
Tel: (613) 238-5235, Fax: (613) 238-5292 

World Health Organization(WHO) Centre on Community Safety 
Promotion, Karolinska Institute, Department of Public Health Science, 
Division of Society Medicine, S-17283 Sundbyberg, Sweden 

World Safety Organization(WSO) WSO World Management Center, 
305 East Market St., P.O. Box 518, Warrensburg, MO 64093 USA      
Tel: (816) 747-3132, Fax: (816) 747-2647 

YMCA Canada 2160 Yonge Street, Suite 200, Toronto, Ontario, 
M4S 2A9              
Tel: (416) 485-9447, Fax: (416) 485-8228 

Provincial Organizations(Ontario) 
Addiction Research Foundation 33 Russell Street, Toronto, Ontario, 
M5S 2S1 Toll-free info. Line 1-800-4636273            
Tel: (416) 595-6000, Fax: (416) 595-5017 

Canadian Centre for Occupational Health and Safety(CCOHS) 
250 Main Street East, Hamilton, Ontario, L8N 1H6                        
Toll-free 1-800-263-8466            
Tel: (905) 572-4400, Fax: (905) 572-4500 

Construction Safety Association of Ontario(CSAO) 21 Voyageur 
Court South, Etobicoke, Ontario, M9W 5M7          
Tel: (416) 674-2726, Fax: (416) 674-8866 

Electrical Utilities Safety Association(EUSA) 220 Traders Blvd. 
East, Mississauga, Ontario, L4Z 1W7           
Tel: (905) 890-1011, Fax: (905) 890-9049 

Farm Safety Association           
#22-23, 340 Woodlawn Road West, Guelph, Ontario, N1H 1G8         
Tel: (519) 823-5600, Fax: (519) 823-8880 
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Industrial Accident Prevention Association(IAPA) 250 Yonge 
Street, Suite 2800, Toronto, Ontario, M5B 2N4. Toll-free 1-800-669-
4939  Tel: (416) 506-8888, Fax: (416) 506-8880 www.iapa.on.ca 

Ministry of Labour 400 University Avenue, 14th Floor, Toronto, 
Ontario, M7A 1T7              
Tel: (416) 326-7400, Fax: (416) 326-7406 

Municipal Health and Safety Program(MHSP) 220 Traders Blvd. 
East, Mississauge, Ontario, L4Z 1W7               
Tel: (905) 507-1882, Fax: (905) 507-2585 

Ontario Service Safety Alliance 4950 Yonge Street, Suite 1500 
Toronto, Ontario, M2N 6K1 Toll-free 1-888-478-6772            
Tel: (416) 250-9111, Fax: (416) 250-9500 

Ontario Natural Resources Safety Association(ONRSA) 690 
Mckeown Avenue, P.O Box 2050, North Bay, Ontario, P1B 9P1         
Tel: (705) 747-7233, Fax: (705) 472-5800 

Ontario Safety League 100-21 Four Seasons Place, Etobicoke, 
Ontario, M9B 6J8                
Tel: (416) 620-1720, Fax: (416) 620-5977 

Transportation Safety Association of Ontario(TSAO) 555 Dixon 
Road, Suite #101, Etobicoke, Ontario, M9W 1H8            
Toll-free 1-800-263-5016                
Tel: (416) 242-4771, Fax: (416) 242-4714 

Provincial Organizations (Alberta) 
Alberta Centre for Injury Control and Research 4075 EDC,      
8303-114 Street, Edmonton, Alberta, T6G 2V2                 
Tel: (780) 492-6019, Fax: (780) 492-7154                                
Email acicr@ualberta.ca 

Alberta Construction Association 10949-120 Street, Edmonton, 
Alberta, T5H 3R2            
Tel: (403) 455-1122, Fax: (403) 455-1120 

Alberta Federation of Labour #350, 10451-170 Street, Edmonton, 
Alberta, T5P 4T2             
Tel: (403) 483-3021, Fax: (403) 484-5928 

Alberta Safety Council #201, 10526 Jasper Avenue, Edmonton, 
Alberta, T5J 1Z7              
Tel: (403) 428-7555, Fax: (403) 428-7557 

http://www.iapa.on.ca
mailto:acicr@ualberta.ca
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Canadian Libraries in Occupational Safety & Health Library 
Services, Alberta Occupational Health and Safety, 10709 Jasper 
Avenue, 6th Floor, Edmonton, Alberta, T5J 3N3           
Tel: (403) 427-3530, Fax: (403) 422-3091 

Alberta Labour 10808-99th Avenue, Edmonton, Alberta, T5K 0G5     
Tel: (403) 427-8387, Fax: (403) 422-3091 

Job Safety Skills Society 1200, AEC Building, 10707-100 Avenue, 
NW Edmonton, Alberta, T5J 3M1           
Tel: (403) 423-6556, Fax: (403) 423-8388 

Injury Prevention & Control Websites 
Alberta Centre for Injury Control & Research 
www.med.ualberta.ca/acicr provides information about the Centre’s 
activities, Alberta injury data, current injury control issues and 
prevention information. The site also offers current and back issues of 
its monthly newsletter, Injury Control Alberta. 

