گروه های همیار زنان سرپرست خانوار

توانمند سازی اقتصادی

مقدمه
شرايط اقتصادی ،صنعتي ،اجتماعي و فرهنگي امروز كشور به گونه
ای است كه حل مشكالت و تنگناها ،الگوها و راه حلهای جديد و
متفاوتي را طلب مي كند.
تركیب جمعیتي جوان كشور ،ضرورت ايجاد فرصتهای شغلي و نیز

نوسان بهای نفت سه عامل عمده ای هستند كه موجب مي شوند
سیاستگذاران و تصمیم سازان كشور به منبع درآمد سهل الوصول
ديگری به جز نفت بینديشند و بي شك آن منبع جز ابتكار ،خالقیت
و نوآوری چیز ديگری نیست.

نظریه شبکه های اجتماعی
مشاركت زنان در فعالیت ها و همیاری آن ها از ديرباز به شكل سنتي خود در
كشور ما ايران وجود داشته و در جوامع روستايي تشكل های سنتي در قالب

همكاری های سنتي مانند شیرواره ،هراسه و  ...بوده است.
شكل گیری گروه های همیار زنان سرپرست خانوار نیز يكي از راه های ارتقاء
وضعیت زندگي و توانمندسازی اين زنان است .راه اندازی گروه های همیار به

منظور توان افزايي و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای توسعه اجتماعي،
ظرفیت سازی ،ارتقاء خودباوری و كاهش آسیب های اجتماعي و تغییر رويكرد
حمايتي به توانمندسازی الزم است .عضويت در اين گروه ها موجب عدم وابستگي

به حمايت ها ،افزايش خوداتكايي اقتصادی ،رواني ،اجتماعي زنان سرپرست خانوار
و ارتقاء سطح آموزش و مهارت ها در ايشان مي شود.

نظریه گروه های هميار:
گروههای  7الي  15نفره از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي كه با
مشاركت و همیاری و كمك به خود و يكديگر ،در راستای توانمندسازی خود و خانواده

هايشان فعالیت مي كنند.
گروه همیار عبارت است از جمعي كه دارای كنش دو سويه ،متقابل و افقي بوده و اغلب بین
افراد با توانايي های كم و بیش يكسان يا كساني كه بتوانند توانايي های همديگر را تكمیل
يا كمبودهای يكديگر را جبران كنند صورت مي گیرد.
در اين گروهها نقش ياری دهنده و ياری گیرنده به طور متناوب تغییر مي كند.
اين گروهها موجبات رشد فكری و افزايش اعتماد به نفس و حس مشاركت و همكاری در
زنان سرپرست خانوار را فراهم مي نمايند
فعالیت های اقتصادی كه اعضاء گروه دارند باعث كسب درآمد و بهبود نسبي سطح رفاه در
اين خانواده ها مي گردد.

ضرورت اجرای طرح
زنان سرپرست خانوار از جمله گروه های آسیب پذير
اجتماع هستند كه گاه عواملي چون طالق ،فوت و
اعتیاد همسر ،از كارافتادگي ،رها شدگي موجب

آسیب پذيرتر شدن اين طیف میشود.
افزايش حقوق مستمری بگیران چهار گروه زير فشار
مالي زيادی بر دوش سازمان دارد كه عبارتند از :گروه
زنان سرپرست خانواده ای كه همسر متوفي يا بیوه
هستند ،گروه ناشي از طالق و گروه دارای همسر از
كار افتاده و دختران خودسرپرست

207
از طرفي:

افزایش هزینه سازمان

306
دشوار شدن ایجاد اشتغال

چون فرد با آموزش یک مهارت و اخذ یک سرمایه کاری از طرف سازمان نمی تواند ،شغلی را ایجاد کند و در

شرایط حاضر چون هزینه ها باال رفته ،روند توانمندسازی سازمان نیز به طور محسوس کاهش یافته است

اهداف کلی
 فراهم نمودن زمینه های مشاركت خدمت گیرندگان در حل مسائل اجتماعي –اقتصادیمربوط به خود و فراهم نمودن زمینه مناسب جهت توانمندسازی مادی و معنوی جامعه
هدف.
 -باالبردن سطح اعتماد به نفس و تقويت روحیه همكاری جمعي و مشاركتي بین اعضاء.

