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 مقدمه:

در راستای ایفای بخشی از مسئولیت بشردوستانه به عنوان یک سازمان فرهنگی، آموزشی و امدادی  سازمان جوانان

ه یاری و بدر ایستارهای ذهنی جوانان، نوجوانان و کودکان هالل احمر جمعیت اهداف اصول و  نهادینه سازیخود و 

ضرورت و های حضور فیزیکی در فضای اجتماعی خارج از منزل ، با عنایت به محدودیتخداوند متعال در نظر دارد

شرایط  آوری درافزایش تابممانعت از شیوع ویروس کرونا و در عین حال ارائه خدمات انسان دوستانه در راستای 

 با موضوعاتاعضای سازمان جوانانخدمات بشردوستانه ملی طرح ، بحرانیها تا زمان سپری شدن شرایط  جدید خانواده

در فضای مجازی ،خانواده و سایر اعضایکودکان و نوجوانان فراغتسازی اوقات غنی ونشاط اجتماعی  و سالمت روان

 .نمایداجرا  به صورت غیر حضوری

بر اساس نیازهای اعالمی از سوی ستاد مبارزه  مذکور منعی جهت حضور فیزیکی اعضابدیهی است در اجرای طرح 

آن  یا شیوه اجرای لعمل وو پیشگیری از کرونا با ملحوظ داشتن شرایط ایمن وجود نخواهد داشت که دستورا

 .ها خواهد بوددر استانستاد ذکر شده و فرماندهی موضوع  هبرعهد

هم  گیری مناسب از اوقات فراغت و فرصت در کناربهرهدر  های موثریگامبتوانیم ، امید است با اجرای این طرح

با کمک و از بیماری استرس و پیشگیری  اضطراب، کاهشو زمینه  بودن اعضای خانواده در منزل داشته باشیم

 برداریم.بصورت غیر مستقیم  جوانان عضو و آحاد جامعهمشارکت 

 : طرح اهداف

 حمایتی جمعیت و های آموزشی انتشار و انعکاس اخبار و فایلبا  آمادگی و مقابله با ویروس کرونا ارتقاء سطح

 هالل احمر در فضای مجازی

 و افزایش  افزایش امید و نشاط اجتماعیکمک به خانواده در جهت  احتمالی اعضای  فشار روانی و ترس کاهش

 آوری جامعهتاب

  در منزل نوجوانان و جوانان ،ات فراغت کودکانقاوغنی سازی 

  گوییهای نقاشی و خاطرهانتشار و انعکاس جشنوارهاشتراک گذاری احساس کودکان و نوجوانان با 

 ورود به با  س مسئولیت پذیری اجتماعی در اعضاو نهادینه سازی حهای بشردوستانه عضا در فعالیتمشارکت ا

 موضوع کرونا ویروس و پیامدهای آن
 

 ادـ: اعضای ست1ماده

 اعضای ستاد مرکزی:

 ستادرییس       دبیرکل (1

 ستاددبیر      رییس سازمان جوانان (2

 عضو ستاد    رئیس سازمان داوطلبان (3

 عضو ستاد   امداد و نجات رییس سازمان (4

 عضو ستاد   معاون آموزش، پژوهش و فناوری (5

 عضو ستاد   معاون بهداشت، درمان و توانبخشی (6

 عضو ستاد     مدیرکل حراست (7

 عضو ستاد    مدیرکل روابط عمومی (8

 عضو ستاد  معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان (9
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 :استانیاعضای ستاد 

 ستادرییس    مدیرعامل استان (1

 ستاددبیر    معاون امور جوانان (2

 عضو ستاد  آموزش و پژوهشمعاون  (3

 عضو ستاد  معاون امداد و نجات (4

 عضو ستاد  داوطلبانامورمعاون  (5

 عضو ستاد  رییس اداره حراست (6

 عضو ستاد  روابط عمومی مسئول (7

 اجرای طرح و مکان : زمان2 ماده
 

  1311ماهاردیبهشت 15از زمان ابالغ طرح تا 

  مجازیمکان فضای 

 ها در هفته هالل احمر اعالم خواهد شد.ها و جشنوارهکشی پویشنتایج قرعه 

 هاپویش: 3ماده 

 ":با خانواده"پویش ملی و "لبخند"ویش ملی پ  )1-3

بهه عنهوان امهن تهرین مکهان بهرای        کنار خاانواد  درتشویق مردم برای ماندن درخانه و با هدف  ها این پویش

