
مقدمه
نهادهای مردمی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران سابقۀ تاریخی طوالنی دارند. در دوره هایی زمینه ها و امکانات بیشتری 
برای فعالیت آنها فراهم شده است و در دوره هایی نیز دولت ها سعی کرده اند همۀ گروه های اجتماعی را با عناوینی چون سازماندهی  

و الزام به فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات کنترل کنند. 
وجود و فعالیت سازمان های غیردولتی که برای حفظ و تأمین حقوق مردم تالش می کنند نشانه ای از دموکراسی در هر جامعه است. 
در واقع، سازمان های غیردولتی بخش تفکیک ناپذیر جامعۀ دموکراتیک هستند و از طریق فراهم آوردن زمینۀ مشارکت مردم در امور 

و تصمیم  گیری های مؤثر بر زندگی خود نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی دارند. 
سازمان های غیردولتی فعالیت های خود را با آرزوی بهبود کیفیت زندگی شهروندان آغاز می کنند و تالش دارند خأهایی را پر کنند 
که دولت ها امکان و توان پر کردن آن را ندارند. در واقع، سازمان های غیردولتی، به عنوان کنشگران توسعه و ارتقادهندگان کیفیت 

زندگی، در مواردی فقط تأمین کنندة نیازهای قشرهایی از اعضای جامعه هستند.
در دهه های اخیر ، مردم به ویژه جوانان و زنان، با آگاهی بیشتری که کسب کرده اند، عالقۀ افزون تری به فعالیت های داوطلبانه برای 
حمایت از محرومان، احقاق حقوق شهروندی، کمک به کسانی که به هر دلیل از مشارکت در امور جامعه دور مانده اند، و برخورداری 
همگان از مواهب برنامه های توسعه نشان می دهند. بنابراین، سازمان های غیردولتی )نهادهای خیریه ای، سازمان های جامعۀ مدنی و 
نهادهای مذهبی( بیشتری با اهداف گوناگون شکل گرفته اند، مانند حمایت از حقوق زنان، دفاع از حقوق کودکان ، تالش برای حفظ 
محیط زیست، ارائۀ آموزش های غیر رسمی و حرفه آموزی، تأمین وام و منابع مالی برای ایجاد شغل و کسب درآمد، و نیز ارائۀ اطالعات 

و خدمات بهداشتی و درمانی.
بدین ترتیب، سازمان های غیردولتی عالوه بر پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعۀ هدف که مشابه خدمات سنتی این دست از نهادهاست، 
به طور فزاینده ای با فعالیت های خود موجب ارتقای ظرفیت، افزایش اعتمادبه نفس و خوداتکایی می شوند و چگونگی کنترل بر زندگی 
را آموزش می دهند و ترویج می کنند. در نتیجه، توان افزایی دوجانبه ای در این فرایند رخ می دهد؛ هم کیفیت زندگی برخوردارشوندگان 

ارتقا می یابد و هم داوطلبان احساس مفید بودن و رضایت بیشتری از زندگی می کنند.
 با توجه به هدف این ویژه نامه، دو سازمان غیردولتی در دو استان تهران و سیستان وبلوچستان۱ که برای حمایت از حقوق زنان و ارتقای 

کیفیت زندگی آنها فعالیت می کنند به طور مختصر معرفی می شوند

۱-  با تشکر از خانم سمیه جعفریان )کارشناس ارشد طراحی شهری و کارشناس زیباسازی حوزة معاونت خدمات شهری شهرداری زاهدان( که امکان ارتباط با نمایندة مؤسسۀ کنشگران 
اجتماعی در زاهدان و معرفی این مؤسسه را فراهم کردند. 
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ــا«  ــان آتن ــی زن ــت زندگ ــای کیفی ــۀ »ارتق ــۀ خیری مؤسس
مؤسســه ای غیردولتــی و غیرانتفاعــی اســت کــه در دی مــاه 
ســال 1393 در دو حــوزۀ پیشــگیری و مداخلــه در آســیب های 
اجتماعــی، بــا هــدف توانمندســازی زنــان و دختران، بــا مجوز 
رســمی ســازمان بهزیســتی و بــه شــمارۀ ثبت 35202 شــروع 
بــه فعالیــت کرده اســت. این مؤسســه در زمینه های آموزشــی، 
پشــتیبانی مالــی، کارآفرینــی و آمــوزش مرتبــط بــا اشــتغال، 
پزشــکی و روان  شناســی از خانواده هــای تحــت پوشــِش خــود 

