مقدمه
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نهادهای مردمی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران سابقۀ تاریخی طوالنی دارند .در دورههایی زمینهها و امکانات بیشتری
ی
برای فعالیت آنها فراهم شده است و در دورههایی نیز دولتها سعی کردهاند همۀ گروههای اجتماعی را با عناوینی چون سازمانده 
و الزام به فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات کنترل کنند.
وجود و فعالیت سازمانهای غیردولتی که برای حفظ و تأمین حقوق مردم تالش میکنند نشانهای از دموکراسی در هر جامعه است.
در واقع ،سازمانهای غیردولتی بخش تفکیکناپذیر جامعۀ دموکراتیک هستند و از طریق فراهم آوردن زمینۀ مشارکت مردم در امور
و تصمیمگیریهای مؤثر بر زندگی خود نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی دارند.
سازمانهای غیردولتی فعالیتهای خود را با آرزوی بهبود کیفیت زندگی شهروندان آغاز میکنند و تالش دارند خألهایی را پر کنند
که دولتها امکان و توان پر کردن آن را ندارند .در واقع ،سازمانهای غیردولتی ،بهعنوان کنشگران توسعه و ارتقادهندگان کیفیت
زندگی ،در مواردی فقط تأمینکنندۀ نیازهای قشرهایی از اعضای جامعه هستند.
در دهههای اخیر ،مردم بهویژه جوانان و زنان ،با آگاهی بیشتری که کسب کردهاند ،عالقۀ افزونتری به فعالیتهای داوطلبانه برای
حمایت از محرومان ،احقاق حقوق شهروندی ،کمک به کسانی که به هر دلیل از مشارکت در امور جامعه دور ماندهاند ،و برخورداری
همگان از مواهب برنامههای توسعه نشان میدهند .بنابراین ،سازمانهای غیردولتی (نهادهای خیریهای ،سازمانهای جامعۀ مدنی و
نهادهای مذهبی) بیشتری با اهداف گوناگون شکل گرفتهاند ،مانند حمایت از حقوق زنان ،دفاع از حقوق کودکان ،تالش برای حفظ
محیط زیست ،ارائۀ آموزشهای غیررسمی و حرفهآموزی ،تأمین وام و منابع مالی برای ایجاد شغل و کسب درآمد ،و نیز ارائۀ اطالعات
و خدمات بهداشتی و درمانی.
بدین ترتیب ،سازمانهای غیردولتی عالوه بر پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعۀ هدف که مشابه خدمات سنتی این دست از نهادهاست،
بهطور فزایندهای با فعالیتهای خود موجب ارتقای ظرفیت ،افزایش اعتمادبهنفس و خوداتکایی میشوند و چگونگی کنترل بر زندگی
را آموزش میدهند و ترویج میکنند .در نتیجه ،توانافزایی دوجانبهای در این فرایند رخ میدهد؛ هم کیفیت زندگی برخوردارشوندگان
ارتقا مییابد و هم داوطلبان احساس مفید بودن و رضایت بیشتری از زندگی میکنند.
1
با توجه به هدف این ویژهنامه ،دو سازمان غیردولتی در دو استان تهران و سیستانوبلوچستان که برای حمایت از حقوق زنان و ارتقای
کیفیت زندگی آنها فعالیت میکنند بهطور مختصر معرفی میشوند
 -1با تشکر از خانم سمیه جعفریان (کارشناس ارشد طراحی شهری و کارشناس زیباسازی حوزۀ معاونت خدمات شهری شهرداری زاهدان) که امکان ارتباط با نمایندۀ مؤسسۀ کنشگران
اجتماعی در زاهدان و معرفی این مؤسسه را فراهم کردند.