Alberta Construction Safety Association                
www.acsa-safety.org provides information on the Alberta 
Construction Safety Association, a non-profit organization funded and 
directed by industry. Their mission is to provide ‘quality advice’ to the 
construction employers and employees that will lead to reduce human 
and financial costs and associated with incidents in the construction 
industry. 

Alberta Labour                
www.gov.ab.ca/lab provides information on Alberta Labour who work 
in partnership with the people of Alberta, to promote safe and healthy 
workplaces, quality working life, and comprehensive safety systems. 

British Columbia Injury Research and Prevention Unit             
www.bcricwh.bc.ca/bcirpu provides information about injuries in 
British Columbia, initiatives and research underway to address 
injuries and current publications from the Unit. 

Canadian Center for Occupational Health and Safety          
www.ccohs.ca provides information on the Canadian Centre for 
Occupation Health and Safety (CCOHS) has an international 
reputation as an innovative, expert occupational health & safety 
resource. CCHOS is committed to promoting health and safety in the 
workplace, and encouraging attitudes and methods, which will lead to 
the improved physical and mental health of working people. 

http://www.med.ualberta.ca/acicr
http://www.acsa-safety.org
http://www.gov.ab.ca/lab
http://www.bcricwh.bc.ca/bcirpu
http://www.ccohs.ca
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Canadian Federation of Independent Business,            
www.cfib.ca provides information on the Canadian Federation of 
Independent Business, an organization that has given small firms a big 
voice in the public arena. Through their actions in promoting 
entrepreneurship small business community and free enterprise, they 
have made a difference in strengthening the economic and political 
future of Canada. 

Canadian Hospitals Injury Reporting and Prevention 
Programs(CHIRP)                 
www.hcsc,gc.ca/hpb/lcdc/brch/injury provides information about 
the surveillance. 

Coalition for Gun Control          
www.kipawa.com/guncontrol offers current information about the 
state of gun control legislation and the individuals and agencies 
involved in advocating for safer legislation. The site also provides 
statistics on firearm-related injuries and links to other gun safety 
websites and related organizations. 

Construction Safety Association of Ontario          
www.csao.org is the site for the Construction Safety Association of 
Ontario. Their goal is to deliver health and safety training to labour and 
management in Ontario construction. They are focused on keeping the 
industry well informed about health and safety through educational 
programs and related material such as publication and videotapes, and 
assisting the construction industry in developing and implementing 
safety and health standards, procedures, and regulations. 

Health Canada               
www.hc-sc.gc.ca provides information about health issues affecting 
Canadians, latest health research, injury related programs and a variety 
of health-related links.  

Health in Action                  
www.health-in-action.org provides contact and program summaries 
for current health promotion and injury prevention programs in 
Alberta. It also offers membership in three different discussion 
listserves, including injury prevention, health promotion research and 
workplace health promotion. 

Industrial Accident Prevention Association                  
www.iapa.on.ca provides a listing of  products and services, a calendar 
of events and information about industry groups and volunteers. 

http://www.cfib.ca
http://www.hcsc,gc.ca/hpb/lcdc/brch/injury
http://www.kipawa.com/guncontrol
http://www.csao.org
http://www.hc-sc.gc.ca
http://www.health-in-action.org
http://www.iapa.on.ca
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Mission Possible              
www.ama.ab.ca/trafsaf/mission provides information about traffic 
programs in Alberta, the Mission Possible traffic safety initiative and 
links to other provincial, national and international traffic safety-
related sites. 

Mothers Against Drunk Driving        
www.madd.org provides information about local chapters, how to 
become a member or donate to the organization, drunk driving facts 
and statistics, hot issues and assistance that is available for victims. 

National Centre for Injury Prevention and Control   
www.cdc.gov/ncipe offers a wide variety of injury care, violence and 
suicide prevention and unintentional injury prevention information. 
This site also presents current statistics, research and an extensive 
calendar of upcoming injury-related events. 

National Highway Traffic Safety Administration(NTHSA)         
www.nhtsa.dot.gov provides extensive information about traffic 
safety related research, initiatives, available resources, data and 
current issues and events. 

National Institute for Occupational Safety and Health                     
www.cdc.gov/niosh provides information about The National Institute 
for Occupational Safety and Health(NIOSH) was established by the 
Occupational Safety and Health Health Act 1970. NIOSH is part of 
the Center for Disease Control and Prevention(CDC), Which conducts 
research and makes recommendations, for the prevention of work 
related and injuries. 