ــد.  ــت می کن حمای
اعضــای اصلــی مؤسســه فعالیت خــود را به صورت غیررســمی 
از ســال 1385 بــا شناســایی، حمایــت و آمــوزش خانواده هــای 
ــد.  ــاز کردن ــفید آغ ــۀ خاک س محــروم و آســیب پذیر در منطق
در ســال 1389، بــا اخــذ مجــوز از ســازمان ملــی جوانــان، در 
قالــب مؤسســۀ خیریــۀ »ســالم رحمــان« فعالیت هــای خــود 
را در نقــاط مختلــف تهــران ادامــه دادنــد. هدف اصلــی و اولیۀ 
ایــن مجموعــۀ دانشــجویی ارائۀ خدمــات آموزشــی و تحصیلی 
بــه فرزنــدان خانواده هــای محــروم و آســیب پذیر بــود. امــا بــا 
توجــه بــه زنجیــره ای بــودن معضــالت اجتماعــی، پرداختن به 
یــک بخــش بــدون توجــه بــه ســایر زنجیره هــای یــک چرخه 
امکان پذیــر نبــود. بنابرایــن، در عمل، مؤسســۀ خیریۀ »ســالم 
رحمــان« در تمامــی جنبه هــا مشــکالت خانواده هــا را تحــت 

مؤسسۀ ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا، تهران

تهیه و تنظیم: مهنوش شاهین  راد*

Ma.shahinrad@gmail.com* دکتری شهرسازی و پژوهشگر همکار با دفتر مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور زنان

پوشــش قــرار داد. طــی هفــت ســال فعالیــت، بــا توجــه بــه 
افزایــش تجربۀ مؤسســان و اعضا، مؤسســۀ »ســالم رحمان«، 
بــا تعییــن گــروه هــدف مشــخص، فعالیــت خــود را بــرای اخذ 
مجوز از ســازمان بهزیســتی متمرکــز کرد. در نهایت، مؤسســۀ 
»ارتقــای کیفیــت زندگــی زنــان آتنا« تأســیس شــد تــا تمامی 
همــت خــود را معطــوف پژوهــش، برنامه ریــزی و اقــدام برای 
توانمندســازی زنــان و دختــران کنــد. بــه ایــن ترتیــب، آتنــا 
)آگاهــی، تکاپــو، نو توانــی و ارتقــا( بــا انگیــزۀ توانمندســازی و 
ارتقــای کیفیــت زندگــی زنــان و کــودکان، از طریــق پژوهش 
و آمــوزش و ارائــۀ خدمــات، بــا ایجــاد بنگاه هــای کارآفرینــی 

و آمــوزش و حمایــت آنــان شــکل گرفت.
نمودار 1. فرایند شکل گیری و توسعة آتنا
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مأموریت، چشم انداز و اهداف
همان گونــه کــه اشــاره شــد، گــروه هــدف مؤسســه تمامــی 
زنــان و دختــران هســتند، امــا بــا توجــه بــه هویــت خیریــۀ 
ــت  ــه در اولوی ــیب پذیر جامع ــروم و آس ــار مح ــه، اقش مؤسس
ــن  ــه در ای ــد. البت ــرار دارن برنامه هــا و پروژه هــای مؤسســه ق
راه هــر اقــدام و فعالیتــی کــه بــه ارتقــای کیفیت زندگــی زنان 
منجــر شــودـ  حتــی اگــر گیرنــدۀ خدمــات مــردان یــا پســران 
باشــندـ  از مجموعــۀ اقدامــات مؤسســه تلقــی خواهــد شــد. با 
توجــه بــه اینکــه ارتقــای کیفیــت زندگی هیــچ انتهایــی ندارد 
ــی  ــر از زندگ ــی باالت ــه کیفیت ــر ســطحی ب ــوان در ه و می ت
دســت یافــت، چشــم انداز فعالیت هــای مؤسســه بــرای زنــان 
و دختــران نیــز بــه گــروه یــا مشــکلی خــاص محــدود نیســت 
و هــدف نهایــی، گســتردگی فعالیت هــا بــرای تمامــی زنــان 
و دختــران اســت. البتــه مؤسســه در گام نخســت به هیچ وجــه 
ــد  ــی )مانن ــای موضوع ــی حوزه ه ــه در تمام ــدارد ک ــد ن قص
بحــران بلــوغ دختــران، ازدواج زودهنگام، کارآفرینی و اشــتغال 
زنــان و دختــران، تکــدی زنــان و دختــران، زنــان سرپرســت 
خانــوار، خشــونت علیــه زنــان، و بزهــکاری در زنــان( همزمان 
فعالیــت کنــد و به عنــوان گام نخســت توانمندســازی دختــران 
ــرار داده  ــدف ق ــروم را ه ــای مح ــران خانواده ه ــژه دخت به وی

اســت.
بنا بر آنچه مطرح شد، مأموریت آتنا عبارت است از:

حمایـت و پشـتیبانی از زنـان و دختـران محـروم بـرای   
اسـتعدادیابی و موفقیـت در مسـیر اسـتعدادها و توانایی هـا

امدادرسـانی بـه گروه های آسـیب دیده و آسـیب پذیر زنان   
و دختـران از طریـق ایجـاد خانه هـای حمایتی

شناسایی مسائل زنان از طریق اجرای پروژه های تحقیقاتی   
و پژوهش های مرتبط با واحدهای دانشـگاهی

افزایـش آگاهی  هـای عمومـی در زمینـۀ مسـائل زنان و   
دختـران از طریـق برنامه هـای ترویجـی و...

