 عنوان طرح:
طرح ملی "راهکار " (رزمایشِ ایمان ،همدلی ،کار و ایثارِ رمضان)
 اهداف:
ایجاد و تقویت نهضت خدمت رسانی ،تقویت بنیه ایمان همدلی  ،کار و ایثار در محیط خانواده و محله با استفاده از ظرفیت های خودجوش و داوطلبانه
مردمی با محوریت کانون مسجد از اهداف اصلی این طرح می باشد.
 رویکردها
کانون فرهنگی هنری مسجد با محوریت امام جماعت و همراهی هیئت امنا و سایر تشکل های محله می تواند با رویکردهای ذیل در اجرای این برنامه
با کم ترین مشکل و مانعی  ،مواجه شده و گامی موثر و حرکتی جهادی را به انجام رساند.
 -1اعتماد سازی:
کانون با اجرای این برنامه ها می تواند اعتماد مردم و فعاالن اجتماعی را به خود و مسجد را ارتقا بخشد.

 -2شبکه سازی:
کانون با راه اندازی شببکه هبای تخییبی و اسبتفاده از ظرفیبت شببکه هبای موجبود مبی توانبد مبردم و فعباالن فرهنگبی ،اجتمباعی و محلبه را در اجبرای
این برنامه ها مشارکت دهد.

 -3جریان سازی:
کانون با انجام برنامبه هبای متعبدد و مبوثر ببه اهبالی محبل مبی توانبد نسببت ببه ایجباد یبن جریبان خبدمت رسبانی در حبوزه هبای فرهنگبی اجتمباعی
محله و جذب حداکثری مردم به کانون و مسجد نقش آفرینی نماید.

 برنامه های عملیاتی:
در این طبرح  14برنامبه عملیباتی در لالب  2بسبته برنامبه ای ،در  4محبور ایمبان  ،همبدلی ،کبار و ایثبار طراحبی شبده تبا کبانون هبای فرهنگبی هنبری
بتوانند تا زمانی که نماز جماعت در مساجد برلرار نباشد این برنامه ها را اجرا نمایند.

 پویش مردمی #بچه_ های_ مسجد
کانون های فرهنگی هنری م ساجد ،ائمه جماعات و خانواده ها می توانند با ار سال فیلم و عکس از فعالیت های صورت گرفته در لال "طرح ملی راهکار" از
سه طریق ذیل در پویش مردمی بچه های مسجد شرکت نمایند.
 .1بارگذاری در صفحه اختیاصی کانون دربخش " طرح ملی راهکار" در سامانه بچه های مسجد به نشانی bachehayemasjed.ir
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عضویت در کانال فهما به نشانی  https://gap.im/fahmabotو ارسال گزارشات به مدیر گروه ( ادمین) با شناسه @adminfahma
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انتشار در فضای مجازی و پیام رسان ها باعنوان پویش مردمی #بچه_ های_ مسجد

 جوایز برگزیدگان:
الف) در سطح کانون
به  114کانون برتر عالوه بر کس امتیاز فهما جوایز ارزنده و نفیس به همراه لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

ب) شرکت کنندگان :
به  114فیلم و عکس برگزیده؛ ارسالی شرکت کنندگان (خانواده ها ،ائمه جماعات ،اعضای کانون و ) ...در لال پویش مردمی
#بچه_ های_ مسجد جوایز ارزنده و نفیسی اهدا خواهد شد.

 مالحظات:
-

ش ایمبان ،همبدلی ،کبار و ایثبا ِر رمضبان) در سب ب محلبه ببا اسبتفاده از ظرفیبت هبا و توانمنبد سبازی اهبالی
مسئولیت اجرای "طرح ملبی راهکبار" (رزمبای ِ
محل تشکل های مردمی و نهادهای محلی بر عهده مدیر مسئول محترم کانون می باشد.

-

هماهنگی با امبام جماعبت مسبجد و همفکبری ببا هیئبت اندیشبه ورز محلبی جهبت بنبا بخشبی ببه محتبوای برنامبه هبای عملیباتی "طبرح ملبی راهکبار"
مورد انتظار می باشد.

-

اعتمادسازی ،شبکه سازی و جریان سازی جهت پیگیری و اجرای برنامه در سه س ب مسجد ،محله و خانواده بر عهده کانون فرهنگی می باشد.

