مدیریت برای خوبی
 10نکته مهم برای اعضای هیئت مدیره
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هدف خیر موسسه خیریه خود را بدانید و
مطمئن شوید که شما و موسسه خیریه تان
برای دستیابی به آن عمل میکنید – اگر
مطمئن نیستید از خودتان بپرسید که آیا
اقدامات شما هدف خیرموسسه خیریه تان را
به پیش میبرد یا نه.
نقش خودتان را به وضوح بدانید و مطمئن
شوید که همه اشخاص در موسسه خیریه
شما نقش ها و مسئولیت های خود را به
خوبی می دانند ،چه آن اشخاص داوطلب
باشند و چه اعضا ،اعضای هیئت مدیره،
مشتریان یا کارمندان.
وضعیت مالی موسسه خیریه خود را بدانید
و با صورتهای مالی آن آشنا باشید – هر
یک از اعضای هیئت مدیره در خوب اداره
کردن امور مالی موسسه خیریه شما سهم
دارد.
وقتی بعنوان یک عضو هیئت مدیره تصمیم
میگیرید ،به ویژه در مورد تصمیمات
مشکل ،مسئولیت ها و وظایف قانونی خود
را بعنوان یک عضو هیئت مدیره به خاطر
داشته باشید.
یک کپی از مقررات موسسه تان را داشته
باشید :آن را بخوانید ،درک کنید،از آن
پیروی کنید و اگر در هر زمانی مطمئن
نبودید ،از سایر اعضای هیئت مدیره بپرسید
یا راهنمایی حرفه ای بگیرید.
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با اینکه اعضای هیئت مدیره بصورت یک گروه
عمل می کنند ،تنها به پیروی از دیگران کفایت
نکنید .شما باید همیشه کاری را انجام دهید که فکر
میکنید به بهترین وجه به نفع موسسه خیریه شما
است ،حتی اگر بعضی وقتها به این معنی باشد که
نظرتان با سایر اعضای هیئت مدیره فرق دارد.
تعهدات موسسه خیریه تان را نسبت به ادارات
دولتی (مثل  ACNCو دیگر قانونگذاران) بدانید
و مطمئن شوید که موسسه خیریه شما به آنها عمل
می کند.

به اعضای دیگر هیئت مدیره گوش کنید و
بصورت بخشی از یک تیم عمل کنید .هیئت مدیره
شما یک مسئولیت گروهی در قبال سازمان دارد
و شما باید اعضای هیئت مدیره را همکاران خود
بدانید.
در اعالم تضاد منافع و نحوه برخورد مسووالنه
با آن اتکا به نفس داشته باشید .بیشتر اعضای یک
هیئت مدیره با تضاد منافع روبرو خواهند شد و
شما باید احساس کنید که برای برخورد مسوالنه با
آن اتکا به نفس دارید.
همیشه در جهت بهترین منافع موسسه خیریه تان
عمل کنید – بعنوان یک عضو هیدت مدیره شما
مسئول هستید که منافع موسسه خیریه تان را باال
تر از منافع شخصی خودتان قرار دهید.

با  ACNCتماس بگیرید

تلفن(13 22 62) 13 ACNC :
ایمیلadvice@acnc.gov.au :
پستAdvice Services, ACNC, GPO Box 5108, Melbourne VIC 3001 :
1300 232 569
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