Musulmonų bendruomenės
veiklos PLANAS
(sesės)
Laikotarpis: 2015 rugsėjis  2016 birželis

Kauno mečetė

Projektą parengė VšĮ “Švietimas ir paveldas”

MEČETĖS APLINKA
A. Reguliarūs švaros palaikymo darbai:
●
●
●
●
●

Kilimų siurbliavimas 2-ame aukšte (reguliariai, 1 k./sav.)
Tualeto valymas 
2-ame aukšte
(reguliariai, 1 k./sav.)

sutvarkyti abajas, skaras (1k./mėn.)
maisto spintelių tvarkymas (1k./mėn.)
pilkos sofos užvalkalo plovimas (1k./6 mėn.)

B. Ūkiniai darbai, suderinus su imamu:
●
●
●
●
●
●

padaryti vartelius 2-ame aukšte prie laiptų (vaikų saugumui)
nuimti/parduoti bordo sofą ir vietoj jos rasti paprastesnę, užimančia mažiau vietos
ir higieniškesnę (lengvai valomą) sofą
pakabinti atvirą lentyną knygoms (dabar naudojamas stalas, užima daug vietos ir
nėra patogu)
bibliotekos tvarkymas 2-ame aukšte
patikrinti 2-o aukšto balkono turėklų tvirtumą.
įsigyti rankinį siurblį

MOKYMOSI VEIKLA MEČETĖJE
nuo 
2015/09/06 iki 2015/06/01

A. 
Suaugusiems
Arabų k. kursai pradedantiesiems:
●
●

1 k./sav., sekmadienį/šeštadienį 
(derinti)
.
Mokytoja Fatmah

Arabų k. kursai pažengusiems:
●
●

1 k./sav., sekmadienį.
Mokytoja Maysoon

Korano skaitymo pradžiamokslis+abėcėlės taisyklingas tarimas:
●
●

1 k./sav., sekmadienį/šeštadienį
(derinti).
Mokytojas Imam Abdullah

Korano skaitymas pagal 
Tadžvyd
taisykles:
●
●

1 k./sav., sekmadienį.
Mokytojas Imam Abdullah

Paskaita apie islamą visiems (lietuvių kl)
.
●
●

1 k./
mėn
., penktadienį po Džumua/Asr maldos
Mokytojas Mufti Romas Jakubauskas (jei jis negalės pravesti tą dieną, pasiruošia
ir praveda savarankiškai kitas asmuo).

B. 
Vaikams nuo 7-ių iki 12-kos metų
Tikėjimo pagrindų mokymas ir suvokimas:
1 k./sav., kas antrą mėnesio trečiadienį po Asr maldos.
● Mokytoja Ieva/Nelli
● Trukmė: 60 min.
●

Maldos mokymas ir praktika:
1 k./sav., kas primą mėnesio trečiadienį po Asr maldos. 
(derinti).
● Mokytoja Ieva/Nelli
● Trukmė: 60 min.
●

Arabų kalbos abėcėlės mokymasis, Korano sūrų mokymasis
atmintinai:
1 k./
mėn
., trečiadienį.
● Mokytojas Imam Abdullah
● Trukmė: 1,5 val su petrauka.
●

Mokymosi atostogos:
nuo 2015/09/20 iki 2015/09/27
ir
nuo 2016/06/01 iki 2016/08/30

Religinė bendruomeninė bendra veikla
A. Islamiška veikla Kauno mečetėje 
(skirta musulmonams ir nemusulmonams)
Užsienio studenčių musulmonių, studijuojančių Kaune,
kvietimas-susipažinimas:
●
●
●
●

Rudens/žiemos susitikimassusipažinimas Kauno mečetėje, vaišės.
Tikslas: pristatyti vyksiančios islamiškos veiklos planą anglų kl.
Tik moterims (musulmonės ir nemusulmonės)
Skelbti svetainėje ir Facebook (anglų kl.)

Užsienio studenčių musulmonių, studijuojavusių Kaune ir pabaigusių
studijas, išleistuvės:
●
●
●
●

Pavasario/vasaros susitikimas Kauno mečetėje, vaišės.
Tikslas: 
pabendrauti ir išgirsti studenčių, kaip musulmonių, įspūdžius apie praleistus
mokslo metus Lietuvoje, Kauno mieste.
Tik moterims (musulmonės ir nemusulmonės)
Skelbti svetainėje ir Facebook (anglų kl.)

Id al Adha šventės organizavimas:
●
●
●
●

šventė moterims ir vaikams po maldos mečetėje
žaidimai
vaišės
dovanos

Ramadano mėnesio ir Id al Fitr šventės organizavimas:
●
●
●
●
●

šventė moterims ir vaikams po maldos mečetėje
žaidimai
vaišės
dovanos
bendri iftarai

Kiti renginiai:
● Henna paišymo ant kūno ir chidžabų rišimo būdų pristatymas tik moterims
(rudenį/žeimą/pavasarį)
● Atvirų durų diena Kauno mečetėje. 
Organizavimas su broliais. (ruduo ir
pavasaris)

B.
Rūpinimasis naujais musulmonais

● Naujų arba toliau nuo bendruomenės gyvenančių sesių aplankymas (1k./2 mėn.,
Lietuvos ribose).

C.Seseriškumo stiprinimas bendrose išvykose
● Apsilankymas Subartonyse arba Nemėžyje, su tikslu pasimokyti gaminti šimtalapį
ar kitą totorių patiekalą.
● Išvyka: “Islamo paveldas Lietuvoje” (spalis ir gegužė).
● Sesių aplankymas Vilniaus muftiate.
● Iškyla Keturiasdešimties totorių kaimą (ruduo/pavasaris).
● Yra pageidavimų kad būtų vedamas trumpas seminaras arba paskaita.

D. Sveikatos ir laisvalaikio praleidimas musulmoniškoje aplinkoje
●
●
●
●
●
●

baseinas tik moterims ir vaikams (1k./2 mėn.)
sportas (treniruoklių salė/jogos trenerė) tik moterims (1k./sav.)
žirgynas tik moterims ir vaikams (ruduo/pavasaris)
čiuožykla (Kauno “Ledo arena”) (1k./pusmetį)
žaidimų kambario nuoma vaikams (1k./mėn.)
nėrimas turkišku būdu. (1k./mėn.)

