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 (دوم)بخش "شرح خدمات تسهیلگران میانی در راه اندازی مراکز توسعه محله"

 مند باشیم؛عالقهگام سوم؛ به دنبال افراد معتمد، تأثیرگذار و 

ستی از افراد معتمد، تأثیرگذار و عالقه       -3-1 سایی و تهیه لی شارکت فعال در بازآفرینی محله؛ که طی فرآیندهای   شنا مند به م

 اند.گام های اول و دوم، شناسایی شده

 امنا و نهادهای اجتماعی فعالهای اجتماعی بالقوه افراد شناسایی شده و مشورت با هیئت  ها و مهارتتحلیل میزان توانایی -3-2

 در محله برای گرفتن تأیید و ارزیابی مقبولیت اجتماعی آنان

 های تخصصی الزمجلب موافقت و مشارکت افراد منتخب  برای تشکیل مرکز توسعه و سایر کارگروه -3-3

 سازی کنیم.گروه -گام چهارم

 نهای آناموجود و فعال در محله و امکانسنجی استفاده از ظرفیتتحلیل حوزه فعالیت نهادهای اجتماعی و غیراجتماعی  -4-1

 های بازآفرینی محله هدفهای تخصصی جدید مورد نیاز در چارچوب اهداف و برنامهنیازسنجی تشکیل کارگروه -4-2

 ذیل آناندازی مرکز توسعه محله و کارگروه های در خصوص راه  -3-3با افراد منتخب در بند  برگزاری نشست -4-3

ت آنها با های فعالیهای تخصصی ذیل آن و تعیین حوزه  نویس اساسنامه مرکز توسعه محله و کارگروه   تنظیم و تهیه پیش -4-4

 کمک افراد منتخب و داوطلب

 ها مندی اعضای داوطلب و منتخب بر ای عضویت در گروهتحلیل ظرفیت، توانایی و عالقه -4-5

 

سم  اندازی ر ببرمم؛ گروه را وارد چرخه تواناساز و مادگیری تعامی  کنیم؛ راهظرفیت گروه را باال –گام پنجم 

 مرکز توسعه محیه

 مادگیری تعامی  -5-1

 ها و نهادهای تشکیل شدههای ذیربط به کارگروهها و ارگانیادگیری امور و فرآیندهای اداری، حقوقی دستگاه -5-1-1

سعه محله و کارگروه      یادگیری موضوع و ابعاد بازآفرینی  -5-1-2 سند بازآفرینی محله به مرکز تو شارکتی  شیوه تدوین م ای هو 

 تخصصی

 تدومن شناختنامه محیه -5-2

در این بخش، نقش و وظیفه مرکز توسعه محله، همراهی و هماهنگی با تسهیلگران میانی در سنجش وضعیت محله است. 

ها و اطالعات مبتنی بر آوری و بروزرسییانی دادهاین بخش، جمعالزم به توضیییا اسییت، عمده وظایک مرکز توسییعه محلی در  

 های عمیق و اکتشافی است.های میدانی و پر کردن پرسشنامه و مصاحبهپیمایش و بازدیدهای محلی، برداشت

های اسالمی شهر و روستاها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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های  ها( جامعه محی  از طرمق برگزاری کارگاه     نیازسنننج ، ظرفیت سنننج  ا شننناخت دارام        -5-3

 مشارکت 

ها و نمایندگان منتخب ی وضیییعیت محله هدف و نیازسییینجی از جامعه محلی و تهیه لیسیییتی از نیازها و برنامهارزیاب -5-3-1

 های مشارکتی توسط مرکز توسعه محله و با کمک تسهیلگران میانیپیشنهادی آنان از طریق برگزاری کارگاه

سییانیو و نیازسیینجی از مدیران و کارشییناسییان  رارزیابی وضییعیت محله یا محدوده هدف ابا تأکید بر وضییعیت خدمات -5-3-2

ستی از نیازها و برنامه    شهری و تهیه لی شنهادی آنان از طریق برگزاری کارگاه نهادهای دولتی و مدیریت  شارک های پی تی  های م

 توسط مرکز توسعه محله و با کمک تسهیلگران میانی

های انهای مردم نهاد و تهیه لیسییتی از نیازها و برنامهارزیابی وضییعیت محله یا محدوده هدف و نیازسیینجی از سییازم  -5-3-3

 های مشارکتی  توسط مرکز توسعه محله و با کمک تسهیلگران میانیپیشنهادی آنان از طریق برگزاری کارگاه

  رینیهای بازآفهای مردم نهاد در تدوین و اجرای برنامههای مشارکت جامعه محلی و سازمان  شناسایی بسترها و زمینه    -5-3-4

 محله

 امجاد پامگاه داده -5-4

 های مکان محور در سیستم اطالعات جغرافیاییسازی دادهیکپارچه -5-4-1

 گذاران اسوابق، توانایی، نحوه مشارکت و....وتشکیل بانک اطالعاتی از سازندگان و سرمایه -5-4-2

، نهادهای مردمهای اجتماعی جامعه محلی، سازمان نفوذ اگروههای ذی نفع و ذیتشکیل بانک اطالعاتی از کلیه گروه  -5-4-3

های  ها سییوابق فعالیتها و مهارتمندی، تواناییهای مشییارکت، عالقهمند، دواطلب، معتمد و ...و در خصییوص زمینهافراد عالقه

 داوطلبانه و ...و

 راه اندازی رسم  مرکز توسعه محیه -5-5

 های انجام شدههای تخصصی در نتیجه اقدامات و فعالیتگروهارزیابی مجدد عملکرد و توانایی  -5-5-1

 های تخصصی از سوی جامعه محلی برگزاری انتخابات و گرفتن مشروعیت اجتماعی مرکز توسعه محله و کارگروه -5-5-2

 های ذیل آن  انجام اقدامات حقوقی الزم در خصوص ثبت رسمی مرکز توسعه محله و گروه -5-5-3

کمک مرکز توسعه محیه، حمامت و مشارکت دست اندرکاران سطوح باالتر را جیب کنیم؛ راه به  -گام ششم

 اندازی نهاد توسعه محیه

 های بازآفرینینفوذ آنها در راستای برنامه -های دولتی و عمومی و ارزیابی قدرتتحلیل نهادی دستگاه -6-1

 ی نهاد بازآفرینی محلهاندازها و نهادهای عمومی برای راهمذاکره با دستگاه -6-2

 هاتدوین اساسنامه نهاد بازآفرینی محله با کمک اعضای داوطلب و نمایندگان رسمی اعالم شده از سوی دستگاه -6-3

 اندازی رسمی نهاد بازآفرینی محله از طریق مجوز رسمی فعالیت از سوی ستاد استان و ستاد ملیراه -6-4

 


