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منشور هزينه ها
-

همکاشت پروژه ای داوطلبانه بوده 
که هدف اصلی آن اطالع رسانی، آگاه 

سازی و در نهایت فرهنگ سازی 
درباره مشکالت زيست محیطی 

کشور، منطقه و جهان است و قصد 
دارد با کاشت ١٠٠ هزار نهال با 

همکاری وزارت علوم و دانشگاه های 
سراسر کشور، جنبشی را برای حفظ 

منابع طبیعی در فضای مجازی 
ایجاد کند. در همین راستا همه 

هزينه های حمایتی جمع آوری شده 
از سوی مخاطبان کمپين در این 

طرح، در راستای پيگیری هدف اصلی 
یعنی فرهنگ سازی و آموزش های 

ترویجی برای اجتماعی سازی مسئله 
محیط زيست هزينه خواهد شد.

کاشت و نگهداری از نهال ها فرایندی 
گران قیمت و پرهزينه است اما طی 

همکاری با وزارت علوم، تعداد 
صدهزار نهال در طول دوسال در 

دانشگاه های سراسر کشور و با 
مشارکت اجتماعات دانشجویی در 

عرصه دانشگاه ها کاشته خواهد شد. 
تهیه ی نهال ها و خدمات فنی در 

سراسر کشور توسط سازمان جنگل ها 
و ذیل تفاهم نامه ایشان با وزارت 

علوم صورت خواهد پذیرفت. تامین 
عرصه در محل دانشگاه ها، همچنین 

فرآیند کاشت و نگهداری نیز با 
دانشگاه ها خواهد بود. کمپين 

همکاشت نیز جهت رعایت 
استانداردهای علمی این حوزه، 

منشوری را جهت کاشت نهال تهیه 

امور اجرایی
-

این اولین بار است که یک سازمان 
مردم نهاد با هدف جامعه 

دانشجویی کشور قصد دارد در 
چنین سطحی اقدام به جلب 

مشارکت افراد نماید. انجام چنین 
پروژه ای نیاز به برنامه ريزی، نیروی 

انسانی و زيرساخت قوی دارد. 
انجمن هنر و زيست بوم دایره آبی 

بعد از آغاز کمپين به مذاکره و جلب 
مشارکت شرکت ها و سازمان ها 

پرداخته و تالش می کند از هر طريق 
بحث فرهنگ سازی را پيگیری نماید. 
پس از پيمایش موفقیت آمیز مسیر 

کمپين طی دو مرحله، با کمک وزارت 
علوم و دانشجویان دغدغه مند 

کشور، فرایند کاشت در دانشگاه های 
سراسر کشور آغاز  می شود. مشارکت 

وزارت علوم باعث شده بخش 
گسترده ای از هزينه های این بخش 

تامین شود، ولی موارد دیگر 
نیازهای اجرایی توسط این کمپين 

تامین خواهد شد.

کرده و در اختیار دانشگاه های میزبان 
خواهد گذاشت. با حمایت و مشارکت 

وزارت علوم و فرآیند کاشت این 
نهال ها در دانشگاه ها، حمایت های 

جمع آوری شده کمپين در راستای 
هدف اصلی و بزرگتر آن یعنی تولید و 

انتشار محتوا، اطالع رسانی و فرهنگ
 سازی موثر اختصاص داده می شود. 

مبلغ جمع آوری شده در همکاشت برای 
پنج کارگروه زير هزينه خواهد شد:

امور فنی
-

همکاشت یک کمپين دیجیتال است 
و پایه آن را وبسایت و فرایند 

پرداخت آنالین تشکیل می دهد. 
طراحی و ساخت این سامانه بيش 

از سه ماه به طول انجامیده و 
نگهداری و مدیريت آن از زمان آغاز 

کمپين تا کاشت کامل درختان 
ادامه پيدا خواهد کرد و بخشی از 

هزينه های جمع آوری شده به این 
امر اختصاص خواهد یافت.

پشتیبانی
-

پشتیبانی همکاشت شامل رسیدگی 
به سواالت و مشکالت حامیان 

کمپين و همچنین ایجاد پلی 
ارتباطی میان کمپين، حامیان و 

ارگان های حامی همکاشت می شود. 
این تیم کوچک یکی از مهم ترين 

وظایف در کل طرح را برعهده دارد و 
اجرای موفقیت آمیز کمپين نیازمند 
پشتیبانی سريع و دقیق آن ها است.

تولید محتوا
-

هدف اصلی همکاشت فرهنگ سازی 
گسترده درباره مشکالت زيست 

محیطی است و بهترين راه دست
 یابی به این هدف ساخت محتوای 
گسترده و پيوسته در این موضوع 

است. در بخش تولید محتوا ما قصد 
داريم تا از مدیوم ها و پلتفورم های 
مختلف اینترنت شامل پادکست، 

ویدیو، موشن گرافی، فیلم مستند، 
وبينار های زنده، اکران های آنالین، 

شبکه های مجازی و … نهایت استفاده 
را نموده و به شکل صوتی، تصویری و 
نگارشی محتوا تولید کنیم. این محتوا 

در بعضی موارد همکاری با برندهای 
شناخته شده و در موارد دیگر 

محتوای کامال اختصاصی هستند که 
توسط تیم خالقه همکاشت تهیه 

می شوند و هدف همه آنها آموزش و 
فرهنگ سازی درباره شناخت و 

حفاظت از منابع طبیعی و زيست
 بوم، مشکالت زيست محیطی و 

تغیيرات اقلیمی است.

روابط عمومی و تبلیغات
-

اطالع رسانی درباره کمپين و ارتباط 
با رسانه های جمعی، اشتراک گذاری و 

انتشار هدفمند محتوای تولید شده 
توسط تیم خالقه همکاشت و 

همچین معرفی و برگزاری رویدادهای 
جانبی و آموزشی-ترویجی این طرح 
به مخاطبان همه در زيرگروه روابط 

عمومی می گنجد. هدف اصلی روابط 
عمومی کمپين نشر گسترده پيام 

کمپين در راستای حمایت از زمین و 
دعوت همه جانبه مخاطبان برای 

پيوستن به این پویش مردمی است.
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