North American Guidelines For Children’s Agricultural Tasks         
www.nagcat.org provides information on The North American 
Guidelines for Children’s Agricultural Tasks help parents and others 
assign age-appropriate tasks for children ages 7-16 who live or work 
on farms ranches across North America. Since many unintentional 
injuries occur because parents and children may underestimate levels 
of hazard and risk, the use of guidelines can help parents and others 
make informed decisions about appropriate tasks for youth. 

OHS CANADA Magazine               
www.ohscanada.com is the site for this occupational health and 
safety magazine targeting people who make decisions about health 
and safety in the workplace. OHS CANADA’s mission is to keep 
workers, managers and safety professionals informed on major issues, 
up to date on new developments, and in touch with current thinking in 
the oh & s community. 

http://www.ama.ab.ca/trafsaf/mission
http://www.madd.org
http://www.cdc.gov/ncipe
http://www.nhtsa.dot.gov
http://www.cdc.gov/niosh
http://www.nagcat.org
http://www.ohscanada.com
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Ontario Healthy Communities Coalition                                
www.opc.on.ca/ohcc provides information on Ontario Healthy 
Communities Coalition, dedicated to achieving social, environmental, 
and economic health and well-being for individuals, communities and 
local governments throughout Ontario, Canada. The Coalition 
supports Healthy communities through a number of key initiatives at 
the local, regional and provincial level. 

Ontario Ministry of Labour                
www.gov.on.ca/lab provides information on the Ontario Ministry of 
Labour, a non-profit organization committed to the advancement of 
safe, fair and harmonious workplace practices, which are essential to 
the social and economic well-being of the people of Ontario. 

Ontario Service Safety Alliance            
www.ossa.com provides up to date information about the OSSA and its 
services. The site offers industry updates, products and services lists as 
well as current and back issues of the “Safety Mosaic” newsletter 

Red Cross        
www.redcross.ca provides information on this charitable foundation 
whose mission is to help people deal with situations that threaten their 
survival and safety, security and well as human dignity. They also 
help others in times of peace to strengthen their capacities to live 
healthier lives and avoid conflicts and disasters in Canada, and around 
the world. 

Safe Communities Foundation               
www.safecommunities.ca offers information about the Foundation’s 
role and work, contact information for established safe communities, 
application information to become a safe community and a monthly 
newsletter. 

SAFE GUARD         
www.safeguard.ca provides information on SAFE GUARD, a 
national public information program aimed at increasing public 
awareness of emergency preparedness in Canada. Through this 
program, Government, private and voluntary organizations-part of the 
emergency planning, response and recovery community – are invited 
to identify themselves as SAFE GUARD partners in carrying out their 
communications and public awareness activities. 

SMARTRISK           
www.smartrisk.ca is committed to encouraging Canadians to adopt 
smart risk behavior. Their mission is to allow people to recognizes and 

http://www.opc.on.ca/ohcc
http://www.gov.on.ca/lab
http://www.ossa.com
http://www.redcross.ca
http://www.safecommunities.ca
http://www.safeguard.ca
http://www.smartrisk.ca


. 

 165  

assess the degree of risk involved in the work place in order to avoid 
or minimize potential injury. 

St.John Ambulance           
www.sja.ca provides information on St. John Ambulance, a volunteer 
organization whose mission is to enable Canadians to improve their 
health, safety and quality of life providing training and community 
service. 

Suicide Information and Education Centre   
www.siec.ca provides suicide statistics, prevention training 
opportunities and provides access to suicide-related resources 
available to order on-line. The site explains the role of the Centre and 
provides links to a variety of other agencies.  

The National SAFE KIDS Campaign               
www.safekids.org provides a detailed look at children’s injuries, 
including current issues and activities, prevention information for 
parents and program information for professionals and interested 
individuals.  

WHO Collaborating center on Community Safety Promotion, 
Karolinska Institute       
www.ki. se/phs/wcc-csp provides information about safe 
communities, publications, current research, upcoming events and 
travelling seminars and criteria for cecoming a safe community. 

Worker’s Compensation Board – Alberta    
www.wcb.ab.ca provides information on The Worker’s 
Compensation Boards – Alberta, a not-for-profit mutual insurance 
corporation funded entirely by workers to provide cost effective 
workplace liability and disability insurance to more than one million 
workers and 887,000 employers. 

Workplace Safety and Insurance Board of Ontario  
www.wsib.on.ca provides information on the Workplace Safety and 
Insurance Board, an organization that oversees Ontario’s system of 
workplace safety education and training as well as administering the 
province’s no-fault workplace insurance for employers and their 
workers. The WSIB provides disability benefits, monitors the quality 
of health care and assists in early, safe return to work for workers who 
are injured on the job or contract an occupational disease. 

