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فرم شماره 134
تفاهم نامه با مددجو
این قرارداد بین موسسه خیریه نورالزهرا به شماره ثبت  9354و به نمایندگی مددکار موسسه آقا  /خانم  ...........................................که از این
پس موسسه نامیده میشود از یک طرف و سرکار خانم  /جناب آقای  ..............................................که از این پس مددجو نامیده میشود از طرف
دیگر به منظور هدفمندسازی حمایت موسسه از مددجو در تاریخ  ..................................................به مدت یک سال منعقد میگردد.

وظایف موسسه
الف) حمایت مالی و فکری از مددجو در حد توان و امکانات
ب) ارزیابی اولیه مددجو بر اساس فرمهای ثبت اطالعات و بازدید از منزل.
ج) ارزیابی دورهای مددجو به منظور اطمینان از بهبود کیفیت مددجو
د) در صورت بهبود مددجو در ارزیابیهای دورهای ،موسسه حمایت بیشتری از مددجو خواهد کرد و بالعکس.
نام و امضای موسسه

وظایف مددجو
الف) به موسسه اجازه ارزیابی خود و خانواده خود را میدهد.
ب) به موسسه اختیار میدهد که براساس نتیجه ارزیابیهای دورهای نسبت به افزایش ،کاهش یا قطع حمایتهای مالی خود اقدام نماید.
ج) با صداقت کامل در ارزیابی مددکاری موسسه شرکت مینماید.
نام و امضای مددجو

ثبت تفاهم نامه جدید
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تاریخ پایان (دوره دوم):
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 -2کامال ناراضی
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 -4راضی

 -3ناراضی

 -5کامال راضی

اطالعات تکمیلی

آشنایی اعضا خانواده با آشپزی و نظافت

تمیز بودن خانه و داشتن برنامه نظافت های ادواری

آشنایی با مدیریت زمان و زمانبندی کارها

ثبت و ضبط منظم درآمد و هزینه

آگاهی اعضا از وضعیت اقتصادی خانواده

چگونگی انجام تکالیف

ابزار محبت اعضا خانواده با هدیه و جمالت

حمام گرفتن منظم اعضای خانواده

ارائه خدمات پزشکی و درمانی

حمایت و همفکری در مسائل شغلی یکدیگر

استفاده از مشاورین مدرسه هنگام بروز مشکالت

داشتن بیمهدرمانی ،یارانه ،سهامعدالت یا بهزیستی

استفاده بهینه از آب ،برق ،گاز و تلفن

داشتن ظاهر آراسته

استفاده صحیح از تلویزیون و فضای مجازی

رضایت مربیان مدرسه از دانش آموزان

کنترل مشکالت درمانی دندانپزشکی

برقراری ارتباط با فرزندان همسایه و فامیل

ایجاد درآمد با روش های خالقانه

طرح مطالب پندآموز در نشست های خانوادگی

ایجاد فضای مثبت حین عصبانیت در خانواده

مداخله کودکان در مباحث خانوادگی

برنامه صحیح غذایی و آشنایی با اصول تغذیه

مسواک زدن ،گرفتن ناخن و مرتب نگاه داشتن مو

برنامه منظم جهت ورزش و استفاده از پارک

میزان موفقیت تحصیلی فرزندان

بیان راحت مشکالت خانواده برای اعضا

هزینه متناسب با درآمد

تشخیص زودهنگام بیماری و تالش برای درمان

کنترل بیماریهای گوارشی و اعصاب و روان
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