توزیـع عادالنۀ امکانات فرهنگی از طریق ایجاد کتابخانه   
و سـایت برای اسـتفادۀ زنـان و دختران

پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توانمندسازی دختران و   
زنـان از طریـق آموزش و حمایت به منظور ارتقای کیفیت 

زندگی و حفظ سـالمت اجتماعی
ایجـاد محیطی امن و جـذاب، با آموزش و حمایت تمامی   

افراد جامعه از جمله زنان و مردان، به منظور ارتقای کیفیت 
زندگـی دختران و زنان

ترویج حس مسئولیت پذیری در نیروهای متخصص  

چشم  انداز آتنا
آتنــا حامــی اســتوار زنــان و دخترانــی اســت که مورد خشــونت 
قــرار گرفته انــد، آســیب دیده  انــد یا در معرض آســیب هســتند. 
ــا پشــتیبان مســتحکم کــودکان بدسرپرســتی اســت کــه  آتن
ــان  ــت زن ــن حمای ــایۀ ای ــود. در س ــع می ش حقوقشــان تضیی
بازیابنــد و بــه  می تواننــد قــوای از دســت رفتۀ خــود را 
توانمندســازی اجتماعــی و اقتصــادی الزم بــرای اتــکای بــه 
خــود دســت یابنــد. در ســایۀ حمایــت ایــن مؤسســه دختــران 
ــیب  ها  ــونت  ها و آس ــواع خش ــر ان ــود در براب ــد از خ می توانن
دفــاع کننــد و در آینــده زندگــی بهتری بــرای خود بســازند. در 
ســایۀ پشــتیبانی آتنا کــودکان بدسرپرســت می تواننــد کودکی 
خــود را در محیــط امن تــری بگذراننــد و از حقوق درج شــده در 

اعالمیــۀ جهانــی حقــوق کــودک بهره منــد شــوند.
ــی و  ــد کار تخصص ــدل از پیون ــن م ــۀ بهتری ــا ارائ ــا ب آتن
ــن  ــی، یکــی از خالق تری ــی و مدن ــت میدان ــا فعالی علمــی، ب
ــاالن اجتماعــی و ســازمان های  ــرای فع نهادهــای مردمــی ب
ــاد و  ــرای ایج ــاری ب ــرد آن معی ــت و عملک ــتانه اس بشردوس
ــی  ــی و بین الملل ــابه در ســطح مل ــازمان های مش ــی س ارزیاب
خواهــد بــود. آتنــا الگــوی خوبــی در زمینــۀ پژوهش، شــناخت 
ــری  ــالت مطالبه گ ــتمی و رس ــگاه سیس ــالت، ن ــۀ معض ریش
ســمن ها بــرای ســایر ســازمان ها خواهــد بــود. ایــن ســازمان 
در ســال 1405، در هــر یــک از زمینه هــای فعالیــت، یکــی از 

ده ســازمان برتــر در جهــان خواهــد بــود.

اهداف
1- شناسایی مسائل و مشکالت زنان و دختران

2- حمایت همه جانبه برای آموزش و سالمت گروه هدف
2- توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی گروه هدف

3- امدادرسانی به اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر
4- تالش برای ارتقای کیفیت زندگی گروه هدف