 

http://www.sja.ca
http://www.siec.ca
http://www.safekids.org
http://www.wcb.ab.ca
http://www.wsib.on.ca
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East, Toronto, Ontario, M4M 1G4. 
 Tel: (416) 778-8727 

The National Committee for Injury Prevention and Control, and 
Education Development Center Inc. (EDC). Injury Prevention: 
Meeting the Challenge (1989). Education Development Center, Inc., 
55 Chapel Streer, Newton, MA 02160, USA. 
 Tel: (617) 969-7100 

Health and welfare Canada. Workplace Health System: Small 
Business Health Model(1990). ISBN 0-662-58076-1 

Health and welfare Canada The Small Business Health Model: 
Getting Started(1992) 

A is for Ask, A Fundraising Guide Canadian School Boards 
Assocaition, 350-130 Slater Street, Ottawa, ON, K1P 6E2,              
Tel: (613) 235-3724  Fax: (613) 238-8434  
Email: admin@cdnsba.org 

mailto:admin@cdnsba.org
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Communities and Local Government: Working Together April 
1996, Ontario Healthy Communities Coalotion, 180 Dundas Street, W, 
Suite 1900, Toronto, ON, M5B 2E7  
Tel: (416) 408-4841  Fax: (416) 408-4843 
Email: ohcc@.opc.on.ca 

Pathways to a Healthy Community (An Indicators and Evaluation 
Tool Kit) Feb. 1999, Ontario Healthy Communities Coalition, 180 
Dundas Street W, Suite 1900, Toronto, ON, M5G 1Z8,     
Tel(416) 408-4841, Toll Free 1-800-766-3418. Fax (416) 408-4843 
Email: ohcc@opc.on.ca 

Accident Prevention Teresa Holden or Scott Williams, 2800-250 
Yonge Street, Toronto, ON, M5B 2N4, 
Tel: (416) 506-8888 ext 205  Fax: (416) 506-8880 

Alliance Greg MacDonald, Editor, 900-5995 Avebury Road, 
Mississauga, ON, L5R 3P9 
Tel: (905) 798-8000  Fax: (905) 798-8050 

Canadian Occupational Health & Safety Newsletter Angela 
Stelmakowich, Editor, 1450 Don Mills Road, Don Mills, ON, M3B 2X7, 
Tel: (416) 445-6641  Fax: (416) 442-2020 

Canadian Occupational Safety Matt Green, Reporter, 209-3228 
South Servie Road, Burlington, ON, L7N 3H8,  
Tel(905) 634-2100, Fax(905) 634-2238 

CHIRP News Margaret Herbert, Child Injury Division, Bureau of 
Reproductive and Child Health, Health Canada, LCDC Building, 
Tunney’s Pasture(0601E2), Ottawa, ON, K1A oL2 
 Tel: (613) 952-2217  Fax: (613) 941-9927 

Fire News Mahendra Wijayasinghe, Fire Commissioner’s Office, Alberta 
Labour, 10808-99 Avenue, 6th Floor, Edmonton, AB, T5K 0G5,  
Tel: (780) 415-0546  Fax: (780) 427-5898 

mailto:ohcc@.opc.on.ca
mailto:ohcc@opc.on.ca
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Grow Safely Valerie Lee, Infant and Toddler Safety Association, 385 
Fairway Road, Suite 4A-230, Kitchener, ON, N2C 2N9                  
Tel: (519)570-0181 

Hazardous Materials Managenent Guy Crittenden, Editor, 1450 
Don Mills Road, Don Mills, ON, M3B 2X7,  
Tel: (416) 445-6641  Fax: (416)442-2204 

Health in the workplace Laurie, Blake, Editor, Carswell Publishing, 
One Corporation Plaza, 2075 kennedy Road, Scarborough, ON, 
M1T3V4 
Tel: (416) 609-8000  Fax: (416) 298-5106 

Injury Control Alberta Liza Sunley, Editor, 4075 EDC, 8308-114 ST., 
Edmonton, AB, T6G 2V2 
 Tel: (780) 492-6019 Fax: (780) 492-7154 

Injury Prevention, Journal of the International Society for 
Child and Adolescent Injury Prevention BMJ Publishing Group, 
P.O, Box 590 A, Kennebunkport, ME, 04046 

Materials Management & Distribution Robert Robertson, Editor, 
777 Bay Street, Toronto, ON, M5W 1X7 
 Tel.(416) 596-5710, Fax(416) 596-5554 

