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پیام هیئت مدیره

دوستان و یاران گرانقدر افرا

پنج سال پیش بود که افرا بنا به درکی که از قوت های موجود در اکوسیستم نیکوکاری داشت، 
از  بیشتر  استفاده هر چه  که  بود  ما روشن  برای  ابتدا  از  این تصویر  کرد.  آغاز  را  فعالیت خود 
سیستم های مدیریتی مدرن و تکیه بر فن آوری های روز می تواند ظرفیت های موجود را مؤثرتر 
کند و اقتصاد نیکوکاری را قوت ببخشد. توسعه اقتصاد نیکوکاری شاخص مهمی در اثرگذاری این 
فعالیت در سطح جامعه است و هر چه تعداد نیکوکاران بیشتری در این اکوسیستم فعال شوند 
تاثیر اجتماعی این حرکت عمیق تر می شود. در طول این پنج سال مطمئن شدیم که هدف اولیه 
را درست انتخاب کرده ایم و آموختیم که باید استراتژی های مناسبی را برای رسیدن به این هدف 
مورد نظر قرار دهیم. در ابتدای راه فرض را بر این قرار دادیم که در مجموعه اکوسیستم کار را با 

سازمان های نیکوکاری که سمت عرضه فعالیت ها هستند آغاز کنیم.
در سال اول کار را از تدارک استاندارد شروع کردیم و با ارزیابی چند سازمان که آمادگی بیشتری 
داشتند راه را پی گرفتیم. به تدریج سازمان های زیادی به افرا نزدیک شدند و توانستیم خود را به 

عنوان مجموعه ای که خدمات توسعه ای به سازمان های نیکوکاری می دهد معرفی کنیم.
در اواخر سال دوم و طول سال سوم با همه گیری کرونا روبرو شدیم و به عنوان یک ضرورت 
استراتژیک مبنای فعالیت خود را بر این قرار دادیم که محصوالت مبتنی بر فن آوری اطالعات را 
برای سازمان های نیکوکاری تهیه کنیم تا به آن ها کمک کنیم که در شرایط سخت آن روزها تاب آوری 

بیشتری داشته باشند و ادامه خدمات شان به جامعه هدف متوقف نشود. 
تجربه سخت این دوره برای سازمان های بشری در تمام دنیا درس آموزی های زیادی را ایجاد کرد. 
این محصول  کرد.  تهیه  را  نیکوکاری  افرا محصول خودارزیابی موسسه های  تجربه،  این  دل  از 
امکان مؤثری را در اختیار موسسه ها قرار می دهد که با صرف زمانی کوتاه به نقاط قوت و قابل 
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بهبود خودشان دست پیدا کنند. ادامه این تجربه در سال چهارم افرا را به نقطه ای رساند که 
چرخه ی  دیجیتال  ارزیابی  و  خودارزیابی  بین  پیوستگی  کند.  عرضه  و  تولید  را  دیجیتال  ارزیابی 
ارزنده ای را برای توسعه موسسه های نیکوکاری فراهم می کند و امکان ارائه عمومی آن را در سطح 
اکوسیستم می دهد.توسعه شیوه های مدیریتی سازمان های نیکوکاری می تواند به پیاده سازی 
اصول حاکمیت سازمانی موفق، شفافیت بیشتر و نزدیکی با داوطلبان و نیکوکاران و مشارکت 

بیشتر آنها در برنامه ریزی و اداره فعالیت ها منجر شود.
از اواخر سال قبل و سال جاری نقش مهم آموزش  عمیق محورهای مدیریتی برای افرا روشن شد 
و چون همین اصول مبانی استاندارد افرا را شکل می دهد به نوعی استاندارد افرا پایه ی محتوایی 
دوره های آموزشی قرار گرفت. این ورودی به ما کمک کرد که با افزایش کیفیت آموزش ها و انتخاب 
سازمان هایی که در مسیر بهبود خودشان فعال تر هستند دوره های کارسازی را برگزار کنیم و به 

تدریج موسسات بیشتری به دوره های افرا پیوستند. 
بدین ترتیب حرکت افرا را با انتخاب هدفی ارزشمند در پنج سال پیش شروع کردیم و در مسیری 
پرچالش به نقش آموزش کیفی برای توسعه موسسه های نیکوکاری در کنار ارزیابی دیجیتال و 
خودارزیابی پی بردیم. تیم افرا فعالیت سال ۱۴۰۲ را بر پایه چنین درس آموزی هایی برنامه ریزی 
کرده است. در سال آینده از یک سو با انرژی بیشتر آموزش موسسه ها را توسعه خواهیم داد 
و رابطه ای نزدیک و وسیع با موسسات نیکوکاری را با هدف توسعه خدمات برقرار می کنیم و از 
سوی دیگر ارتباط خود را با جامعه نیکوکاران و بخصوص جوانانی که با حضور در اکوسیستم 

