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 :خالصه سخن این که

حمایت و با هدف  1318استاد روزبه زنجان )موسسه خیریه روزبه(، در چهارم اردیبهشت سال پذیر های آسیبموسسه خیریه حمایت از زنان و خانواده

زن سرپرست خانوار تحت پوشش برنامه های  0111از بدو تاسیس تاکنون بیش از  تاسیس گردیده است که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان

اند  که گامی موثر در راستای مبارزه با فقر و آسیب های اجتماعی و شکستن زنجیره فقر در خانواده های زن  این موسسه بودهمهارت آموزی و توانمندسازی 

. تمرکز اصلی این موسسه در شهر زنجان است با این آرمان ما مقابله با فقر و آسیب های اجتماعی و حرکت در مسیر توسعه اجتماعی استسرپرست می باشد. 

د به کند تا با افزایش اعتماآوری صدقه( تالش میسازی )نه جمعآموزی و توانمندعالیت دارد. خیریه روزبه با استفاده از دو ابزار مهارتحال در سطح ملی نیز ف

فقر اجتماعی،  ای بدونهای توانمند سبب خواهد شد تا جامعهتالش در داشتن خانوادهشان قرار دهد. ، راهی نو در مسیر زندگیهانفس مددجویان و کارآیی آن

 فرهنگی و اقتصادی شکل گیرد. 
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 آغاز سخن  -1

های های خیریه نیز، بخشی از سازماندر این بین سازمانهای غیرانتفاعی زیادی در دنیا وجود دارند که در راستای منافع جمعی در حال فعالیت هستند. سازمان

اصلی  یی اجتماعی مشترکی دارند هستهکنند. شهروندانی که دغدغهرسانی میی مردم تالش و خدمتغیرانتفاعی )یا مردم نهاد( هستند که برای منفعت عامه

د واز کننداشت مادی کار میبدون چشم طورداوطلبانه وهو بهبود وضعیت جامعه ب ها برای انجام مسولیت اجتماعی خودهای خیریه هستند. آنتشکیل موسسه

ه های خیریپذیر استاد روزبه زنجان )موسسه خیریه روزبه(، از جمله موسسههای آسیبموسسه خیریه حمایت از زنان و خانواده هیچ تالشی فروگذارنیستند.

 یی ایران، در زنجان تشکیل شده است. زنان سرپرست خانوارجامعههای جامعهکاهش بخشی از چالش است که با تالش و پیگیری جمعی از شهروندان برای

خانواده و تالش برای هر چه بهتر شدن وضعیت  دهد با این وجود هدف اصلی تشکیل خیریه روزبه، ارج نهادن به جایگاهموسسه خیریه روزبه را تشکیل می هدف

های اجتماعی، فرهنگی ها با آموزشمادر و فرزند است. بازگرداندن عزت نفس و کرامت به خانوادهیعنی  ه دو عضو اصلی خانواده تر بها ضمن توجه بیشخانواده

ی از های ناشکاهش آسیب نخستانسان دوستانه وخیرخواهانه گام  هایهدفگفتنی است که برای رسیدن به  و کارآفرینی هدف تشکیل خیریه روزبه است.

.  استاد رضا روزبه یکی از شهروندان سرشناس زنجانی نیز در روزگار خویش، تالش برای بهبود استو توجه به افراد کم برخوردار و محروم مد نظر فقر بوده 

 نامی وی پس از گذشت نیم قرن از غروب زندگی جسمانی ایشان شد.وضعیت جامعه را هدف خود قرار داده بود و همین کوشش سبب ماندگاری و خوش

 ی خیریه در نظر گرفته شد. منظور استفاده از ردپای معنوی استاد روزبه و ادای وظیفه به این مقام ارجمند،  نام روزبه برای این موسسهبه

ه کردند. اساسنامگذاران روزبه برای تدوین اساسنامه این موسسه سخت و جدی تالش میهفتاد و هشت بیش از یکسال بود که پایههزارو سیصدو بهار سال 

سابقه بود و باید به تصویب مجمع هییت امنا و کرد که در نوع خود بیهای اجتماعی مطرح میموسسه خیریه روزبه، روش نوینی را برای مبارزه با فقر و آسیب

مندان نیک آمده از جان دغدغهای برانجام شد اراده 1318رسید. وقتی این مهم اتفاق افتاد و ثبت رسمی موسسه در چهارم اردیبشت ماه مراجع ذیربط می

ار و محروم را در زن سرپرست خانو پنج هزاررا آبیاری کند و به درخت تنومندی مبدل سازد که امروز بیش از  "روزبه"اندیش، شکل گرفت تا نهال کوچک 

