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مؤسســۀ توســعه و توانافزایــی کنشــگران اجتماعــی در ســال
 ،1385بــا هــدف گســترش تشــکلهای زنــان و ارتقــای
آگاهــی عمومــی جامعــۀ مدنــی ،بــا شــمارۀ ثبــت  161و بــا
صــدور پروانــۀ فعالیــت نماینــدۀ وزارت کشــور (اســتانداری) در
اســتان سیستانوبلوچســتان ،بــا مرکزیــت زاهــدان شــروع بــه
فعالیــت کــرده اســت.
ایــن مؤسســه فعالیــت خــود را با تأســیس یــک انجمــن برای
زنــان توانمنــد ،فعــال و دارای اعتبــار در شــهر زاهــدان ،بــا
عنــوان جمعیــت خیراندیشــان زهــرای اطهــر(س) ،بــا حــدود
 35عضــو و بــا هــدف حــذف مــوازیکاری و پراکنــده بــودن
فعالیــت افــرادی کــه بهصــورت فــردی تــاش میکردنــد،
آغــاز کــرد .از اولیــن فعالیتهــای ایــن انجمــن میتــوان
بــه فعالیتهــای اشــتغالزایی و ارائــۀ خدمــات حمایتــی و
خیری ـهای بهصــورت متمرکــز (ایجــاد دارهــای قالیبافــی و
گســترش صنایــع دســتی زنــان ،کمک بــه ایجــاد نانواییهای
ســنتی بــرای زنــان نیازمند و دارای مهارت) اشــاره کــرد .پروژۀ
اعتبــارات خُ ــرد کــه تغییــرات زیــاد و محسوســی در زمینــۀ
توانمندســازی زنــان و تغییــر رفتارهــا و نگرشهــا در حاشــیۀ
شــهر (شــیرآباد) بــه وجــود آورد هــم از مهمتریــن تجــارب
موفــق ایــن مجموعــه در ســال  82ب ه شــمار میرود کــه برای
ادامــۀ فعالیتهــای مؤسســۀ کنشــگران نیــز از آن الگــو گرفته

شــده اســت .در حوزۀ اشــتغالزایی تالش شــده اســت اشــتغال
زنــان فقــط بــه خیاطــی و صنایع دســتی محــدود نشــود و آنها
بتواننــد بــه فعالیتهــای صنعتــی نیــز بپردازنــد .بــه مــرور
زمــان ،فعالیتهــای مجموعــه بــا تشــکیل مؤسســۀ توســعه
و توانافزایــی کنشــگران اجتماعــی گســترش یافتــه اســت.
مؤسســۀ کنشــگران اجتماعــی اغلــب فعالیتهــا را بهصــورت
گروهــی و مشــارکتی بــا دیگــر تشــکلهای تخصصــی انجام
میدهــد .ارتبــاط منظــم بــا شــلتر زنــان (مراکــز نگهــداری
کــودکان و زنــان متکــدی) ،مراکــز اقامــت کــودکان دختــر و
پسـ ِر رهایییافتــه از اعتیــاد و همچنیــن تجربــۀ کار در زمینــۀ
دختــران فــراری نمونــهای از ایــن فعالیتهــای گروهــی و
مشــارکتی اســت .همچنیــن ایــن مؤسســه ،متناســب بــا حوزۀ
فعالیــت خــود ،در چنــد شــبکۀ مهــم از کنشــگران اجتماعــی
از جملــه شــبکۀ یــاری (کــودکان کار و خیابــان) ،شــبکۀ
ملــی ســازمانهای غیردولتــی زنــان ایــران ،شــبکۀ ملــی
مؤسســات نیکــوکاری و خیریــه ،و گــروه منتخــب بررســی و
تدویــن پیشنویــس الیحــۀ پیشــنهادی نظــارت بــر فعالیــت
تشــکلهای اجتماعــی ـ معــروف بــه گــروه قانــون ـ عضــو
اســت و همکاریهــای متعــددی بــا دیگــر اعضــا دارد.

