
مؤسســۀ توســعه و توان افزایــی کنشــگران اجتماعــی در ســال 
ــای  ــان و ارتق ــکل های زن ــترش تش ــدف گس ــا ه 1385، ب
آگاهــی عمومــی جامعــۀ مدنــی، بــا شــمارۀ ثبــت 161 و بــا 
صــدور پروانــۀ فعالیــت نماینــدۀ وزارت کشــور )اســتانداری( در 
اســتان سیستان وبلوچســتان، بــا مرکزیــت زاهــدان شــروع بــه 

فعالیــت کــرده اســت. 
ایــن مؤسســه فعالیــت خــود را با تأســیس یــک انجمــن برای 
ــا  ــدان، ب ــار در شــهر زاه ــال و دارای اعتب ــد، فع ــان توانمن زن
عنــوان جمعیــت خیراندیشــان زهــرای اطهــر)س(، بــا حــدود 
35 عضــو و بــا هــدف حــذف مــوازی کاری و پراکنــده بــودن 
ــد،  ــالش می کردن ــردی ت ــه به صــورت ف ــرادی ک ــت اف فعالی
ــوان  ــن می ت ــن انجم ــای ای ــن فعالیت ه ــرد. از اولی ــاز ک آغ
ــی و  ــات حمایت ــۀ خدم ــتغال زایی و ارائ ــای اش ــه فعالیت ه ب
ــی و  ــای قالی باف ــز )ایجــاد داره ــه ای به صــورت متمرک خیری
گســترش صنایــع دســتی زنــان، کمک بــه ایجــاد نانوایی های 
ســنتی بــرای زنــان نیازمند و دارای مهارت( اشــاره کــرد. پروژۀ 
ــۀ  ــاد و محسوســی در زمین ــرات زی ــرد کــه تغیی ــارات ُخ اعتب
توانمندســازی زنــان و تغییــر رفتارهــا و نگرش هــا در حاشــیۀ 
ــن تجــارب  ــه وجــود آورد هــم از مهم تری شــهر )شــیرآباد( ب
موفــق ایــن مجموعــه در ســال 82 به  شــمار می رود کــه برای 
ادامــۀ فعالیت هــای مؤسســۀ کنشــگران نیــز از آن الگــو گرفته 
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شــده اســت. در حوزۀ اشــتغال زایی تالش شــده اســت اشــتغال 
زنــان فقــط بــه خیاطــی و صنایع دســتی محــدود نشــود و آنها 
ــرور  ــه م ــد. ب ــز بپردازن ــی نی ــای صنعت ــه فعالیت ه ــد ب بتوانن
زمــان، فعالیت هــای مجموعــه بــا تشــکیل مؤسســۀ توســعه 
و توان  افزایــی کنشــگران اجتماعــی گســترش یافتــه اســت. 

مؤسســۀ کنشــگران اجتماعــی اغلــب فعالیت هــا را به صــورت 
گروهــی و مشــارکتی بــا دیگــر تشــکل های تخصصــی انجام 
ــان )مراکــز نگهــداری  ــا شــلتر زن ــاط منظــم ب  می دهــد. ارتب
کــودکان و زنــان متکــدی(، مراکــز اقامــت کــودکان دختــر و 
پســِر رهایی یافتــه از اعتیــاد و همچنیــن تجربــۀ کار در زمینــۀ 
ــی و  ــای گروه ــن فعالیت ه ــه ای از ای ــراری نمون ــران ف دخت
مشــارکتی اســت. همچنیــن ایــن مؤسســه، متناســب بــا حوزۀ 
فعالیــت خــود، در چنــد شــبکۀ مهــم از کنشــگران اجتماعــی 
ــبکۀ  ــان(، ش ــودکان کار و خیاب ــاری )ک ــبکۀ ی ــه ش از جمل
ــی  ــبکۀ مل ــران، ش ــان ای ــی زن ــازمان های غیردولت ــی س مل
مؤسســات نیکــوکاری و خیریــه، و گــروه منتخــب بررســی و 
تدویــن پیش نویــس الیحــۀ پیشــنهادی نظــارت بــر فعالیــت 
تشــکل های اجتماعــی ـ معــروف بــه گــروه قانــون ـ عضــو 