 و همچنهین ایجهاد نشهاط اجتمهاعی و افهزایش شهادی        (11)کوویهد  کرونها بیمهاری  پیشگیری از ابتال و عهدم انتقهال   

 گردد:به شرح ذیل اجرا میو روحیه بخشی در بین خانواده 

نظر گرفته شده در آحاد جامعه و  آنان خانوادهاعضا و  ،و خانواده آنان همکاران جهت مشارکتها این پویش  .1

 است.

و همراه با لبخند  فردی و یا خانوادگی بوده بایست گویای شادی و نشاطمیلبخند تصاویر ارسالی برای پویش  .2

 باشد.

 باشد. حضور اعضای خانواده در خانهبایست گویای میلبخند تصاویر ارسالی برای پویش  .3

 استفاده نمایند. تصاویردر این  سازمانی از پوشش کاوروانند تمی ان و اعضا داوطلب جمعیتهمکار .4

 آدرس کاربری  بهبایست کنندگان میو ساخت پوستر شخصی ، شرکت ها به منظور مشارکت در این پویش .5

 شده و مراحل آن را طی نمایند. وارد  )مطابق پوستر پویش( جوانان سازمانتلگرامی  های تربا

رود جوانان عضو سازمان در انتشار اری شده است و انتظار میطرح در سایت سازمان جوانان بارگذ فایل پوستر .6

 داشته باشند. و حداکثری پوستر مشارکت موثر

 در فضای مجازی استان نام_هالل_لبخند#واستان نام_هالل_خانواده#پوستر شخصی با  انتشار و اشتراک .7

 .باشدمورد تأکید می

 از یهک شهماره تلفهن همهراه وجهود نهدارد       و ساخت پوسهتر  محدودیت ارسال در تعداد تصاویر  ها در این پویش .8

 کننده شانس قرعه کشی را افزایش خواهد داد.پوسترهای ساخته شده از یک مشارکتو افزایش تعداد 

 خواهد شد. دبود و به قید قرعه جوایزی اهدا به رسم یاها در پویش کنندگان از شرکت نفر 022به  .1
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 :"ادهـهالل آم"پویش ملی( 2-3

با هدف انعکاس و تجلیل از اقدامات اعضا داوطلب جمعیت هالل احمر که در کنار سایر دستگاه هها بهرای   این پویش 

 گردد:میبه شرح ذیل اجرا تالش می کنند  (11)کووید مقابله با بیماری کرونا

 در نظر گرفته شده است. عضو جمعیت هالل احمر جوانان، امدادگران و داوطلبانمشارکت  برایاین پویش  .1

در حهین  یا بصهورت گروههی   و سلفی از خود  تصویر یااعضای جوانان، امدادگران و داوطلبان با گرفتن و ارسال  .2

و اقهالم حفاتهت    و تجهیزات ههالل احمهر    با پوشش لباس فرم یا کاور ،عملیات یا اعالم آمادگی برای همکاری

 نمایند.میدر این پویش شرکت ،گان و...(شخصی )ماسک

بایسهت بهه آدرس کهاربری    کنندگان میبه منظور مشارکت در این پویش و ساخت پوستر شخصی طرح، شرکت .3

 وارد شده و مراحل آن را طی نمایند.    جوانان سازمانتلگرامی ربات 

عضو سهازمان در انتشهار   رود جوانان اری شده است و انتظار میدر سایت سازمان جوانان بارگذ فایل پوستر طرح .4

 پوستر طرح مشارکت موثر داشته باشند.

