شرح وظایف کلی سفیران فرهنگ سازی در حوزه های هشتگانه تخصصی
مقدمه:
قبل از اعالم هر گونه شرح وظیفه ای الزم است بازنشستگان عزیزی که داوطلب شده اند تا با صرف اوقات گرانبهای خود در این
حوزه همکاری و فعالیت داشته باشند به این نکات عنایت فرمایند:
الف) بسیار الزم و ضروری است که عزیزان بازنشسته به فلسفه این طرح ها و فعالیت ها و اثرات آنها بر جامعه بزرگ بازنشستگان
کشوری و وابستگان آنها آگاهی داشته باشند ،واقعیت آن است که هر یک از این فعالیت ها پاسخ به مساله و یا مشکلی است که
بی توجهی به آنها تا کنون هزینه های فردی و اجتماعی بسیاری را به کشور تحمیل نموده است.
ب) اعالم این موارد در قالب یک وظیفه اداری تلقی نمی شود بلکه این موارد خطوط راهنمایی هستند که پیشنهاد می شود تا در
سراسر کشور با احساس مسئولیت اجتماعی رویه هماهنگ و نه الزاماً یکسان ،دنبال شود.
 .1برقراری ارتباط و تعامل سازنده با مديريت بازنشستگی استان و هيات مديره کانون های بازنشستگی؛
 .2بررسی جمعيت بازنشستگان استان از لحاظ جنسيت  ،گروه سنی  ،تخصص ،تحصيالت و دستگاه  ،به منظور برنامه ريزی و بهره
مندی ازتخصص و ارتباطات سازمانی ايشان با رعايت حريم شخصی و حقوق شهروندی؛
 .3شناسائی بازنشستگانی با پيشينه تحصيالت و تجارب مرتبط و فرزندان ايشان و تالش برای جلب همکاری آنان؛
 .4شناسائی دستگاههای دولتی و نهاد های مردمی که می توانند در حوزه فعاليت مورد نظرکمک و يا فعاليت داشته باشند؛
 .5مالقات با مديران دستگاههای مورد اشاره در بند  4به منظور معرفی اهداف طرح و جلب همکاری  ،حمايت و کمک انان با هماهنگی
و همراهی مدير استان؛
 .6برنامه ريزی به منظور برگزاری دوره  ،کارگاه و يا کالس های آموزشی درحوزه مربوطه با توجه به امکانات فيزيکی و منابع انسانی
استان و بازنشستگان؛
 .7جلب همکاری رسانه های اجتماعی و شبکه های خبری محلی به منظور اطالع رسانی و فرهنگ سازی در سطح استان؛
 .8جمع آوری آمار و اطالعات حوزه مورد فعاليت ،شناسائی وب سايت ها  ،امکانات بال استفاده محلی جهت پيشبرد اهداف (مراجع
آماری عبارتند از :استانداری ،فرمانداری،سازمان برنامه و بودجه ،اداره کل کار و رفاه اجتماعی ،جهاد سازندگی ،اداره کل ارشاد اسالمی).
 .9جلب حمايت های مادی و معنوی صاحبان مشاغل و بنگاههای کسب و کار در راستای مسئوليت های اجتماعی ايشان؛
 .10تشکيل کارگروه اطالع رسانی در سايت پايش (  )www.payesh8523.irبا هماهنگی و حمايت مديريت استان؛
 .11ارائه گزارش ماهيانه و پيشنهادات اصالحی توسط هماهنگ کننده و ارسال به مديريت استان؛
 .12شرکت در جلسات توجيهی و دوره های اموزشی؛
 .13شناسائی چالش ها  ،مسائل و مشکالت و تعيين اولويت های در جهت اجرای برنامه ها؛
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