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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.

