
 .....نصائح من أجل النجاح
 

 :بيان األهداف .١
 

      إعداد بيان األهداف هو أآثر األمور التى تفعلها أهمية، فهو حجر الزاویة فى مؤسستك و خطتك ، وبدونها 
 .ال توجد خریطة العمل

فبدون رؤیة و أهداف یفهمها بوضوح آل من هم داخل مؤسستك ، ستجد نفسك فى النهایة تعمل بصعوبة و 
أنك ال یمكن ،أن تكون أو تعمل آل شى : وهذا یأتى بنا الى أهم األمور فى بيان األهداف . ن تحاول فعل الكثيرلك

إبدأ بسيطا و لكن بأفضل األساليب و أفضل األهداف . رآز مهمتك على أهداف محددة. لكل شخص أو لكل حيوان
 .التى یمكن تحقيقها للبيئة المحيطة بك

 
لبيان أهدافك بنمو مؤسستك ، أیضا ال یمكنك أتبدأ بالعمل فى آل جوانب بيان أهدافك فى یمكنك دائما أن تضيف 

آن واحد ، فيمكنك العمل فىجزء واحد فى الوقت الحالى، فيجب أن تكون أجزاء قائمة أهدافك الجذور األساسية 
 .للنمو فى العمل

 
 :آن ملتزما .٢
 

، فقد أصبحت " ما الذى سنعمل الوقت القادم  " و ما أنجزته و" ماذا صنعت أنا " واآلن بعملك خالل
و لكنك ال تستطيع أن تنكر آيف أصبح هذا العمل " ... بيان األهداف" مسلحا و خطيرا، و مستعد للعمل فى

یستهلك الكثير من الوقت وأن أشياء أخرى فى حياتك بدأت تعانى من هذا األمر، إنى أعَلم أنك فى األغلب 
 .أنه ال توجد ساعات آافية فى اليومتنام ساعت أقل و تشعر 

 
ال تبدأ فى هذا العمل إال إذا وهبت نفسك له آأنه وظيفة أو : نصيحتى لك بشأن هذا األمر هى ... لهذا

 .آوظيفة ثانية بجانب عملك األساسى
 
 : آن ثابتًا فى العمل.٣
 

فلن .  أنه سهل عليك أن تعملآن ثابتا فى عملك ، فال تعمل فقط عندما تشعر انك ترید ذلك أو عندما تشعر
فالبد أن یحرآه شخص ما آل یوم لألمام، فالعمل فيه بشكل . یستمر برنامج العمل إال بالعمل فيه بثبات
متمنيين أن ینفذه شخص ما ، فهذا لن یتسبب فى " فكرة عظيمة"عشوائى أو النظر إليه من بعيد على أنه 

 شاق، آن مرنًا، قادرا على التعامل مع إحباطات العمل، فيجب أن تخطط من البدایة لعمل. إنجاز أى أمر
ففى البدایة األمر یتطلب عاملون یعطون خبراتهم و خدماتهم مجانًا، و . وأن ال تفعل ذلك من أجل ذاتك

 . فهذا یأتى فيما بعد�" المساعدة"ليس مجرد متتطوعون یریدون فقط 
 
 .إبدأ صغيرا و رآز أهدافك. ٤
 

واقعيا تقدیمه للمبتدئين، و لكى تبدأ فى العمل سيتطلب هذا بعض المال من مالك رآز على ما تستطيع 
ولكن إبدأ بما تحتاجه إحتياج مطلق ، فمثال .  فى الغالب شخصا تعرفه-الشخصى، أو مال شخص آخر

 .خزانة حفظ األوراق ليست من المشتریات األولى، صندوق أو ملف لحفظ األوراق سيعمل بشكل جيد
 . لمأوى للحيوانات لتبدأ عمال جيدا وال تحتاج

 
 .حدد مجلس اإلدارة. ٥
 

یجب أن یتكون مجلس اإلدارة من أشخاص مميزین و مؤثرین لهم نفس الرؤیة آما هى موضحة فى بيان 
و من المهم أیضا أن توضح من هم أعضاء مجلس اإلدارة العاملون و من هم الممثلون الصوریين . أهدافك
 .لإلدارة

