گزارش طرح پایدارسازی پروژه های برتر اجتماع محورجشنواره تسنیم در منطقه21
 -1مشخصات کلی
منطقه :

 12تعداد نواحی6 :

تعداد محالت:

11

تعداد خانه های تسنیم فعال13:

گزارش ماه :آذر 1131

پروژه شایسته تقدیر داوری:
طرح بازیافت زباله
محله پامنار( :اشرف قلی زاده /نسرین کالنتر)
سمینار اطالع رسانی سوء مصرف مواد مخدر
محله هرندی :سمینار اطالع رسانی سوء مصرف مواد مخدر (ملیحه بهرامی ،طاهره پورمحمدی ،مهشید ابراهیم زاده ،پریسا ایمانی)

منتخب جشنواره تسنیم و دریافت تندیس:
تقدیر دوست از دوست (چه خوب که هستی)
محالت :بازار ،سنگلج ،آبشار و امامزاده یحیی (مینو نوروزی ،مهناز نوروزی ،فاطمه بهلولی ،فرزانه سلیمی ،زهرا خطایی ،زهرا خدامی ،مریم خاقانی ،حمیده شکرچی ،زینب جعفری)
عکسبرداری از فضاهای بی دفاع شهری
محالت :سنگلج ،بهارستان و هرندی (ملیحه بهرامی ،میترا یاوری زاده ،مریم هاشمی ،ملیحه موسوی ،کبری اوراز ،فرزانه سلیمی ،حمیرا نوروزی ،زهرا یوسفی رامندی ،سمیه
عبدالکریمی)
تولید کیسه های پارچه ای
محله پامنار( :مهدیه طائفه رستمی ،معصومه سادات حسینی ،مریم کیانی)

– 1کیفیت ساختار خانه های تسنیم
تعداد کانون های فعال خانه های تسنیم39 :

تعداد دبیران کانون ها39 :

تعداد مجموع اعضای کانون ها920:

نام کانون های غیر فعال و علت آن-:

تعداد جلسات توجیهی1 :مورد

تعداد جلسات آموزشی 1 :مورد

تعداد جلسات گروه ها 5 :مورد
شرح فعالیت ها:
اداره بانوان منطقه  11باهدف توجیه اعضای گروه پروژه های منتخب جشنواره تسنیم در طرح پایدارسازی پروژه ها،جلسه ای در روز دوشنبه مورخ
31/3/4باحضورسرگروه پروژه های برتر ،مشاور شهردار در اموربانوان-خانم گلرو،-پیمانکار تسنیم-خانم پورشاد ، ،-مسئولین خانه های تسنیم ،کارشناسان نواحی،
کارشناس بانوان در حوزه جشنواره برگزارکرد.دراین جلسه ضمن بررسی مشکالت خانه های تسنیم ،خانم پورشاد توضیحاتی درخصوص لزوم ادامه یافتن پروژه ها
ونیز مرحله عملی شدن طرح های برتر ارائه نمود.
یکی از مصوبات این نشست ،دعوت از کارشناس دبیرخانه جشنواره تسنیم جهت آموزش به گروه های منتخب بود.در پایان جلسه حضار نظرات و پیشنهادات خودرا
ارائه نمودند.
جلسه آموزشی در روز چهارشنیه مورخ 31/3/7باحضور سرکارخانم محمدی-کارشناس تسهیلگردبیرخانه جشنواره -و سرگروه های پروژه های مذکور
برگزارشد.دراین نشست آموزشی ،کارشناس دبیرخانه ضمن ارائه مشاوره های الزم در خصوص طرح پایدارسازی،تحوه تکمیل دفترچه ها را توضیح دادند.پس از این
جلسه هریک از سرگروه ها،موارد اعالم شده را درمیان اعضای گروه خود به بحث گذاشته و تبادل نظر نمودندو در نهایت دفترچه های تکمیل شده به کارشناس منطقه
در حوزه جشنواره-خانم کاظمی-تحویل داده شد .مجموعاً  5دفترچه جمع آوری و جهت داوری در دبیرخانه جشنواره به اداره کل اموربانوان ارسال شد.
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جی
جلسه تو هی طرح پایدا رسازی رپوژه اهی ربرت (باحضور خانم گلرو-مشاورشهرداررداموربانوان-وخانم پورشاد-پیمان کار نیم)

تسه
نش
ست آموزشی سرگروه اهی رپوژه اهی ربرت باحضور خانم محمدی(کارشناس یلگر دبیرخاهن جشنواره)
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