ــا دیگــر اعضــا دارد.  ــددی ب ــای متع اســت و همکاری ه
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مأموریت، چشم انداز و اهداف
پایه گــذاران ایــن مؤسســه معتقدنــد کــه حضــور زنان در توســعۀ 
همه جانبــۀ هــر جامعــه بســیار ضــروری اســت، امــا ایــن مســئله 
بــا فعالیــت آنهــا به تنهایــی میســر نمی شــود. زنــان بــا حضــور 
ــد اجتماعــی،  ــدرت، تأیی در گروه هــای اجتماعــی از یکدیگــر ق
حمایــت و آگاهــی می گیرنــد و کمتــر دچــار کج رفتاری و آســیب 
می شــوند. همچنیــن مســئولیت اجتماعــی و خدمــت بــه مــردم 
حــس مفیــد بــودن و ارزشــمندی بــه آنــان می دهــد. بــر ایــن 
اســاس، یکــی از اهــداف اصلــی مؤسســۀ کنشــگران، تشــویق و 
آمــوزش و انســجام بخشــیدن بــه گروه هــای زنانــی اســت کــه 
دغدغه هــای انســانی دارنــد و به فعالیت هــای اجتماعــی در قالب 

تأســیس تشــکل های غیردولتــی عالقه منــد هســتند. 
ــا  ــای متناســب ب ــی و آگاهی ه ــش اجتماع ــای ســطح دان ارتق
ایفــای درســت نقــش مــادری و پــدری، بــا هــدف تربیت نســلی 
ــنگران  ــۀ کش ــم مؤسس ــم انداز مه ــده، چش ــرای آین ــد ب توانمن
اجتماعــی اســت. بــه ایــن ترتیــب، فعالیت این مؤسســه همــواره 
ــواده در حیطــۀ  ــان خان ــه بنی ــرام ب ــده قداســت و احت تداعی کنن

کشــور عزیزمــان، ایــران اســت.

گروه  های هدف
ــان  ــروه از زن ــای مؤسســۀ کنشــگران شــامل ســه گ فعالیت  ه

می شــود:
گــروه اول زنــان ســاکن در حاشــیه های شــهرند کــه اغلــب بــه 
دالیــل مختلف سرپرســت خانواده نیز هســتند. اقدامات مؤسســه 
بــرای ایــن گــروه از نــوع فعالیت  هــای خیریــه ای نیســت، بلکــه 

تــالش بــرای توانمندســازی و تقویــت اتکابه نفس آنهاســت.
گــروه دوم زنان شــاغل از قشــر متوســط و تحصیل کرده هســتند 
کــه در برنامه هــای آموزشــی مؤسســه شــرکت می کننــد. ایــن 
گــروه اغلــب دغدغه هــای اجتماعــی ندارنــد و متأســفانه به دلیــل 
ســواد اجتماعــی کــم و در نتیجــه نداشــتن اســتطاعت فکــری، 
ــویی و  ــی زناش ــز در زندگ ــری نی ــش مؤث ــی، نق ــی و روان روح
خانوادگــی خــود ندارنــد. ایــن گــروه به دلیــل اینکه هیــچ فعالیت 
فکــری باکیفیتــی انجــام نمی دهنــد به شــدت دچــار روزمرگــی 
می شــوند و میــل بــه تعالــی در آنهــا اندک اســت. ایــن وانهادگی 
ــن  ــودکان در ای ــفانه ک ــده و متأس ــی ش ــا درون به شــدت در آنه
خانواده هــا، تحــت تأثیــر الگویــی کــه از مــادر می گیرنــد، بــدون 
اعتمادبه نفــس و اغلــب جامعه گریــز می شــوند. البتــه نبایــد ایــن 

فقــر فکــری و فرهنگــی را بــه زنــان و مــادران منحصر دانســت. 
ناآگاهــی بســیاری از مــردان نســبت بــه خــود و جامعه نیــز عامل 
بســیاری از خشــونت  ها علیــه زنــان و کــودکان اســت. از ایــن رو 
نبایــد نقــش پــدری و آمــوزش و آگاه ســازی پســران در مقاطــع 

مختلــف ســنی را فرامــوش کرد. 
گــروه ســوم نیــز دانشــجویان هســتند کــه از خدمــات آموزشــی 

