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خالصه اجرايی
پروسه برنامه ريزی برای سال مالی  2012 -2013بر پايه برنامه ريزی گذشته بنا ريخته ميشود .شھرستان اورنج نه
به برنامھای گذشته اضافه ميکند و نه ھيچ برنامه ای را منحل ميکند .بنا بر اين خدمات موجود که با برنامھريزی
گسترده در گذشته بوجود امدند در برنامه سال مالی  2012 - 2013باقی خواھند ماند .پروسه برنامه ريزی شامل صدھا
گروه ويژه ،برنامه ريزی محلی  ،تصويب ھيئت رئيسه* و جلسات عمومی ھيئت رئيسه سال مت روان در شھرستان
اورنج بوده است.
در جلسه ھيئت رئيسه که در ماه نوامبر  2011برگذار شد ،ھيئت رئيسه شيوه جديدی برگزيد تا پروسه برنامه ريزی را
افزايش داده و امکان شرکت عموم مردم و اعضای کميته رھبری را بيشتر کند .ھيئت رئيسه کميته کوچکتری تشکيل داده
که بر طبق متن

و گروھای سنی در خدمات و پشتيبانی محلی)

تنظيم شده اند .نقش اين کميتھای کوچکتر اين است

که نظرات و توصيه ھای در مورد خدمات و ميزان بودجه برای برنامه ھا را ابراز کنند.
چھار کميته تشکيل شده اند:
کودکان و جوانان در سنين بين  16تا 24
بزگسان و سالخوردگان
پيشگيری ومداخله در اغاز
اغازاموزش و کاراموزی نيروی کاری و نواوری
اعضای کميته رھبری و اعضای جايگزين انھا ميتواند به دو کميته کوچکتر که خود انتخاب ميکنند بپيوندند .اعضای جامعه ھم
ميتوانند تقاضا کنند و در يک يا دو کميته شرکت کنند .اين ساختار در ماه ژانويه  2012بنا شد و اعضای کميته ھا ی کوچکتربرای
اولين بار در ششم ماه فوريه  2012مالقات کردند.
اگر چه اين کميته ھا توصيه کردند که بودجه تمام برنامه ھا ادامه يابد،بر اساس پيشنھاد کميته خدمات محلی و پشتيبانی
از بزرگساالن و ساتخوردگان بودجه برنامه تيم مرکزی تشخيص/تيم ارزيابئ روانی از حدود يک ميليون و ششصد ھزار دالر به دو
ميليون و چھار صد ھزار دالر افزايش پيدا کرد.
اين برنامه اشخاصی را که در شرايط بحرانی ھستند را ارزيابی ميکند و انھا را به خدمات مناسب شرايط انھا ارتباط ميدھد .برنامه
ھايی از اين دست در جلوگيری از زندانی شدن و يا بستری شدن افرادی که بيماری شديد روانی دارند موثر بوده اند .اين کميته
توصيه کرد که با استفاده از بودجه کنار گذاشته شده برای نيازھا و مخارج مواقع پيش بينی نشده اين برنامه را دو برابر کنند.

اين طرح برای سی روز در از  23اوريل تا  22ماه مئ برای دريافت نظرات عامه مردم توسط منشی ھيئت رئيسه انتخابی شھرستان
اورنج در تارنمای ايشان اعالم شده است .پيشنويس تغييرات احتمالی نيز در تارنمای شھرستان اورنج در معرض عموم قرار دارد.
باضافه اينھا کپی اين طرح در شعبات کتابخانه ھای شھرستان اورنج قرار داده شده اند.

تمام برنامه ،بجز پروژه ھای نواوری ،مطابق پيش بينئ پيشرفت کرده اند .پروژه ھای نواوری اخرين برنامه ھايی بودند که به
داليلی مثل موقعيت زمانی ،عدم وجود امکانات برای استخدام  ،بودجه ،و مسايل مربوط به قرارداد ھا به دپارتمان سالمت روان و
عرضه شدند .در حال حاضر پنج پروژه از کل ده پروژه به کار افتادھاند و انتظار ميرود که پنج پروژه باقی مانده نيز تا پائيز سال
 2012شروع بکار کرده باشند.
برنامه ھای
پروژه ھای

نيز در حال پياده شدن ھستند .اين برنامه تمرکز خود را بر افزايش دسترسی به خدمات قرار داده است .تمامی
شامل دسترسی به افرادی ھستند که يا خدماتی در يافت نميکنند و يا به خدمات بيشتری نياز دارند .مسائل مھم محلی از

اولويت برخوردار ھستند .شھرستان اورنج برنامه ھای پشگيرانه ای برای ستامت روان کسانی که درگير بی خانمانی ،در مساکن
موقتی و يا در خطر بی خانمانی قرار دارند بکار گرفته است .برنامه ھای پشگيرانه خاصی برای خانواذھھايی که فرزندان جوان در
در گير مسايل قانونی دارند ھمچنين برای خانواذھھايی که فرزندانی در گير مواد مخدر و يا والدين خوانواده بيماری روانی دارند به
اجرا گذاشته شده اند.با ھمياری دادگاه ھای شھرستان اورنج و يک کالج محلی ،ھم اکنون خدمات پشگيرانه برای سربازان بازگشته
از جنگ بکار افتاده است .تمامی اين برنامه ھا شامل اموزش برای کاستن از تبعيض و ننگ اميخته با بيماری روانی در جامعه
ھستند .تمرکز ديگر

و پروژه ھای نو اوری گرداوری داده ھا و راھھای سنجش حاصل/نتيجه کار است .يک سيستم ھمگون

کسب داد ه ھا و گزارش انھا در حال ايجاد است .با ھمکاری با يک شرکت مشاور  ،برنامه ھای سنجشی ،ابزار جمع اوری داده ھا
و شيوه ھای ھمگون برای تحليت اين داده ھا تکميل شده است.
تمامبرنامه ھای اموزش و تربيت نيروی کاری بکار افتاده اند .شھرستان اورنج يک برنامه تصويب شده برای ساختمان سازی و
تکنولژی دارد.
پيشرفت در جھت تکميل يک سيستم الکترونيکی برای پرونده ھای پزشکی ادامه دارد.
در روز  19اوريل ،يک ساختمان سه طبقه با فضای باز ،در شھر اورنج ،که با بودجه  0000ساخته شده افتتاح شد.
اين پروژه شامل سه برنامه خواھد بو :مرکز سالمتی ،مسکن اضطراری برای بزرگساالن و يک مرکز اموزش و تربيت نيروی کار.

