
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

 های رسمی و غیر ثبتی کسب و کارتعاونی شناسنامه 

 

 مقدمه

انجام برای دستیابی به منافع مشترک مشابه ق با ویژگی ها و عالی ای از افرادمشارکتی است که عده ،تعاونی

کار  کنار یکدیگر اعضا در فرایند تولید در این نوع تعاونی .کنندکمک می به یکدیگرو در حقیقت  می دهند

 سهم خواهد داشت.ام می دهد جمی کنند و هر کسی به اندازه کاری که ان

صنایع دستی ساروق، هنری دستان و لبنیات  به نام های: توانسته سه تعاونی غیر ثبتیسپهر تاکنون  بنیاد

 ان را راه اندازی کند.جقومن

بهبود معیشت و احیا هنر نقش دوزی های سنتی با کمک بانوان تعاونی صنایع دستی ساروق با هدف 

د محصوالت کاربردی و فروش روستایی راه اندازی شده است که به توانمندسازی بانوان کمک کرده و با تولی

 کند.می یان کمک آن ها به اقتصاد و معیشت روستای

و  ندازی شدهارآفرینی مدارس راه اتعاونی هنری دستان با کمک تعدادی از فارغ التحصیالن طرح اتاق ک

 ها فراهم کرده است. فرصت تولید و طراحی سفال را برای آن

 و است. کرده کمک بانوان توانمندسازی به و شده اندازی راه روستایی بانوان کمک قومنجان با لبنیات تعاونی

 .کندمی  کمک یانروستای معیشت و اقتصاد به آن ها فروش و وریفرآ محصوالت تولید با

 

 طرح مساله

کسب و کارهای خرد برای ورود به بازار بزرگتر و جذب مشتری بیشتر نیاز دارند بین افرادی که در یک 

از طرفی، افراد  .توانند تولید بیشتر داشته باشندزمینه مشخص کار می کنند هماهنگی هایی ایجاد شود تا ب

زیادی در محالت کم برخوردار هستند که چنانچه در مسیر توان افزایی قرار گیرند، ظرفیت های آنها شکوفا 

 شده و می توانند در بهبود شرایط خود و محیط اجتماعی موثر باشند. 

انمندسازی تو ،یند کارهای گروهیدر فرآ و کار استسپهر توانمندسازی از مسیر کسب و ماموریت بنیاد

 تر انجام می شود. تسهیل شده و موثر

 راه اندازی تعاونی های رسمی و غیر ثبتی کسب و کار مزایای زیر را برای گروه هدف دارد:

 کار گروهیتمرین  .1

 تماعی جهای فردی و ا ارتقا مهارت .2

 و ارتقا ظرفیت های فردی و گروهی توانمندسازی .3

 

 

 



 

 ذی نفعان اصلینیازهای 

 افرادی که امکان و شرایط راه اندازی تعاونی را دارند، نیازهای زیر را دارند: 

تعاونی  )باید برای تشکیل و تسهیل تصمیم گیری اعضا و تدوین قوانین و مقررات تعاونی تشکیل -

 (.صورت گیرد جمعیتصمیم گیری 

نیاز است یک تسهیلگر  ی تعاونیرای رفع چالش ها)ب و فعالیت تعاونی گروهی کار چالش هایرفع  -

 (.همراه اعضای تعاونی باشد

هت ادامه کار و جهایی دارند که بعد از راه اندازی دیریت کسب و کار و تولید هم نیازتعاونی ها در زمینه م

 رفع مشکالت تولید، به مرکز خدمات و مشاوره کارآفرینی سپهر معرفی می شوند. 

 

 بالقوه ذی نغعان اصلی و

 با توانایی های مکمل و مشترک روستاییبانوان  -

 هنرستان ها فارغ التحصیالن -

 

 و روش اجراراه حل 

در شرایطی که امکان ایجاد تعاونی وجود دارد این موضوع با افراد مطرح می شود، تجربه تعاونی های دیگر 

ها قرار می گیرد و یا برنامه ریزی می شود که از تعاونی های راه اندازی شده بازدید انجام شود.  در اختیار آن

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با رای  اعضای تعاونی مشخص می شود و اهداف و ماموریت تعاونی و سپس 

مشاوره و نظارت بر  .اساسنامه ای برای تعاونی طراحی می شود اعضای تعاونی انتخاب می شوند و همچنین

 پیگیری و نظارت مستمر انجام خواهد شد. ،است و تا یک سال پس از راه اندازیتعاونی به عهده تسهیلگر 

  

 ارزش پیشنهادی

 تسهیلگری برای راه اندازی  تعاونی های رسمی اما غیر ثبتی -1

 پشتیبانی از تعاونی بعد از راه اندازی -2

 

 

 