ــد. مؤسســه بهــره می برن
بــر اســاس تجارب و فعالیت های مؤسســه و اعضــای آن، آموزش 
مهارت هــای زندگــی و ســبک زندگی ســالم تغییــرات زیــادی در 
روحیــۀ زنــان و در نتیجــه کیفیت زندگی آنــان به  وجود مــی آورد. 
فعــاالن ایــن مؤسســه بــر ایــن باورنــد کــه فقــر در ایــن اســتان 
ــر  ــه دارد و ایــن موضــوع تأثیــر قابــل توجهــی ب چهــره ای زنان
کیفیــت زندگــی خانواده هــا گذاشــته اســت. فقــط در یــک طــرح 
غربالگــری کــه کمیتــۀ امــداد و دانشــگاه علــوم پزشــکی در چند 
ســال گذشــته انجــام دادنــد، مشــخص شــد کــه اغلــب زنــان از 
ســرطان دهانــۀ رحــم، ســرطان پســتان و بیماری هــای عفونــی 
رنــج می بردنــد، ولــی خودشــان به دلیــل فقــر و مراجعــه نکــردن 
بــه پزشــک از ایــن بیماری هــا مطلــع نبودنــد. در این زمینــه نیاز 
بــه آمــوزش و یادگیری مســائل نویــن بســیار ضــرورت دارد. این 
در حالــی اســت کــه کمتــر نهــادی در اســتان در مــورد افزایــش 
تــوان فکــری، روحی-روانی و نیازهای آموزشــی واقعــی زنان کار 
باکیفیتــی انجام داده اســت. اغلــب در نگاهی ســطحی و در قالب 
پروژه هــای کلیشــه ای، ایجــاد اشــتغال را بــرای کاهــش و رفــع 
معضــل فقــر کافــی می داننــد. بنابرایــن در جهــت حرفه آمــوزی، 
دریافــت تســهیالت و ایجــاد اشــتغال به صــورت خیریــه ای اقدام 
می شــود، در حالــی کــه اگر افــراد از نظر تفکر و شــناخت روحیات 
ــر  ــود بهت ــد و آگاه شــوند، خودبه خ ــود رشــد کنن ــای خ و نیازه

می تواننــد بــه چرخــۀ اشــتغال پایــدار وارد شــوند. 

ساختار )سازمانی و فعالیتی(
ســاختار ســازمانی مؤسســه اعضــای هیئت مدیره و ســه کمیته را 
شــامل می شــود. اعضــای هیئت مدیــره هفــت نفرنــد و تقریباً هر 
دو ســال انتخابــات تغییــر مدیرعامــل برگــزار می شــود. همچنین 
متناســب بــا حــوزۀ فعالیت هــای مؤسســه ســه کمیتــه تعریــف 
شــده اســت. اعضــای داوطلــب کــه حــدود 20 نفرنــد در هر یک 

از ایــن کمیته هــا عضــو می شــوند:
کمیتۀ زنان   
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کمیتۀ کودکان   
کمیتۀ آموزش   

مؤسســۀ  کنشــگران اجتماعی دارای دو شــعبه در استان سیستان 
و بلوچســتان است:

1- شــعبۀ مهرســتان ســراوان بــا نمایندگــی آقــای امــان اهلل 
هی  سپا

2- شعبۀ ایرانشهر با نمایندگی خانم نارویی

فعالیت  ها
ــی  ــور اصل ــار مح ــوان در چه ــه را می ت ــای مؤسس فعالیت ه

دســته بندی کــرد: 
کمک به تأسـیس سـازمان های غیردولتی زنان و گسـترش   
CBO هـای زنـان در مجامـع محلـی، از طریق آمـوزش و حمایت 

تالش برای حفظ بنیان خانواده   
حضـور جـدی در عرصۀ خدمات رسـانی به جامعـه، از طریق   

آمـوزش و تسـهیل گری 
اجـرای پروژه های مشـترک با دیگر سـازمان های غیردولتی   
برای پیشـگیری و کاهش آسـیب های اجتماعی با محوریت 