 افزايش احساس كفالت در اعضاء گروهها و فراهم نمودن بستر مناسب جهت تامینآسايش روحي و رواني.
 فراهم آوردن زمینه هايي كه جمعیت هدف بتواند توانايي های بالقوه خود را بالفعل نمايد. -فراهم نمودن زمینه های مساعد جهت ارتقاء دانش و آگاهي خانواده برای شناخت بهتر

مشكالت خود و مشاركت در حل آنها.
 فراهم نمودن موجبات رشد شخصیت خدمت گیرندگان به منظور شناخت و درك بهتر ازخود و ايجاد رابطه سازنده و خالق با ديگر افراد جامعه.
 - -باالبردن سطح اعتماد به نفس و تقويت روحیه همكاری جمعي و مشاركتي بین اعضاء.

اهداف جزئی
 افزايش سطح درآمد اعضاء و ارتقاء سطح كیفیت زندگي خانواده های آنان. فراهم آوردن زمینه هايي كه جمعیت هدف بتواند توانايي های بالقوه خود را بالفعل نمايد. تالش در جهت كاهش هزينه های مالي دولت و جلوگیری از طوالني شدن وابستگي افرادبه حمايتهای اقتصادی مستقیم.
 تالش در جهت حل معضالت اقتصادی و مادی خود بدون تكیه بر منابع مالي دولت و رفعحوائج روزانه در قالب شیوه های همیاری.

•
•
•
•
•

نقش دولت
قانون اساسي برای دستیابي به اهداف توسعه پايدار و گسترش رفاه در افراد
تحت پوشش مؤيد تأمین رفاه اجتماعي برای آحاد جامعه است
 اصل 21 -بند"ه" و "و" ماده  9قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي.

 برنامه های توسعه چهارم و پنجم.مؤلفه های پیشرفت ،قدرت و عاملیت زنان در متن سیاست گذاری در برنامه
چهارم توسعه جمهوری اسالمي ايران به خصوص در مورد اقشار آسیب پذير
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فرایندهای اجرای طرح
ثبت گروه

حساس سازی جمعیت هدف

بهره گیری از توانایی
اعضاء و منابع اجتماعی
موجود و تشکیل دفتر
ثبت و ضبط مالی گروه

برگزاری جلسات توجیهی برای
فعالیت گروهی

انجام مصاحبه فردی با
داوطلبین عضو گروه

انتخاب فعالیت گروه
ثبت گروه و تشکیل دفتر
ثبت و ضبط مالی گروه

تشکیل پرونده گروه های همیار

گذراندن دوره های آموزشی
مرتبط

تشکیل اولین جلسه و تشریح اهداف ،کارکرد
و نقش گروه با مشارکت اعضاء

پیگیری و ارزشیابی پایش

•

روش اجرای طرح
مددکاران مجری طرح به عنوان تسهیلگران این فرایند ،اقدامات الزم را
انجام می دهند و پس از بررسی وضعیت و شرایط افراد تحت پوشش و
اخذ اطالعات  ،مصاحبه و سایر اقدامات الزم ،با برگزاری جلسات اطالع
رسانی ،به آگاه سازی و حساس نمودن افراد و خانواده های تحت پوشش

می پردازند و در مراحل بعدی شرایط تشكیل و فعالیت گروهها را با
مشارکت فعال داوطلبین عضویت در گروهها فراهم می آورند.

•

گروههای همیار با بررسی عالیق و توانمندی اعضا و شرایط بازار و انتخاب
آموزش و فعالیت و رغبت در کار و تولید و ارتباط مستمر با کارشناسان
بازاریاب جهت فروش و جذب مشتری تشكیل میگردند.

