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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 99
سازمان دانشجویان

مجری طرح :کانون مهرباران و مرکز فعالیت های داوطلبانه
عنوان طرح:

ارمغان محبت (گرما ببافیم)

سرفصل فعالیت:

دین و قرآن

کتاب و کتابخوانی

ادب و هنر

محرومیت زدایی

علم و اندیشه 
گردشگری علمی فرهنگی 

سیاست و اجتماع 
فوق برنامه 

اهداف طرح:
-

اشتغالزایی و کارآفرینی و همچنین کمک به محرومان حاشیهشهر در فصل زمستان
افزایش حس همدردی میان دانشجویان و مردم و ارتقا سطح ارتباطات اجتماعی بین دانشجویان

خالصه طرح:
حدود یک سوم از مشهد مقدس در حاشیه شهر است که جمعیت حدود  1میلیون و  400هزار نفری را شامل میشود .با توجه به شیوع
گسترده کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل خصوصا کارگران روزمزد و غیره ،اقتصاد بسیاری از این افراد محروم و نیازمند بیشتر مورد تهدید قرار
گرفته است و آنها را در شرایط بدتری قرار داده است.
به همین منظور لزوم حمایت های مادی و معنوی بهطورچشمگیری مشاهده میشود و همچنین با توجه به رسیدن فصل سرما و احتیاج
محرومان به لباس گرم ،در نظر داریم طرحی با عنوان (گرما ببافیم) در راستای تکمیل طرح هرساله سازمان دانشجویان تحت عنوان ارمغان
محبت( اهدای لباس گرم به قشر محروم ) به اشتغالزایی دراین حوزه و تولید شال گردن ،کاله و دستکش بپردازیم.
درهمین راستا ،در نظر داریم برای زنان سرپرستخانوار یا افراد محرومی که تواناییهای شاخصی دارند ،اشتغالزایی کنیم و همچنین افراد
توانمند در زمینه بافندگی را با کمک گرفتن از مجموعههای خیریه ،ضمن دریافت نمونه کار شناسایی کنیم.
نحوه اجرای این طرح به شرح ذیل است:
به منظور تهیه کاموا مورد نیاز ،نخست دانشجویان و افراد داوطلب دراین طرح مبلغ مورد هدف را از خیران به صورت نقدی دریافت میکنند
که در صورت عدم تمایل افراد به پرداخت وجه نقد این امکان وجود دارد تا مواد اولیه یا لباس های گرم قابل پوشش و دست دوم را به ما
تحویل دهند.
با توجه به توانایی افرادشناسایی شده در این طرح ،امکانات و مواد اولیه در اختیار آنها قرار میگیرد و در قبال تحویل محصول،دستمزد کار را
دریافت میکنند؛ در انتها نیز ،این محصوالت تولیدی پس از دریافت به حاشیهنشینان نیازمند در زمستان اهدا خواهد شد.

زمان اجرا :

آذر و زمستان 1399

مکان اجرا :

حاشیه شهر مشهد( ،محله بهمن)