زنـان و کودکان
ــه در  ــن مؤسس ــال ای ــور فع ــت و حض ــال فعالی ــد س ــی چن ط
ــد  ــی مانن ــات و برنامه های ــوان از اقدام ــور می ت محورهــای مذک
پــروژۀ شــیوه های تــاب آوری در محیط هــای پرخطــر، در قالــب 
برگــزاری کار گاه هــای دوروزه از ســوی جامعــۀ محلی بــرای زنان 
و دختــران؛ برگــزاری جلســات گروه درمانــی به عنــوان مؤثرتریــن 
شــیوه های آمــوزش و درمــان؛ انجام قصه درمانی در قالب نقاشــی 
و تئاتــر بــرای کودکان آســیب دیده در مراکز نگهداری بهزیســتی، 
به عنــوان یکــی از اثرگذارتریــن برنامه هــای مؤسســه؛ برگــزاری 
ــا همــکاری  ــه کار کــودک ب ــارزه علی ــی مب همایــش روز جهان
ــتان  ــی اس ــازمان های غیردولت ــدادی از س ــِی تع ــروه هم افزای گ
و نهادهــای دولتــی مرتبــط؛ و نیــز برگــزاری جشــن روز جهانــی 
کار داوطلبانــه در زاهــدان بــا مشــارکت 24 تشــکل غیردولتــی، با 

حضور متخصصــان حوزه هــای مختلف، شــرکت های تخصصی 
و اســتادان دانشــگاه ها بــرای آموزش در حیطه هــای کاری خود به 
گروه هــای هــدف یــاد کرد. پروژۀ پیشــنهادی مؤسســه با موضوع 
نقــش هنــر در کاهش آســیب های اجتماعــی و همچنین مطالبۀ 
ایجــاد دبیرخانــه ای بــرای رســیدگی بــه وضعیــت کــودکان کار و 
خیابــان در ادامــۀ همایــش روز جهانــی مبــارزه علیــه کار کــودک 

از دیگــر اقدامــات و برنامه هــای پیــش روی مؤسســه اســت. 
مؤسســۀ کنشــگران اجتماعــی در کنــار تمــام ایــن فعالیت هــا و 
اقدامــات، بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه در حــوزۀ مســائل زنــان و 
کــودکان دارد، توجــه همــۀ مــا را بــه ایــن نکتــه جلــب می کنــد 
کــه آمــوزش زنان و تشــویق آنها به نشــاط و تحــرک اجتماعی و 
انگیــزه دادن بــه آنها بــرای انجــام ورزش و فعالیت های اجتماعی 
بــه ایجاد بســتر کافی و مناســب در شــهر نیــاز دارد. ایــن در حالی  
اســت کــه هیچ کــدام از شــهرهای اســتان به فضاهای شــهری و 
عمومــی بــا رویکردی حســاس بــه جنســیت نپرداخته انــد. زنان و 
دختــران نه تنهــا نمی تواننــد از پارک هــا اســتفاده کننــد، بلکــه از 
پیاده روهــا و بــازار هــم به راحتــی بهــره نمی برنــد. هیــچ فضایــی 
ــرای  ــان، هیــچ فضــای امــن و راحتــی ب ــرای مطالعــۀ آزاد زن ب
دورهمــی و گفت وگــوی زنــان و حتــی هیــچ محیــط تفریحــی 
ــدارد و ایــن شــرایط  ــرای آنهــا وجــود ن مناســب و نامناســبی ب
عمــاًل بــه منــزوی شــدن زنــان منجــر شــده اســت. متأســفانه 
ــب تر  ــب نامناس ــهر به مرات ــیه های ش ــت در حاش ــن وضعی ای
ــردگی  ــه های افس ــع ریش ــال رف ــر به دنب ــن، اگ ــت. بنابرای اس
زنــان و درمــان آنهــا )کــه تحــت فشــارهای مختلف زندگــی قرار 
دارنــد( هســتیم، بایــد با کاهش نابرابری های جنســیتی بکوشــیم 
فضاهــای عمومــی را برای حضور امــن و راحت زنــان آماده کنیم 
و عوامــل محدودکننــدۀ حضور آنان در شــهر و حاشــیۀ شــهر را از 
بیــن ببریــم. این کار بــا نظارت تخصصی بــر پروژه هــا و اقدامات 
مربوطــه و نیــز پشــتیبانی از آنهــا پــس از اجــرا، بــرای اثرگــذاری 

بیشــتر و نهادینــه شــدن آنهــا، میســر خواهد شــد.

جلسات گروهی گفت وگو و آموزش مهارت های زندگی
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