ترجمان هیئت مدیره چهارم از ارمان توحید
آرمان
حفــظ و آرتق ــاء هــویت ش ــیعی.

آهدآف
●
●
●
●
●
●
●

آیجاد بستر رشد فکری و معنوی
حرکت در رآستای آرتقاء عدآلت آجتماعی و آفزآیش آگاهی جامعه مخاطب توحید نسبت به موضوعات مربوطه
تحقیق و شناسایــی نیازهای آولویت دآر گروه های آسیب پذیر (خانوآده های مهاجر ،نسل دوم ،خانوآده های با
شرآیط مالی دشوآر )...،و تالش برآی تنظیم فعالیت های آموزشی کانون با آن آولویت ها
تمرین زندگی آجتماعی مومنانه و تقویت آرتباط زندگی روزمره فردی با آصول مذهبی و آخالقی
تقویت آرتباط بین فارسی زبانان و شیعیان آز گروه های مختلف ،علی آلخصوص آعضای کانون توحید
توسعه روآبط و تعامالت با موسسات آجتماعی پیشرو در کانادآ
تالش برآی آفزآیش آگاهی جامعه مخاطب توحید نسبت به محیط زیست.

روش حرکت به سمت آهدآف
●
●
●
●

در تمامی پروژه ها ،حرکت در جهت تقویت آرتباط با گروه های همسو با هدف پروژه در نظر گرفته شود.
در طول سال ،برآی هر یک آز آهدآف حدآقل یک پروژه تعریف گردد.
در آبتدآی سال ،پروژه های مشخص ،تا پایان ماه دوم شروع به کار هیئت مدیره جدید ،در تقویم سالیانه ثبت
شوند تا پروژه های دیگر با توجه به محدودیت های منابع برنامه ریزی گردند.
جلسات دوماهانه آی با حضور آعضای عمومی و فعال کانون با هدف جذب نیروهای بالقوه و تبادل نظر برگزآر
گردد.

نحوه آنتخاب پروژه ها
● پروژه های پیشنهادی در صورت همسو بودن با حدآقل یکی آز آهدآف تعیین شده قابل قبول میباشند.
● الزم آست در آنتخاب پروژه ها ،هیئت مدیره نگاهی مسئوالنه نسبت به تاثیرآت محیطی پروژه ،آعم آز محیط
زیست و محیط آجتماعی ،دآشته باشد.
● در گام نهایــی ،تصویب یا عدم تصویب پروژه با در نظر گرفتن حجم پروژه های موجود در دستور کار و محدودیت
منابع توحید صورت می گیرد.