-

رعایت موازین شرعی و دستور العمل های ابالبی وزارت بهداشت و درمان و مراجع ذییالح در اجرای برنامه ها مورد تأکید می باشد.

-

مستند سازی و اطالع رسانی در رسانه های مرتبط و فضای مجازی از طریق خبرگزاری ها از جمله شبستان مورد انتظار است.

-

بارگذاری اطالعات گبزارش هبا و آثبار تولیبد شبده در سبامانه بچبه هبای مسبجد بخبش "طبرح ملبی راهکبار "ضبروری ببوده و در کسب امتیبازو ارزیبابی
کانون لحاظ خواهد شد.

-

ایجاد کانال ارتباطی با اهبالی محلبه(نمازگزارن ،اعضبا کبانون و  )...در بسبتر پیبام رسبان هبای داخلبی ببه عهبده مبدیر محتبرم کبانون مبی باشبد کبه ثببت
آدرس آن در سامانه بچه های مسجد ضروری می باشد.
-

فضاسازی و تبلیغات محی ی " طرح ملی راهکار" در س ب محله مورد انتظار می باشد.

-

استفاده از ظرفیت های خیرین و سایر تشکل های مردمی جهت تأمین منابع و اعتبارات الزم برای اجرای طرح مورد انتظار می باشد.

بسته برنامه ای یک :شامل 7برنامه مسجد محور

هدف

محور برنامه

برنامه عملیاتی

فعالیت
پخش اذان و قرآن در اوقات شرعی ازگلدسته های مسجد-اقامه نماز جماعت با رعایت دستورالعمل بهداشتی در صورت اعالم بازگشایی رسمی مساجد

مسجد مجازی

اجرای طرح تفسیر همراه توسط امام جماعت ( از کتاب دو جلدی تفسیر همراه) در فضای مجازی-برگزاری مراسم معنوی به صورت زنده در مساجد با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و انتشار در فضای مجازی

برگزاری منبر مجازی و پاسخگویی به سواالت شرعی  ،شبهات اعتقادی و مسائل خانوادگی برگزاری مراسم ترحیم اموات به صورت مجازی -تولید نشریه مجازی و بارگذاری تقویم برنامه های غیر حضوری مسجد

ایمان

فضا سازی محله

راه اندازی کاروان فرهنگی در مناسبت ها با رعایت اقتضائات محلی و دستور العمل های بهداشتینصب پرچم و تزئین محله در مناسبت ها با همکاری شهرداری و تشکل های محلهانجام تبلیغات محیطی با محتوای پیام های آموزشی ،تبلیغی و فرهنگی-ارتباط امام جماعت وکانون با اهالی و نمازگزاران مسجد از طریق کانال مجازی ،تماس تلفنی و تصویری

مجازی

ارسال پیام تبریک در مناسبت های پیش رواعالم یک شماره جهت دریافت پیشنهادات ،ایده ها و مشکالت اهالی محلهاحوالپرسی تلفنی و مجازی با خانواده متوفی و بیمار توسط امام جماعت و مدیر کانون-انعکاس اخبار مسجد و کانون و محله برای انعکاس در خبرگزاری شبستان(خبرنگار افتخاری)

تکریم

معرفی و تشویق افراد تأثیر گذار در محله به خصوص افراد موفق اقتصادی و کاسبان منصف و خیرین-تکریم کاسبان منصف محله و مدافعان سالمت و خیرین محله

ارتباط

همدلی

مسجد

هماهنگی با بانیان خیر و اعالم عمومی جهت دریافت نذورات و انجام قربانی
 توزیع غذای گرم درب منازل (پخت و پز با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی) -هماهنگی با نانوایی محل برای پخت و توزیع نان رایگان به ویژه در مناطق محروم

ایثار

مواسات

 تشویق و اقناع صاحبان ملک برای بخشش یا تخفیف در اجاره بها جلب مشارکت های مردمی و خیرین در پرداخت بدهی های مقروضین و افراد آسیب دیده واسطه گری بین زوج های جوان و خانواده ها برای آغاز زندگی مشترک بدون تشریفاتتولید و توزیع اقالم بهداشتی و ضدعفونی کردن معابر ،مغازه ،نانوایی ها و  ...توسط مسجد-شناسایی خانواده های سالمندان ،بیماران خاص ،افراد در معرض آسیب و بیمار ان کرونایی برای خدمت رسانی