National Industrial Magazine William Bryson, Editor, 201-801 

 Don Mills Road, Don Mills, ON, M3B 2X7 
Tel: (416) 446-1404  Fax: (416) 446-0502 

Occupational Health & Safety Canada Dave Dehas, Editor, 1450 
Don Mills Road, Toronto, ON, M3B 2X7  
Tel: (416) 442-2288 Fax: (416) 442-2200 

Safety Mosaic Heather West, Editor, Ontario Service Safety Alliance, 
4950 Yonge Street, Toronto, ON, M2N 6K1  
Tel: (416) 1-888-478-6772  Fax: (416) 250-9500 
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Safe Community News Moa Sundstrom, Editor, World Health 

 Collaborating Centre on community Safety Promotion, Karolinska 
Institute, Department of  Public Health Sciences, Division of Social 
Medicine, SE-17176, Stockholm, Sweden,  
Tel: 46-8-517-779-48  Fax: 46-8-33-46-93 

SIEC Alert Library, Suicide Information and Education Centre, 
201,1615-10 Avenue SW, Calgary, AB,T3C 0J7 
Tel: (403) 245-3900  Fax: (403) 245-0299 

Free Materials 
Canadian Tire Child Protection Foundation Supports national 
programs for children: street proofing, fire safety, bike safety, pedestrian 
safety and water safety. Ask for an order form listing free handout 
materials, posters, guides and prizes. (Available in English and French.) 
Canadian Tire Child Protection Foundation, P.O. Box 770, Station K, 
Toronto, Ontario, M4P 2V8 Toll-free 1-800-748-8903 

National/International Organizations 
Against Drunk Driving P.O. Box 397, Station A, Brampton, Ontario, 
L6V 2L3  
Tel:(905) 793-4233 Fax: (905) 793-4233 

Canadian Back Institute 164 Queen Street East, Suite B101, 
Brampton, Ontario, L6V 1B4. 
 Tel.(905) 450-5990, Fax(905) 450-8401. Contact: Carrie-Lynn Perry 

Canadian Centre for Occupational Health and Satety 
 Toll free 1-800-263-8466 Email: inquires@ccohs .ca 

Canadian Head Injury Coalition 349 McDermot Ave., Winnipeg,  
Manitoba, R3A 0A6. 
Tel. (403) 956-0099  
Fax (403) 947-1716, toll-free 1-800-661-2442 

Canadian Health Coalition 2841 Riverside Drive, Ottawa, Ontario 
K1V 8X7 
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 Tel: (673) 521-3400  Fax: (673) 521-4655 

Canadian Red Cross Society 1800 Alta Vista Drive, Ottawa,    
Ontario, K1G 415 
Tel.(613) 739-3000, Fax(613) 731-1411 

Smartrisk (formerly Canadian Injury Prevention) 658 Danforth Avenue, 
Toronto, Ontario, M4J 5B9 
Tel. (416) 463-9878, Fax(416) 463-0137 Contact: Dr. Robert Conn, 
Executive Director, extension 301 

Traffic Injury Research Foundation of Canada 171 Nepean Street, 
2nd Floor, Ottawa, Ontario, K2P 0B4 
 Tel: (613) 238-5235  Fax: (613) 238-5292 

World Health Organization (WHO) Centre on Community Ssfety 
Promotion, Karolinska Institute, Department pf Pubic Health Science, 
Division of Society Medicine, S-172 83 Sundbuberg, Sweden 

World Safety Organization (WSO) WSO World Management 
Centre, 305 East Market ST., P.O. Box 518 Warrensburg, MO 64093 
USA Tel.(816) 747-3132, Fax(816) 747-2647 

YMCA Canada 2160 Yonge Street, Suite 200, Toronto,              
Ontario, M4S 2A9 
Tel.(416)485-9447, Fax(416) 485-8228 

Privincial Organiztons(Ontario) 

Addiction Research Foundation 33 Russell Street, Toronto, Ontario, 
M5S 2S1 Toll-free info. line 1-800-463-6273 
 Tel(416)  595-6000, Fax(496) 395-5017 

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) 
250 Main Street East, Hamilton, Ontario, L8N 1H6 Toll-free 1-800-
263-8466-Tel(905)572-4400, Fax(905) 572-4500 

Construction Safety Association of Ontario (CSAO) 21 Voyageur 
Court South, Etobicoke, Ontario, M9W 5M7  
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Tel.(416) 674-2726, Fax(416)674-8866 

Electrical Utilities Safety Association(EUSA) 220 Traders Blvd. 
East, Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 
 Tel.(905) 890-1011,Fax(905) 890-9249 

Farm Safety Association. # 22-23, 340 Woodlawn Road West, 
Guelph, Ontario, N1H 1G8. Tel.(519) 823-5600, Fax(519)823-8880 
Industrial Accident Prevention Association(IAPA) 250 Yonge 
Street, Suite 2800, Toronto, Ontario, M5B 2N4. Toll_free 1-800-669-
4939, Tel.(416) 506-8888, Fax (416) 506-8880 www.iapa.on.ca 