 نیاز از کمک دیگران بوده زندگی آبرومند و مستقل خود را اداره کنند.ای بپروراند که بیسایه سار خود به گونه

 

 استاد رضا روزبه 1-1

محمود  به جهان گشود. کربالییای باتقوا و نامدار و در شهر زنجان دیده هجری شمسی، مقارن با زادروز امام رضا)ع(، در خانواده1311استاد روزبه در سال 

تاد های موفقیت استوان از رمزهای منحصر به فرد را می، او را رضا نام نهاد. تربیت صحیح و اصولی پدر و مادری دانا و مهربان با ویژگیخیّاط، پدر بزرگوار استاد

های شهر زنجان به نام توفیق به شغل شریف معلمی پرداختند. وی مدرسه روزبه دانست. ایشان دوران نوجوانی و جوانی را با موفقیت سپری کردند و در یکی از

جست تا جایی که برای خوردن  های عمر باید بهرهو معتقد از تمام لحظه بود سخت کوشی بهتر جامعه ن، برای آیندهگرا بودآرام و درونضمن در تمام عمر 

خطاب « رقداستاد عالی»کافی بود تا به معلمی تبدیل گردد که عالّمه طباطبایی در نوشتاری وی را حسرت روزهای گذشته زمانی باقی نماند. همین دیدگاه او 

عموم رفقای گرامی سالم اخالص "فرمایندنامه می، آن آفتاب علم و ادب غروب کرد. استاد در بخشی از وصیت1302ماه سال آبان 21نماید. در شامگاه دوشنبه 

گفتار  . رفتار و"ای من و هرگونه حقی که نسبت به من دارند بگذرند و از دعای خیر فراموشم نفرمایند. العذر عند کرام الناس مقبولهبنده را پذیرفته، از بدی

 های مختلفی به نام او تاسیس گردند. نامی استاد سبب شد تا موسسهو خوش

اردیبهشت  سوم دریازهای مردم جامعه را داشتند ی توجه و حل مشکالت و نهبا تالش شاگردان، دوستان و رهروان واقعی استاد که چونان استادشان دغدغ

رو با امید به یاری خداوند و عزم پذیر استاد روزبه زنجان ثبت گردید. باوجود مشکالت پیشهای آسیبموسسه خیریه حمایت از زنان و خانواده 1311سال 
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زاری کار شدند. هیئت امناء بودجه برگبهفر از بانوان برای تشکیل نمایشگاهی از کارهای دستی دستراسخ نیکوکاران، کار در یک اطاق کوچک شروع شد. چند ن

نام کرده بودند با استفاده از تعلیمات مدرسین و دو دستگاه چرخ خیاطی که برای ایشان تهیه شد را تأمین کردند و دو نفر از مددجویانی که ثبت نمایشگاه

ا تولید کردند که در همان روزهای نخست نمایشگاه به فروش رفت. قسمتی از درآمد حاصل از فروش نمایشگاه به مددجویان تعلق دوزی زیبایی رکارهای تکه

 .کیلو( گردید 01بندی سبزیجات )با ظرفیت روزانه های بعدی مانند یک واحد کوچک بستهگرفت و باقی آن صرف تأمین ابزارها برای طرح

 

 خیریه روزبههای موسسه آرمان 1-2 

کنیم و از مسیر اصلی )آموزش و توانمند سازی زنان دهند که در جهت درست حرکت میی قطبی، به ما این اطمینان را میچون ستارههای موسسه، همآرمان

ه خیریه روزبه بدین صورت های موسسه، هدف اصلی موسساندازی صریح و روشن از آرمانسرپرست خانوار( منحرف نشده و نخواهیم شد. برای داشتن چشم

 تعریف شده  و روشنی بخش راه سازمان قرار داده شده است.

 "1011گذاری اجتماعی و برترین الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ایران تا سال ترین کانون سرمایهبرجسته"

ریزی جهت دستیابی به ، برنامهی استراتژِی، ترسیم نقشههاهدف گذاریآینده موسسه را در  سال 11ترسیم شده است تا  1311این چشم انداز که از سال 

 دهد.ها و ... راهنمایی کرده و روندهای پیش روی موسسه را شکل میآرمان

 بیانیه مأموریت موسسه خیریه روزبه 2-2

"زنان سرپرست خانوار مبارزه با فقر و آسیب های اجتماعی در خانواده های آسیب پذیر از طریق آموزش و توانمندسازی " 