نیکوکاری می توانند حرکت تحولی ایجاد کنند شکل می دهیم. 
این اهداف جز با یاری دلسوزان و فعاالن جامعه نیکوکاری عملی نخواهد شد و برای ادامه مسیر 

دست یاری به سمت تک تک شما دراز می کنیم.

سال نو مبارک و به امید موفقیت بیشتر اکوسیستم نیکوکاری

هیئت مدیره افرا
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دستاورد های افرا در سال ۱۴۰۱

مقدمه

بر  مبتنی  خدمات  توسعه  جهت  در  افرا  مسیر  ادامه   ۱۴۰۱ سال 
نیمه  در  خصوصا  که  فراوانی  چالش های  وجود  با  بود.  استاندارد 
دوم سال و با توجه به شرایط اینترنت در کشور داشتیم توانستیم 
مثل سال های گذشته به سهم خود با موسسات نیکوکاری همراه 
شویم و با کمک این موسسات خدمات خود را در جهت بهبود اداره 
این سازما ن ها ارائه دهیم. در این گزارش به ارائه عملکرد افرا در هر 

یک از سرفصل های زیر خواهیم پرداخت:

• آموزش

• ارزیابی دیجیتال

• خودارزیابی

• فعالیت های ترویجی 
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آموزش

کارگاه های آموزشی افرا متمرکز بر پیاده سازی ابعاد استاندارد افرا در موسسات است. این کارگاه ها 
به شکل هیبریدی )آنالین و حضوری(  برگزار شد تا موسسات از این طریق عالوه بر آشنایی با 
این  تمرین  فرصت  موسسات  سایر  کنار  در  افرا  استاندارد  ابعاد  پیاده سازی  اجرایی  رویه هایی 
رویه ها را داشته باشند و با چالش های پیاده سازی آن آشنا شوند. مخاطب کارگاه های آموزشی 

افرا مدیران ارشد سازمان ها و یا کارشناسان و متخصصان مرتبط به هر بعد استاندارد بودند.
در سال ۱۴۰۱ قصه آموزش افرا تقریبا موسسات در تمام استان های ایران را دربرمی گرفت و در دو 

نیمه سال متفاوت بود. 
در نیمه اول سال درگیر برنامه ریزی و اجرای آن براساس تجربیات سال گذشته و دعوت از موسسات 

با فراخوان عمومی بودیم که حاصل آن به شکل زیر بود:

 تعداد موسسات شرکت کننده

 تعداد موسسات شرکت کننده

مرداد ماه
۸ دوره

شهریور ماه
۸ دوره

119 نفر

103 نفر

تعداد شرکت کنندگـان دوره هـا 

تعداد شرکت کنندگـان دوره هـا 

۱۰۴ موسسه

82 موسسه

*تعداد به صورت یکتا اعالم شده است.
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در نیمه دوم سال بنا به شرایط تصمیم گرفتیم که به شکل محدود و با دعوت از موسسات 
حاضر در سرویس خودارزیابی، آموزش هایمان را برگزار کنیم که حاصل آن به شکل زیر بود:

تعداد دوره های
 بــرگــزار شــده

تعـداد موسـسـات
 شرکت کننده)یکتا(

تعداد افراد شرکت کننده
)غیـریـکتـا(

۲۳ موسسه ۱۷ دوره ۲۲۹ نفر

حاکمیت سازمانی

آشنایی با استاندارد افرا

سرمایه انسانی

ارتباطات

مالی

بهبود مستمر

برنامه ریزی، اجرا  و ارزیابی

فناوری

2 دوره

5 دوره

5 دوره

5 دوره

4 دوره

4 دوره

4 دوره

4 دوره

عنوان دوره های برگزار شده به تفکیک هر بعد
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ارزیابی دیجیتال

افرا فعالیت خود را با ارزیابی حضوری آغاز کرد و موفق به ارزیابی موسسات خوشنامی در سال 
۱۳۹۸ شد. با این حال پاندمی کرونا از بزرگترین چالش های مسیر توسعه ارزیابی حضوری بود و 
اجازه توسعه فعالیت به شکل حضوری را نمی داد و باید زیرساخت های توسعه این راهکار را تدارک 

