اداره اجتماعی وفرهنگی ناحیه  7منطقه 5

 - 1ایجاد بانک اطالعات اجتماعی وفرهنگی
 - 2پیگیری ومطالعه ونیاز سنجی وارائه راهکارهای مناسب برای رفع کاستی ها ومضالت اجتماعی ومسائل فرهنگی
محالت ناحیه
 - 3شناخت ویژگی های جمعیتی -گرایش های فرهنگی -سطح آگاهی ها -روابط اجتماعی وچگونگی گذراندن
اوقات فراغت شهروندان ناحیه
 - 4کنترل هزینه کرد اعتبارات ابالغی مربوط به اداره اجتماعی وفرهنگی ناحیه
 - 5برگزاری جلسات هم اندیشی ونظر سنجی محله ای با موضوعات مختلف اجتماعی وفرهنگی ناحیه
 - 6اجرای برنامه های ترویجی وفرهنگی در زمینه قرآن-نماز –ایثار وشهادت-حجاب وعفاف-امر به معروف ونهی از
منکربا برگزاری مراسم-جلسات وکالسهای آموزشی وسخنرانی –مسابقات فرهنگی –اردو وبرپایی نمایشگاه
وهمایش
 - 7تعامل وارتباط با اقشار مختلف مردم در محالت ناحیه با حضور در مساجد ومالقات با ائمه محترم جماعات
ونمازگزاران وشهروندان –دیدار منظم با خانواده معظم شهدا وایثارگران
 - 8تشکیل جلسات شورای فرهنگی ستاد امر به معروف ونهی از منکر وستاد اقامه نماز در سطح ناحیه
 - 9شناسایی واستفاده از ظرفیتها واستعداد های فرهنگی وهنری محالت در برگزاری برنامه های اوقات فراغت
- 11همکاری وتعامل با مدیران محالت ناحیه در اجرای برنامه های فرهنگی
- 11انجام هماهنگی های الزم برای کمک های عمرانی وتجهیزاتی به مساجد ومدارس سطح ناحیه
- 12ارجاع بانوان نیازمند سرپرست خانوار به امور بانوان منطقه
- 13برگزاری اردوهای مناسبتی برای بانوان سطح ناحیه
- 14برگزاری جشن ها وبرنامه های مناسبتی ویژه بانوان در سطح ناحیه
- 15جلب نظارت شورایاران بر اقدامات مدیریت شهری در سطح ناحیه
- 16شرکت دادن شورایاران در اجرای برنامه ها
- 17اجرای برنامه های مشارکتی با محوریت شورایاری
- 18ارائه خدمات مدد کاری ومشاوره ای به آسیب مندان اجتماعی در سطح ناحیه
- 19ارائه برنامه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد
- 21توانمند سازی شهروندان در خصوص آشنایی با آسیبهای اجتماعی ونحوه برخورد با افراد آسیب دیده به منظور
جلوگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی در سطح ناحیه
- 21هماهنگی وهمکاری با گشت های جمع آوری متکدیان وکارتن خواب ها از طریق سامانه 137
- 22برگزاری مسابقات ورزشی در سطح محالت ناحیه از محل اعتبارات ابالغی
- 23شناسایی استعدادها ونخبگان ورزشی محالت سطح ناحیه وتقدیر از آنها
- 24ساماندهی ورزش بانوان محالت وتوسعه ورزش همگانی وآمادگی جسمانی آنان
- 25برقراری تعامل ومشارکت با مساجد-مدارس-پایگاههای بسیج-شورایاران برای برگزاری مسابقات وبرنامه های
ورزشی
- 26ترویج ورزش همگانی در سطح محالت ناحیه از طریق راه اندازی ایستگاههای تندرستی در پارکها وسایر مکانهای
مناسب
- 27بررسی وشناسایی کمبود ها وپیگیری جهت افزایش سرانه های ورزشی محالت سطح ناحیه