 ساختار سازمانی موسسه خیریه روزبه -2

 ها انجامی حضوری خود آنی خیریه روزبه با معرفی افراد امین موسسه و یا با مراجعهشناسایی زنان سرپرست خانوار که نیازمند کمک هستند در  موسسه

جا که هدف اصلی موسسه ضوری توسط افراد خبره پرونده تشکیل خواهد شد. از آنی حو مصاحبه شود. پس از حضور این عزیزان با تکمیل پرسشنامهمی

های آموزشی تشکیل خواهد شد و پس از کسب مهارت الزم از طریق کارگروه های آسیب پذیر است برای مددجویان دارای شرایط، کالسسازی خانوادهتوانمند

مختلف  هاییوران آموزش مددجویان در محیط کار واقعی انجام شده و در ضمن آموزش محصولشوند. دهای شغلی معرفی میکاریابی و حقوقی به فرصت

ی های مختلفی که دارد بخشی کوچکی از کمک هزینهها در شعبهشود. موسسه خیریه روزبه از فروش این محصول)غذایی، پوشاک و صنایع دستی( تولید می

های مختلفی استفاده های روزبه در روشل پرونده و بررسی نیازهای خانواده، کودکان خانواده نیز از حمایتچنین با تشکیکند. هممددجویان را پرداخت می

چارت سازمانی  2رسانی و در شکل های شناسایی و خدمتمرحله 1شود. در شکل می های این موسسه توسط خیرین تهیهکنند. بخش دیگری از هزینهمی

 است.  موسسه خیریه روزبه آورده شده
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 : شماتیک جذب و شناسایی و کمک مددجویان در موسسه خیریه روزبه1شکل 
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 : چارت سازمانی موسسه خیریه روزبه2شکل 

 

 

 

 های موسسه خیریه روزبهکارگروه 2-2

های این موسسه در شش کارگروه الف( مددکاری، ب( حقوقی و فعالیتهای واالی روزبه تمام یابی به هدفهای خیریه روزبه برای دستجهت انجام فعایت

 شود.کاریابی، پ( مدیریت کیفیت محصول، ت( ایمنی، بهداشت و محیط زیست، ث( آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، ج( روابط عمومی انجام می

 

 کارگروه مددکاری 2-2-1

های اجتماعی این موسسه،  هر ساله پذیرای افرادی است که برای بهبود شرایط فقر و آسیب به عنوان نخستین سنگر مبارزه با "روزبه"کارگروه مددکاری 

رسانی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شرایط مناسب را برای های موسسه در کمکدارند. این واحد با توجه به هدف "روزبه"های شان نیاز به کمکزندگی

وسسه های مترین بخشآورد. یکی از مهمهای حداقلی برای اشتعال فراهم میترین برخورداری از مهارترای کسانی با کمپذیرش افراد یا یافتن شغلی مناسب ب

ها و مشکل مراجعین و مددجویان گوش سپرده و تالش دارند تا با خیریه روزبه کارگروه مددکاری این موسسه است. بانوان همیار با سعه صدر به صحبت
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های نده، تقسیم بندی مددجویان در بخشهای مشاوره، تحقیق، تشکیل پرورا در جهت حل مشکالتشان یاری کنند. در عین حال تمامی مرحلهها راهنمایی آن

 گیرد. مختلف در این بخش صورت می

 

 حقوقی و کاریابی کارگروه 2-2-2

به خیریه روز های مهم این بخش موسسههای بازار کار از وظیفهپتانسیلها و پیگیری، راهنمایی، مشاوره  و حل مشکل حقوقی مددجویان و شناسایی ظرفیت

ها را به اند آنروز از مددجویان آموزش دیده و توانمند که در مرحله ترخیص از موسسه قرار گرفتهچنین کارگروه حقوقی روزبه با تهیه فهرست بهاست. هم

نیز پیگیر مددجویان معرفی شده به بازار کار جهت اطمینان از صالحیت کارفرما و شرایط کاری یر ی مسکند و در ادامههای شغلی پایدار معرفی میفرصت

 است.

