
  حوزه تشکل هاي غیر دولتی و مشارکت اجتماعی
 

  توسعه کمی سازمانهاي مردم نهاد استان  :  الف
  

رشد که در مقایسه با کشور، خراسان جنوبی با  می باشد 515تعداد کل سازمان مردم نهاد و تشکل هاي غیر دولتی استان خراسان جنوبی  -

براساس آخرین ( .کشور را دارا می باشد 4در تعداد سازمانهاي مردم نهاد به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت رتبه  درصدي 44.5
  )آمار رصد اجتماعی کشور

را دا کشوري را9رتبه  در بین  استانداري ها ي کشورتعداد صدور مجوزپروانه فعالیت براي سازمانهاي مردم نهاد  نظراستانداري خراسان جنوبی از  -
 120، اداره کـل بهزیسـتی  سـمن  236استانداري و فرمانداري هاي تابعه ( مقایسه با مراجع استانی مجوز دهندهمی باشد و در 

کـه   درصد اسـت  43.2سهم استانداري ) سمن 39، اداره کل ورزش و جوانان سمن  120، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیسمن
  . باالترین سهم در صدور مجوز در استان می باشد

 : مقایسه درصدي سازمانهاي مردم نهاد با مجوز استانداري و فرمانداري هاي استان -

درصـد  و  فرمانـداري    8/15درصد ،  فرمانداري شهرستان بیرجنـد بـا     82/23درصد  و فرمانداري شهرستان فردوس  با  56/55استانداري با  -
  . در مقایسه  با سایر شهرستانهاي  استان  بیشترین  رشد  را داشته اند 10 – 9درصد نسبت به دولت  20سربیشه با  شهرستان

  . رشد داشته است  10و  9درصد    در دولت تدبیر و امید  در مقایسه با دولت  96/69سازمانهاي مردم  نهاد  استان با     -

بیشتر در حوزه هاي  اجتماعی و فرهنگی ، زنان و خانواده، محـیط زیسـت، اشـتغال و     استانموضوع فعالیت سازمانهاي مردم نهاد  -
  .   موضوعی را دارند درصد باالترین سهم 80.29 کارآفرینی می باشد که  حوزه اجتماعی و فرهنگی با 

درصـد ،   80.29اجتماعی و فرهنگی سمن هاي استان  در موضوعات امور  در خصوص موضوع فعالیت سازمانهاي مردم نهاد استان، -
  .درصد کمترین موضوع فعالیت سمن هاي استانی بوده است 0.98بیشترین موضوع فعالیت سمن ها و امور عمرانی با 

درصد و میزان مشارکت بانوان در ثبت تشـکل   61 سهم جامعه مردان در تاسیس تشکل هاي استانیگرفته مطابق بررسی آماري صـورت   -
  . بوده است درصد39هاي استانی  

میانگین آماري اعتماد و مشارکت سـازمانی در کـل کشـور    با عنایت به اطالعات ارائه شده مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور  -
  .درصد است 83.1می باشد که سهم استان خراسان جنوبی باالتر ازمیانگین کشوري و  73.89

  توسعه کیفی سازمانهاي مردم نهاد استان  :  ب
: قدامات انجام شده در حوزه تشکل ها و مشارکت اجتماعی در سالجاريا  



برون سپاري قالب دستگاههاي اجرایی و واگذاري امور به سازمانهاي مردم نهاد در برنامه از  192 با احصااستفاده از ظرفیت سازمانهاي مردم نهاد 
  فعالیتهاي فرهنگی و اجتماعی

و جلسه در فرمانداري هاي سراسر استان   40و حمایت از سازمانهاي مردم نهاد استان به تعداد  تقریبیبرگزاري مستمر جلسات شوراي توسعه  -
 مصوبه  شوراي توسعه و حمایت  112

در بهبود عملکرد سازمانهاي مردم نهاد استان به صورت  اجراي طرح آموزش مبتنی بر تخصصی سازي و توانمند سازي -
ساعت آموزشی در بستر فضاي مجازي و  2000و برگزاري بیش از  سازمان مردم نهاد 20ارائه خدمات آموزشی به همت  مجازي با 

 پمفلت آموزشی 1000توزیع 

و رصد  سازمان مردم نهاد فعالیت آنان مورد ارزیابی  92اجراي طرح ارزیابی و پایش تشکلهاي استان از طریق سامانه واحد که تاکنون  -
  . ه استقرار گرفت

  : اقدامات انجام شده در حوزه تشکل ها و مشارکت اجتماعی در راستاي کنترل و کاهش بیماري کرونا ویروس

با هدف فقر زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان  مرکز خیریه و مراکز نیکوکاري وابسته به نهادهاي حمایتی 68فعالیت   -
 اجتماعی

به مراکز تحت پوشش  میلیارد ریال 35استان توسط استاندار محترم از محل اعتبارات استانی بالغ بر کمک به نهاد هاي حمایتی  -
 )ره(میلیون ریال به مراکز تحت پوشش کمیته امداد امام8295بهزیستی و همچنین مبلغ 

روحی ایجاد شده از شیوع انجام برنامه هاي مشورتی و مشاوره اي براي کمک به سالمت روان درجامعه با توجه به بحران هاي  -
 ماهه دوم سال 6نفر در  3000بیماري کرونا با هدف آموزش بیش از 

توزیع اقالم بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده در شهرستانهاي بیرجند ، زیرکوه ، قاین ، سرایان ، فردوس ، درح توسط سازمان  -
 هاي مردم نهاد فعال جوانان

در شهرستانهاي استان و خانه سالمت  11ماعی در کنترل بیماري کرونا ویروس از طریق تشکیل توسعه سالمت و همراهی تشکل هاي اجت -
  واگذاري امور مدیریتی خانه هاي سالمت استان به سازمانهاي مردم نهاد

 .ساعت نفر را آموزش داده اند 2000بیش از  4030سازمان مردم نهاد با همکاري سامانه  8 : خدمات مشاوره اي و روانشناختی -
  40همکاري بیش از با   برگزاري رزمایش مهربانی با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه و آسیب دیدگان ناشی از بیماري کرونا -

  ته معیشتیهزار بس 10توزیع نفر ساعت در  3600سازمان مردم نهاد با حضور 

هزار ماسک رایگان در 3 40سازمان مردم نهاد در سطح استان و توزیع بیش از  19توسط )لباس محافظ فردي(تولید ماسک  و گان  -
 شهرستانهاي مرزي ، زیرکوه، نهبندان، قاین، سربیشه 

و لوازم تحریر به بهداشتی ي هزار کاال 15و همچنین اهداي بیش از  هزار اسباب بازي به کودکان محروم 4000توزیع بیش از  -
 شهرستانهاي نهبندان، خوسف 

  )میلیون تومان 180( کمک به سازمانهاي مردم نهاد فعال در کنترل و مدیریت بیماري کرونا  ویروس -