مؤسسۀ ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا ،تهران
تهیه و تنظیم :مهنوش شاهینراد

*

* دکتری شهرسازی و پژوهشگر همکار با دفتر مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور زنان

نمودار  .1فرایند شکلگیری و توسعۀ آتنا

Ma.shahinrad@gmail.com
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مؤسســۀ خیریــۀ «ارتقــای کیفیــت زندگــی زنــان آتنــا»
مؤسس ـهای غیردولتــی و غیرانتفاعــی اســت کــه در دیمــاه
ســال  1393در دو حــوزۀ پیشــگیری و مداخلــه در آســیبهای
اجتماعــی ،بــا هــدف توانمندســازی زنــان و دختران ،بــا مجوز
رســمی ســازمان بهزیســتی و بــه شــمارۀ ثبت  35202شــروع
بــه فعالیــت کرده اســت .این مؤسســه در زمینههای آموزشــی،
پشــتیبانی مالــی ،کارآفرینــی و آمــوزش مرتبــط بــا اشــتغال،
ـش خــود
پزشــکی و روانشناســی از خانوادههــای تحــت پوشـ ِ
حمایــت میکنــد.
اعضــای اصلــی مؤسســه فعالیت خــود را بهصورت غیررســمی
از ســال  1385بــا شناســایی ،حمایــت و آمــوزش خانوادههــای
محــروم و آســیبپذیر در منطقــۀ خاکســفید آغــاز کردنــد.
در ســال  ،1389بــا اخــذ مجــوز از ســازمان ملــی جوانــان ،در
قالــب مؤسســۀ خیریــۀ «ســام رحمــان» فعالیتهــای خــود
را در نقــاط مختلــف تهــران ادامــه دادنــد .هدف اصلــی و اولیۀ
ایــن مجموعــۀ دانشــجویی ارائۀ خدمــات آموزشــی و تحصیلی
بــه فرزنــدان خانوادههــای محــروم و آســیبپذیر بــود .امــا بــا
توجــه بــه زنجیــرهای بــودن معضــات اجتماعــی ،پرداختن به
یــک بخــش بــدون توجــه بــه ســایر زنجیرههــای یــک چرخه
امکانپذیــر نبــود .بنابرایــن ،در عمل ،مؤسســۀ خیریۀ «ســام
رحمــان» در تمامــی جنبههــا مشــکالت خانوادههــا را تحــت

پوشــش قــرار داد .طــی هفــت ســال فعالیــت ،بــا توجــه بــه
افزایــش تجربۀ مؤسســان و اعضا ،مؤسســۀ «ســام 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 ،برنامهریــزی و اقــدام برای
توانمندســازی زنــان و دختــران کنــد .بــه ایــن ترتیــب ،آتنــا
(آگاهــی ،تکاپــو ،نوتوانــی و ارتقــا) بــا انگیــزۀ توانمندســازی و
ارتقــای کیفیــت زندگــی زنــان و کــودکان ،از طریــق پژوهش
و آمــوزش و ارائــۀ خدمــات ،بــا ایجــاد بنگاههــای کارآفرینــی
و آمــوزش و حمایــت آنــان شــکل گرفت.

مأموریت ،چشمانداز و اهداف
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همانگونــه کــه اشــاره شــد ،گــروه هــدف مؤسســه تمامــی
زنــان و دختــران هســتند ،امــا بــا توجــه بــه هویــت خیریــۀ
مؤسســه ،اقشــار محــروم و آســیبپذیر جامعــه در اولویــت
برنامههــا و پروژههــای مؤسســه قــرار دارنــد .البتــه در ایــن
راه هــر اقــدام و فعالیتــی کــه بــه ارتقــای کیفیت زندگــی زنان
منجــر شــود ـ حتــی اگــر گیرنــدۀ خدمــات مــردان یــا پســران
باشــند ـ از مجموعــۀ اقدامــات مؤسســه تلقــی خواهــد شــد .با
توجــه بــه اینکــه ارتقــای کیفیــت زندگی هیــچ انتهایــی ندارد
و میتــوان در هــر ســطحی بــه کیفیتــی باالتــر از زندگــی
دســت یافــت ،چش ـمانداز فعالیتهــای مؤسســه بــرای زنــان
و دختــران نیــز بــه گــروه یــا مشــکلی خــاص محــدود نیســت
و هــدف نهایــی ،گســتردگی فعالیتهــا بــرای تمامــی زنــان
و دختــران اســت .البتــه مؤسســه در گام نخســت بههیچوجــه
قصــد نــدارد کــه در تمامــی حوزههــای موضوعــی (ماننــد
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 بهعنــوان گام نخســت توانمندســازی دختــران
بهویــژه دختــران خانوادههــای محــروم را هــدف قــرار داده
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 تواناییهـا
 امدادرسـانی بـه گروههای آسـیبدیده و آسـیبپذیر زنان
و دختـران از طریـق ایجـاد خانههـای حمایتی
 شناسایی مسائل زنان از طریق اجرای پروژههای تحقیقاتی
و پژوهشهای مرتبط با واحدهای دانشـگاهی
 افزایـش آگاهیهـای عمومـی در زمینـۀ مسـائل زنان و
دختـران از طریـق برنامههـای ترویجـی و...
 توزیـع عادالنۀ امکانات فرهنگی از طریق ایجاد کتابخانه
و سـایت برای اسـتفادۀ زنـان و دختران
 پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،توانمندسازی دختران و
زنـان از طریـق آموزش و حمایت بهمنظور ارتقای کیفیت
زندگی و حفظ سلامت اجتماعی
 ایجـاد محیطی امن و جـذاب ،با آموزش و حمایت تمامی

