دستورالعمل اجرایی طرح همیار سبز

مقدمه :
امروزه حفظ و بهبود محیط زیست و فضای سبز یکی از مولفه های مهم دستیابی به توسعه پایدار قلمدداد مدی ددود و
باتوجه به فعالیت های خود آگاهانه بشر نمی توان از عنصر انسانی به عنوان یکی از تاثیر گذار ترین عوامل تغییر درایط
زیستی کره زمین چشم پودی کرد از این رو آحاد جامعه باید اوال به نقد

و ارز

محدیط زیسدت و فضدای سدبز در

زندگی بشری و ضرورت حفاظت از آن آگاه بوده و ضمن جلوگیری از تخریب به حفظ ،حراسدت و توسدعه ی آن اقددا
نمایند.
بدون دک بهترین دیوه مقابله با رفتارهای مخرب آگاه سازی و حساس کردن مدرد نسدبت بده اهمیدت فضدای سدبز
می بادد و از آنجایی که تغییر رفتار در بزرگساالن کاری بسیار ددوار و پیچیده می بادد؛ سازمان پدار

هدا و فضدای

سبزدهرداری اهواز در نظر دارد با همکاری مناطق هشتگانه و دهروندان طرح همیار فضدای سدبز را بدا هددس توسدعه
فضای سبز دهری و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین دهروندان اجرا نمایند .امید است با اجرای
این طرح گا کوچکی در توسعه ی دهر و بهبود فضای زندگی دهروندان بردادته و الگوی مناسبی جهت اجرا در سایر
دهرهای استان و کشورمان بدست آوریم.
هدف کلی:
نهادینه کردن حفظ و نگهداری از فضای سبز دهری با همکاری دهروندان
اهداف جزیی:
-1آموز

و اطالع رسانی در زمینه ی نق

و اهمیت فضدای سدبز در تدامین سدالمت ددهروندان و ضدرورت حفدظ و

نگهدادت آن.
 -2جلب مشارکت کلیه دهروندان در همه سنین جهت حفظ منابع موجود و کشت و نگهداری فضاهای جدید.
 -3افزای

سرانه فضای سبز مدارس ،تشویق و ایجاد عالقه مندی میان دان

فضای سبز در محیط های آموزدی و چگونگی حفظ و نگهداری از آن.
 -4ایجاد حس مسولیت در بین دهروندان.
 -5فرهنگ سازی و تغییر الگوی رفتاری در جامعه.

آموزان برای کاددت درخدت و گسدتر

حیطه عمل :
مناطق هشتگانه دهرداری اهواز – دهر

ها – ادارات و سازمان ها – مدارس و ......

تعاریف و اختصارات :
همیار فضای سبز :فردی است عالقمند و توانا که مسئولیت خاصی را در گروه به عهده گرفته است و تحت عنوان سدر
گروه یا عضو گروه زیر نظر سازمان پارکها فعالیت می کند.
سازمان پارکها و فضای سبز :سازمانی است مستقل که زیر نظر دهرداری اهواز بر حفظ و نگهداری از فضای سبز مناطق
هشتگانه نظارت می کند.
سازمان های مرد نهاد ) :(NGOجمعی از اعضای یک انجمن که با هدس و برنامه ریزی در جهدت حفدظ ،نگهدداری و
توسعه فضای سبز و در راستای اجرای این طرح با سازمان پارکها همکاری می نمایند.
سازمان های مرد نهاد ) (NGOدامل :رئیس ،کاردناسان و اعضاء می دود.
هدف از اجرای طر همیار سبز :
آموز