ألحيان یحدث تصادم بين مجلس اإلدارة و مدیري العمل بسبب عدم وضوح حجم مشارآة آل ففى أغلب ا
والبعض اآل خر یرى أعضاء مجلس . بعض المؤسسات تتمتع بمجلس إدارة یعمل بها. منهم فى العمل

 و فى بعض الدول أو األقاليم توجد قواعد و نظم خاصة بتحدید الدور الذى. إدارتها مرة واحدة فى العام
 .یقوم به مجلس اإلدارة



 
 
 :أحصل على الترخيص المناسب.٦
 

فهذا یقلل من المشاآل الحكومية  فى  المستقبل خاصة بعد أن أصبحت معروفا وبدأت أن تصنع إختالفا 
حقيقيا،  ایضا بهذا یمكنك البدء فى جمع التبرعات فى الحال، حيث أن معظم الممولين یشترطون حصولك 

 .ائق الالزمةعلى التراخيص و الوث
 .فال تفقد الفرص بسبب عدم وجود األوراق المناسبة

 
 .نظم الحسابات. ٧
 

إعداد الملفات و دفاتر المحاسبة هو أمر حتمى ، فال تستمر خطوة إن آنت ال تستطيع ترتيب الدفاتر و 
 .أألوراق لحفظ المعلومات

 ن المال،ففى البدایة، القليل من اإلیصاالت هنا و هناك، إستلفت القليل م
لكن قبل أن تعرف ماذا حدث ، تمضى سنة و تخرج األمور عن السيطرة ، و فى الغالب ستحتاج إلى المال 

 فى الغلب ألنك تنفق من مالك الخاص، ألجل الصحة المالية لك و لمؤسستك ال �ولكن ال تعرف أین یذهب 
 .تتساهل فى هذا األمر

 
على بطاقة إئتمان تجاریة إن أمكن ، بحيث تستطيع أحصل . أفتح حساب بنكى منفصل ألجل مؤسستك 
 .قبول تبرعات من خالل بطاقات اإلئتمان
 .ولكن ال تستخدمها و تصبح مدیونا

 
 .إبداء فى جمع التبرعات فى الحال.٨
 

إقبل أن یكون جمع التبرعات هو أحد وظائفك !  ال تنتظر حتى تنفق مالك آله قبل البدء فى جمع التبرعات 
أبحث . آن خّالقًا . إبحث أیضا عن التبرعات غير النقدیة.   فإذا لم یوجد المال ال توجد مؤسسة.األساسية

 . تقدم من أجل الِمَنح! إستخدم اإلنترنت . محليا و عالميا 
إبدأ فى طلب تدعيم المجتمع، سّوق مؤسستك . فيجب أن یكون مجلس إدارتك هم شبكة إتصاالتك الواسعة

فكر . دارس، المجتمع المحلي ، المجتمعات األجنبية ، الحكومة و المجتمع العالمى من خالل اإلعالم، الم
 "التسویق" فى 

 
 .أسس إدارة محلية .٩
 

 .إن آنت ال تنتمى إلى المنطقة ، فالبد أن تبنى مؤسسة تنتمى إلى البلد التى تعمل بها
دارة المؤسسة ، فالبد من أن یكون ، ُعد إدارة محلية إل!  فاإلدارة الغربية یجب أن تكون فى أدنى االحدود

 .هناك التزام من آال الفریقين و بناء ثقة و إحترام متبادل
 
 .إحترم الثقافة و العادات .١٠

 
فحمایة حقوق . قد تختلف إتجاهات الناس من جهة الحيوانات إختالفا شدیدًا فى البالد و الثقافات المختلفة

إحترم الثقافة المحلية وتقاليد .  غير مبالى بالقيم المحليةالحيوان یري فى أغلب األحيان أنه مفهوم غربى
فكلما عملت معها و ليس ضدها آلما . البلد التى تعمل بها و إفهم أنه توجد أآثر من طریقة لصنع األمور

