باسمه تعالی

طرح توانا
توا نمند سازی وتوسعه کسب کار و اشتغال مولد و پایدار

مقدمه :
صندوق ذخیره بسیجان به عنوان یک نهاد حمایتی و اقتصادی موظف به خدمت رسانی حداکثری به بسیجیان عضو می باشد لذا با
استناد به اساسنامه و برنامه پنج ساله مصوب صندوق ،به منظور مشارکت بسیجیان در فعالیت های اقتصادی و توانمندسازی
وایجاد زمینه حضور موثر اعضاء در بازار کار مولد و پایدار  ،طرح توانمند سازی و توسعه کسب کار و اشتغال مولد و پایدار
بسیجیان(طرح توانا ) به شرح زیر اجرا ء می نماید .
فصل اول کلیات :
 -1تدابیر و مستندات :
الف :بند های 1و  5و 20سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
ب :بند الف ماده سوم اساسنامه صندوق ذخیره بسیجیان
پ :برنامه پنج ساله صندوق ذخیره بسیجیان (راهبرد های هشتم و نهم پنج ساله جذب  ،خدمات رسانی و
توانمندسازی یک میلیون بسیجی صندوق ذخیره بسیجیان مصوب هئیت امنای صندوق )
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هدف طرح :

ایجاداشتغال مولد و پایدار از طریق حمایت وپشتیبانی از توسعه  ،راه اندازی و ماندگارسازی کسب کارهای خانگی وکوچک با
استفاده از بسترهای مزیت نسبی موجود استانی و کشور
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منظور ها :

 -1توسعه خود اشتغالی و رفع نیازمندی ها ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی برای اعضای صندوق
 -2کمک در ایجاد شبکه حمایتی و پشتیبانی توسعه کسب کار و اشتغال مولد
 -3کمک به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
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 -4کمک به توزیع عادالنه ثروت در جامعه
 -5کمک به حفظ انسجام خانواده ها
 -6رفع معضل بیکاری و فعال نمودن خالقیت ها وتوانمندسازی اعضاءبرای ایجاد خوداشتغالی
 -7خلق مزیت های نسبی جدید از ارج نهادن به خالقیت و نوآوری
تسهیلگری وهم افزایی برای بسیج ظرفیت ها نیروهای مسلح  ،دولتی  ،نهاد های انقالبی و سازمان های
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مردم نهاد در جهت توسعه کسب کار و اشتغال اعضا ء صندوق
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تعاریف :

-1

مدیر اجرایی طرح  :شخصی حقیقی است که مسئولیت اجرای طرح را درمناطق هدف برعهده می گیرد
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 :شخصی حقیقی است با دانش و مهارت انجام فعالیت های اقتصادی و

مشاوراجرایی کسب کار

اجتماعی که مسؤولیت ایجاد ،استقرار ،راهبری و پشتیبانی از طر ح های را مناطق هدف برعهده دارد.
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طرح کسب و کار  :سندی است که فرد را با تمام عناصر درونی و بیرونی مربوط به فعالیت

کارآفرینانه آشنا می کند و برتصمیم گیری ها و فعالیتهای سه سال اول منتهی به محصول نظارت دارد  .طرح
کسب و کار معموال مجموعه ای ازبخش های کاربردی مانند بخش بازاریابی ،مالی ،تولیدی و منابع انسانی است.
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توانمندسازی اقتصادی  :فرآیندی است که افراد یا گروه های هدف را قادر می سازد تا دسترسی و کنترل

بیشتری بر منابع داشته و بتوانند بر شرایط پیرامون خود تاثیر بیشتری بگذارند .
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کارآفرین :کسی است که دارای قدرت درک باالست و توانایی پیداکردن خأل و فرصت ها را دارد و می

تواند در جامعه از طریق پرورش ایده و تبدیل فکر خود به یک محصول یا خدمت جدید ،که مشخصۀ اصلی آن
نوآوری و خلّاقیت است ،از هیچ ارزش آفرینی کند.
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صندوق پشتیبان ا شتغال  :صندوق قرض ا لحسنه ا ی ا ست که با عضویت ا عضای گروه تخصصی

