Vereinsstruktur, Verantwortungsverteilung, interne Kommunikation
ساختار انجمن ،تقسيم مسئوليت و تبادل افکار
در روز پنج دسامبر دو ھزاروھفده يک کارگاه به نام " ساختار انجمن ،تقسيم مسئوليت و تبادل افکار" برگزار شد .به عنوان
سخنران آقای مارتين رايشل ازجانب دفتر فرھنگی اليپزيگ شرکت داشتند .ايشان به سواالت جالبی در مورد طراحی انجمن
پاسخ دادند :.چگونه به عنوان يک تيم در انجمن کار ميکنيم؟ چه کسی از ما چه مسئوليتی را قبول ميکند؟ چگونه در داخل
برنامه ريزی ميکنيم؟ چه نقشی را در مقام راھنما )رھبر( و يا عضو انجمن ايفا ميکنيم؟ چگونه ميتوانيم ھمآھنگی و ھمصحبتی
مناسب بين کارمندان و امدادگران رايگان برقرار کنيم.؟ اينجا ميتوانيد يک مصاحبه کوتاه از کارگاه را با آقای مارتين رايشل
به طورخالصه گوش کنيد )دانلود صوتی به چھار زبان(.
Der Verein als Arbeitgeber. Möglichkeiten und Pflichten
انجمن به عنوان کارفرما .امکانات و وظايف
در روز ھفت دسامبر دو ھزاروھفده اين کارگاه به نام " انجمن در مقام کارفرما .امکانات و وظايف " برگزار شد.
به عنوان سخنران آقای رابرت براوکنر ازجانب شرکت مشاوره مالياتی اليپزيگ شرکت داشتند .به سواالت مھمی در ارتباط با
رسيدگی و بھتر کردن اوضاع کارمندان در انجمن پاسخ داده شد :.چه امکاناتی انجمن ما برای رسيدگی و بھتر کردن زمينه
کاری داراميباشد؟ چه بايد در باره مددکاران رايگان ،کارفرما و يا امدادگران افتخاری بدانيم : .از جبران خسارت تا حقوق و
دستمزد .چه وظايفی اين انجمن دارد :ازثبت نام در امور مالياتی تا ارتباط با اداره کار و حرفه .اينجا ميتوانيد يک مصاحبه
کوتاه از کارگاه را با آقای رابرت براوکنربه طورخالصه گوش کنيد )دانلود صوتی به چھار زبان(.

Finanzierungsplanung, Budgetkontrolle und Abrechnung
مالی ،کنترل بودجه و حسابداری
برنامه ريزی
ٍ
مالی ،کنترل بودجه و حسابداری" برگزار شد.
در روز نھم دسامبر دو ھزاروھفده اين کارگاه به نام " برنامه ريزی
ٍ
به عنوان سخنران خانم ايرينا ھوفمن مشاور امور فرھنگی و مديريت پروژه ازاليپزيگ شرکت داشتند .ما با ايشان در باره
مالی از پروژه اجتماعی و فرھنگی دراليپزيگ دراين انجمن به گفتگو نشستيم: .
ھزينه و برنامه ريزی
ٍ
چگونه ميشود يک پروژه مالی را به نحو خوب و درست محاسبه کرد؟ چگونه نظارت بر ھزينه ھا داشته باشيم و چگونه ما
کنترل بر بودجه داشته باشيم در طول دوره پروژه؟
آنچه را بايد توجه داشته باشيم تا پروژه در محدوده بودجه بماند و با استفاده از يک کنترل مطۀنن در خصوص رسيدھای مخارج به انجام
.برسد .در اينجا ميتوانيد به خالصه يک مصاحبه کوتاه کارگاه با خانم ھافمن گوش کنيد )دانلود صوتی به چھار زبان(