افراد جامعه از جمله زنان و مردان ،بهمنظور ارتقای کیفیت
زندگـی دختران و زنان
 ترویج حس مسئولیتپذیری در نیروهای متخصص

چشمانداز آتنا

آتنــا حامــی اســتوار زنــان و دخترانــی اســت که مورد خشــونت
قــرار گرفتهانــد ،آســیب دیدهانــد یا در معرض آســیب هســتند.
آتنــا پشــتیبان مســتحکم کــودکان بدسرپرســتی اســت کــه
حقوقشــان تضییــع میشــود .در ســایۀ ایــن حمایــت زنــان
میتواننــد قــوای ازدســترفتۀ خــود را بازیابنــد و بــه
توانمندســازی اجتماعــی و اقتصــادی الزم بــرای اتــکای بــه
خــود دســت یابنــد .در ســایۀ حمایــت ایــن مؤسســه دختــران
میتواننــد از خــود در برابــر انــواع خشــونتها و آســیبها
دفــاع کننــد و در آینــده زندگــی بهتری بــرای خود بســازند .در
ســایۀ پشــتیبانی آتنا کــودکان بدسرپرســت میتواننــد کودکی
خــود را در محیــط امنتــری بگذراننــد و از حقوق درجشــده در
اعالمیــۀ جهانــی حقــوق کــودک بهرهمنــد شــوند.
آتنــا بــا ارائــۀ بهتریــن مــدل از پیونــد کار تخصصــی و
علمــی ،بــا فعالیــت میدانــی و مدنــی ،یکــی از خالقتریــن
نهادهــای مردمــی بــرای فعــاالن اجتماعــی و ســازمانهای
بشردوســتانه اســت و عملکــرد آن معیــاری بــرای ایجــاد و
ارزیابــی ســازمانهای مشــابه در ســطح ملــی و بینالمللــی
خواهــد بــود .آتنــا الگــوی خوبــی در زمینــۀ پژوهش ،شــناخت
ریشــۀ معضــات ،نــگاه سیســتمی و رســالت مطالبهگــری
ســمنها بــرای ســایر ســازمانها خواهــد بــود .ایــن ســازمان
در ســال  ،1405در هــر یــک از زمینههــای فعالیــت ،یکــی از
ده ســازمان برتــر در جهــان خواهــد بــود.

اهداف

 -1شناسایی مسائل و مشکالت زنان و دختران
 -2حمایت همهجانبه برای آموزش و سالمت گروه هدف
 -2توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی گروه هدف
 -3امدادرسانی به اقشار آسیبدیده و آسیبپذیر
 -4تالش برای ارتقای کیفیت زندگی گروه هدف
 -5ارائــۀ خدمــات حمایتــی متناســب با مســائل و آســیبهای
گــروه هدف
 -6افزایــش آگاهیهــای عمومــی در مــورد مســائل زنــان

و دختــران
 -7ایجــاد زمینههــای فرهنگــی برابــر و عادالنــه بــرای رشــد
و ارتقــای گــروه هدف

