"بسمه تعالی"

آیین نامه همکاری افتخاری شهروندان با اولویت بازنشستگان و جوانان با مسؤلین بوستانها و فضای
سبز بعنوان "همیار مهربان "فضای سبز
مقدمه :
یکی از وظایف همگانی مردم حفظ و نگهداری از اموال عمومی می باشد وحفظ بوستانها و فضای سبز شهری که
تنفس و ریه شهر می باشند از مهمترین و با ارزش ترین مکانهای مورد حفاظت می باشد .
مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز با عنایت به این مهم و با همکاری دیگر دستگاه های متولی و سازمان های
مردم نهاد جهت رسیدن به اهداف این آیین نامه و ترویج امر به معروف و نهی از منکر در بین افراد جامعه خصوصا در
رابطه با مسائل اجتماعی فرهنگی اقدام به جذب  ،آموزش و سازماندهی شهروندان عالقه مند بویژه بازنشستگان و جوانان
نموده و از اوقات فراغت ایشان بصورت هدفمند و افتخاری در بوستان ها استفاده می نماید .
اهداف :
 )1توسعه فرهنگ حفظ و نگهداری و استفاده از فضای سبز و حفظ اموال عمومی .
 )2همیاری در حفظ و نگهداری هر چه بهتر از فضای سبز و بوستان های شهر
 )3تقویت روحیه نشاط و شادابی مردم بخصوص بازنشستگان و جوانان با ترغیب ایشان به حضور مؤثر در
بوستانها
 )4استفاده هدفمند از اوقات فراغت شهروندان و سازماندهی ایشان در بوستان ها

مراحل اجرای طرح :
الف  :نهاد ها و سازمانهای همکار :
 )1سازمان منظر و فضای سبز شهری
 )2شهرداری مناطق
 )3کانون بازنشستگان
 )4اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ( تشکل های مردم نهاد ).
ب  :شرح وظایف مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز :
 )1ایجاد هماهنگی بین دستگاه های متولی و تشکل های مردم نهاد
)2

تهیه کارت شناسایی "همیاران مهربان"به تعداد مورد نیاز

 )3تهیه بروشورهای آموزشی تحت عنوان چگونگی نگهداری از اموال عمومی خصوصا فضای سبز ،اصول
شهروندی و آداب معاشرت

 )4برگزاری جلسات و کالس های توجیهی برای همیار مهربان فضای سبز
 )5جمع آوری نظرات و پیشنهادات شهروندان بوسیله توزیع پرسشنامه
 )6پیگیری نظرات و پیشنهادات در حین اجرای طرح .
 )7تبلیغات الزم به جهت ترویج و فرهنگ سازی از طریق رسانه های جمعی .
ج  :وظایف سازمان منظر و فضای سبز شهری و شهرداران مناطق :
 )1تشکیل جلسات توجیهی با عوامل اجرایی طرح با هدف حمایت جدی و مؤثر از مجریان طرح .
 )2معرفی نماینده تام االختیار به مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز .
 )3تهیه تابلو منشور اخالق شهروندی و  ...در ورودی و مکانهای مناسب بوستان ها.
 )4پیگیری مشکالت و پیشنهادات در طول مدت زمان اجرای طرح .
د  :وظایف " همیاران مهربان " بوستان ها :
 )1شناسایی آسیب های اجتماعی فرهنگی موجود در بوستان ها و گزارش به مسؤلین مربوطه .
 )2تذکر لسانی و مهربانانه به شهروندان در خصوص رعایت بیشتر اخالق شهروندی و حفظ اموال
عمومی در بوستان ها .
 )3توزیع بروشورهای (آموزشی  ،فرهنگی  ،اجتماعی ) و اقالم فرهنگی و بازیافتی در میان شهروندان
حاضر در بوستان ها .
 )4گزارش عملکرد بصورت ماهیانه توسط سر گروه به مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز .
ه  :وظایف تشکل های مردم نهاد :
کانون های بازنشستگان لشکری و کشوری استان و کانون جهاندیده گان و تشکل های مردم نهاد شیراز با
فراخوانی و توجیه اولیه افراد عالقه مند تحت پوشش جهت همکاری در اجرای طرح فوق پس از شناسایی و
جذب  ،آنها را به مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز معرفی می نمایند .
و  :وظایف اداره کل ورزش و جوانان استان فارس .
 )1فراخوانی  ،شناسایی و توجیه اولیه افراد عالقه مند و تشکل های مردم نهاد تحت پوشش و معرفی به
مجمع خیرین جهت همکاری افتخاری در طرح فوق .
 )2همکاری در تهیه تدوین محتوای مطالب آموزشی .
 )3همکاری در تهیه جوائز وموارد اهدائی به شهروندان و همیاران مهربان .