Ministry of Labour 400 University Avenue, 14th Floor, Toronto, 
Ontario, M7A 1T7.  
Tel.(416) 326-7400,Fax(416) 326-7406 

Municipal Health and Safety Program(MHSP) 220 Traders Blvd. 
East, Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 
Tel.(905) 507-1882, Fax(905) 507-2585 

Ontario Service Safety Alliance 4950 Yonge Street, Suite 1500, 
Toronto, Ontario, M2N 6K1 Toll Free 1-888-478-6772,       
Tel(416)250-9111, Fax(416)250-9500 

Ontario Natural Resources Safety Association(ONRSA) 690 
McKeown Avenue, P.O. Box 2050, North Bay, Ontario, P1B 9P1 
Tel.(705) 747-7233, Fax(705) 472-5800 

Ontario Safety League 100-21 Four Seasons Place, Etobicoke, 
Ontario, M9B 6J8 Tel.(416)620-1720, Fax(416) 620-5977 

Transportation Safety Association of Ontario(TSAO) 555 Dixon 
Road, Suite # 101, Etobicoke, Ontario, M9W 1H8 Toll-free 1-800-263-
5016, Tel(416) 242-4771 Fax(416) 242-4714 

Provincial Organizations (Alberta) 
Alberta Centre for Injury control and Research 4075 EDC,  
8303-114 Street, Edmonton, Alberta, T6G 2V2  
Tel.(780) 492-6019, Fax(780) 492-7154 email acicr@ualberta.ca 

http://www.iapa.on.ca
mailto:acicr@ualberta.ca


 

 174  

Alberta Construction Association 10949 –120 Street, Edmonton, 
Alberta, T5H 3R2  
Tel.(403) 455-1122, Fax (403)455-1120 

Alberta Federation of Labour # 350, 10451-170 Street, Edmonton, 
Alberta, T5P 4T2 
 Tel.(403) 483-3027, Fax(403) 484-5928 

Alberta Safety Council # 201, 10526 Jasper Avenue, Edmonton, 
Alberta, T5J 1Z7  
Tel.(403) 428-7555, Fax(403) 428-7557 

Canadian Libraries in Occupational Safety & Health Library 
Services, Alberta Occupational Health and Safety, 10709 Jasper 
Avenue, 6th Floor, Edmonton, Alberta, T5J 3N3.  
Tel.(403) 427-3530, Fax(403) 422-3091 

Alberta Labour 10808 – 99th Avenue, Edmonton, Alberta, 
 T5K 0G5 
 Tel.(403) 427-8387, Fax(403) 422-3091. 

Job Safety Skills Society 1200, AEC Building, 10707 – 100 Avenue 
NW, Edmonton, Alberta, T5J 3M1 
 Tel.(403) 423-6556, Fax(403) 423-8388 

Injury Prevention & Control Websites 
Alberta Centre for Injury Control & Research 
www.med.ualberta.ca/ acicr provides 

 information about the Centre's activities, Alberta injury data,       
current injury control issues and prevention information. The site      
also offers current and back issues of its monthly newsletter, Injury    
Control Alberta. 

Alberta Construction Safety Association www.acsa-safety.org 
provides information on the Alberta Construction Safety Association, a 
non-profit organization funded and directed by industry. Their mission 

http://www.med.ualberta.ca/
http://www.acsa-safety.org
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is to provide ‘quality advice’ to the construction employers and 
employees that will lead to reduce human and financial costs associated 
with incidents in the construction industry.  

Alberta Labour www.gov.ab.ca/lab provides information on Alberta 
Labour who work in partnership with the people of Alberta, to 
promote safe and healthy workplaces, quality working life, and 
comprehensive safety systems. 

British Columbia Injury Research and Prevention Unit 
www.bcricwh.bc.ca/bcipu provides information about injuries in 
British Columbia, initiatives and research underway to address 
injuries and current publications from the Unit. 

Canadian Center for Occupational Health and Safety 
www.ccohs.ca provides information on the Canadian Centre for 
Occupation Health and Safety(CCOHS) has an international 
reputation as an innovative, expert  

occupational health & Safety resource. CCOHS is committed to 
promoting health and safety in the workplace, and encouraging 
attitudes and methods, which will lead to the improved physical and 
mental health of working people. 

Canadian Federation of Independent Business www.cfib.ca 
provides information on the Canadian Federation of Independent 
Business, an organization that has given small firms a big voice in the 
public arena. Through their actions in promoting entrepreneurship, 
small business community and free enterprise, they have made a 
difference in strengthening the economic and political future of 
Canada. 