 

 کارگروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست 2-2-3

1HSE  د قرار واحاست ،ی خیریه روزبه یک مرکز آموزش و توانمند سازی استتشکیل شده است. هرچند موسسه محیط زیست ایمنی و بهداشت، از سه کلمه

HSE شود. های مربوط میدر این موسسه سبب پایدار شدن فعالیتHSE است. حفظ و ارتقای سالمتی  علم و هنر تأمین باالترین سطح سالمت نیروی کار

ها ثهراد، پیشگیری از حادکارکنان و حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط کار سالم، انتخاب فرد مناسب برای هر کار، تطبیق کار با مقتضیات روحی و جسمی اف

ها و توجه به مشکالت کارکنان همه های مربوط به کار، تشخیص زودرس و درمان بیماریهای شغلی و غیر شغلی، آموزش بهداشت فردی و چالشو بیماری

، فردی مؤثر برای اجتماع باشد( هدف از تشکیل این ی سالمتی و رفاهای که هر فرد قادر باشد با برخورداری از بیشینهمشاغل و افراد وابسته به آنان )به گونه

ی سالم پردازد چرا که جامعههای محیط زیستی در جامعه میهای درون سازمانی این کارگروه زمانی را نیز به آموزشکارگروه در موسسه است. جدای از فعالیت

 ی سالم پرورش خواهد داد.خانواده

 

 کارگروه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 2-2-0

آموز و دانشجوی درحال تحصیل( به واحد آموزشی، گیرد معرفی فرزندان مددجو )دانشجو در واحد مددکاری انجام میهای مهمی که پس از پذیرش مدداز اقدام

آموزی( داشته باشد نیز به این لی )سوادآموزی یا مهارتپژوهشی و فرهنگی مؤسسه خیریه روزبه است. در صورتی که خود مددجو نیز نیاز به حمایت تحصی

دهد. های الزم را که دریافت مدارک از واحد مددکاری جهت تشکیل پرونده را انجام میدرنگ اقدامگردد. پس از معرفی، واحد فرهنگی بیواحد معرفی می

های آموزشی و درسی، مشاوره تحصیلی و خانوادگی برای خانواده مددجو السسپس امکان استفاده از واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی که شامل برگزاری ک

روشن، سایهنقاشیتاش، آموزشگاه زبان سرای گویش، آموزشگاه نقاشیمانند های همکار با واحد )های الزم برای موسسهنگاریچنین نامهگردد. همایجاد می

ای هشود. در حال حاضر با تالش همیار آموزشی در این واحد کالسبخانه و... ، جهت ارایه تخفیف ویژه انجام میهای ورزشی(، کتاامید و باشگاهی خانه آموزشگاه

احد های جدید این وشود. برگزاری کالس تئاتر و سخنوری یکی از فعالیتآموزان و دانشجویان برگزار میهای تحصیلی مختلف برای دانشمختلفی در مقطع

 آموزان بوجود آورده است. برای دانش است که نشاطی مضاعف

                                                           
1 Health, Safety and Environment 
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 کارگروه روابط عمومی 2-2-0

چنین شناسایی شود. همهای موسسه در کارگروه روابط عمومی خیریه روزبه انجام میها و فعالیترسانی رویدادها، محصولتباط مداوم با جامعه از طریق خبرار

و جذب همیاران و خیرین  یجهت حضور فعاالنه و شناساندن رسالت موسسه به آحاد مردم، شناسایها و رویدادهای ملی ها و جشنوارهها، همایشنمایشگاه

یل های این کارگروه در ذهای اعضای این کارگروه است. دیگر فعالیتی فعالیتهای موسسه طبق اساسنامه موسسه خیریه روزبه نیز نتیجهجهت پیشبرد هدف

 :آورده شده است

 شاراتی های انت)با همکاری با مطبوعات، رادیو و تلویزیون؛ فعالیت موسسه های ریزیها و برنامهها، سیاستها، دیدگاهها، ویژگیتحلیل و تشریح ارزش

 های داخلی؛ ساخت فیلم و تیزرهای تلویزیونی(ها و نمایشگاهو تبلیغی؛ مشارکت در برگزاری مجالس، گردهمایی

 های خبری و تبلیغاتی و به منظور تنظیم سیاست موسسههای ها و برنامهها، اقدامات، طرحوط به فعالیتآوری و تمرکز اطالعات و اخبار مربجمع

برگزاری مصاحبه  ؛هاحضور در گردهماییآوری هرگونه اخبار و اطالعات مورد نیاز؛ جمع، اتی و آماده نمودن اذهان عمومیهای انتشاراجرای طرح

 ها(القات عمومی؛ برپایی سخنرانی؛ بازدیدها و مالقاتبا وسایل ارتباط جمعی؛ برگزاری م

 های جمعیو ترتیب دادن نشر و انعکاس آن در رسانه موسسههای ها و پیامها، آگهیها، اطالعیهتهیه و تدوین اخبار، بیانیه 

 رسانی، انعکاس به مربوطه به منظور اطالعهای دستگاه بررسی مطالب مطرح شده در وسایل ارتباط جمعی و مجامع عمومی در رابطه با فعالیت