ساختار (سازمانی و فعالیتی)
 واحدها

بــرای دس ـتیابی بــه اهــداف ،آتنــا دارای ســه واحــد اصلــی
آمــوزش ،پژوهــش ،و مــددکاری و خدماترســانی اســت .در
ایــن میــان ،واحــد مــددکاری و خدماترســانی واحــد اصلــی
مؤسســه بــهشــمار مــیرود و تمــام حمایتهــای مؤسســه
از خانوادههــای تحــت پوشــش در ایــن واحــد و بــه همــت
کمیتههــای متعــدد انجــام میشــود .واحدهــای آمــوزش و
پژوهــش بازوهــای کمکــی ایــن واحــد هســتند تــا مداخــات
انجامشــده در ایــن واحــد از کیفیــت و اثربخشــی مناســب
برخــوردار باشــد و بــه توانمندســازی افــراد و خانوادههــا منجــر
شــود .عــاوه 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

طــرح جامــع آتنــا حمایــت آموزشــی ،حقوقــی و پزشــکی
بهمنظــور توانمندســازی و اشــتغال مددجویــان آتناســت .در
ایــن طــرح بــرای افــراد مختلــف خانــواده برنامههایــی در نظر
گرفتــه شــده اســت و تــاش میشــود اعضــای خانــواده در
مســیر رشــد و توانمندســازی قــرار بگیرنــد.
 فعالیتها

در نگاهــی کلــی ،فعالیتهــای آتنــا را میتــوان بهصــورت
زیــر خالصــه کــرد:
 حمایت و توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش حمایت و پیگیری درمان بیماران نیازمند ارجاعی کارآفرینی و اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار برگزاری کارگاههای آموزشی پیگیــری پروژههــای توســعۀ روســتایی؛ شــناخت،بررســی نیازهــا و اجــرا
 آمــوزش ،حمایــت و توانمندســازی قربانیــان خشــونتخانگــی
 ریش ـهیابی ،پژوهــش و پیگیــری مطالبــات در مســئلۀکــودکان فاقــد هویــت و شناســنامه
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بــه ایــن ترتیــب ،در ایــن چندســاله ،آتنــا در حوزۀ اشــتغالزایی
خانوادههــای تحــت پوشــش ،بــا برگــزاری کالسهــا و
کارگاههــای مهارتآمــوزی ،فراهــم کــردن امــکان اشــتغال
برخــی خانمهــا در دفتــر مؤسســه یــا کارگاههــای وابســته
بــه آن؛ در حــوزۀ آمــوزش گــروه هــدف ،بــا برگــزاری
کالسهــای کمکدرســی بــرای دانشآمــوزان ،اعــزام دبیــر
بــرای دانشآمــوزان کمتــوان جســمی ،برگــزاری کارگاههــای
مهــارت فرزندپــروری؛ در حــوزۀ ســامت ،بــا پیگیری مســائل
پزشــکی ماننــد گرفتــن نوبــت ویزیــت دکتــر ،همراهــی بیمار،
پرداخــت کلیــۀ هزینههــا ،پیگیری پاســخ بــه درمــان ،پیگیری
مســائل ســامت روان ،تأمیــن تســهیالت و امکانــات بــرای
بیمــاران مبتــا بــه بیماریهــای خــاص؛ و در حوزۀ مــددکاری
اجتماعــی و آســیبها ،بــا شناســایی و پذیــرش خانوادههــا و
اعضــای جدیــد تحــت حمایــت ،اســکان ،نگـهداری و حمایت
از کــودکان و نوجوانــان در معــرض آســیب ،اقدامــات متعددی
انجــام داده اســت .در عیــن حــال ،بــا آمــوزش فعــاالن و
برگــزاری کارگاههــا و نشســتهای آموزشــی بــرای آنهــا،
همافزایــی و مشــارکت بــا ســمنها و ســازمانها ،حضــور
در جلســات هماندیشــی بــا ســمنها ،و همچنیــن شــرکت در

کنفرانسهــا و رایزنــی بــا حاضــران در زمینــۀ نیازهــای آتنــا
ش کــرده اســت کــه مجموعــه را همــواره آگاه و پرتکاپــو
تــا 
نــگاه دارد و خــود را در زمینههــای مختلــف فعالیتــش نوتــوان
کنــد و ارتقــا دهــد.

