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 ارزيابي مشاركتي وضعيت تاالب انزلي 

اي يك ماهه و هاي استان گيالن در پروسهبه همت موسسه سبزكاران و در راستاي پروژه تاالب اين ارزيابي
و اطالعاتي جديد در  انجام شد 1385نشينان تاالب انزلي در تيرماه با مشاركت حاشيه

را ... لي، مردم محلي، مشكالت تاالب و ارتباط با وضعيت تاالب انز
   ايجاد نمود

  
 
 

 حضور در كارگاه توانمندسازي جوامع محلي در ارتباط با كاهش فقر و ايجاد معيشت پايدار  

همايش ساليانه هاي جانبي ششمين  در قالب يكي از كارگاهغدا همياران موسسه اين كارگاه توسط 
  تهران  برگزار گرديد در 1385ه شهريور ما درهاي غيردولتي ايران  تشكل

  
 زيست كالردشتگيري گروه هواداران محيطكمك به شكل 

تشكيل شد و سبزكاران  1385زيست كالردشت در آذر اين گروه براي حمايت و حفاظت از محيط
هاي الزم را براي تشكيل گروه به آنان اراه نمود و در تمام آموزش

  مراحل در كنار گروه بوده و هست
  

 هاي استان گيالنولين سمينار تاالبا 

ريزي ، اجرا و حفاظت از گيري ، برنامهبا هدف تبيين مشاركت مردم در فرآيند تصميماين سمينار كه 
، شناساندن طرح هايي كه مردم محلي در ...هاي استان گيالن با حضور جوامع محلي ، شوراي روستا و تاالب

ها بايد به صورت مديريت د اين تفكر كه مديريت بر اين اكوسيستمجوامع خود انجام داده و نيز ايجا
از سوي . مشاركتي صورت گيرد و مردم بايد مسوليت خود را بپذيرند و براي بهبود وضعيت داوطلب شوند

توانند و بايد مشاركت نمايند و برقراري ارتباط ميان اساتيدي كه در ديگر مديران بايد بپذيرند كه مردم مي
اند و ايجاد يك شبكه هاي گيالن مطالعه نمودهمختلف بر روي تاالبنقاط 

ها بررسي ارزشبه هدف ارتباطي موثر 
ها با تاكيد بر و كاركردهاي تاالب

در  1385تير  18هاي گيالن در تاالب
نظام مهندسي ساختمان گيالن به سالن 

همت سبزكاران و با همكاري برنامه 
، بنياد پروفسور حسابي، )SGP(ي زيست جهانهاي كوچك محيطكمك

  ديدافق سبز گستر برگزار گرموسسه دانشگاه صنعتي اصفهان و 
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 ديل واكون سفره 

اي بود براي پرداخت به اهميت غذاهاي محلي در تامين امنيت غذايي و روز جهاني امنيت غذايي بهانه
عوايد حاصل از فروش مواد در پارك شهر رشت برگزار شد و  1385مهر  26الي  24كودكان در تاريخ 

  سرپرست اختصاص داده شدبه كودكان بي... غذايي و 
  
  
  
  
  

 هاي آموزشي دهياران استان گيالن كارگاه 

ها به همت جهاد دانشگاهي دانشگاه گيالن و با همكاري موسسه سبزكاران گيالن با هدف ايجاد اين كارگاه
ايجاد شغل در "، "مشاركت و تعاون"با عناوين  1385دي تا اسفند  11تغيير نگاه در ميان دهياران از 

هاي بعدي ما با اين ها پايه ارتباطاين كارگاه. برگزار گرديد "حفظ و گسترش فضاي سبز"و  "روستا
اي ها برگزار نماييم و از آن جمله برنامه آموزشي يك روزهروستاها شده كه آموزش هاي ديگري را در آن

  باشدمي   كسب و كار كوچك روستايي براي زنان روستاي گيشاكجان اندازي با عنوان روش راه
  

 زيستكارگاه آموزشي حقوق محيط 

زيست در اين كارگاه با هدف بررسي نقش و جايگاه حقوق محيط
به همت سبزكاران در ... وضعيت ايران، تعريف حقوق، بررسي 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان 
ذر آ 19نفر در  40با حضور 

  برگزار شد  1385
  
  
  

 كارگاه رسم درخت مشكالت سواحل جنوبي درياي خزر 

اين كارگاه كه با هدف رسم درخت مشكالت سواحل درياي خزر و براي دريافت ريشه اصلي مشكالت و 
در دفتر هاي غيردولتي نفر از اعضاي سازمان 20با حضور  1385دي  1پيدا كردن نقاط كليدي در 

- يكپارچه       رديد كه نتايج آن در اختيار سازمان بنادر و كشتيراني در راستاي طرح سبزكاران برگزار گ

  سازي مديريت سواحل كشور قرار گرفت
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 پروژه روستاي فعال 

و در مسجد محل در تاريخ ) هيار روستاد(حضور در روستاي گيشاكجان رودسر با همراهي آقاي اسماعيلي 
- با هدف توسعه پايدار روستايي، ايجاد اشتغال و كمك به شكل 1386تا پايان تابستان  1385بهمن  5

و در پايان اين پروژه ابتدا هدف تشكيل گروه زنان بود كه  هاي روستايي آغاز به كار نمودگيري به گروه
موفق به تشكيل گروهي ايتدايي شديم ولي در نهايت گروه مردان روستا با تشكيل تعاوني اشتغال را به 

ت تمامي مسايل در كته مهم در اين پروژه فعال شدن مردان و زنان روستا براي مديرين. دست گرفتند
  روستاي خود بود

  
 همايش همياران سالمت و روانحضور در  

. در سالن بهزيستي برگزار گرديد 1385بهمن  14اين همايش به همت همياران سالمت و روان رشت در 
هاي نقش و جايگاه سازمان "اين همايش با سخنراني پيرامون  خانم امينيان به عنوان نماينده سبزكاران در

- در اين سخنراني در ابتدا به معاني اصلي موجود در تعريف سازمان. شركت نمودند "غيردولتي در ايران

هاي غيردولتي موجود در برنامه چهارم توسعه هاي غيردولتي و سپس به مواد قانوني مريوط به سازمان
  شور پرداخته شد اقتصادي اجتماعي ك

    
 گذاري در تعاوني توليدي مهرسامه شمالسرمايهو تشكيل  

-سرمايه 1385اسفند  3هاي بازيافت تشكيل شده در عضو براي فعاليت 30سبزكاران در اين تعاوني كه با 

   هاي آموزشي را بپوشاندهاي موسسه و پروژهو اميدوار است تا از اين طريق بتواند هزينهگذاري نمود 

  
  
  