حفظ ،نگهداری و توسعه فضای سبز کالنشهر اهواز

نحوه اجرای طرح همیار سبز:
پس از فراخوان عمومی در خصوص طرح همیار سبز ،دهروندانی که قصد درکت در این طرح را دارند طبق فر
دماره( ) 1از طریق سازمان پارکها و فضای سبز و مراجعی که رسماً معرفی می گردد ثبت نا می نمایند .پس از اتما
پروسه ثبت نا  ،درخواست و عالقه مندی های ثبت نا کنندگان مورد بررسی قرار می گیرد و برابر عالقه مندیهای آنان
دوره های آموزدی حفظ و نگهداری ازفضای سبز ،کادت نهال ،تحویل نهال ،بازدید و  ....در دستور کار قرار می گیرد.
در این طرح تحویل نهال به همیار سبز (دخصی که ثبت نا خود را تکمیل کرده و کد همیاری را اخذ نموده است) به
دو صورت انجا می گیرد:
 -1طبق فر دماره ( )4حداکثر تعداد  5اصله نهال از طریق سازمان پارکها و فضای سبز تامین و به درخواست کننده
تحویل می گردد.
 -2طبق فر دماره( )3اگر تعداد نهال مورد درخواست بی

از  5اصله نهال بادد پس از بررسی توسط معاونت

بهره برداری به منطقه ارجاع و از طریق منطقه محل سکونت متقاضی (همیار سبز) نهال تامین می گردد.
در موارد خاص و در صورت درخواست تعداد نهال زیاد و بی
و فضای سبز مطرح و مجوز الز اخذ می گردد.

از  5اصله موضوع در جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

در خصوص کالسهای آموزشی:
پس از ثبت نا همیار سبز جهت درکت در دوره های آموزدی (فر دماره )5و پس از آنکه تعداد متقاضیان آموز

به

حد نصاب رسید ،دوره های آموزدی در زمینه های فضای سبز (کادت نهال ،نگهداری از فضای سبز ،آفات و بیماری ها،
نگهداری و پرور

گیاهان آپارتمانی ،هرس درختان و درختچه ها ،کادت سبزیجات در منازل و  ).......بصورت تئوری و

عملی برگزار می گردد .پس از اتما دوره های آموزدی همیاران سبزی که در این دوره ها درکت کرده اند تعیین
سطح گردیده (طبق فر دماره  )6در زمینه آموز

و اداعه فرهنگ حفظ ،نگهداری و توسعه فضا های سبز( عمومی و

خصوصی) در سطح مناطق هشتگانه دهر اهواز جهت همکاری معرفی می گردند.
 -1برگزاری دوره آموزدی ویژه اعضاء
 -2انتخاب همیار فضای سبز با توجه به دستورالعمل
 -3تهیه آمار و اطالعات و ارسال به دهردار و مدیران مربوطه
 -4برگزاری دوره آموزدی جهت انجمن ها
 -5آغاز به کادت
 -6اجرای مراسم نمادین و انتخاب فضای سبز نمونه
 -7توزیع منابع آموزدی مربوطه
 -8برگزاری جشن درختکاری
 -9برگزاری هفته کادت در مناطق مختلف
شرح وظایف همیار فضای سبز:
-1انتقال آموخته ها به سایر دهروندان
 -2حفاظت از فضای سبز محله در منطقه مورد نظر
 -3درکت در کادت و دادت
 -4درکت در مسابقات و برنامه های مرتبط با طرح همیار سبز
 -5اداعه فرهنگ حفظ فضای سبز به خانواده و جامعه

وظایف و تعهدات سازمان پارک ها و فضای سبز :
 -1فراهم کردن درایط کادت نهال
 -2تهیه نهال و بذر جهت کادت
 -3تهیه تجهیزات الز باغبانی برای هر گروه یک سری کامل (بیلچه ،آب پا

و) ...

 -4تهیه منابع آموزدی الز ویژه انجمن ها و دهروندان مانند برودور و پوسترهایی جهت معرفی طرح
 -5تهیه کاور یا جلیقه و کارت دناسایی
 -6برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به گروه های برتر و مربیان توانمند
 -7برگزاری اردوهای تفریحی جهت ترغیب و تشویق
 -8نظارت بر روند کار و آموز

های الز حین اجرا

وظایف مناطق :
 -1هماهنگی در برگزاری دوره آموزدی ویژه باغبانان
 -2بستر سازی اجرای طرح همیار سبز در مناطق
 -3هماهنگی جهت تبلیغات و اطالع رسانی طرح همیار سبز بین محالت
 -4نظارت بر اجرای طرح همیار سبز در منطقه مورد نظر

