به نام خدا

شماره:

تفاهم نامه اوقات فراغت آسمانی ها سال 8931

تاریخ:

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) این تفاهم نامه بین ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمان به نمایندگی محمد ابدالی تکلو از
یک طرف وکانون فرهنگی هنری  ..................................مسجد...........................شهرستان ........................به مدیر مسئولی جناب آقای /سرکار
خانم .............................از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد و طرفین به رعایت کامل مفاد آن ملزم می گردند.

ماده  :8مقدمه و موضوع تفاهم نامه
اوقات فراغت فرصتی است مغتنم به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای جذب حداکثری نوجوانان و جوانان به برنامه های کانونهای فرهنگی هنری
مساجد که این امر محقق نمی شود مگر با برنامه ریزی جامع و دقیق  ،استفاده از تمام ظرفیت ها ،تنوع بخشی به فعالیت ها و برنامه ها و نیز اهتمام نسبت
به اجرای فعالیت های شادی آفرین و نشاط آور در پرتو آموزه های دینی .بر این اساس برنامه ها و فعالیت های ارائه شده باید به گونه ای
باشد که افراد با میل ،انگیزه و اشتیاق درونی خود در یکی از محورهای مرتبط ماده  2در فعالیتهای کانونها شرکت نموده و نتیجه این ارتباط
پربرکت افزایش معلومات دینی و فرهنگی باشد .سیاست ،رویکرد و مبنای برگزاری طرح اوقات فراغت در کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سال
 89با محوریت همدلی وهمزبانی و بسترسازی و ایجاد فضای روانی اجتماعی جهت شروع یک حرکت جریان ساز فرهنگی با تکیه بر
داشته ها وبرنامه ریزی های ویژه جهت خود کفایی فعالیت ها وبرنامه های فرهنگی با رویکرد جهادی وامید به آینده می باشد.

ماده  : 2شعارسال ومحورهای اصلی
فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد در اوقات فراغت با شعار اخالق ،نشاط و معنویت در  6محور اصلی (قرآن وعترت ،آموزش وتوانمند سازی،
شبکه سازی و فضای مجازی ،کتاب وکتابخوانی  ،هنر متعالی و فعالیتهای اجتماعی ) می باشد.

ماده :9زمان اجرا
افتتاحیه برنامه هاوفعالیتهای اوقات فراغت درکانون هابا توجه به شرایط کانون 89/10/10تا  89/10/01وگزارش ها نهایتا تا مورخ  89/6/20به دبیرخانه
استان ارسال گردد (.مهلت تکمیل اطالعات کانون های مجری در سایت بچه های مسجد از اول تا پایان تیرماه والزامی می باشد)

ماده  :4برنامه های حمایتی اوقات فراغت
برنامه ریزی و مدیریت برگزاری دوره ها ،طرح ها و برنامه های مختلف(فرهنگی ،هنری ،قرآنی ،آموزشی  ،پژوهشی،علمی ،فنی و حرفه ای ،ورزشی و
اردویی) وبرنامه های جنبی با استفاده از ابزارهای مختلف تبلیغاتی وایجاد انگیزه باتوجه به پتانسیل ها وظرفیت های محله و همچنین-0درآمدهای
کسب شده از طریق شرکت کنندگان در برنامه ها  -2تخفیفات حاصله از هماهنگی با مربیان  -3جذب اعتبارات مردمی وخیرین -0اعتبارات سایر
نهادها و دستگاههای دولتی و خصوصی با هماهنگی امام جماعت  ،هیأت امناء و خیرین محله و منطقه می باشد.

تبصره :

.با عنایت به رویکرد وسیاست های ستاد عالی از  63کانون برتر (  01درصد کانون های ثبت شده در پرتال بچه های مسجد ) در حوزه

فعالیت ها و برنامه های اوقات فراغت با توجه به شرایط و موقعیت کانون ها در مرکز استان وشهرستان ها به صورت نقدی حمایت خواهد گردید .
وظیفه مدیر مسئول کانون :

 -0هماهنگی فضای آموزشی  -2هماهنگی اساتید مربوطه  -3تبلیغات و اطالع رسانی طرح با نام (آسمانی ها) -0مدیریت برگزاری مناسب دوره ها
طبق اهداف تعریف شده در کتاب رهنامه آسمانی ها (فایل  pdfکتاب در گروه رویش معنوی بارگزاری گردیده)
ماده :5موارد ضروری
 - 0با عنایت به اجرای نظامنامه اوقات فراغت )8تکمیل فرم شناسنامه پایگاه اوقات فراغت همزمان با انعقاد تفاهم نامه)2فرم شماره( 06جمع بندی
فعالیت ها پایگاه اوقات فراغت آسمانی ها) همزمان با برگزاری برنامه ها و اتمام ثبت نام دوره ها توسط مدیر مسئول کانون تا پایان تیرماه
)9وفرم شماره (01بازدید و ارزیابی فعالیت های اوقات فراغت) توسط نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان جهت واریز قسط دوم
ضروری می باشد( نمونه فرم ها درکتاب رهنامه آسمانی ها و سایت همپای محراب و گروه رویش معنوی در نرم افزار سروش دبیرخانه می
باشد)آخرین مهلت ارسال فرم ها  21مرداد ماه می باشد
مجری
مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری.....

مهر و امضاء

ناظر
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ..........

مهر و امضاء

محمدابدالی تکلو
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری
مساجد استان کرمان

