
  فراخوان جشنواره خانواده رضوی منتشر شد
 جشنواره خانواده رضوي

هاي ریزي و سیاستگذاريمثابه کانون تغییرات اجتماعی یک جامعه همواره یکی از موضوعات اصلی در برنامهخانواده به
اقتضائات بومی هر ها و هاي اجتماعی مبتنی بر ظرفیتمنظور کاهش آسیبریزي اجتماعی بهوده است. برنامهاجتماعی ب

هاي بومی و محلی است و این مهم محقق نخواهد شد مگر به واسطه حضور فعال و موثر منطقه نیازمند طرح ایده
کس به میزان کنشگران محور؛ چراکه هیچهاي اجتماعنامهریزي و اجراي برکنشگران بومی هر منطقه در فرایند برنامه

  ئات بومی آن منطقه نیست. بومی یک منطقه مشرف به مسائل و اقتضا
ده است تا از شجشنواره خانواده رضوي در بنیاد کرامت امام رضا علیه السالم تحت اشراف آستان قدس رضوي طراحی 

ریزي هاي خانواده طرحکنشگران اجتماعی یک منطقه در جهت کاهش آسیبها و تجربیات موفقی که تاکنون توسط ایده
مند در موضوع خانواده که نسبت به اید. بدین ترتیب از همه کنشگران اجتماعی دغدغهده است، حمایت نمشو یا اجرا 

هاي اجتماعی ما را در رسیدن به اهداف د تا با طرح ایدهشودعوت می ،سطح مسائل خانواده در منطقه خود اشراف دارند
  ند. کنخود یاري 

تجربه موفق با  5ایده برتر و توسعه  5از اجراي  ها و تجربیات،زیابی و داوري ایدهاربنیاد کرامت امام رضا علیه السالم با 
  حفظ مالکیت معنوي صاحب ایده و تجربه حمایت خواهد کرد. 

  
  :محورهاي جشنواره خانواده رضوي

 طرح، ایده و الگوي عملیاتی؛  
 تجربه عملیاتی و سوابق برنامه اجرا شده؛ 
 تولیدات و محصوالت آموزشی، فرهنگی و ترویجی؛ 
 

  :موضوعات جشنواره خانواده رضوي
 تسهیل ازدواج جوانان؛  
 تحکیم خانواده و کاهش طالق؛ 
 آموزش و مشاوره خانواده؛ 
 سبک زندگی؛ 
 ؛فرزندآوري و فرزندپروري 
 

  هاي ارسال:قالب
  شامل محصول، برنامه و یا خدمتی که سابقه اجرا داشته است. هاي موفق تجربه .1
 هاي خانواده است. نوع محصول، برنامه و یا خدمتی که در جهت کاهش آسیب شامل هرطرح و ایده  .2
 

  در قالب تجربه و طرح و ایده:



 مسئله باید به طور دقیق مطرح شود؛  
 اهداف پروژه تعریف شود؛  
 شود؛اي که براي اجرا و پیشبرد طرح نیاز است برآورد بودجه اولیه  

 د. شوشود مشخص رح استفاده مینقاط قوت و یا ابتکار عملی که در اجراي ط 
  د. شوگستره جغرافیایی و جمعیتی طرح تعیین 
 هاي مالی و انسانی روشن ها به منظور کاهش هزینهآوريبرداري از فنمیزان بهره

 د. شو
  د. شودر پایان اجرا میزان هزینه مالی طرح محاسبه 
  .در انتهاي کار درصد تحقق طرح تخمین زده شود 

  
  :زمان برگزاري
  1398شهریورماه  20مهلت ثبت نام: 

  1398مهرماه  10مهلت ارسال آثار: 
  
 


