کتاب راهنمای
اهدا
میراثی به جای بگذارید...
چگونگی آن را از ما بپرسید!

قدرت
بشردوستی

اکنون به جامعهی خود ببخشید
یا هدیهای برای آیندگان به ارث بگذارید.

ما در هر دو زمینه میتوانیم به شما
کمک کنیم.

ما میدانیم که هر هدیهای نشانهای منحصر به
فرد از چیزی است که بیشترین اهمیت را برای
شما دارد .این هدیه بازتابی از ارزشها و امیدهای
شما برای آینده است .برای برخی افراد فرصتی برای
شریک شدن در یک زندگی خوب با دیگران است.
اهدا کردن به جایی که در آن زندگی میکنند
سپاسگزاری از جامعهای است که موفقیت
ایشان را ممکن ساخته است .برای دیگران فرصتی
است برای حمایت از چیزهایی که بیشترین
اهمیت را برایشان دارد مانند سالمتی و تندرستی،
حتصیل ،هنر و حفاظت از محیط زیست.
بنیاد ِوست ونکوور ()West Vancouver Foundation
که در سال  1979تأسیس شده است میتواند
به شما کمک کند تا صندوقی مالی را با
گزینههای اهدایی متنوعی تنظیم کنید و
اهداف انسان دوستانهی خود را با اولویتهای
جامعه هماهنگ کنید.

اگرجامعه
اهمیت دارد،

صندوق اجتماعی هوشمند و دلسوز بنیاد
اجتماعی ِوست ونکوور اطمینان حاصل
میکند که هدیهی شما به نیازمندترین
حوزههای نیکوکاری هدایت شود.

هدیهی شما بازتابی از
ارزشها و آرمانهای شماست
به همین دلیل است که ما گزینههای متنوعی را ارائه میدهیم که به شما کمک
خواهد کرد تا صندوقی ایجاد کنید که بتواند آن نوعی از تأثیر اجتماعی که مورد
نظر شماست را به وجود آورد و در هر اندازهای که برای شما مناسب است در این
کار مشارکت کنید.
متامی صندوقهای ما به شما امکان میدهند تا سرمایهگذاری خود را بر روی
حمایت از موضوعهایی متمرکز کنید که مورد عالقهی شماست و تأثیر مثبتی بر
جامعهی ما دارد .شما میتوانید به صورت فعال در چگونگی تقسیم وجوه خود
مشارکت کنید ،یا اینکه «بنیاد» وجوه شما را از طریق برنامه کمکهای بالعوض
ساالنه از طرف شما تقسیم میکند.
نیکوکاران به جای آن که بنیادهای خصوصی راه اندازی کنند با ما همکاری
میکنند زیرا ما با جامعه در ارتباط هستیم و همچنین به حلاظ مدیریتی کار
راحتتر اجنام میشود .هدیه از یک موقوفه هدیهای است که پیوسته اهدا
میشود.

صندوق اجتماعی هوشمند و دلسوز
صندوق اجتماعی هوشمند و دلسوز
بنیاد ِوست ونکوور از طریق مشاوره و پژوهش،
نیازهای اجتماع را مورد هدف قرار داده و
کمکهای بالعوض این صندوق با تغییر نیازها
در گذر زمان تغییر میکند.
صندوق اختصاصی
به شما امکان میدهد تا خودتان نام
خیریههایی را که میخواهید به طور دائم
از محل پرداخت کمک بالعوض ساالنه
قرار بگیرند مشخص کنید .این صندوق را
میتوان به نام خانواده ،کسب و کار ،یا خود
صندوق نیکوکاری نامگذاری کرد.
صندوق حوزه مورد عالقه
این نوع صندوق به شما امکان میدهد تا
به جای اینکه درآمد حاصل از صندوق خود
را به یک سازمان خاص هدیه دهید ،آن را
به شکلی گستردهتر به حوزهی خاص مورد
عالقهتان اختصاص دهید؛ مثال ً در زمینهی
هنر ،جوانان ،سالمت ،حتصیل ،ورزش ،حفاظت
از محیط زیست و غیره.

