مدیریت برای بهتری
 10نکته بارز برای اعضای هیئات مدیره
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هدف خیریه موسسه خیریه تان را بدانید و
مطمئن شوید که شما و موسسه خیریه در همان
جهت کار میکنید  -اگر شما مطمئن نیستید ،از
خود بپرسید که آیا اعمال شما از اهداف خیریه
موسسه خیریه تان حمایت می کنند.

نقش خود شما بائیست برایتان واضح و روشن
باشد و مطمئن شوید که همه در موسسه خیریه
نقش ها و مسئولیتهای خود را به خوبی درک
میکنند ،باشد که انها رضاکاران ،اعضا،
اعضای هیئات مدیره ،مشتریان و کارمندان
باشد.
موقعیت مالی موسسه خیریه را درک نموده
و با گزارش مالی ان آشنا باشید  -هر یک از
اعضای هیئات مدیره مسئول اند اگاه باشند که
بخش مالی موسسه خیریه تان به خوبی اداره
میشود.
مسئولیت خود و وظایف قانونی تانرا به
عنوان عضو هیئات مدیره  ،هنگام تصمیم
گیری به عنوان یک عضو هیئات مدیره ،به
خصوص در وقت تصامیم مشکل بخاطرداشته
باشید.
یک نسخه ای از قوانین خود را با خود داشته
باشید :انرا بخوانید ،انرا بفهمید ،آنرا دنبال کنید
و اگر شما مطمئن نیستید ،از سایر اعضای
هیئات مدیره خود بپرسید و یا مشوره مسلکی
دریافت نمائید.
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اگر چه اعضای هیئات مدیره به عنوان یک گروپ
عمل می کنند ،اما نباید دنباله رو باشید .همیشه باید
بهترین شیوه را برای موسسه خیریه تان انتخاب
نموده و انرا انجام دهید ،این بدان معناست که حتی
اگر بعضی اوقات نظر شما با دیگراعضای هیئات
مدیره متفاوت هم باشد.
تعهدات موسسه خیریه تانرا با ادارات دولتی
(مانند  ACNCو سائر ادارات تنظیم کننده) بفهمید
و خود را مطمئن بسازید که موسسه خیریه شما با
ان مطابقت دارد.

به سایر اعضای هیئات مدیره گوش دهید و مانند یک
تیم عمل نمائید .هیئات مدیره در برابرمسئولیت های
سازمان مساویانه مسئول اند ،و شما باید اعضای
هیئات مدیره را به عنوان همکاران خود ببینید.

با اعتماد به نفس در اعالن و مدیریت تضاد منافع
مسئوالنه برخورد شود .اکثر اعضای هیئات مدیره با
تضاد منافع روبرو می شوند و شما باید با اعتماد به
نفس به آنها رسیدگی مسئوالنه کنید.

همیشه به نفع موسسه خیریه تان عمل کنید  -به
عنوان یک عضو هیئات مدیره مسئولیت شماست تا
منافع موسسه خیریه تان را بر منافع شخصی خود
ترجیح بدهید.
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