5- ارائــۀ خدمــات حمایتــی متناســب با مســائل و آســیب های 
ــروه هدف گ

ــان  ــائل زن ــورد مس ــی در م ــای عموم ــش آگاهی ه 6- افزای

۶۱
ارة

شم

2۸۴



ــران و دخت
7- ایجــاد زمینه هــای فرهنگــی برابــر و عادالنــه بــرای رشــد 

و ارتقــای گــروه هدف

ساختار )سازمانی و فعالیتی(
واحدها  

بــرای دســت یابی بــه اهــداف، آتنــا دارای ســه واحــد اصلــی 
ــددکاری و خدمات رســانی اســت. در  ــوزش، پژوهــش، و م آم
ایــن میــان، واحــد مــددکاری و خدمات رســانی واحــد اصلــی 
ــای مؤسســه  ــام حمایت ه ــی رود و تم ــمار م ــه  ش مؤسســه ب
ــه همــت  ــد و ب ــن واح ــای تحــت پوشــش در ای از خانواده ه
ــوزش و  ــای آم ــود. واحده ــام می ش ــدد انج ــای متع کمیته ه
پژوهــش بازوهــای کمکــی ایــن واحــد هســتند تــا مداخــالت 
ــب  ــی مناس ــت و اثربخش ــد از کیفی ــن واح ــده در ای انجام ش
برخــوردار باشــد و بــه توانمندســازی افــراد و خانواده هــا منجــر 
شــود. عــالوه بر ســه واحــد مذکــور، پنج واحــد اجرایی شــامل 
امــور حقوقــی، امــور مالــی، منابــع انســانی و داوطلبــان، روابط 
عمومــی و تبلیغــات، و جلب مشــارکت نیز در ترکیب ســازمانی 

ایــن مؤسســه وجــود دارنــد. 

طرح جامع آتنا، نگاه سیستمی  
ــکی  ــی و پزش ــی، حقوق ــت آموزش ــا حمای ــع آتن ــرح جام ط
ــت. در  ــان آتناس ــتغال مددجوی ــازی و اش ــور توانمندس به منظ
ایــن طــرح بــرای افــراد مختلــف خانــواده برنامه هایــی در نظر 
ــواده در  گرفتــه شــده اســت و تــالش می  شــود اعضــای خان

مســیر رشــد و توانمندســازی قــرار بگیرنــد.

فعالیت ها  
ــورت  ــوان به ص ــا را می ت ــای آتن ــی، فعالیت     ه ــی کل در نگاه

زیــر خالصــه کــرد: 
- حمایت و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش
- حمایت و پیگیری درمان بیماران نیازمند ارجاعی

- کارآفرینی و اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار
- برگزاری کارگاه های آموزشی

- پیگیــری پروژه  هــای توســعۀ روســتایی؛ شــناخت، 
ــرا ــا و اج ــی نیازه بررس

- آمــوزش، حمایــت و توانمندســازی قربانیــان خشــونت 
خانگــی

- ریشــه یابی، پژوهــش و پیگیــری مطالبــات در مســئلۀ 
کــودکان فاقــد هویــت و شناســنامه

نمودار ۲. طرح جامع آتنا
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بــه ایــن ترتیــب، در ایــن چندســاله، آتنــا در حوزۀ اشــتغال زایی 
خانواده هــای تحــت پوشــش، بــا برگــزاری کالس هــا و 
ــکان اشــتغال  ــوزی، فراهــم کــردن ام کارگاه هــای مهارت آم
ــته  ــای وابس ــا کارگاه ه ــه ی ــر مؤسس ــا در دفت ــی خانم ه برخ
بــه آن؛ در حــوزۀ آمــوزش گــروه هــدف، بــا برگــزاری 
ــرای دانش آمــوزان، اعــزام دبیــر  کالس هــای کمک درســی ب
بــرای دانش آمــوزان کم تــوان جســمی، برگــزاری کارگاه هــای 
مهــارت فرزندپــروری؛ در حــوزۀ ســالمت، بــا پیگیری مســائل 
پزشــکی ماننــد گرفتــن نوبــت ویزیــت دکتــر، همراهــی بیمار، 
پرداخــت کلیــۀ هزینه هــا، پیگیری پاســخ بــه درمــان، پیگیری 
مســائل ســالمت روان، تأمیــن تســهیالت و امکانــات بــرای 
بیمــاران مبتــال بــه بیماری هــای خــاص؛ و در حوزۀ مــددکاری 
ــا شناســایی و پذیــرش خانواده هــا و  اجتماعــی و آســیب ها، ب
اعضــای جدیــد تحــت حمایــت، اســکان، نگــه داری و حمایت 
از کــودکان و نوجوانــان در معــرض آســیب، اقدامــات متعددی 
ــاالن و  ــوزش فع ــا آم ــال، ب ــن ح ــت. در عی ــام داده اس انج
ــا،  ــرای آنه ــی ب ــت های آموزش ــا و نشس ــزاری کارگاه ه برگ
ــور  ــازمان ها، حض ــمن ها و س ــا س ــارکت ب ــی و مش هم افزای
در جلســات هم اندیشــی بــا ســمن ها، و همچنیــن شــرکت در 

کنفرانس هــا و رایزنــی بــا حاضــران در زمینــۀ نیازهــای آتنــا 
تــالش  کــرده اســت کــه مجموعــه را همــواره آگاه و پرتکاپــو 
نــگاه دارد و خــود را در زمینه  هــای مختلــف فعالیتــش نوتــوان 

کنــد و ارتقــا دهــد. 

کارگاه »مشارکت و تسهیل گری ویژة تیم های داوطلب محلی« آذر 13۹5، در استان سیستان وبلوچستان

/http://www.atena-ngo.com/project
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