ذی نفعان اجرای طرح
 .1اداره سرمایه راه اندازی طرح را در قالب
وام و یا بالعوض پرداخت میگردد

 .2اعضای گروه با کارآفرینی ایجاد اشتغال و
درآمد میکنند
 .3شرکت آموزش ،نظارت ،راهبری و
بازاریابی را انجام میدهد
 .4بخشی در ابتدا مواد اولیه را تأمین میکنند
و سود میبرند
 .5برخی در حین کار ،کار مشاورهای می
دهند و بابت آن کارمزد میگیرند
 .6برخی در آخر ،بازار یابی میکنند و سود
میبرند

90%

الزامات ،پيش نيازها و امکانات الزم
شناسایی فرصتهای مناسب تولید و بازار

متناسب با نوع تولید اعضای گروه
ارائه طرح اقتصادی متناسب با امکانات و
برنامهها برای ایجاد گروه
ارائه آموزشهای مناسب و توانمندسازی
کمک به راه اندازی و تجهیز و توسعه گروه
رساندن گروه به شغلی باثبات و پایدار

90%

گامهای اقدامات اساسی در حوزه نظام همیار زنان

گام اول

گام دوم

گام سوم

طراحی نقشه راه و چارت

شناسایی ظرفیتها و

شناسایی حامیان و فعاالن

کاری و تقسیم وظایف

فرصتهای توسعه استان

در حوزه کسب و کار

نقشه راه نظام همیار

Economy

Business
ذبنفع

زنان و
دختران
سرپرست
خانوار

پیمانکار

کارفرما

ستاد

شرکت بیلگی سایار

اداره بهزیستی شهرستان

ستاد بهزیستی کشور

در قالب كلينيك
هاي مددكاري

One by one step
رابط

اجتماعي و

مجتمع های

کارفرما

مجتمع هاي

خدمات بهزیستی

ستاد بهزیستی استان

خدمات بهزيستي
خصوصي

ظرفیتها و فرصتهای توسعه استان
الف

01

باغات و زمینهای زراعی

ب

02

معادن گسترده

حاصلخیز
ح
04
همجواری با کشور های

خ
04
مراتع سرسبز و شرایط

همسایه

مناسب پرورش

ج

03

آب و هوای چهار فصل

د

04

آثار تاریخی و گردشگری

م
04
رودخانه ها و دریاچه و

نیروی کار جوان  ،متخصص و

تاالب های متعدد

با انگیزه

ن

04

قطب های فعالیت:
صنایع و
معاون

کشاورزی و
دامپروری

خدمات و
قناوری

گردشگری ،
هنر و صنایع
دستی

ظرفیتها و فرصتهای اجتماعی استان
فرهنگ ضعیف کار و ضعف مدیریت
شناسایی کارآفرینان فعال در زمینه های
مختلف کسب و کار و دعوت برای پشتیبانی
جلسات مشترک با صاحبان کارگاهها و
کارخانجات و دعوت به عنوان کارفرما
جذب نیرو و افراد پای کار
72
%

28
%

بهره گیری از ظرفیت ،تجارب ،توان علمی و عملی کارآفرینان ،نخبگان

از کجا شروع شود؟
به منظور تسريع و تسهیل در اجرای طرح "هیئت ارزيابي و نظارت بر طرح" ايجاد میشود

وظايف اعضا
شناسایی نفرات و گروهها
ارزیابی صالحیت نفرات
شناسایی و ارزیابی طرحهای
کسب و کار ارائه شده
نظارت عالی برعملكرد گروه

ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه
مهارتهای کسب و کار و مهارتهای
فردی و زندگی و اجتماعی و
پشتیبانی فكری

شرايط اعضا
داشتن سوابق کاری ،
حرفهای و تخصص
آشنایی مناسب با فضای
کسب وکار استان
آشنایی با کار آفرینان و
فعاالن حوزه کسب کار
توانایی تیم سازی و مدیریت
تیم

امضای تفاهمنامه با سازمان و مددكاران و مراكز مشاوره و مثبت زندگي و تسهیلگران و ...

