بسته ی برنامه ای پیشنهادی ماه محرّم


بستهی برنامهای محور سالمت



ویژهی مسجد (فعّالیت در مسجد)

.1

اجرای دقیق ضوابط ابالغی ستاد ملّیمدیریتکرونا در مورد مجالس عزاداری محرّم و صفر

.2

برگزاریجلساتتوجیهی ویژه عالقهمندان به مشارکت در برنامههای مربوطبهمحور سالمت

.3

جلب مشارکت خیّرین و تهیه بستههای سالمت و توزیع بین خانوارهای نیازمند

.4

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

و نشر در شبکه های اجتماعی و پیام رسانها
.5

توصیهی عزاداران به مراعات ضوابط بهداشت فردی و اجتماعی در سخنرانیهای محرّم



ویژی محلّه (فعالیت مسجد در محلّه)

.1

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

.2

استفاده از ظرفیّت خیّرین محلّه جهت تهیهی بستههای سالمت

.3

ترویج نذر بستههای سالمت بویژه ماسک

.4

توزیع بسته های سالمت بین خانوارهای نیازمند

.5

ضدّعفونی معابر و مکان های پرتردّد

.6

اجرای پویش #من_ماسک_میزنم جهت ترغیب آحاد مردم به ماسک زدن

.7

دعوت از اهالی محلّه جهت مشارکت در ترویج فرهنگ مراقبت بهداشتی

.8

استفاده از کمکهای مردمی جهت تهیه و توزیع ماسک در محلّه بین عابرین فاقد ماسک



بستهی برنامهای محور معیشت



ویژهی مسجد (فعّالیت در مسجد)

.1

برنامه ریزی جهت اجرای مطلوب نهضت تعاون و احسان

.2

سوق نذورات محرّم به بستههای ارزاق جهت توزیع بین محرومین محلّه

.3

جلب مشارکت مردمی ،تهیّه و توزیع بسته های معیشتی بین خانوارهای نیازمند محلّه

.4

جمع آوری کمک های نقدی جهت ذبح قربانی و یا تهیهی گوشت و توزیع میان نیازمندان

محلّه و منطقه
.5

اجرای پویش #سفره_های_حسینی جهت طبخ غذای نذری و توزیع بین نیازمندان

.6

تهیهی پادکست از سخنان امام جماعت با موضوع خدمت رسانی و رسیدگی به محرومین



ویژهی محلّه (فعّالیت در محلّه)

.1

جلب مشارکت خیّرین و بانیان محلّه جهت اجرای نهضت تعاون و احسان

.2

استفاده از ظرفیّت مجالس عزاداری جهت ترغیب مردم به مشارکت در محرومیتزدایی

.3

ارتباط با کاسبان محلّه و جلب مشارکت ایشان در نهضت تعاون و احسان

.4

استفاده از ظرفیّت جوانان محلّه جهت شناسایی خانوارهای نیازمند آبرومند و اهدای سبد

ارزاق و بستههای معیشت و سالمت به ایشان
.5

برگزاری جلسه با مسئولین هیئات محلّه جهت همافزایی در نهضت تعاون و احسان

.6

نصب بنر در معابر اصلی محلّه با موضوع نهضت تعاون و احسان

.7

استفاده از ظرفیت محرّم جهت عضوگیری مؤسّسهی خیریهی مسجد



بستهی برنامه ای محور معنویّت



ویژهی مسجد (فعّالیت در مسجد)

.1

فضاسازی و سیاهپوش نمودن شبستان ،حیاط و محوّطهی بیرونی مسجد

.2

برگزاری زیارت پُرفیض عاشورا با رعایت دستورالعمل ابالغی ستاد ملّی

.3

برگزاری مراسم سخنرانی ،روضهخوانی و عزاداری با رعایت دستورالعمل ابالغی ستاد ملّی

.4

تولید محتوا با موضوع معارف نهضت عاشورا و نشر در کانال یا گروه مسجد و سایر شبکه

های اجتماعی و رسانه ها
علیه السّالم

در سخنرانیها

.5

بیان مستند معارف نهضت عاشورا و تبیین قیام سیّدالشّهداء

.6

استفاده از اشعار ناب و فاخر در مراثی و نوحهها

.7

انتقال مفاهیم عاشورایی به جوانان و نوجوانان از طریق ابزار رسانه



ویژهی محلّه (فعّالیت در محلّه)

.1

فضاسازی و سیاهپوش نمودن محلّه

.2

پخش فرازهایی از زیارت عاشورا از بلندگوهای مسجد در ساعت خاص با صدای مناسب

.3

اجرای نمایش خیابانی و تعزیه با موضوع واقعهی عاشورا در مکانهای مناسب محلّه

.4

توزیع پرچم بزرگ و کوچک مزیّن به نام مبارک امیرالمؤمنین علیه السالم جهت نصب در سردر

خانهها و روی ماشینها
.5

استفاده از فعّاالن فضای مجازی محلّه جهت نشر معارف عاشورایی در شبکههای اجتماعی

.6

تولید محتوا ویژهی حسینهها و هیئات محلّه و ارائه به متولّیان آنها

.7

تهیه و توزیع سیدیهای سخنرانی و مدّاحی و توزیع بین رانندگان جهت استماع در خودرو

