संस्था बांधणी आणण नेतृत्व अध्ययन कें द्र
अशासकीय सेवाभावी सामाजिक संस्ांसाठी

व्यवस्थापन, आणथिक णनयोजन, जनसंपकि आणण सी एस आर कायिशाळा अहवाल
सोमवार, दिनाांक २४ जल
ु ै २०१७
रामभाऊ म्हाळगी प्रबोदिनीच्या सांस्था बाांिणी आदण नेतत्ृ व अध्ययन कें द्राच्या वदतने शदनवार दि. २२ व रदववार दि.
२३ जुलै २०१७ रोजी पणु े येथे स्वयांसेवी-सामादजक सांस्थाांसाठी व्यवस्थापन, जनसांपकक, दनिी सांकलनसी.एस.आर. आदण आदथक क दनयोजन या िोन दिवसीय कायक शाळे चे आयोजन करण्यात आले होते. या कायक शाळे मध्ये
प्रामख्ु याने सांस्थेचे प्रशासकीय व्यवस्थापन, जनसांपकक िोरण, सोशल दमदियाचा प्रभावी वापर, दनिी सांकलनसी.एस.आर. व प्रकल्प प्रस्ताव आदण सांस्थेचे आदथक क दनयोजन या दवषयाांवर तज्ज्ञ वक्त्याांनी सहभागींना मागक िशक न
के ले. सांस्थेच्या व्यवस्थापनातील या काही प्रमख
ु दवषयाांबद्दल सांस्थाांच्या प्रदतदनिींच्या सांकल्पना स्पष्ट करून सांस्था
सांचलनाचे कायक अदिक सुसह्य व्हावे या उद्देशाने या कायक शाळे चे आयोजन करण्यात आले होते.
सवक प्रथम कायक शाळे चे प्रास्तादवक पणु े कायाक लय प्रमख
ु श्री. मनीष परु ादणक याांनी करून कायक शाळे चा उद्देश सहभागींना
स्पष्ट के ला. “सांस्थेचे प्रशासकीय व्यवस्थापन” या दवषयाने श्री. प्रमोि कुलकणी याांनी पदहल्या चचाक सत्राची सुरुवात
के ली. यामध्ये कायाक लयीन माांिणी, कायाक लयीन कामाांचे दनयोजन आदण कायाक लयाच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनातील
महत्वाच्या बाबींवर अत्यांत उपयक्त
ु मागक िशक न त्याांनी सहभागींना के ले. िस
ु -या चचाक सत्रामध्ये श्री. मनीष परु ादणक याांनी
सांस्थाबाांिणीमध्ये “जनसांपकाक चे महत्व” या दवषयावर मागक िशक न करत जनसांपकाक च्या पध्िती, जनसांपकक का व कसा
दवकदसत करायचा त्याची उदद्दष्टे याबाबत मादहती दिली आदण त्यानांतर दतस-या चचाक सत्रामध्ये प्रभावी
जनसांपकाक साठी सहभागींकिून प्रात्यदिक करून घेण्यात आले. चवथ्या चचाक सत्रामध्ये िॉ. अदवनाश जोशी याांनी
सांस्थेचे कायक , उपक्रमाांच्या प्रसार व प्रचारासाठी “सोशल दमदियाचा” व इतर माध्यमाांचा प्रभावीपणे, पररणामकारक
उपयोग कसा करावा आदण सांस्थेची वेबसाईट कशी “यज
ु र फ़्रेंिली” असावी यादवषयी उपयक्त
ु मागक िशक न के ले.
कायक शाळे च्या िस
ु -या दिवशी पदहले चचाक सत्र श्री मनीष परु ादणक याांनी “दनिी सांकलन” यादवषयी घेतले. यामध्ये
सांस्था उभारणीमध्ये दनिी सांकलनाचे महत्व, त्याची तयारी आदण सी.एस.आर. कायिा व त्याची उपयक्त
ु ता या दवषयी
अत्यांत सोप्या भाषेमध्ये सहभागींना मादहती दिली. िस
ु -या चचाक सत्रामध्ये पदसक स्टांट कां पनीच्या सी.एस.आर. मॅनेजर
श्रीमती योदगता आपटे याांनी “सी.एस. आर.” दवषयी दवस्ततृ मादहती िेताना कां पन्या स्वयांसेवी सांस्थाांना कशाप्रकारे,
कोणत्या कारणाांसाठी व दकती कालविीसाठी दनिी उपलब्ि करून िेतात या दवषयी मागक िशक न के ले. त्यानांतर
सी.एस.आर. दनिी उपलब्ि होण्यासाठी “प्रकल्प प्रस्ताव” कसा दलदहला जावा व कां पन्याबरोबर योग्यप्रकारे
पाठपरु ावा कसा करावा याही दवषयी िेखील मागक िशक न के ले.

कायक शाळे च्या शेवटच्या चचाक सत्रामध्ये लेखापररिक व कर सल्लागार श्री. जगिीश परु ादणक याांनी “सांस्थेचे आदथक क
व्यवस्थापन” या दवषयावर मागक िशक न के ले. यामध्ये दहशेबलेखनाच्या पध्िती, सांस्थेचे लेखा पररिण, आवश्यक त्या
कागिपत्राांची पतू क ता, सांस्थेचे बॅलेन्सशीट, ताळे बिां , सांस्थेच्या आदथक क व्यवहाराांमिील पारिशक कता इत्यािी दवषयाांवर
अत्यांत महत्वपूणक मादहती दिली.
कायक शाळे चा समारोप करताना श्री मनीष परु ादणक याांनी िोन दिवसाांच्या सवक चचाक सत्राांचा आढावा घेत िमक िाय
आयक्त
ु ाांच्या “िाता-प्रणाली” या वेबसाईट दवषयी मादहती िेत प्रत्यि प्रकल्प प्रस्ताव लेखनाचे प्रात्यदिक
सहभागींकिून करवून घेतले आदण त्याांना कृतीकायक क्रमही िेण्यात आला.
कायक शाळे मध्ये औरांगाबाि, नादशक, अमरावती, पणु े, परभणी आदण यवतमाळ या दजल्ह्याांमिील ९ स्वयांसेवीसामादजक सांस्थाांच्या २२ प्रदतदनिींनी सहभाग घेतला होता.
सवक तज्ज्ञ वक्त्याांनी दवदवि सोप्या उिाहरणाांद्वारे दवषयमाांिणी के ली आदण सहभागींच्या प्रश्ाांची समािानकारक उत्तरे
दिली. कायक शाळे च्या दवषयमाांिणीबद्दल, आयोजनाबद्दल आदण वक्त्याांबद्दल सहभागींनी चाांगला व सकारात्मक
अदभप्राय दिला. सहभागींना कायक शाळे तील सवक दवषयाांच्या सांकल्पना स्पष्ट झाल्या. सहभागींनी त्याांच्या सांस्थेच्या
प्रशासनात, दनिी उभारणीमध्ये व सांस्थेच्या प्रदसध्िीमध्ये या कायक शाळे चा चाांगलाच उपयोग होईल असे अदभप्रायात
नमूि के ले.
सवक सहभागींना कायक शाळे तील यशस्वी सहभागाबद्दल प्रबोदिनीच्या वतीने प्रमाणपत्रे दवतरीत करण्यात आली.
कायक शाळे चे सूत्रसांचालन कायक क्रम समन्वयक स्वाती ििु ाले व कायाक लय अिीिक राहुल टोके कर याांनी के ले.
राहुल टोके कर
कायाक लय अिीिक
सांस्था बाांिणी आदण नेतृत्व अध्ययन कें द्र,
पणु े कायाक लय

