
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 ( 1400)سال    ازکرونا  یریشگیپ  یبرا  ییافزا  یپروژه آگاهگزارش  

 

 پروژه آگاهی افزایی برای پیشگیری ازکرونا 

 سید مهدی نوربخش تسهیلگر پروژه:  

 ریال   1.494.897.178هزینه پروژه:  

 زاده، دانشگاه بزرگمهر قاین و دانشکده پرستاری و مامایی قاین (، آقای مرتضی امین  SGPدفترکمک های کوچک )  حامی مالی:

بنیاد سپهر با تجربه ای که در زمینه اجرای پروژه  همزمان با شیوع بیماری کرونا و شرایط اضطراری که در کشور ایجاد شد  

به منظور پیشگیری از  ترویجی و تعامل با جامعه    -طرح تهیه و انتشار محتوای ارتباطی داشت، پروژه»  های اجتماع محور

در شهرستان قاین، زیرکوه و  را    « گروه های آسیب پذیر در مناطق قرمز و محروم خراسان جنوبیدر  شیوع بیماری کرونا  

 سرایان اجرا کرد.  

تامین شد و در اجرا از همراهی و   (sgp) دفتر حمایت های کوچک سازمان ملل  بخش عمده منابع مالی این پروژه توسط

 نهادهای دولتی و غیر دولتی استان نیز استفاده شد. حمایت 

اقدامات انجام شده برای پروژه پیشگیری از کرونا  اجرا شده است که در این گزارش    1400و    1399این پروزه در سال های  

 آورده شده است: 1400در سال 

ه منطقه زیرکوه، سرایان،  هماهنگی و برنامه ریزی طرح، تقسیم مسئولیت ها، دسته بندی مناطق روستاها در س -

 قاین 

 محله  57توزیع اقالم بهداشتی در سه شهرستان قاین، زیرکوه و سرایان در مجموع  -

 بسته اقالم بهداشتی شامل :    2500توزیع  -

 عدد ماسک 7گرمی و  500مایع دستشویی  ▪

 لیتری در مناطق طرح برای مدارس  20توزیع مایع دستشویی   -

 بازیافتی در کنار توزیع اقالم بهداشتی جمع آوری بطری های  -

   "زندگی با کرونا"برگزاری مسابقه عکاسی   -

 نفر 81تعداد شرکت کننده ها :  ▪

 عکس  181تعداد عکس های دریافتی :  ▪

 ، فسا ارسالی از شهرهای : قاین، بیرجند، سرایان، حاجی آباد، آیسک، مشهد، تربت جام ، فردوس ▪

 برای افراد برترریال  4.500.000جایزه نقدی  ▪

 

 

 



 

 

 تولید محتوا برای پیشگیری از کرونا شامل:  -

 پوستر 13 ▪

 تیزر 9 ▪

 کلیپ   18 ▪

 کلیپ طنز  2 ▪

 پادکست  4 ▪

 ویدئو آموزشی 7 ▪

 نفر از ذی نفعان  100ارائه مشاوره به حداقل و هماهنگی با تیم مددکار و مشاور اورژانس اجتماعی بهزیستی  -

 

 محتوای محرم : پشت صحنه تولید  72تصویر شماره 

 : پشت صحنه تولید محتوای بیمارستان شهدا قاین 73تصویر شماره 

 : پشت صحنه تولید محتوای بیمارستان زیرکوه   74تصویر شماره 