 .ذاد العمل سعادة و أصبح مثمرا للجميع
 
 .المؤسسة هى مؤسستهم و ليست ملكك .١١

 
، إعداد األهداف، و أن توجه المؤسسة لكيفية السير لألمام بالرؤیة   فعملك هو أن تنظم، تجمع التبرعات

 .فكلما آنت تدیرها من الخارج فهذا أفضل. والمهمة التى تقوم بها
 
 



 .إبنى مؤسسة تستطيع فى النهایة العمل بدونك .١٢
 

عد فى اغلب األحيان تغلق مؤسسات حمایة الحيوان ب. فهذه هو الميراث الحقيقى الذى تترآه من بعدك
 .توقف المؤسس األول عن العمل

 
 .عد خطة للعمل .١٣

 
فستكون هى الوثيقة التى . فهذا إمتداد لبيان األهداف .      أوجد شخص ما یستطيع مساعدتك فى آتابة الخطة

ستجد ان جمع ". ماذا ستفعل الوقت القادم" بخطة العمل ستحصل على. تخرج من خاللها البرامج و التسویق
فهناك الكثير من الطرق التى . ول على المنح مستحيال تقریبا، إذا لم تكن لدیك خطة للعملالتبرعات أو الحص

 .تستطيع ان تحصل من خاللها على خطة عمل بمساعدة قليلة
 

 .َنمِّى البرامج .١٤
 

بالرغم من أن أغلب برامجك ربما تكون لحل مشكلة معينة، لكن ال تنسى أن تتضمن نشر الوعى بحقوق 
 .ل التعليمالحيوان من خال

 .و آما نعرف جميعا أن ، أن هذا هو الحل األمثل للتغيير على المدى البعيد
 
 .الميزانية .١٥

 
و إضمن أنها تحتوى آل شىء من الرواتب ، المعدات الى المياة و مشابك التزم فعال بها اعمل ميزانية و 

 .االوارق
 
 نظم الوظائف، .١٦

 
آم من األشخاص تحتاج لشغل هذه . طلبها هذا العمل، فكر فيما تحتاج عمله و ما هى الوظيفة التى یت

 المراآز؟ هل لدیك ایة إستقاالت؟
 
 .دليل العمل.١٧

 
فيمكن إعداد هذا . فإدارتك الشخصية ستكون أآثر قوة وترآيزا عندما تملك دليال فى وقت التعيين الوظيفى

 . الدليل و تفصيله عندما تقوم باإلشراف على المؤسسة
لى أساس قوى لبدایة العمل بحيث ال یحتاجون السؤال عما تریدهم أن یفعلوه، أو ما فيحصل موظفيك ع

وسيتضمن هذا الدليل آل شىء من وصف الوظيفة، . تفعله المؤسسة ، و آيف تتحرك فى هذا العمل
و أى أمر یمكن أن یكون مهما و ملِهمًا ...بروتكول العمل،األجازات، الرواتب، قواعد و ضوابط العمل

 .ح عملكلنجا
 
 .شِكل فریق العمل األساسى.١٨

 
هؤالء ليسوا متطوعين ، لكن أعضاء فریق . شكل فریقا للعمل من المحترفين ، الشباب المستعدین للعمل

 .عمل بوظائف حقيقية و ملتزمون بمهمة مؤسستك
 
 .أخلق فریق یقدر ذاته. ١٩

 
 .قيق األهداف النهائية لبرنامج العملفعندما یعمل الناس آفریق فكل عضو فى هذا الفریق مسئول عن تح

فالسائق له أهمية بالنسبة لنجاح برنامج تعقيم مثله مثل . فال یستطيع فرد أن یعمل بمفرده دون اآلخر 
 .الطبيب أو  صائد الكالب

وتعلمهم العمل معا -فلتنظم و تنمي فریقك. فلكل منهم المسئولية عن جزء فى الفریق و نجاح هذا الجزء 
تذآر أنك تدیر عمال و  أنه یعتمد على قدرة و نجاح الموارد . الفریق و ليس اإلستقاللية الذاتيةفى روح 
 . البشریة



 
 .نظم عمل المتطوعين. ٢٠

 
و الطاقة و تسمى الفائدة التى ,إذا لم تستخدم  المتطوعين بحكمة ستكلف مؤسستك الكثير من الوقت،المال