می کردیم.  
امسال اما گام دیگری را در جهت تولید و توسعه اصلی ترین سرویس مبتنی بر استاندارد افرا 
برداشتیم و توانستیم ارزیابی را مجددا به چرخه خدمات افرا بازگردانیم و زیرساخت های الزم برای 

ارائه دیجیتال این سرویس را فراهم کردیم.  
ارزیاب  افرا به عنوان یک موسسه  با کمک و نظارت  ارزیابی دیجیتال موسسه ها  در سرویس 
براساس استاندارد مورد بررسی قرار می گیرند. در فرآیند این ارزیابی افرا به موسسه ها کمک 
می کند تا نقاط قوت خود را بشناسند و نقاط قابل بهبود خود را براساس مشاوره های افرا ارتقاء 
دهند. در پایان فرآیند ارزیابی و در صورتی که موسسه موفق به گذراندن تمام مراحل ارزیابی 
شود می تواند گواهینامه افرا را بنا به موفقیت کسب شده با اعتبار ۶ ماهه یا ۱ ساله دریافت 
کند. گزارش موفقیت موسسه، در رسانه های افرا منتشر خواهد شد تا مشوقی برای جامعه 
نیکوکاری کشور گردد، چرا که معتقدیم معرفی موسسات توانمند و پیشرو انگیزه های رشد را در 
اکوسیستم افزایش می دهد. افرا مصمم است در راستای توسعه موسسات نیکوکاری از طریق 
ارائه آموزش های تخصصی و جلب حمایت های مالی و غیرمالی برای موسسات حاضر در ارزیابی 
تالش کند. فارغ از نتیجه ارزیابی، موسسات حاضر در این سرویس گزارش بهبود دریافت می کنند 

تا بتوانند در آینده براساس آن نقاط ضعف خود را برطرف نموده و آماده ارزیابی مجدد شوند. 
در سال ۱۴۰۱، 6 موسسه موفق به دریافت گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا شدند:

خیریه امین آراسته بنیاد توسعه فرهنگی و بنیاد دانش
توانمندسازی سپهر

مؤسسه خیریه 
توانمندسازی ام اس

موسسه توانمندسازی 
مهر و ماه 

انجمن حمایت از توسعه 
فضاهای آموزشی و فرهنگی 

)حامی(
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خودارزیابی

خودارزیابی افرا امسال سومین سال خود را گذراند و خوشبختانه مثل دو سال قبل با استقبال 
افرا  استاندارد  بر  با خدمات مبتنی  آشنایی  روبرو شد. در چرخه  از سمت موسسات  مناسبی 
خودارزیابی اولین قدمی است که موسسات را با استاندارد افرا آشنا می کند و می تواند آنها را 
آماده استفاده از سایر خدمات افرا مثل آموزش و ارزیابی دیجیتال نماید. امسال ۹۶ موسسه 
جدید به این سرویس اضافه شدند و در مجموع ۵۲۷ مرتبه از این سرویس استفاده شد و 
این سرویس  از  به طور میانگین ۴ مرتبه  تاکنون ۲۵۶ موسسه  آغاز سرویس خودارزیابی  از 
استفاده  کرده اند که بعد حاکمیت سازمانی بیشترین تکرار و بعد بهبود مستمر کمترین تکرار را 

داشته است. 

تعداد موسسات استفاده کننده در سال ۱۴۰۱ 

تعداد مرتبه انجام ابعاد در سال ۱۴۰۱

تعداد کل موسسات استفاده کننده از سرویس

تعداد کل خودارزیابی های انجام شده تاکنون                                      

96

527

256

1116
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تعداد خودارزیابی به تفکیک بعد در سال ۱۴۰۱:

حاکمیت سازمانی

سرمایه انسانی

ارتباطات

مالی

بهبود مستمر

برنامه ریزی، اجرا  و ارزیابی

فناوری

100

87

70

74

64

66

66
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فعالیت های ترویجی

فعالیت های ترویجی در سال ۱۴۰۱ متفاوت تر از سال گذشته دنبال شد. شرایط در نیمه دوم سال 
به سمتی رفت که توجه بیشتر افرا روی سایت و اطالع رسانی از طریق این رسانه بود.  افرا در سال 
۱۴۰۱ ،۶ مقاله و ۶ اپیزود رادیو افرا را در رسانه های خود منتشر کرد. موضوع دیگر، کار روی وب 

سایت جدید افرا بود که در پایان سال ۱۴۰۱ منتشر شد. 

