بسته ی برنامه ای پیشنهادی روز جهانی مسجد

(فعالیت در مسجد)
.1

برگزاری جلسات توجیهی ویژهی عالقهمندان به مشارکت در برنامههای محور سالمت

.2

جلب مشارکت خیّرین و تهیهی بستههای سالمت و توزیع بین نیازمندان محلّه

.3

تولید پادکست از سخنان امام جماعت با موضوع لزوم مراعات دستورالعمل های بهداشتی

و نشر در شبکه های اجتماعی و پیام رسانها
.4

ضدّعفونی محیط پیرامونی ،سرویسهای بهداشتی و شبستانمسجد

.5

تبیین نقش مسجد در فرهنگسازی مراعات حق النّاس با مراعات ضوابط بهداشتی

.1

استفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان محل جهت ترویج فرهنگ مراقبت بهداشتی

.2

استفاده از ظرفیت مردم محلّه جهت تهیه و توزیع بسته های سالمت بین نیازمندان

.3

ضدّعفونی معابر و مکان های پر تردّد

.4

استفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان محلّه جهت اجرای پویش #من_ماسک_میزنم

(فعالیت در مسجد)
.1

برنامه ریزی ،پیگیری و استمرار اجرای مطلوب "نهضت تعاون و احسان"

.2

جلب مشارکت مردمی ،تهیه و توزیع بستههای معیشتی بین خانوارهای نیازمند محلّه

.3

تهیه پادکست از سخنان امام جماعت با موضوع ضرورت رسیدگی به محرومین و تبیین

کارکرد مسجد در حوزهی خدمت به محرومین

.1

جلب مشارکت مردم محلّه برای استمرار اجرای "نهضت تعاون و احسان"

.2

استفاده از ظرفیت جوانان محلّه جهت جلب مشارکت مردمی در تأمین ،تهیه و توزیع بسته

های معیشتی بین خانوارهای نیازمند محلّه
.3

جمع آوری کمک های نقدی مردم در ایستگاههای معیشت

.4

شناسایی خانوارهای نیازمند آبرومند جهت حمایت از ایشان

.5

درخواست از کاسبان محلّه جهت مراعات حال نیازمندان

.6

استفاده از ظرفیت خیّرین محلّه جهت تسویهی بدهی خانوادههای محروم

(فعالیت در مسجد)
.1

غبارروبی و عطرافشانی مسجد

.2

تولید محتوا با موضوعات مرتبط با "روز جهانی مسجد" و نشر در کانال یا گروه مسجد

و سایر شبکه های اجتماعی و رسانه ها
.3

تبیین ضرورت مقابلهی همه جانبه با نقشههای شوم استکبار جهانی و صهیونیزم

.4

برگزاری مراسم توسّل و دعا جهت آزادی هرچه زودتر قدس شریف و مسجداالقصی

.5

سر دادن شعار "مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل" در صحن مسجد و برائت از استکبار

جهانی و صهیونیستهای غاصب

(فعالیت در محلّه)
.1

برپایی ایستگاه فرهنگی و توزیع تراکت هایی با محتوای فضیلت حضور در مسجد

.2

توزیع تراکتهایی با محتوای متناسب با روز جهانی مسجد

.3

اجرای پویش #یک_حس_خوب (تجربهی حسّ خوب حضور در مسجد)

.4

نصب بنر و پوستر مرتبط با روز جهانی مسجد در معابر پرتردّد و معرّفی این روز به مردم

