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 چگونگی وضعیت انجمن/سازمان/بنیاد در رابطه با خدمات اجتماعی

 های نقدی به افراد حقیقی جامعه زرتشتی است. در این فرم منظور از خدمات اجتماعی تنها کمک

ه در هماهنگی با انجمن ها/سازمان ها/بنیادهای دیگر در زمین و دن به درستی بداندهر انجمن/سازمان/بنیاد برای این که وضعیت خود را از نظر روشمند بو

 موارد زیر را مشخص کند.     خدمات اجتماعی فعالیت کند، بسیار مناسب است که

 آیا خدمات اجتماعی محدود به محله یا شهری مشخص است؟ -1

 ا شهر:  .........در صورت محدود بودن نام محله ی                               □خیر     □بله 

 آیا زمینه خدمات اجتماعی خاص و مشخص شده است؟ -2

 .........  )دانشجویی، سالمندان، ...(  در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع خدمات مشخص شود:    □خیر    □بله 

 آیا فعالیت آن انجمن/سازمان/بنیاد تنها در رابطه با خدمات اجتماعی است؟  -4

 □خیر    □بله 

 در صورت منفی بودن پاسخ، آیا کمیسیون یا فردی خاص جهت پیگیری و انجام این امور در ساختار انجمن/سازمان/بنیاد تعریف شده است؟ .....

 ور در جزئیات اهداف، روش و تعریف خدمات آن انجمن/سازمان/بنیاد را مشخص کند، وجود دارد؟ طنامه ایی که به طور کلی و همینآیا ایین -5

 □خیر     □بله 

 در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نیازی به مشاوره برای تهیه ایین نامه یا نوشته یا فرمی برای جزئیات اهداف، روش و تعریف فعالیت دارد؟

 □خیر    □بله  

 دهند؟از خدمات استفاده می کنند، فرم یا مدارک خاصی را تحویل می آیا افرادی که -6

 □خیر     □بله 

 □خیر    □در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نیازی به مشاوره برای تهیه فرم است؟ بله 

 کند؟آن انجمن/سازمان/بنیاد با انجمن/سازمان/بنیاد دیگری در رابطه با خدمات اجتماعی همکاری می ایا -7

 □خیر    □بله 

 در صورت مثبت بودن پاسخ، ایا اطالعات مربوط به خدمات اجتماعی بین آنها مبادله می شود؟ زمینه آن همکاری چیست؟

 ا انجمن/سازمان/بنیادهای دیگر که خدمات اجتماعی انجام می دهند، است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، ایا نیازی به همکاری ب

 □خیر    □بله 

 اند؟ ....تعداد افرادی که در سال گذشته خورشیدی از خدمات آن انجمن/سازمان/بنیاد استفاده کرده -8
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 کل مبلغی که در سال گذشته مالی برای خدمات اجتماعی پرداخت شده است؟ ..... -9

 بع خیراندیشی آن انجمن/سازمان/بنیاد از چه راهی است؟منا -10

 صندوقی مشخص برای خیراندیشی در ............................................ □

 سود مبلغی مشخص در بانک. □

 امالک و دارایی هایی خاص که درآمد آن برای اهداف خیراندیشی در نظر گرفته شده است. □

 خیراندیشان برای اهداف خیراندیشی.کمک نقدی  □

هنگی ایا آن انجمن/سازمان/بنیاد حاضر به همکاری برای ردوبدل کردن اطالعات مربوط به خدمات اجتماعی با انجمن/سازمان/بنیاد دیگری برای هما -11

 برای عدم ارائه خدمات یکسان به یک فرد می باشد؟

 □خیر    □بله  

     

 

 

 