 باشد.تأکید میمورد در فضای مجازی  استاننام  _آماده_هالل #پوستر شخصی با انتشار و اشتراک  .5

از یهک شهماره تلفهن همهراه وجهود نهدارد و       و ساخت پوسهتر  در این پویش محدودیت ارسال در تعداد تصاویر  .6

 کننده شانس قرعه کشی را افزایش خواهد داد.ساخته شده از یک مشارکتپوسترهای افزایش تعداد 

 خواهد شد.  وایزی اهدابه رسم یادبود و به قید قرعه جپویش این در کنندگان ز شرکتانفر  022به  .7

 

 هاوارهـ: جشن4ماده 

 ششمین جشنواره فیلم و عکس بشردوستی:(  1-4

به منظور ثبت و انتشار رویداد ها و خدمات بشردوستانه و امدادی اعضای داوطلب و تبادل تجربیات و رفتارهای 

بشردوستانه خانواده ها و اقدامات ابتکاری هموطنان در دوره گذار از ویروس کرونا با رویکرد افزایش سازگاری و بهبود 

کرونا  بیماریری، همدلی و همدردی برای پیشگیری از ابتال به شرایط خانواده و همنوعان و نیز ترویج  فرهنگ همیا

 گردد:(، ششمین جشنواره ملی فیلم و عکس بشردوستی با موضوعات و محورهای زیر برگزار می11)کووید

 موضوعات جشنواره

  های اطالع رسانی، خدمات بشردوستانه و امدادی اعضای داوطلب جمعیت هالل احمر به مردم در پایگا

 سنجی، غربالگری، مشاور ، توزیع اقالم بهداشتی و ...تب

 گذران مفید و موثر اوقات فراغت درخانه سازگاری و نحو  ابتکارات بشردوستانه هموطنان در 

 کرونا ویروس مهارت های ایمنی و مراقبتی در دور  گذار از 

 رفتارهای نوعدوستانه جهت افزایش تاب آوری، سطح ایمنی و سالمت همنوعان 

  و  بهبود یافتگان ،اقشار آسیب پذیر)مبتالیان سالمت روانحمایت های روانی واجتماعی جهت بهبود

 خانواد  آنان( 

 بیماری رویدادهای موثرطرح سحاب)اقدامات امدادی و بشردوستانه اکیپ های سیار در پیشگیری ازابتال به 

 کرونا(

  درمنازل نوروز بشردوستانه ایمن عیدآداب و آئین های 

 ازقبیل: رفتارهای داوطلبانه، عام المنفعه و بشردوستانه  انسان دوستی و نیکوکاری ایثار، جلو  های

 فداکار جامعه پزشکان، پرستاران، امدادگران، جوانان  و سایر اقشار
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 روش های ارسال آثار

اردیبهشت  15ت هموطنان واعضای داوطلب در طول مدت برگزاری طرح ملی خدمات بشردوستانه از هم اکنون لغای

های تهیه شده از فعالیتها ، اقدامات و رفتارهای بشردوستانه، عام المنفعه و امدادی را ها و فیلمتوانند عکسمی 1311

 از طرق زیر ارسال نمایند:

    bashardoosti99@gmail.com * پست الکترونیک دبیرخانه جشنوار  به نشانی: 

 rcsy.ir/bashardoosti                   اری درسایت سازمان جوانان به نشانی:بارگذ * 

 نکات مهم:

 نوجوانان آزاد است. در گروه سنی جوانان وجمعیت  داوطلبشرکت در جشنواره برای عموم هموطنان واعضای  .1

 باشد.می 1311اردیبهشت  15مهلت ارسال آثار تا تاریخ  .2

 را دارد. دو اثرهر شرکت کننده امکان ارسال حداکثر  .3

 اثر(2)حداکثر.شرکت هم زمان در موضوعات وبخش های مختلف جشنواره بالمانع است .4

 می باشد. دقیقه(3ثانیه) 082حداکثر مدت زمان فیلم ها و کلیپ های ارسالی  .5

 مگابایت بوده و حجم کلیپ های ارسالی با پسوند  4حداکثر  jpgحجم تصاویر ارسالی با پسوند  .6

mp4  یاavi  مگابایت باشد.11حداکثر 

 .بایست در آثارمشخص گرددنام، نام خانوادگی، استان، شهرستان، کدملی، شماره تلفن و کدپستی می .7

-کشور عکس و فیلم دبیرخانه جشنواره با استفاده از افراد صاحب نظر و اساتید برجسته عکاسی و مستندساز .8

 های دریافتی را داوری و به منتخبین جوایزی ارزنده اهدا خواهد نمود.  