 هامسئولین و در صورت لزوم پاسخگویی به آن

 های تبلیغاتی و انتشاراتیانجام امور خطاطی و طراحی در زمینه 

 انجام تبلیغات داخلی در حوزه موسسه 

 های مطلوب و ئوالن موسسه به منظور اتخاذ روشها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محوله و ارایه نتایج حاصله به مسبررسی دیدگاه

 هاها و برنامهتدوین طرح

 و ایجاد آرشیو سمعی و بصری موسسههای تهیه عکس، اسالید و فیلم از فعالیت 

 های رسمیها و میهمانیها، نمایشگاهریزی جهت برگزاری سمینارها، کنفرانسمشارکت و برنامه 

  های موسسهدرارتباط با فعالیتتحلیل محتوای مطبوعات کشور 

 

 کارگروه سیستم مدیریت کیفیت  2-2-1

ها، پیگیری مداوم اجرای درست فرآیندها، پیگیری بهبود های اجرایی و دستورالعمل، جاری سازی روشISO9001های استاندارد  شناسایی و استقرار الزام

چنین این کارگروه برگزاری شود. همر کارگروه سیستم مدیریت کیفیت موسسه انجام میها و اطمینان از حصول نتایج مورد نظر دمداوم، تعیین شاخص

های این کارگروه سبب اطمینان های داخلی و همراهی تیم ممیزی جهت برگزاری ممیزی اصلی و پاسخگویی به تیم مزبور را نیز برعهده دارد. تالشممیزی

 سه است.ی روزبه در جهت پایداری موسخاطر برای خانواده

 جمعیت خانواده موسسه خیریه روزبه 2-3
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نش های بنیانگذارکران هدفرا برای پرواز در اوج بی کند. دورانی حساس که موسسهخود را سپری می سالگی و دو ی خیریه روزبه دوران نوجوانی بیستموسسه

 8 و با تالش نفر خیر همراه موسسه 011خانواده( در این موسسه به یاری تر زن سرپرست خانوار )درست 0111 بیش از آماده کرده است. در طول این مسیر

ها را به های روزبه )که نیت خیرشان آنی روزبه با در نظر گرفتن مشتریان محصولنفر کادر اداری در مسیر زندگی سالم و رفاه اجتماعی قرار گرفتند. خانواده

 هزار نفر دارد.  10از کند( جمعیتی بیشهای موسسه هدایت میشعبه

 

 های موسسه خیریه روزبهفعالیت -3

 توان درموردهای زیر نام برد:ی خیریه روزبه را میهای موسسهی فعالیتای از مجموعهچکیده

 و رسیدن  آموزش مهارت، توانمندسازی و فراهم نمودن امکانات الزم به منظور زندگی سالم برای افراد تحت پوشش تا رفع بحران، بازتوانی مجدد

 به خودکفایی اقتصادی

 ها و امکانات ویژه آموزش عملی و مهارتی ویژه مددجویانایجاد کارگاه 

 تلف های مخهای تقویتی، جبرانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در مقطعکمک برای ادامه تحصیل از مرحله سوادآموزی تا دانشگاه و برگزاری کالس

 تحصیلی برای مددجویان و فرزندان ایشان 

 ای تشخیصی و درمانی )معرفی به پزشکان هتأمین نیازهای بهداشتی و درمانی مددجویان با استفاده از نیروهای داوطلب متخصص و همیاری موسسه

 و مرکزهای درمانی همیار و تأمین کمک هزینه درمانی(

 کمک به بهبود وضعیت مسکن مددجویان و اعطای تسهیالت مالی ضروری مانند ودیعه مسکن 

 های حقوقی از افراد تحت پوشش در صورت تضییع حق قانونی آنانانجام حمایت 

 و مشاوره با هدف ایجاد محیطی سالم در خانوادههای مددکاری انجام فعالیت 

 های زندگی و فرزندپروریآموزش مهارت 

  تأمین جهیزیه و لوازم ضروری زندگی 

 های فرهنگی، اجتماعی و اخالقیهای آموزشی و تربیتی در رابطه با چالشتشکیل جلسه 

 تباطی و زندگی جمعیهای اربرگزاری اردوهای کوتاه مدت با هدف ارتقای روحیه و آموزش مهارت 

 های خدمات ارایه شده به مددجویانها جهت تأمین بخشی از هزینههای عملی و فروش آنهای حاصل از آموزشبرپایی نمایشگاه و فروشگاه محصول 

 ت یک از مبدا و بازیافعنوان نمونه تفک آموزش حفظ و نگهداری محیط زیست با اطالع رسانی و آگاه سازی مردم و اصالح رفتارهای محیط زیست )به

 کاغذ(

 های مشابههای عام المنفعه و همکاری برای راه اندازی موسسهبرقراری ارتباط با موسسه 

 های فرش و گلیم بافی، خیاطی، آشپزی، شیرینی پزی، پرستاری کودک و سالمند وایجاد اشتغال در زمینه ... 