توسعه اشتغال و تحت نظارت کارگروه توسعه اشتغال مناطق هدف تشکیل می گردد.
 -7پشتیبان طرح :شخص حقیقی یا حقوقی است که در چارچوب شرح خدمات قرارداد مورد توافق با صندوق  ،از
زنجیره تولید و فروش محصوالت(شامل تامین و تحویل نهاد ه های تولید ،آموز ش های فنی،نظارت بر فرآیند
تولید و خرید تضمینی محصوالت) طر ح های ا شتغا لزایی موردنظرا ین طرح پشتیبانی می کند.
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ال بصورت فردی یا با تعداد کمی نیروی انسانی ،قابل انجام بوده و
 -8مشاغل خرد  :منظور مشاغلی است که اصو ا
برای راه اندازی به تامین مالی خرد احتیاج دارد.
 -9مشاغل خانگی  :آن دسته ا ز فعالیت هایی ا ست که توسط عضو یاا عضا خانواده در فضای مسکونی در قالب
یک طرح کسب و کار،بدون مزاحمت و ایجاداخالل در آرامش واحد های مسکونی هم جوار ،شکل می گیرد و
منجربه تولید خدمت و یا کاالی قابل عرضه به بازار خارج ا ز محیط مسکونی می گردد.
 -10شبکه کسب و کار  :شبکه هایی از تولیدکنندگان متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که در بستر ارتباط و
تکمیل فعالیت های همدیگر به تولید وعرضه تعدادی کاال و خدمات می پردازند و با چالش ها و فرصت های
مشترک مواجه هستند.
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نهاد مجری :نهادی است که توسط اعضا و با مشارکت صندوق تشکیل می شود و امور اجرایی مربوط به

پروژه های توامندسازی تامین معیشت پایدار اعضاء را بر عهده داشته و حمایت های مالی و تسهیلگری صندوق از
طریق آن نهاد ،عملیاتی می شود.
 -12کارگروه توانمندسازی و اشتغال  :منظور ،هماهنگی  ،تصویب و نظارت برراه اندازی و پایدار سازی وا ستمرار طرح
های ا شتغال زایی توانا و جلب مشارکت اعضاء در طرح های مذکور ،کارگروه توانمنتد سازی  ،توسعه کسب کار و
ایجاد ا شتغال پایدار و مولد با شرح وظایف مشخص (پیوست ) ،در صندوق تشکیل می گردد.
فصل دوم  -جامعه هدف و دامنه زمانی و مکانی
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جامعه هدف  :اعضای صندوق و خانواده آنان در سراسر کشور می باشند

 -2دامنه زمانی  :بازه زمانی اجرای برنامه حمایتی و توانمند سازی در توسعه کسب کار و اشتغال مولد صندوق در هر
منطقه هدف ،تا حصول به توانمندی عضو
 -3مکانی  :اعضای واجد شرایط صندوق و خانواده آنها سراسر کشور
 -4ویژگی های اعضای جامعه هدف منتخب
 .1جوانان و افرادی که توانایی کسب آموزش و کار دارند.
 .2افرادی که توانایی انجام امکان فعالیت درآمدزارا با مزیت رقابتی دارند
 .3کم توان مالی برای دیافت تهسیالت بانکی
 .4دارای محدویت های جسمی
 .5توانمنددر ایجاد تحرک اقتصادی در سایر اعضای هدف
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 -5معرفی مختصر طرح :
بمنظور ایجاد اشتغال مولد و پایدار در جامعه تاکنون در دنیا مدل های کسب کار مختلف و متنوعی ارائه شده است  .ایده
محوری راه اندازی و ماندگاری کسب کار های خانگی و کوچک با توجه به ویژگی خاص توان اشتغالزایی در همه مکانها و
برای هر انسانی و نیز سرمایه بر ی کم و تولید با قیمت تمام شده بسیار پایین از جمله مدلهای است که برای شرایط امروز
کشور ما میتواند بسیار کارساز باشد  .حوزه فعالیت طرح توانا شامل سه حوزه گسترده مرتبط با راه اندازی و
ماندگارسازی کسب و کار ها وکمک به تولید وپشتیبانی ازمشاغل تولیدی خانگی و کوچک بخصوص در بخش کشاورزی ،
صنایع تبدیلی و بسته بندی است .
طرح در دو فاز مطالعاتی و اجرایی انجام می گردد که در فاز مطالعاتی ابتدا بر اساس پتانسیل سنجی منطقه ای نیازهای
اولویت دار روستا و شهر برای راه اندازی کسب و کارهای خانگی و کوچک نوآورانه شناسایی شده و سپس فعالیت اجرایی
در جهت پیاده سازی کسب و کارها بر مبنای منابع مالی موجود و در اختیار شکل می گیرد .در این طرح اعضای صندوق
در کنار کارآفرینان بسیجی و محلی تحت نظارت و سرپرستی اجرایی مشاوران اجرایی مستقر در هر استان و شهرستان و
نظارت (مدیر اجرایی طرح در تهران ) شناسایی و سپس در حوزه مورد نظر دارای اولویت توانمند می شوند تا قابلیت
سرپرستی فعالیت خویش فرمایی را داشته باشند .افراد صاحب فعالیت خویش فرمایی در نهایت پشتیبانی ثانویه ای در
قالب خدمات مشاورهای با هدف هدایت کسب و کار نوین شکل گرفته را خواهند داشت تا کسب و کار ایجاد شده بتواند
پایداری الزم را داشته باشد.
فصل سوم  -مراحل اصلی اجرا:
ایجاد زمینه الزم برای ورود اعضای عضو صندوق ذخیره بسیجیان به چرخه توسعه از طریق گام های زیر به ترتیب انجام
می شود .