Canadian Hospitals Injury Reporting and Prevention 
Programs(CHIRP) www.hcsc.gc.ca/hpb/lcdc/brch/injury provides 
information about the surveillance program, statistics and detailed 
child injury reports. 

http://www.gov.ab.ca/lab
http://www.bcricwh.bc.ca/bcipu
http://www.ccohs.ca
http://www.cfib.ca
http://www.hcsc.gc.ca/hpb/lcdc/brch/injury
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Coalition for Gun Control www.kipawa.com/guncontrol offers 
current information about the state of gun control legislation and the 
individuals and agencies involved in advocating for safer legislation. 
The site also provides statistics on firearmrelated injuries and links to 
other gun safety websites and related organizations. 

Construction Safety Association of Ontario www.csao.org is the 
site for the Construction Safety Association of Ontario. Their goal is 
to deliver heath and safety training to labour and management in 
Ontario construction. They are focused on keeping the industry well 
informed about heath and safety through educational programs and 
related material such as publication and videotapes, and assisting the 
construction industry in developing and implementing safety and 
health standards, procedures, and regulations. 

Health Canada www.hc-sc.gc.ca provides information about health 
issues affecting Canadians, latest health research, injury-related 
programs and a variety of health-related links. 

Health in Action www.health-in-action-org provides contact and 
program summaries for current health promotion and injury 
prevention programs in Alberta. It also offers membership in three 
different discussion listserves, including injury prevention, health 
promotion research and workplace health promotion. 

Industrial Accident Prevention Association www.iapa.on.ca provides 
a listing of products and services, a calendar of events and information 
about industry groups and volunteers. 

Mission Possible 
www.ama.ab.ca/trafsaf/mission provides information about traffic 
programs in Alberta, Mission Possible traffic safety initiative and 
links to other provincial, national and international traffic safety-
related sites. 

Mothers Against Drunk Driving  

http://www.kipawa.com/guncontrol
http://www.csao.org
http://www.hc-sc.gc.ca
http://www.iapa.on.ca
http://www.ama.ab.ca/trafsaf/mission
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www.madd.org provides information about local chapters, how to  
become a member or donate to the organization, drunk driving facts 
and statistics, hot issues and assistance that is available for victims. 

National Centre for Injury Prevention and Control  
www.cdc.gov/ncipc offers a wide variety of injury care,violence and 
suicide prevention and unintentional injury prevention information. 
This site also presents current statistics, research and an extensive 
calendar of upcoming injury-related events. 

National Highway Traffic Safety Administration(NTHSA)  
www.nhtsa.dot.gov provides extensive information about traffic 
safety related research, initiatives, available resources, data and 
current issues and events. 

National Institute for Occupational Safety and Health 
www.cdc.gov/inosh provides information about the National Institute 
for Occupational Safety and Health(NIOSH) was established by the 
Occupational Safety and Health Act 1970.NIOSH is part of the Center 
for Disease Control and prevention(CDC), which conducts research 
and makes recommendations, for the prevention of work related                
and injuries. 

North American Guidelines For Children’s Agricultural Tasks 
www.nagcat.org provides information on The North American 
Guidilines for Children’s Agricultural Tasks help parents and others 
assign age-appropriate tasks for children ages 7-16 who live or work on 
farms ranches across North America. Since many unintentional injuries 
occur because parents and children may underestimate levels of hazard 
and risk, the use of guidelines can help parents and others make informed 
decisions about appropriate tasks for youth. 

OHS CANDA Magazine 
www.ohscanada.com is the site for this occupational health and 
safety magazine targeting people who make decisions about health 

http://www.madd.org
http://www.cdc.gov/ncipc
http://www.nhtsa.dot.gov
http://www.cdc.gov/inosh
http://www.nagcat.org
http://www.ohscanada.com


 

 178  

and safety in the workplace. OHS CANADA’s mission is to keep 
workers, 
managers and safety professionals informed on major issues, up to 
date on new developments, and in touch with current thinking in the 
oh&s community. 

Ontario Healthy Communities Coalition 
www.opc.on.ca/ohcc provides information on Ontario Healthy 
Communities Coalition, dedicated to achieving social, environmental, 
and economic health and wellbeing for individuals, communities and 
local governments throughout Ontario, Canada. The Coalition 
supports Healthy communities through a number of key initiatives at 
the local, regional and provincial level. 

Ontario Ministry of Labour 
www.gov.on.ca/lab provides information on the Ontario Ministry of  
Laboure, a non-profit organization committed to the advancement of 
safe, fair and harmonious workplace practices, which are essential to 
the social and economic well-being of the people of Ontario. 

Ontario Services Safety Allianc 
www.ossa.com provides up to date information about the OSSA and 
its services. The site offers industry updates, products and services 
lists as well as current and back issues of the “Safety Mosaic” 
newsletter.  