 صورت فردی یا گروهی تا رسیدن به خودکفایی اقتصادیتولید و انجام فعالیت اقتصادی به تقویت خودباوری از طریق ایجاد اشتغال و تشویق به کارو 

 های مختلف غیرانتفاعی و خصوصی )آموزشی، مشاوره اجتماعی، ورزشی و تفریحی( و معرفی مددجویان برای استفاده از برقراری ارتباط با موسسه

 های به صورت تخفیفیخدمات این موسسه
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 موسسه خیریه روزبه آموزشی هایکارگاه 1 -3

های های آموزشی بازار محور است. کارگاهمحوطه اصللی موسلسله خیریه روزبه شامل امور بازرگانی، مدیریت، فروشگاه عرضه محصوالت خانگی و کارگاه   

 هستند.  ی، هنرهای دستیکارگاه آموزشی آشپزی، آماده سازی سبزیجات و صیفی جات نیمه آماده، قنادی، خیاطآموزشی بازارمحور شامل 

 .آورده شده است 0و  3 هاینمای کلی ساختمان اصلی شعبه مرکزی درشکلموقعیت و 

 

  
 موقعیت جغرافیایی ساختمان اصلی موسسه خیریه روزبه :3شکل 
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 1011نمای کلی ساختمان اصلی شعبه مرکزی موسسه خیریه روزبه زنجان در سال  :0شکل 

 

های آموزشی شامل کارگاه آموزش گیرد. کارگاهمددجویان به صورت جدی و مداوم انجام می موسسه، آموزش در محیط کار واقعیهای آموزشی در کارگاه

جات، کارگاه آموزش آشپزی، کارگاه آموزش قنادی، کارگاه آموزش خیاطی و بافندگی، واحد مددکاری، واحد آموزشی، پژوهشی و سازی سبزی و صیفیآماده

 در شهر است. فروش محصوالت موسسه فروشگاه 0فرهنگی و 

 
 های مهارت آموزی و توانمندسازی کارگاه  3-1-1 

 در این شده و نگهداری و تعمیرات نیز توسط خیرین متخصص انجام می گیرد. هیزات مورد نیاز توسط خیرین انجامتجهیز واحدها و خرید دستگاه ها و تج

ارت ها به صورت دستی بوده و کمتر از دستگاه استفاده می شود تا مددجویان نیز در آینده بتوانند از طریق هنر کارگاه ها انجام آموزش ها و یادگیری مه

 فراگرفته وارد بازار کار شوند.
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 موسسه خیریه روزبه فروش محصوالت هایشعبه 3-1-2

برای ی چهارراه دوم، شهرک کارمندان و سعدی شمالی است. های دیگر در سطح شهر، کوچمشکشعبه مرکزی، در ساختمان مرکزی واقع است و آدرس شعبه

 شده است. یاندازبان زینبیه غربی زنجان راهدر خیا« پوشاک به  » فروش محصوالت تولید شده در بخش کارگاه آموزش خیاطی نیز یک فروشگاه با نام فروشگاه

    

 رویدادهای مهم موسسه خیریه روزبه 3-2

وری پرهای زندگی و فرزندهای آموزشی ویژه مددجویان با محوریت مهارتشود کارگاهصورت منظم برگزار میی خیریه روزبه بهترین رویدادی که در موسسهمهم

های مختلف رویدادهایی ر مناسبتهای مختلف دها به بهانهها است. با این حال جهت افزایش کارآمدی این دورهمورد ساالنه( با هدف توانمندسازی خانواده 21)

 گردد. ریزی و اجرا میدیگری نیز به شرح زیر به صورت منظم برنامه

 

 مورد ساالنه( 11های ویژه یلدا، نوروز و ...) ها و نمایشگاهحضور در جشنواره 

 ( با همکاری  1برگزاری جشن کودک چندین سال پی در پی )ادسایر ارگان ها و سازمان های مردم نهسال 

 ( 11برگزاری رویدادهای مختلف اعم از رویدادهای محیط زیستی، رویدادهای فرهنگی )مورد ساالنه 