 .دبیرخانه جشنواره، ارسال کننده را صاحب اثر می شناسد .1

دبیرخانه جشنواره )با حفظ حقوق مالکیت معنوی صاحب اثر( حق اطالع رسانی وترویج آثار منتخب را به شیوه   .11

 .مى داند های مناسب ومقتضی محفوظ

جهت افزایش مشارکت اعضا و هموطنان درجشنواره، ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به فراخوان عمومی هموطنان  .11

 جهت شرکت در جشنواره یاد شده اقدام الزم بعمل آید. 

رود جوانان عضو سازمان در اری شده است و انتظار میواره در سایت سازمان جوانان بارگذفایل پوستر جشن .12

 پوستر جشنواره مشارکت موثر داشته باشند. انتشار

 باشد.اطالع رسانی جشنواره از طریق فضای مجازی مورد تأکید می .13
 

مخاطبین می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر از طریق سایت سازمان جوانان هالل احمر و یا تماس بادبیرخانه 

 ( اقدام نمایند.121- 88211132جشنواره )با شماره 

 

 :"نـی مـای رنگـدنی "نقاشی جشنواره(  2-4

 

 :موضوعات نقاشی

                                 دنیای شاد . 4 . دورهمی خانواده3  . کتابخانه ما2  آسمان آبی، زمین سبز.1

 . کشورم ایران7 . خانواده پرنشاط و سالم6 بهداشت، زندگی و سالمت. 5
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 نکات مهم:

 .طراحی شده استسال  11الی  5برای خردساالن وکودکان در رده سنی  جشنوارهاین  .1

 های خود را ترسیم نمایند.نقاشی پاستل، آبرنگ، مداد رنگی، با استفاده از بایست میشرکت کنندگان  .2

 اسهکن فایهل یها   ترسهیم و  کهامال  مشهخص و واضهح    و 4Aههای ننهدگان اثهر نقاشهی خهود را در برگهه     شرکت ک .3

بههه آدرس  سههازمان جوانههان و یهها در سههایت  پ آ اتههسو (11121685178) شههمارهشههی خههود را بههه   نقا

rcsy.ir/bashardoosti .ارسال نمایند 

 .باشدمی1311اردیبهشت  15تاریخ ر نقاشی تا اثمهلت ارسال آ .4

 اثر را دارد. سههر شرکت کننده امکان ارسال حداکثر  .5

مهدیران مههدهای   رود اسهت و انتظهار مهی    اری شهده در سهایت سهازمان جوانهان بارگهذ     جشهنواره فایل پوستر  .6

 مشارکت موثر داشته باشند. جشنوارهجوانان عضو سازمان در انتشار پوستر کودک ، مدارس و 

 باشد.کید میمورد تأ مجازی فضایاز طریق  جشنوارهاطالع رسانی  .7

 .ذکر گرددنقاشی برگهبایست در تان، کدملی، شماره تلفن و کدپستی مینام، نام خانوادگی، استان، شهرس .8

 یمجاز یدر فضااستاننام _هالل _ینقاش # خود را با  یهایتوانند نقاشیم جشنوارهنیمشارکت کنندگان در ا .1

 .منتشر کنند

 خواهد شد.   وایزی اهدابه رسم یادبود و به قید قرعه جدر این پویش کنندگان از شرکت نفر 022به  .11

 :باعنوان ماه وقلم نویسیخاطره جشنواره(3-4

تواند پرداختی از تخیالت )خاطرات می تواند با توجه به عناوین زیر و یا موضوع آزاد انتخاب شود.میموضوع خاطره

 نویسنده نیز باشد.(

 . کمک به مادر4   . خانه تکانی3   .  دورهمی خانواده2  در کنار پدر .1

یک سفر خیالی                   .8   . نوروز متفاوت        7  .  یک روز خاص    6 . یک کار خدا پسندانه5 

 .  آشتی 1

 :نکات مهم 

 سال( طراحی گردیده است. 18-21سال( و جوانان ) 12-17این مسابقه برای رده سنی نوجوانان ) (1

 هر فرد امکان ارسال یک اثر را دارد. (2

با A4در یک صفحه صرفا  متن خاطره خود را به صورت تایپ شده  pdfبایست فایل کنندگان میشرکت (3

( واتس آپ و یا در سایت سازمان جوانان به 11121685178شماره)تهیه و به  Bnazanin 12استفاده از فونت

 ارسال نمایند. rcsy.ir/bashardoostiآدرس 

 باشد.می 1311اردیبهشت  15زمان ارسال آثار تا  (4

 باشد.نظر میمداستاننام _هالل _خاطره #با  تشار خاطرات در فضای مجازی صرفا ان (5

رود جوانان عضو سازمان در انتشار پوستر اری شده است و انتظار میذفایل پوستر در سایت سازمان جوانان بارگ (6

 طرح مشارکت موثر داشته باشند.

 قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.رسم یادبود و به به جشنواره کنندگان در شرکتاز  نفر 022به  (7
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 "نـوط آوای"ملی طرح4-4

های عامیانه بوده  افسانه یکی از منابع غنی ادبیات مردمی و اش، همواره  کشور عزیزمان ایران، با تاریخ هزاران ساله

 است.

تهرین  مهمبرخهوردار اسهت.  و کشهورهای جههان    ای در تمهامی اقهوام   ز جایگاه ویژهاادبیات شفاهی و بومی یا  فولکلور

ق ههایی کهه منبهع الههام در خله     ورهطاس و هاافسانه ازقالب عامیانه و مردمیهایی است در  ویژگی فولکلور بیان ناگفته

 باشد.های بومی و محلی هر کشوری میالگو سازی و ترویج فرهنگ و ارزش و نیز آثاری ارزشمند در هنر و ادبیات

 بهه خصهوص بها    نهشناسها  واقعیتی مردم  عنوانبه  کشور فولکلورلذا به منظور ثبت، حفظ و ترویج  ادبیات شفاهی و 

 .آوری این آثار اقدام نماییمجمعدر نظر داریم نسبت به ، موضوعات بشردوستی

 نکات مهم:

و یها روسهتای محهل    شهرسهتان   ،ست نام، نام خانوادگی، نام اسهتان بایکننده میقبل از شروع ضبط اثر، مشارکت (1

 به صورت واضح اعالم نمایند.سکونت خود را 

 توانند در این طرح شرکت نمایند.های سنی میتمام رده (2

( 11121685178بههه شههماره)بایسههت بههه صههورت فایههل صههوتی حههداکثر ده دقیقههه باشههد و  ارسههال آثههار مههی (3

 ارسال نمایند. rcsy.ir/bashardoostiواتس آپ و یا در سایت سازمان جوانان به آدرس 

 ری شده است.بارگذا برداری الزمجهت بهره طرح در سایت سازمان جوانانفایل پوستر  (4

 باشد.می 1311اردیبهشت ماه  15زمان ارسال آثار تا  (5

 خواهد شد.   ادبود و به قید قرعه جوایزی اهداکنندگان به رسم یاز شرکت نفر 022به  (6

 

 )تلفن گویای رایگان(" مهرگویان"تلفنی  گوییقصه:5ماده

 شردوستانه بهه صهورت تمهاس تلفنهی     های بهایی با محوریت فعالیتپخش قصهشامل  "مهر گویان"تلفنی  گوییقصه

 فقهط و  برای کهل کشهور   121- 6427گیری عدد د با تماس تلفنی و شماره نتوانمی باشد که پدر و مادرهای عزیزمی

بهرای کودکهان دلبنهد خهود فهراهم      و رایگهان  ها را به صورت تلفنی قصهبرای شهر تهران امکان شنیدن  6427شماره

 کنند.

 باشد.می 00الی  9 ساعت هر روز ازها ساعت پخش قصه 

 باشد.می 00تا  4ها مناسب گرو  سنیقصه 

 و شعب هاهای ابتکاری استانها و ایده: طرح6ماده 

آنان استفاده از ترفیت و های سازمان جوانان اعضای کانونعملیاتی شدن ایده ها و طرح های ابتکاری این طرح با هدف 

طراحی  11ویروس و بیماری کوویدنشاط اجتماعی و کنترل افزایش تاب آوری ، برای تهیه محتوا در حوزه سالمت روان، 

 گردیده است.