 واسطه گری بین کارفرمایان و کارگران و افراد جویای کارآموزش مجازی

کار

شناسایی اساتید و معلمین داوطلب برای تدریس و آموزش مجازیتشکیل گروه های پشتیبان در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف و موضوعات آموزشیشناسایی دانش آموزان نیازمندبه مشاوره تحصیلی و آموزش مهارت زندگی -تبلیغ فروش محصوالت خانگی اهالی محله در کانال محله با رعایت دستورالعمل ها ی بهداشتی

بازارچه

دعوت و تشویق افراد محله برای استفاده از خدمات تخصصی افراد ماهر در محله از قبیل لوله کشی ،سیم کشی و ...
 -راه اندازی پیک موتوری محله برای انجام خرید اهالی با نظارت مسجد

بسته برنامه ای دو :شامل 7برنامه خانواده محور

هدف

محور برنامه

فعالیت

برنامه عملیاتی

-برگزاری محفل تالوت نور در منزل( به صورت فردی و خانوادگی)

خانه های نورانی

شرکت در مسابقه مجازی تفسیر کوتاه در سامانه بچه های مسجدتدبر در قرآن (ترجمه ،مفاهیم به صورت فردی و خانوادگی )جلسات حفظ قرآناصالح قرائت قرآن و نماز -کتابخوانی در منزل ( به صورت فردی و خانوادگی)

ایمان

با کتاب در خانه

خالصه نویسی و برداشت از کتب مطالعه شده و بارگذاری در سامانه بچه ها ی مسجدمعرفی کتابهای مفید و مناسب مطالعه شده برای دیگران در فضای مجازی با بیان مختصری از کتابشرکت در مسابقات کتابخوانی( محله ای ،استانی و کشوری)استفاده از کتاب های الکترونیک و صوتی معرفی به دیگران در فضای مجازیاجرای زنده اذان و برپایی نماز جماعت در منزل -ادعیه خوانی به صورت فردی و خانوادگی از قبیل  ،دعاهای وارده در ماه رمضان  ،دعای هفتم صحیفه و...

مثل مسجد

عرض ارادت به ساحت ائمه اطهار باالخص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آالف التحیه و الثنا) در قالب پویشمردمی #به_تو_از_دور_سالم آستان قدس رضوی  ،با قرائت زیارت امین اهلل ،زیارت عاشورا و...
-استفاده از ویژه برنامه های رسانه ملی به همراه خانواده از قبیل برنامه افطاری ،سحر،جزء خوانی و...

خانواده
به توان مهربانی

ارتباط گیری تلفنی  ،پیامکی و مجازی با آشنایان و اقوام و همسایه هابرگزاری جلسات گفتگوی صمیمی خانوادگی -واسطه گری در امر خیر بین همسایگان و آشنایان از قبیل شروع زندگی زوج های جوان  ،حل اختالفات خانوادگی و...

-ارسال دلنوشته به اقوام  ،همکالسی ها  ،معلمین ،امام جماعت و...

همدلی
به وقت لبخند

ورزش و بازی های حرکتی در منزل (ساعت ورزش) اجرای نمایش های خانگی ،خاطره گویی  ،قصه گویی،پویش خانگی سرود مثبت کرونا ،نقاشی و( ...ساعت هنر )برگزاری جشن تولد  ،جشن عبادت  ،میالد امام حسن علیه السالم ،عید فطر و...اجرای سرگرمی های سالم و شادی بخش خانوادگی(ساعت خنده) -تقسیم کارهای خانه بین اعضای خانواده

کار

خانه ات آباد

ایثار

کمک مومنانه

 راه اندازی مشاغل خانگیو کسب مهارت و دانش افزایی(گل کاری ،سبزی کاری در خانه با خانواده و )... آماده سازی اقالم بهداشتی مانند ماسک  ،دستکش و ...بر اساس استانداردها و اصول بهداشتی-آماده سازی و توزیع سبد مصرفی خانوار و توزیع در بین نیازمندان فامیل و همسایه

کمک مالی به افراد آسیب دیده در دوران شیوع کرونابخشش یا فرصت دهی به بدهکارانانجام خرید سالمندان  ،افراد کم توان و در معرض خطر -آماده سازی بسته های سحر و افطاری با رعایت موازین بهداشتی برای توزیع در بین همسایگان و محرومین