 .یقدمونها مساعدة مجانية
عين أن یعوقوا العمل و یفسدوا العمل الجيد للفریق األساسى، لذلك تأآد من معرفة المتطوع فيمكن للمتطو

 .و ماذا تتوقع منهم. لما یجب و ما ال یجب فعله
آل متطوع جدید یجب أن یلزم بقراءة بعض . فى هذه األوقات دليال للتعامل یساعد آثيرا.  مرة أخرى أقول 

 تنسى، فالمتطوعون یأتون و یذهبون و عندما یرحلون تبقى وحدك مع و ال. اإلرشادات التى تحكم عمله 
 . إبنى ثقة و إحترام متبادل� ١٠فال تنسى النصيحة رقم . فإنتمائك و مسئوليتك معهم أوال . أعضاء فریقك

 
 .صمم موقعا على شبكة اإلنترنت. ٢١

 
 تصف فيه خطتك و تنشر الصور ،و وهو ما. فالموقع اإلليكترونى هو آارت إتصاالتك المحلية و الدولية 

 .تستقبل المعلومات، وتسرد أسماء الممولين
 . أنه الوسيلة الدولية للتسویق التى تخبر بقصتك

 
و . هناك الكثير من الطرق إلنشاء موقعا على اإلنترنت، إبدأ بولد صغير فى الكلية أو المرحلة الثانویة

فيمكنك أن تتحكم فى آل هذا عن . جانا على اإلنترنتهناك الكثير من المصممون من یقدمون خدماتهم م
 .بعد
 
 .العالقات العامة تلعب دورا آبيرا فى عملك. ٢٢

 
أوجد شخصا سيستطيع أن ینظم عالقاتك العامة بشكل متماسك، وتتضمن العالقات العامة المحليين، الطباء 

الحكومية، ربات البيوت، المؤسسات البيطریين المتطوعين، اإلعالم، الجامعات، رجال األعمال، الهيئات 
الخيریة األخرى،العمال، أعضاء مجلس اإلدارة،المدارس، و األشخاص الذین أذوا او أساؤا للحيوانات من 

فيمكن أن تكون العامة أیجابية تجاهك أو . فعالقاتك العامة فى آل مكان. قبل ،لكنهم یریدون المساعدة اآلن
 .افك وال تتردد تحت الضغوطتمسك بأهد. آن مستعدا. تكون ضدك 

 
 .أسس عالقة مع الحكومة و بعض المجموعات التى لها تأثير فى المجتمع. ٢٣

 
تعرف على ممثلين للحكومة، القسم البيطرى فى الجامعة ، الجهات البيطریة، المدارس ، المؤسسات 

 اإلجتماعية، المشاریع الكبيرة، الفنادق،
 .بالحيوان فى مجتمعكالمطاعم، و المؤسسات األخرى للرفق 

 
 .نظم التبرعات غير المالية. ٢٤

 
فالنس فى أغلب . ال ینتهى بك األمر وأنت تدفع جمارك أآثر ففى هذه الحالة التبرعات تكون حًال سيئًا 

 .األحيان یرسلون أشياء ال تحتاجها
ى مكتب الجمارك فال تصبح مكانا للتخلص من البضائع ، أیضا لتكن لك صداقة مع شخص ف!  فال تأخذها 

 .ليساعدك فى إستيراد التبرعات من البضائع
 
 .إبقى شفافا. ٢٥

 
وإال ستكثر الشكوك من . تأآد من أن شرآائك و مجلس إدارتك یعرفون من أین یأتى و أین یذهب المال 

. ةو أنك تنتفع شخصيًا من المؤسس. حولك و سيعتقد الكثيرین أن لدیك من المال أآثر مما هو فى الحقيقة
أسس نظام لصرف . فأنت تحتاج أن تكون شفافا إذا آنت ترید الحصول على منح و معونات خارجية

 .الشيكات بحبث یحتاج إمضتين لكل شيك ، لكن فكر جيدا فى من سيتولى هذه المسئولية
 
  