گام اول :استقرار نظام مدیریتی اجرای طرح و همراه سازی ذینفعان (مدیر طرح  ،مشاوران اجرایی  ،کار گروه
اشتغال و)..

گام دوم  :شناسایی و استعداد یابی و آماد ه سازی محیط و و احراز اهلیت متقاضیان اشتغال و پشتیبانان
گام سوم  :شناسایی ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی مناطق هدف(با محوریت کسب و کارهای خانگی
 ،کوچک)
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گام چهارم  :تعیین نوع کسب و کارها ،تهیه و تصویب طر ح های توجیهی
گام پنجم  :آموزش فنی و مهارتی متقاضیان اشتغال(آموزش مستمر)
گام ششم :تشیکل کمیته توسعه اشتغال استان
گام هفتم  :تأمین مالی و اعطای تسهیالت به طر ح های اشتغا لزایی
گام هشتم  :تعیین سازوکار اجرایی نهادی ( ایجاد صندوق و تعاونی و)..
گام نهم  :پایدارسازی طر ح های اشتغا لزایی ( ایجاد زنجیره تأمین و ارزش )
گام دهم :پایش ،ارزیابی وضعیت طر ح های اشتغالزایی را ه اندازی شده (نظارت مستمر بر کلیه مراحل انجام
کار) مستند سازی
 -2روند کلی اجرای طرح توسعه کسب کار و اشتغال پایدار اعضای صندوق ذخیره بسیجیان در یک نگاه:

توامند سازی و اشتغال
پایدار

پایش و نظارت
بر طرح ها

بازایابی و
فروش
محصوالت
تولیدی (پشتیبانی)

ارتقا ء مهارت های شغلی
و کسب کار (آماده سازی
شغلی )

اجرای طرح های کسب
کار

استعداد یابی
و مشاوره
شغلی

نیاز ستجی
فضای کسب کار
(مطالعاتی)

فراخوان ثبت نام و شناسایی و سته
بندی مشاغل و شناسایی دارای شغا
و غیر شغل و دریافت ایده ها و طرح
ها

 -3فرایند اجرایی و ضوابط حمایت و توامند سازی اعضا ء
الف  -انواع خدمات حمایتی و توامند سازی
 .1طراحی و اجرای نرم افزار های آموزشی در حوزه کسب کار
 .2کمک هزینه تهیه برگزاری دوره های آموزشی مجازی و غیره مجازی ( فنی حرفه ای) و تهیه بسته های آموزشی مجازی
و غیر مجازی وکسب کار
 .3کمک هزینه برگزاری کارگاه های آموزشی و توامند سازی اعضا ء
 .4کمک هزینه استعداد یابی اعضا در حوزه کسب کار
 .5زمینه سازی و حمایت در برگزای جشنواره ها  ،نمایشگاه و بازیابی و فروش محصوالت
 .6کمک هزینه تشویق کار آفرینان موفق اعضا ء
 .7کمک هزینه استفاده از خدمات مشاوره کار آفرینی و اشتغال
 .8کمک هزینه مطالعات نیاز سنجی کسب کار
ب -تسهیل فرایند اشتغا لزایی و بهبود وضعیت کسب و کار
 .1تسهیلگری و کمک در صدور مجوز ها
 .2تسهیلگری وحمایت دراستفاده از ظرفیت جامعه ،نیروهای مصلح و نهاد های انقالبی و دولت و ..در اشتغال زایی و
فروش محصوالت اعضاء
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 .3کمک به تأمین مالی فردی وگرو هی جامعه هدف
 .4کمک در بخشی از تآمین سرمایه  ،از طریق اعطای تسهیالت راه اندازی و توسعه کسب کار (تامین تجهیزات و مواد
اولیه الزم و ) ...در حوزه کسب کار
 .5سرمایه گذاری از طریق پروژه های مشارکتی با اعضا ء در تکمیل زنجیره تولید و اشتغال

 -4شرایط عمومی استفاده از طرح
 .1عضویت در صندوق /باشگاه سحاب
 .2ثبت نام در سامانه شتاب و تکمیل صفحه کاربری
 .3بارگذاری کامل مدارک و طرح ها
 .4ثبت نام در طرح کسب کار و اشتغال زایی
 .5در خواست توسعه کسب کار یا اراه اندازی
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درصورت لزوم شرکت در آزمون استعداد یابی
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