مهارت دیجیتالی در موسسات نیکوکاری

مقاله های افرا در سال ۱۴۰۱

مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR چیست ؟

PayPal مسئولیت اجتماعی: تجربه ای از

چگونه موسسه نیکوکاری خود را توسعه دهیم؟

درس کسب وکارها برای موسسات نیکوکاری

راهنمای موسسات نیکوکاری در ذخایر محتاطانه

https://afraway.org/posts/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://afraway.org/posts/__trashed/
https://afraway.org/posts/__trashed/
https://afraway.org/posts/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-paypal/
https://afraway.org/posts/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-paypal/
https://afraway.org/posts/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85/
https://afraway.org/posts/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://afraway.org/posts/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b0%d8%ae%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%a7/
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پادکست های افرا در سال ۱۴۰۱

اپیزود پانزدهم: روایت افسانه قربانی از ساخت تا توسعه فضاهای 
فرهنگی اجتماعی

اپیزود شانزدهم: قصه تاک و استقالل کودکان دارای اختالل اتیسم 
همراه با نفیسه رسولی

اپیزود هفدهم: از خاک سفید تا خانه امن؛ روایت زهرا افتخار زاده 
از آتنا

زهرا  با  همراه  نامرئی  بچه های  صدای  روشنا؛  هجدهم:  اپیزود 
یاوری

اپیزود نوزدهم و بیستم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت 
از حقوق کودکان همراه با دکتر شیوا دولت آبادی

https://afraway.org/posts/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
https://afraway.org/posts/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
https://afraway.org/posts/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
https://afraway.org/posts/radio-afra-ep16/
https://afraway.org/posts/radio-afra-ep16/
https://afraway.org/posts/radio-afra-ep16/
https://afraway.org/posts/radio-afra-ep17/
https://afraway.org/posts/radio-afra-ep17/
https://afraway.org/posts/radio-afra-ep17/
https://afraway.org/posts/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%9b-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a8%da%86%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85/
https://afraway.org/posts/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%9b-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a8%da%86%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85/
https://afraway.org/posts/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%9b-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a8%da%86%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85/
https://afraway.org/posts/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c%d8%9b-%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
https://afraway.org/posts/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c%d8%9b-%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
https://afraway.org/posts/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c%d8%9b-%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
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سال آینده افرا

پس از ۵ سال از آغاز به کار افرا، به نظر می رسد که افرا به ثبات نسبی در خصوص پروژه ها و 
محصوالت خود دست پیدا کرده است. سال آینده، افرا، سعی در حفظ و ارتقاء محصوالت خود، از 
جمله خودارزیابی، آموزش و ارزیابی دیجیتال داشته و البته در گسترش ارتباطات خود با جامعه 

مخاطب کوشا خواهد بود. 
مخاطب  جامعه  با  ارتباطات  توسعه  افرا  اصلی  هدف  آینده  سال  در  شد  اشاره  که  همانطور 
خصوصا از طریق آموزش و ارزیابی دیجیتال است که با استفاده از تجارب سال های گذشته در 

جایگاه واقعی خود قرار گیرند. 
پس از حدود ۴ سال از تدوین استاندارد افرا بنا داریم تا نسخه ی جدیدی از این استاندارد را در سال 
آینده منتشر کنیم که مشخصا با نگاهی به استانداردهای بین المللی و البته درس آموخته های 
ما در ارزیابی موسسات مختلف در این چند سال می باشد. استاندارد جدید، ضمن ارتقاء ماهیت 
ابعاد هفت گانه استاندارد پیشین، درصدد پاسخگویی به دغدغه های جدیدتر موسسات نیکوکاری 
در این زمینه خواهد بود. موسسات جدید و همچنین موسساتی که پیش از این با افرا همکاری 

داشته اند، می توانند تحت نسخه ی جدید استاندارد مورد ارزیابی قرار گیرند.
در نهایت، حرکت به سمت نیکوکاران موضوع مهم دیگری است که افرا قصد دارد سال بعد  به آن 
بپردازد. ارتباط با نیکوکاران نیازمند اختصاص سیاستی ویژه است که در دستور کار افرا قرار دارد و 

یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که سبب تحقق ماموریت و چشم انداز افرا می شود.
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