Red Cross 
www.redcrross.ca provides information on this charitable foundation 
whose mission is to help people deal with situations that threaten their 
survival and safety, security and well as human dignity. They also 
help others in times of peace to strengthen their capacities to live 
healthier lives and avoid conflicts and disadters in Canada, and around 
the world. 

Safe Commuinties Foundation 

http://www.opc.on.ca/ohcc
http://www.gov.on.ca/lab
http://www.ossa.com
http://www.redcrross.ca
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www.safecommunities.ca offers information about the foundation’s 
role and work, contact information for established safe communities, 
application information to becom a safe community and a  
monthly newsletters. 

SAFE GUARD 
www.safeguard.ca provides information on SAFE GUARD, a 
national public information program aimed at increasing public 
awareness of emergency preparedness in Canada. Through this 
program, Government, private and voluntary organizations-part of the 
emergency planning, response and recovery community-are invited to 
identify themselves as SAFE GUARD partners in carrying out their 
communications and public awareness activities. 

SMARTRISK 
www.smartrisk.ca is committed to encouraging Canadians to adopt 
smart risk behavior. Their mission is to allow people to recognizes and 
assess the degree of risk involved in the work place in order to avoid 
or minimize potential injury. 

St.John Ambulance 
www.sja.ca provides information on St. John Ambulance, a volunteer 
organization whose mission is to enable Canadians to improve their 
health, safety and quality of life by providing training and       
community service. 

Suicide Information and Education Centre 
www.siec.ca provides suicide statistics, prevention training  
opportunities and provides access to suiciderelated resources available 
to order on-line. The site explains the role of the centre and provides 
links to a variety of other agencies. 

The National SAFE KIDS Compaign 
www.safekids.org provides a detailed look at children’s injuries, 
including current issues and activities, prevention information for 

http://www.safecommunities.ca
http://www.safeguard.ca
http://www.smartrisk.ca
http://www.sja.ca
http://www.siec.ca
http://www.safekids.org
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parents and program information for professionals and interested 
individuals. 

WHO Collaborating Centre on Community Satety Promotion, 
Karolinska Institute 
www.ki.se/phs/wcc-csp provides information about safe 
communities, publications, current research, upcoming events and 
travelling seminars and criteria for cecoming a safe community. 

Workers’ Compensation Board-Alberta 
www.wcb.ab.ca provides information on The Workers’ 
Compensation Boards-Alberta, a not-for profit mutual insurance 
corporation funded entirely by workers to provide cost effective 
workplace liability and disability insurance to more than one million 
workers and 887,000 employers. 

Workplace Safety and Insurance Board of Ontario  
www.wsib.on.ca provides information on the Wodklpace Safety and 
Insurance Board, on organization that oversees Ontario’s system of 
workplace safety education and training as well as administering the 
province’s nofault workplac insurance for employers and their 
workers. The WSIB provides disability benefits, monitors the quality 
of health care and assists in early, safe return to work for workers who 
are injured on the job or contract an occupational disease. 
 

http://www.ki.se/phs/wcc-csp
http://www.wcb.ab.ca
http://www.wsib.on.ca
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appendix 1 
   
 

Templates 
The following items are intended as samples only. Each community 
will have its own needs or specific situations. These are examples of 
things to be considered when drawing up forms, reports or letters.  

If you need assistance in developing your own material, contact your 
Regional Coordinator, listed in Appendix 7.  
 
Evaluation Report 
To ensure you keep track of all events and activities generated by your 
Committee, an evaluation report needs to be completed at the end of each 
event. It includes information about the objectives, actions and benefits of 
the particular activity. There is also the opportunity to record the number 
of participants and the literature distributed. Here is a sample:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
  

Report Data: 
  

Event/ Task  
Objective  

Strategy  
Benefits  

Details of Event 
Audience Size: 

Literature: 
Distributed: 

Media Exposure: 

 

Was Objective Met  
Results/ Overview  

    Report Prepared By:  
 

Evaluation Report 
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ACRONYMS 
 
ACICR Canadian Centre for Injury Control and Research 

CCOHS Canadian Centre for Occupational Health and Safty 

H&S Health and Safety 

IAPA Industrial Accident Prevention Association 

OEA Office of the Employer Advisor 

OSSA Ontario Services Safety Alliance 

OWA Office of the worke Advisor 

PIR Partners in Injury Reduction (Alberta) 

SGF Safe Communities Foundation 

SCIP Safe Communities lncentive Program (Ontario) 

SWA Safe Workplace Association 

SWAP Safe Workplace Awareness Program 

WCB Workers Compensation Board (Alberta) 

WHO World Health Organization 

WSIB Workpkace Safety & Insurance Board (Ontario) 
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