 جشن سمنو پزان در پایان زمستان هر سال 

 

ی خیریه روزبه های موسسهتر با جامعه برای معرفی دغدغههدف از برگزاری این رویدادها دادن نشاط و روحیه به همیاران و مددجویان و برقراری ارتباط بیش

 هایش هدایت نمایند.شوند تا همواره این موسسه را در مسیر واقعی هدفزیادی از این رویدادها همیاران روزبه در کنارهم جمع می است. در بخش

 

 موسسه خیریه روزبه و ماموریت ملی 3-2

های حاکم بر های آن در سطح ملی است و ویژگی ممتاز و ارزشلیتی فلسفه وجودی موسسه و نوع فعای روزبه نشان دهندهی خیریهماموریت ملی موسسه

سال گذشته تا کنون  21های این موسسه از گیری و هدف اصلی فعالیتکند. بنابراین ماموریت ملی موسسه خیریه روزبه که گویای شکلسازمان را تداعی می

 "پذیر از طریق آموزش و توانمندسازی زنان سرپرست خانوارهای آسیبماعی در خانوادههای اجتمبارزه با فقر و آسیب"ی ماموریت ی بیانیهاست، برپایه

های . الزم به یادآوری است که موسسه خیریه روزبه نخستین سازمان مردم نهاد است که فلسفه وجودی آن مبارزه با فقر و آسیبریزی و شکل گرفته استبرنامه

، شناسایی ریزی، ثبت موسسه خیریهگذاران این موسسه با این رویکرد اقدام به پایهزنان سرپرست خانوار بوده و بنیاناجتماعی از طریق آموزش و توانمندسازی 

 ها به بازار کار پایدار، نموده است.، آموزش و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و اتصال آنو جذب مددجو

 

 های موسسه خیریه روزبهموفقیت 3-3

ی فخر تمام ی بیست ساله )کودکی تا نوجوانی موسسه( مایهخانواده در مسیر داشتن یک زندگی سالم در طول دوره پنج هزاریی بیش از هدایت و راهنما

ی ما مهشوند و هتر میتر ادامه دارد چراکه همیاران روزبه روز به روز بیشچنان با نیرویی بیشی بزرگ خیریه روزبه است. این حرکت همهمیاران و خانواده
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کرد. در این مسیر و برای پایدار ماندن ها رقم خورده بود و دنیای زندگی همه را تاریک میای تاریک برای این خانوادهها نبود آیندهیقین داریم که اگر این قدم

  افزون گردد. هاوردهای زیر نیز به این موفقیت، نظم سازمانی سبب شد تا مهای موسسهفعالیت

 

 سیستم مدیریت کیفیتامه اخذ گواهین ISO9001:2015  

 شفافیت عملکرد و پاسخگویی 

 )سازمان دهی نیروهای داوطلب) به صورتی که تعیین کمیت کار داوطلبانه به عهده داوطلب و تعیین کیفیت آن با موسسه است 

 اخذ گواهینامه استاندارد تشویقی 

 اخذ مجوز فعالیت در سطح ملی 

  2 های تامین امنیت انسانیقالب طرح کمک بالعوض ژاپن برای پروژههمکاری با سفارت ژاپن درGGP  

 ایای آزاد از فنی و حرفهاخذ مجوز آموزشگاه فنی و حرفه 

 اخذ مجوز آموزش در محیط کار واقعی از سوی سازمان فنی و حرفه ای 

  است جمهوریزن سرپرست خانوار با همکاری دفتر امور بانوان ری 311مشارکت در طرح توانمندسازی 

 

 آینده نگری و خط مشی در موسسه خیریه روزبه-0

های زندگی و توانمندسازی مهارت از طریق آموزش خانواده در سیبهاآ خنر کاهش هدف با، بهروز دستاا پذیر سیبآ هایخانواده و نناز از حمایت خیریه موسسه

( نموده و خود را ISO 9001:2015وری، اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت )ای( کسب وکار، در راستای بهبود مستمر و افزایش بهره)مهارت حرفه

چه سبب نارضایتی مشتری و سایی خطرهای بالقوه برای کیفیت محصول و آندید پیشگیرانه دارد و بر شنا ISO9001:2015داند. متعهد به اجرای آن می

حلیل طور همه جانبه شناسایی، تها بهها تأکید دارد. در این سیستم ریسکهای پیشگیرانه به منظور کنترل آنشود و تعیین و انجام اقدامزیان برای سازمان می

سپاری شده، طراحی و توسعه محصول و غیره نمود کنترل تغییرات و کنترل ریسک فرآیندهای برون شوند و این مسئله در مدیریت طراحی وو کنترل می

