فرم بازدید از منزل

کد پذیرش:

شعبه :مرکزی

موسسه خیریه نورالزهرا (س)

تاریخ روز:

فرم شماره 133
نام و نام خانوادگی مددجو:
 -1نوع مسکن مراجع چیست؟ ویالیی ⃝

شماره موبایل:
آپارتمان ⃝

متراژ:

تعداد اتاق و فضای الزم برای اعضا خانواده مناسب است؟ بله ⃝
 -2نوع سکونت مراجع چیست؟ مالک ⃝

استیجاری ⃝

خیر ⃝

شرح:

سازمانی ⃝

آیا مبلغ اجاره بیش از  30درصد درآمد خانواده است؟ بله ⃝

مبلغ اجاره:

خیر ⃝

 -3چند سال است که این مسکن ساخته شده است؟
وضعیت معماری ساختمان،رطوبت و سقف چگونه است؟
 -4تعداد اتاق ها جوابگوی ترکیب سنی و جنسی خانواده است؟ بله ⃝
گاز ⃝

 -5آیا محل سکونت از تسهیالت برخوردار است؟ آب ⃝

خیر ⃝

برق ⃝

تلفن ⃝

 -6آیا تسهیالت فرهنگی  -اجتماعی الزم در دسترس خانواده است؟ مدرسه ⃝
 -7آیا محل سکونت مراجع از محله های جرم خیز است؟ بله ⃝
 -8آیا خانواده در این محل بومی هستند یا مهاجر؟ بومی ⃝

کولر ⃝
مسجد ⃝

خیر ⃝

فرهنگسرا ⃝

کتابخانه ⃝

پارک ⃝

شرح:

مهاجر ⃝

 -9میزان آلودگی از لحاظ صدا،هوا،محیط فیزیکی و اجتماعی -فرهنگی چگونه است؟
 -10آیا محل سکونت مراجع از نور کافی و هوای سالم برخوردار است؟
 -11آیا حداقل وسایل زندگی فراهم است؟ یخچال ⃝

فرش ⃝

اجاق گاز ⃝

 -12آیا محیط خانه از نظافت الزم در حد متعارف برخوردار است؟ بله ⃝
 -13آیا دسترسی به مراکز بهداشتی به راحتی وجود دارد؟ بله ⃝

تلوزیون ⃝

خیر ⃝

بخاری ⃝

تقریبا ⃝

خیر ⃝

 -15آیا در بین اعضای خانواده مراجع فرد معتاد یا دارای سابقه خالفکاری اخالقی یا بیماری روانی وجود دارد؟ بله ⃝

خیر ⃝

شرح:
 -16آیا عضوی از خانواده مراجع دارای سابقه زندانی یا کانون ویرایش تربیت است؟ بله ⃝

خیر ⃝

 -17آیا دربین اعضای خانواده مراجع بیمار صعب العالج یا معلول به ویژه سالمند معلول وجود دارد؟ بله ⃝
 -21آیا وضعیت درآمد خانواده پاسخگوی حداقل مایحتاج زندگی می باشد؟ بله ⃝
 -26مدیریت خانواده از چه نوعی است؟ مشارکتپذیر ⃝

حاکمیت مطلق پدر ⃝

خیر ⃝

خیر ⃝

تقریبا ⃝

(با توجه به نمودار صلیبی)

حاکمیت مطلق مادر ⃝
خیر ⃝

 -28آیا محبت و احساس تعلق به خانواده در بین اعضای خانواده و مراجع وجود دارد؟ بله ⃝

فرزندساالری ⃝

تقریبا ⃝

شرح:
 -34آیا حرمت اعضای خانواده توسط یکدیگر رعایت می شود و رفتار آنها همراه با احترام است ؟ بله ⃝

خیر ⃝

تقریبا ⃝

شرح:
 -35رابطه ی خانواده با بستگان و فامیل دور ونزدیک چگونه است ؟
 -39برنامه کمکی تک تک اعضا برای مشارکت در حل مشکل مراجع چیست ؟
 -40موسسه های کمک رسان در محدوده محل زندگی خانواده مراجع کدامند؟ مسجد ⃝

خیریه ⃝

بهزیستی ⃝

 -42موسسه چه کمک هایی برای حل مشکل می توانند داشته باشد؟ (با توجه به نظر مددکار)
ارزیابی مددکار پس از بازدید

نام مددکار:

 -3ارزیابی از میزان اعتماد به نفس و استقالل خانواده مراجع؟
 -4ارزیابی در مورد فرآیند تصمیم گیری در خانواده مراجع؟
 -5ارزیابی در مورد جو حاکم در خانواده مراجع؟
 -6ارزیابی درمورد شرایط حاکم بر محله زندگی فرد؟

تاریخ:

سایر ⃝

شرح:

/

/