در راستای ، کرونا ویروس و 11کووید با موضوع بیماری  که ابتکاری اعضا هایها و برنامهطرح مسئولیتاست بدیهی  (1

گردد و یا در فضای مجازی منتشر و  تهیه و عملیاتی می شیوع بیماری کاهش استرس، اضطراب و پیامدهای ناشی از

و  سالمت روان،حوزه آموزشباشد و ضروری است محتواهایی که در  میطرح  استانیستاد  هشود برعهدمنعکس می

پزشک فوق تخصصی عفونی و یا دیه الزم را از ییگردد تأمی تهیهپزشکی و یا روانشناختی  موضوعحمایت روانی با 

 روانشناسی اخذ نموده باشند. ارشدکارشناس 

 در فضای مجازی انتشار یابد. استاننام _هالل _کرونا#بایست با محتواهای تهیه و تأیید شده می (2
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 سحاب و های سحرتیم :7دهما

تسهکین فشهارهای روانهی بهه      و کهاهش آالم  دوسهتانه ارائهه خهدمات بشر   ها بها ههدف  آماده سازی این تیم

شهود،   توصیه مهی  کند ای و استانی ایجاب می منطقه ه هر روشی که اقتضایبمردم عموم و بیماران ، ختگاناجانب ها خانواده

بصهورت خهاص مهدنظر     آنان کتمشارطالب ودانشجویی مرتبط و کانونهای های گیری از توان کانوندر این خصوص بهره

 .باشدکید میتبط مورد تأنجام شده مستند به تصاویر مرارائه گزارش اقدامات ادر پایان .قرار گیرد

ستاد استانی مشارکت اعضاء جوانان در ایستگاه های غربالگری و ارائه خدمات پشهتیبانی و   ببدیهی است با تصوی:1تبصره

 بالمانع می باشد.با لحاظ داشتن و بهره گیری از تجهیزات حفاتت انفرادی عملیاتی 

( قبهل از ههر   توانبخشی )دبیرخانه کرونای جمعیت های معاونت بهداشت،درمان،بدیهی است رعایت دستور العمل:2بصرهت

 باشد.میضروری  این طرح الزم واجرای اقدامی در 

 وآمارعملکرد  گزارش ارائه :8ماده

 .سازمان ارسال گردد بهاستانی شهرستانی و  ابتکاری هایها و ایدهطرحاطالعات بایست به همراه میگزارش پایانی طرح 

نیز بهه   14/11/18مورخ   41152/21/18موضوع نامه شماره های اجتماعی سرمایهارزش گذاری خواهشمند است پیوست 

 همراه گزارش پایانی ارسال شود.

 ها: اعتبارات و هزینه9ماده

 خواهد شد. ابالغمتعاقبا کننده توسط دبیرکل محترم های اجرای طرح و جبران خدمات اعضای شرکتهزینهدستورالعل 

 

 :طرح مقرراتسایر 

 های طرح خواهد بود. و پاسخگو به روند اجرای برنامهطرح معاون امور جوانان مسئول استانی  -1

بهه صهورت غیهر     شهعب  جوانهان امهور   در اولین فرصت نسبت به توجیهه مسهئولین  بایست انان میمعاون امور جو -2

 نماید.اقدام  جمعیت و شیوه نامه ابالغی خدمات بشردوستانه طرح ملی در خصوص دستورالعمل ،حضوری

ههای سهازمان جوانهان )طهالب، روسهتایی، جوانهان و       شهورای مرکهزی کهانون    دبیران و اعضهای عالوه بر ترفیت  -3

 شود.اکیدا  توصیه می از ترفیت رابطین خبری نیز استفاده دانشجویی(

-بالمهانع مهی  با صالحدید معاون امور جوانان استان سازمان جوانان های کانونعالقمند در سایر اعضای  مشارکت -4

 باشد.

مراجعه و "CORONA.IR"تیسا به  رونا همه اعضاک روسیاز و یریشگیپ ،هنحوه مقابل خصوصاست در یرورض -5

 .ردیصورت پذ هاکانون اجتماعی یهاشبکهقیالزم از طر یموضوع اطالع رسان نیا ی. براآموزش الزم را اخذ نمایند

( میزان مشارکت اعضا به صورت روزانه ثبت و گزارش 3به منظور جبران خدمات مشارکت کنندگان در طرح )بند -6

 گردد.

توسهط شهعب   در فضای مجازی  اعضاتوصیه میشود مشارکت  ،فعالیت در فضای مجازی و تنوع با توجه به اهمیت -7

 گردد. گزارشو ، ثبترصد

 