کند. موردهای مهم یابد. در این چارچوب خیریه روزبه روشی برای شناسایی و ارزیابی ریسک و کنترل آن دارد و اثر بخشی این روش را همواره ارزیابی میمی

 اهد بود:ی راه آینده روزبه خوزیر نقشه

  

 های اجتماعیهای آسیب پذیر به منظور کاهش آسیبآموزش و توانمندسازی زنان و خانواده 

 بهبود فرایند آموزش در جهت توانمندسازی مددجویان به منظور دستیابی به محصول و خدمات با کیفیت و متنوع 

 افزایش توان رقابت و توسعه بازار و نفوذ در بازارهای جدید 

 ت منابع انسانی از طریق آموزش مستمر، افزایش انگیزه و مشارکت نیروهای داوطلب و جذب نیروهای انسانی توانمندتوسعه مدیری 

 ایجاد مشتریان وفادار و جذب مشتریان جدیدمندی مشتریانتالش در جهت افزایش سطح رضایت ، 

                                                           
2 Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) 
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 هاهای قانونی و سایر الزامحرکت در مسیر توسعه پایدار با تعهد به الزام 

  

ی نیروهای انسانی اعم از داوطلب، کارکنان و مددجویان، های بازنگری مدیریت و نیز همکاری همهمدیریت ارشد موسسه با انجام ممیزی داخلی و برگزاری جلسه 

نیاز بازنگری قرار خواهد گرفت. های زمانی مشخص مورد بازبینی و در صورت های الزم را ارزیابی خواهد کرد. این خط مشی در صورت لزوم و در فاصلهاقدام

استراتژی کمک به  3ها و آرمان اصلی موسسه خیریه روزبه باشیم. در شکل یابی به هدفهای موسسه شاهد دستی سطحامید است با بهبود مستمر در همه

 شده است.های مختلف موسسه آورده های اجتماعی در سطحهای آسیب پذیر جهت کاهش آسیبرشد و توسعه در خانواده

 
 ی موسسه خیریه روزبهها و مسیر آینده: هدف3شکل 

 

 بندیجمع -0

 سرپرست زنان توانمندسازی و آموزش است، اجتماعی هایآسیب رشد و بروز در مؤثر هایعامل از یکی فرهنگی و اقتصادی بعدهای در فقر کهاین به توجه با

 یشب اشتغال زمینه نمودن فراهم به کمک و آموزش با که دارد افتخار روزبه خیریه. است اجتماعی هایآسیب از پیشگیری روش بهترین خودسرپرست و خانوار

 نه هروزب خیریه هدف. بردارد آن از ناشی اجتماعی هایآسیب و فقر با مبارزه راستای در مؤثر گامی است توانسته خودسرپرست یا خانوار سرپرست زن0011 از

 داراها به دیگران کمک به نیاز بدون بتوانند مددجویان که طوری به است، مددجویان نفس عزت بازیابی به کمک و اشتغال آموزی مهارت که صدقه، آوریجمع

های دهد. این موسسه در نوع خود ویژگیی روزبه را نشان میی خیریههای موسسهی حاضر نمایی روشن )به صورت چکیده( از فعالیتمقاله. بپردازند خود زندگی
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ای آینده ی روزبه یقین دارند که قانون و مقررات صحیحهای مختلف خیریهای روشن را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. فعاالن بخشیکتایی دارد که آینده

ی راه نیز از های محکمی برداشته شود و در ادامهی هدف رقم خواهد زد. با این رویکرد تالش شده است تا در مسیر قانون، قدمپایدار را برای موسسه و جامعه

رینی در این موسسه سبب خواهد شد تا زودتر های نوین در آموزش و کارآفخواهند. استفاده از مدلگذاران برای رفع برخی از کمبودهای قانونی کمک میقانون

را هدف قرار داده )تمام جامعه( چنین آموزش و احساس نیاز به انجام مسئولیت اجتماعی در خیریه روزبه جمعیت دیگری های آن نزدیک شود. همبه آرمان

 کنند.تر استفاده میهای معنوی این موسسه بیشموهبت است. در این موسسه باور همه بر این است که هم همیاران روزبه و هم مددجویان روزبه از

 

 سپاس و قدردانی -1

زودی روزگار خوشی برای شهروندان ایران عزیز شکل فکران روزبه بهی تالش همی روزبه هستند. در سایهگزار تمام اعضای خانوادهنویسندگان این مقاله سپاس

 خواهد گرفت.

 

 

  

 

 

 