صندوق به انتخاب فرد نیکوکار
این صندوق روشی رایج برای اهدا از طریق
بنیادهای اجتماعی است .صندوق به
انتخاب فرد نیکوکار نیز همانند یک صندوق
خصوصی به افراد و خانوادهها امکان میدهد
تا یک موقوقهی نیکوکاری تأسیس کنند،
رسید مالیات هدیه دریافت کنند و سپس به
مرور کمکهای بالعوض را توصیه کنند .این
کمکهای بالعوض باید در اختیار یک صندوق
نیکوکاری ثبت شدهی کانادایی قرار داده شود.
این سرمایه میتواند با  10,000دالر شروع
شود و یک تعهد برای پرداخت  10,000دالر
ساالنه به مدت  5سال تا زمانی که سرمایه
به  50,000دالر برسد.
صندوق منایندگی
سازمان خیریهی شما میتواند یک صندوق
منایندگی نزد ما ایجاد کند و یک منبع
درآمد بلندمدت ایجاد مناید .ما با ادغام کردن
سرمایهها باعث کاهش ریسک میشویم
و همزمان بازده را هم بهینه میکنیم.
همچنین میتوانیم به شما در افزایش
سرمایهتان کمک کنیم تا اطمینان یابید که
بیشترین منفعت را از این شراکت میبرید.

چرا بنیاد ِوست ونکوور را
انتخاب کنیم؟
ما از سال  1979نیکوکاران را به عنوان سازندگان اجتماع
گرد هم میآوریم .ما همراه همدیگر اجتماعی پویا و
دلسوز میسازیم.

ما به شهرت خود در رهبری اجتماع میبالیم و
تالش میکنیم تا افراد و پروژهها را با همدیگر
هماهنگ کنیم تا تأثیر و دگرگونی پایداری
ایجاد مناییم.
رؤیای ما یک ِوست ونکوور سالم و پویا
است که در آن همگان ارزش دارند ،مشارکت
میکنند و احساس تعلق میمنایند.
صندوقهای ما به شکلی حرفهای مدیریت
میشوند و هیئت مدیرهی ما مدیریت و رهبری
اجتماعی قدرمتندی را گرد هم آورده است.
کمیتهی کمکهای بالعوض داوطلبانه توسط
یک عضو هیئت مدیره اداره میشود و از
ساکنانی با دانش عمیق اجتماعی تشکل
شده است.
بنیادهای اجتماعی از جایگاه یگانهای
برخوردارند تا به شما کمک کنند که درباره
اجتماع خود بیاموزید و در آن سرمایهگذاری
کنید .ما از طریق پژوهشها و گزارشهای
 Vital SignsTMمسائل و نیازهای اجتماع خود
را شناسایی میکنیم و اطمینان حاصل
میکنیم که هدایای شما تأثیری دائمی
خواهند داشت.

آغاز به کار
با ما به شمارهی  604-925-8153متاس بگیرید
تا برنامه و اهداف خود را برای اهدا به بحث
بگذارید .این مسئله اهمیت دارد که زمانی
را به تفکر دربارهی روش دخلواه خود برای
ساختاربندی اهداهایتان صرف کنید.
•آیا میخواهید همین امروز هدیه را اهدا
کنید یا میخواهید هدیه به شکل وقف از
ماترک شما اهدا شود؟
•اگر امروز اهدا میکنید ،آیا میخواهید از
برنامه کمکهای مالی اجتماعی بنیاد با
اهدا به صندوق هوشمند و دلسوز اجتماع
حمایت کنید؟
•آیا میخواهید از یک صندوق موجود
حمایت کنید یا صندوق خود را راه اندازی
منایید؟
•آیا به حوزهای خاص یا نیکوکاری ویژهای
عالقمند هستید؟
•آیا متایل دارید در تصمیم گیری برای
کمکهای بالعوض دخالتی داشته باشید
یا ترجیح میدهید از تخصص کمیتهی
کمکهای بالعوض بنیاد استفاده کنید؟
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روشهای اهدا:

هدایای نقدی/چکی
یک روش رایج برای اهدا به بنیاد ِوست ونکوور از طریق پول نقد یا چک است .این روش برای
نیکوکاری که پول نقد دارد و میخواهد کمک را بالفاصله اجنام دهد مناسب است.
بنیاد ِوست ونکوور میتواند این مبلغ کمک را بالفاصله سرمایهگذاری کند تا برای حمایت از
پروژههای اجتماعی درآمد ایجاد شود .یک رسید به فرد نیکوکار داده میشود تا برای منظورهای
مالیات بر درآمد استفاده کند.
چک را میتوان از طریق پست و در وجه زیر ارسال کرد:

West Vancouver Foundation
775 15th Street
West Vancouver, BC V7T 2S9

اهدای آنالین
شما میتوانید با مراجعه به آدرس
 www.canadahelps.orgو پرداخت کمک از
طریق کارت اعتباری خود اهدا را اجنام دهید.
کمکهای ماهانه از مطمئنترین راههای
اهدا هستند و شما میتوانید این امر را در
 Canadahelps.orgتنظیم کنید .هر وقت که
بخواهید میتوانید آن را لغو کنید و یک رسید
مالیات نیکوکاری نیز به صورت ماهانه برای
شما صادر میشود.
هدیه از محل اوراق بهادار
هدیه از اوراق قابل معامله عمومی میتواند
گزینهی جذابی باشد .فرد نیکوکار رسید
مالیات بابت ارزش سهام در زمان انتقال
دریافت خواهد کرد و میتواند هر بخش
استفاده نشدهای از این هدیه را تا پنج سال
مالیاتی منتقل مناید .لطفا ً برای انتقال آسان
سهام با یک مدیر ،مشاور حرفهای خود یا
کارگزار سهام مشورت کنید.
هدیه از محل بیمه نامههای عمر
نیکوکاران میتوانند بنیاد ِوست ونکوور را به
عنوان مالک و ذینفع یک بیمه نامه موجود یا
جدید معرفی کنند .رسید مالیاتی برای ارزش
بازخرید نقدی بیمه نامه موجود یا برای حق
بیمه پرداخت شده داده میشود .این روش یکی
از مشهورترین ابزارهای «اهدای برنامهریزی
شده» است .از آجنا که چندین گزینه موجود

میباشد ،لطفا ً با مشاور حرفهای خود برای
اهدای این هدیه مشورت کنید.
هدیه با وصیتنامه  /ارث
فرد نیکوکار میتواند هدیه به اجتماع را از
وصیتنامه  /ارث خود قرار دهد .وقتی هدایای
خیریه جزئی از یک طرح ماترک باشد ،مزایای
مالیاتی قابل توجهی به آن تعلق خواهد
گرفت .لطفا ً برای سادهسازی فرایند کار و
حداکثرسازی مزایای مالیاتی با یک مدیر،
وکیل خود ،یا یک مشاور حرفهای مشورت
کنید.
صندوق امانی نیکوکاری از محل مازاد
فرد نیکوکار میتواند پول یا مال را در وقفی
قرار دهد که درآمدی ساالنه به شما (یا
ذینفعی دیگر) برای متام مدت عمر پرداخت
کند .پس از فوت شما ،صندوق امانی موقوفه
به بنیاد اجتماعی منتقل میشود و در صندوق
خیریهای که شما انتخاب کردهاید گذاشته
خواهد شد .شما در سالی که وقف را اجنام
میدهید مزایای مالیاتی را دریافت خواهید کرد.
هدیه به بنیاد ِوست ونکوور از مالیات کسر
میشود و ما روشهایی مطمئن و متنوع
برای شراکت شما ارائه میدهیم .برای متامی
پرداختهای بیش از  50.00دالر یک رسید
مالیاتی صادر میشود.

westvanfoundation.com
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