اقدامات اجرایی هيت برای ایجاد گروه
آموزش دوره های آموزشی
مرتبط با کسب و کار

شناسائی فرد و آماده سازی طرح
توجیهی اولیه با همکاری وی توسط
هیات در شهرستان

تنظیم تصویب نامه های
ایجاد گروه و ابالغ جهت ایجاد
و ثبت گروه توسط هیأت

بررسی صالحیت و اهلیت فرد و
ارزیابی اولیه طرح توجیهی ارسالی
شهرستان در واحد استان

تشکیل پرونده اخذ یارانه و
تسهیالت براساس فرایند
بررسی و تصویب طرح

آماده سازی طرح تایید شده با
همکاری فرد توسط هیأت برای
تشکیل گروه
شناسایی و انتخاب مددجویان مستعد و
عالقمند جهت مشارکت در تیم کاری

انجام بازدید و نظارت فنی
توسط کارشناسان و هیأت

تنظیم و انعقاد تفاهمنامه با افراد جهت
عضویت و همکاری در گروه توسط هیت

پایداری شغل و کسب درآمد
مستمر و مکفی و خودکفایی
مددجو

ساماندهی طرح ها
فراخوان جذب کارآفرین

معرفی و ایجاد فرصتهای شغلی
معرفی و فروش محصوالت تولیدی

ثبت نام جهت فعالیت در طرحها
معرفی مشاغل و کسب و کارها

تشكیل پرونده گروه (صورتجلسات ،اقدامات ،مدارك اعضاء  ،مكاتبات و)...

مامورتهای اجرایی عبارت اندازه
Site One

Site Tow

برای روسا و کارشناسان
ادارات و مناطق استان در
خصوص طرح همیار دوره
آموزشی برگزار گردد.

جهت فرهنگ سازی و
شناسایی و جذب گروه
های جدید ،برنامه های
منظم فرهنگی و اطالع
رسانی اجرا گردد.

Site Three

Site For

با رابطین استان ،جهت
بررسی نقاط ضعف و قوت
و آسیب شناسی طرح ها
نشستهای هم اندیشی
برگزار گردد.

برای طرحهای اجرا شده
موفق مستند سازی و
برای طرح های جدید از
همان ابتدا فرایندسازی و
تولید محتوا انجام پذیرد.

الگوی « کارآفرین محور

برنامه های اجرایی ذیل الذکر پیشنهاد میگردد.

الف:

03

جلسات هم انديشي با فعاالن
حوزه های كسب كار بانوان

ب:

01

(حسب مورد)

(هرهفته دو
شهرستان)

04

نشست و هم انديشي دوستانه
با مجريان استان و آسیب
شناسي وبررسي نقاط ضعف
وقوت طرح راهبری

ج:
جلسه با مجريان شهرستانها و
بازديد و ارزيابي طرح ها

د:

(هرماه يك
مورد)

(پنجشنبه های
هر هفته)

02

جلسه با مجريان جديد و
كارشناسان واحد
خودكفايي شهرستانها و
بررسي طرحهای راهبری

دپارتمان های خدمات ما

الف:

03

دپارتمان آموزش و توانمنسازی

ب:

دپارتمان آموزش و
توانمنسازی

دپارتمان کارآفرینی و
اشتغال

04

دپارتمان کلینیک مشاوره

ج:

دپارتمان کارآفرینی و اشتغال

د:
دپارتمان کلینیک
مشاوره

دپارتمان خدمات
رفاهی

01

02

دپارتمان خدمات رفاهی

فلوچارت تشکيل گروههای هميار

حساس سازی و آگاه سازی جمعیت هدف

برگزاری جلسات توجیهي برای فعالیت گروهي

انجام مصاحبه های فردی با داوطلبین عضويت در گروه

دپارتمان آموزش
قبل از اينكه فرد به مجری معرفي شود نسبت به استعداديابي او
اقدام خواهد شد تا بتوان تعدادی دوره مقدماتي و آماده سازی جهت
كسب و كار آموزش داد و نیاز های آموزشي جهت توسعه كسب و كار
وی در آينده شناسايي گرديده و با كمك مربیان متخصص نسبت به

توسعه وی اقدام نمود.
اين امر باعث میشود نقاط ضعف و قوت افراد شناسايي شده و با

هدايت درست و اصولي وی موجب تاب آوری بیشتر در كسب و كار
گردد.

تشكیل اولین جلسه گروهي جهت آشنايي اولیه اعضاء با يكديگر و تشريح
اهداف ،كاركرد و نقش گروه با مشاركت اعضاء
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برای مجريان سه نوع آموزش مقدماتي ،مهارت آموزی و پايدارسازی بايد انجام
شود.
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الف -آموزشهای عمومي و مهارتهای پايه  :مهارتهای رایانه ،ارتباطات موثر و فنون
مذاکره  -خالقیت و نوآوری  -کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار  -خودباوری،استقالل
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برندسازی،

سامانه نیازسنجی ،آموزش و توانمند سازی:
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سخن آخر اینکه
راه اندازی گروه های همیار به منظور توان افزایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای توسعه
اجتماعی ،ظرفیت سازی ،ارتقاء خودباوری و کاهش آسیب های اجتماعی و تغییر رویكرد حمایتی به

توانمندسازی الزم است .عضویت در این گروه ها موجب عدم وابستگی به حمایت ها ،افزایش خوداتكایی
اقتصادی ،روانی ،اجتماعی زنان سرپرست خانوار و ارتقاء سطح آموزش و مهارت ها در ایشان می شود.
منافع و اهداف حاصل از راه اندازی گروه های همیار و آموزش و ترویج کارآفرینی صرفاً محدود به اشتغال
و راه اندازی کسب و کار نیست ،چرا که کارآفرینی به عنوان یک سبک از زندگی مطرح است که در
تمامی ابعاد زندگی فردی ،اجتماعی و سازمانی تک تک افراد جامعه کاربرد داشته و در صورت تبیین
صحیح موضوع به گروه های همیار به عنوان والدین ،شهروندان ،کارمندان ،مدیران ،مسئوالن و در نهایت
کارآفرینان آینده کشور ،در آینده نزدیک؛ به عنوان چرخ دنده های موتور توسعه اقتصادی کشور واقف
بوده و بهترین عملكرد را جهت حل مسائل و مشكالت مربوط به آنان خواهند داشت .و این یعنی تحقق
آرمان اتحاد ملی به منظور رسیدن به اهداف مشترك رشد و توسعه همه جانبه پایدار کشور.

زمانبندی پیشنهادی اجرای طرح

 تنظیم و امضای تفاهمنامه با سازمان و مددكاران و مراكز مشاوره و مثبت زندگي و ساير
 تهیه پوسترهای تبلیغاتي معرفي طرح "حساس سازی"
 اطالع رساني از طريق كانالهای ارتباطي و مراكز و مددكاران
 راه اندازی سیستم استعداديابي و دبیرخانه مكاتبات مربوطه
 تهیه و ارائه طرح كسب و كار توسط افراد و غربالگری اولیه طرحها
 بررسي و انتخاب طرحهای ارائه شده شهرستانها و انتخاب گروه های همیار
 برگزاری دوره های آموزش قبل و حین و پس از راه اندازی كسب و كارهای مورد نظر
 مشاورات الزم جهت تیم سازی و طراحي سیستم و شبكه های ارتباطي و فروش محصوالت
 راهنمايي و مديريت تولید و فروش و برندسازی تولیدات از طريق اينترنت و فضاهای مجازی
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