بسمه تعالی

(و احسنوا ان هللا یحب المحسنین)

با سپاس از درگاه خداوند منان ،که فرصتی برای کار خیر برایمان فراهم شد.امیدوارم بتوانیم گامهای مؤثری برای ادای دین خود نسبت
به جامعه برداریم.
پروپوزال بازارچه خیریه گروه جهادی نورالهدی بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس اسفندماه 59

برگزاری  2بازارچه:
یکی در مهرماه به نفع خرید نوشت افزار و لوازم التحریر
و دومین بازارچه عیدانه در اسفندماه به نفع خرید پوشاک نوروزی در مناطق کم برخوردار
برگزاری جلسات  1ماه قبل از بازارچه برای تقسیم کار که شامل موارد زیر می شود:
 )1طرح بنر که معموال  11روز قبل از برگزاری بازارچه نصب می شود واینکه در کجا نصب شود که در این بنر قید می شود به نفع خرید چه
چیزی ،تاریخ برگزاری بازارچه ،مکان برگزاری،شماره تماس جهت اطالعات بیشتر و ثبت نام آشپزها ،و چیزهایی که در بازارچه به فروش می
رسد شامل هر گونه مواد غذایی ،هنرهای دستی و تزییناتی ،مربا ،شیرینی ،گل و گیاه ،و کارهایی مانند طراحی و خوشنویسی
)2اطالع رسانی پیامکی و ایمیلی و چاپ پوستر(همان طرح بنر) برای خوابگاهها چه زمانی نصب شود.
)3طرح دعوت به بازارچه در یک قالب زیبا مانند نشان کتاب معموال در غرفه های گذرگاه انقالب پخش می شود.
)4طرح تراکت یا کف دستی شکل و طرح آن به طرت همان طرح بنر فقط شماره حساب اضافه می شود و  3روز قبل در سلف برادران و
خواهران وکتابخانه و...پخش میشود.
)9برگزاری مسابقه عکس از بازارچه که با مراجعه به دفتر بسیج و تحویل آن یا از طریق یک آیدی کانال (اگر بسیج یا گروه مربوطه کانال مربوط
به خود داشته باشد) یا از طریق ایمیل به ایمیل گروه یا به بسیج یا به یک شماره تلگرامی.
)6طرح تقدیرنامه که برای تشکر از آشپزها در روزآخر به آن ها داده می شود و در کنار آن یک هدیه مثل کارت پستال که جمله ی زیبا در مورد
کار خیر است به آنها داده می شود.
)7طرح مرام نامه یک جور عهد با این بازارچه و کارخیر است که در طرح یک قاب زیبا برای آشپزها ایمیل می شود.
)8طرح دعوت نامه اساتید که در پاکت گذاشته می شود و جمله ای در مورد کار خیر و روی آن ربان زده می شود و دم در اتاق آن ها برده می
شود و از آن ها دعوت می شود (در طرح دعوت نامه قید می شود در صورت عدم حضور مهربانه های خود را به این شماره حساب واریز کنید).
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)5کار فرهنگی بازارچه دادن یک رزق یا همان کف دستی در قالب های متفاوت می تواند باشد مثال در یک برگه به اندازه  1/6آچار که دور آن
ربان پیچیده می شود یا به صورت یک برچسب یا به شکل نشان کتاب و...
)5دادن گزارش بازارچه سالهای قبل در نصف برگه آچار البته بسته به میزان گزارش دارد
)11هماهنگ کردن عکاس برای بازارچه که در تمام زمان بازارچه حضور داشته باشد
)11کارهای قبل از بازارچه که نباید فراموش شود.تهیه فیش (که اسم گروه جهادی یا بازارچه روی آن نوشته و مبلغ هدیه را پایین آن نوشته که
در روز بازارچه در هنگام خرید میزان مبلغ را نوشته و به صندوق تحویل و مهر زده می شود و سپس نزد فروشنده و فیش را تحویل و خرید خود
را تحویل میگیرد).
 )12گذاشتن برگه هایی برای نوشتن اسم آشپزها و نوع غذا و دادن کد سالمت به آن ها که این کد را بر روی مواد غذایی خود می چسبانند(کد در
لیببل نوشته می شود و روی غذا چسبانده می شود).

فضاسازی:
شکل و چینش غرفه ها(می تواند یکطرفه باشد و روبه روی آن صندلی برا ی سلف سرویس گذاشته شود) یا دو طرف باشد که باید فضایی برای
سلف سرویس در کنار غرفه ها در نظر گرفته شود.گار فرهنگی جالبی که می شود اینجا انجام داد روی صندلی ها میتوان جمالت در محتواهای
متفاوت مثال در مورد انفاق و حیاو...چسباند.و همچنین رنگ رومیزی ها که به فضاسازی جلو هی زیبایی می بخشد.
برای فضاسازی چه چیزهایی استفاده شود معموال در ایام شادی از ریسه هایی با رنگ شاد و در ایام عزا (محرم) از ریسه هایی با رنگ قرمز و
مشکی استفاده می شود و همچنین نصب بادکنک و برای بازارچه عیدانه سفره هفت سین و....و همچنین قرار دادن یه سری عکس لمینت شده
(سلیق ه ای) روی پایه (عکس های اردو جهادی مربوط به گروه یا بازرچه های قبل،عکس های هنگام دریافت لوازم التحریر یا عیدانه) و همچنین
بر روی استند نصب گزارش مصرفی بازارچه قبل به همراه چند عکس مربوط به دریافت کمک ها می شود.
در کنار غرفه هه به خصوص غرفه مخصوص به صندوق جمالت زیبا ( مثال هیچ گرانی بی حکمت نیست) چسبانده شود و به ازاری هر خرید
یک رزق و گزارش به فرد خریدار داده می شود.
کار مهم و قابل توجه :تشکیل گروه تلگرامی برای آشپزها و هماهنگ کردن با آنها برای تقسیم بندی غذاها وشیرینی و مربا و...که در دوروز از
همه این موارد گفته شده باشد مثال در یک روز اکثر غرفه ها شیرینی نباشد بلکه باید تعداد آشپزها تقسیم و به نوع غذا و...توجه کرد.
و در آخر دادن تقدیرنامه به آشپزها به همراه یک هدیه کوچک
و بعد از تمام شدن کار و رساندن کمک ها به منطقه یک گزارش مختصر و مفید به همراه چند عکس از گزارش کار وتحویل هدایا همراه با یک
پیامک تشکر و همچنین جمله ای در مورد ثواب این کار خیر به تلگرام آشپزها فرستاده و برای بازارچه بعدی نیز آن ها را دعوت میکنیم( تاثیر
زیادی در کار دارد).
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طرح دعوت به بازارچه در قالب نشان کتاب:
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فیش غذا:

رزق معنوی:

طرح نماز:
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غرفه صندوق:

چند عکس از فضای بازارچه و محصوالت:
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