Semināru cikls
BIZNESS pēc BĪBELES | FORUM grupas
2011. Gada Janvāris – Marts ( 1 vakars nedēļā; 7 nedēļas )
Mērķauditorija: uzņēmēji, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, vidējā līmeņa vadītāji, pašnodarbinātie,
pašnodarbinātie, profesionāļi u.c.
Organizē: CBMC Latvija sadarbībā ar Crown Financial Ministries
Seminārs Bizness pēc Bībeles ir izveidots, lai palīdzētu sasniegt trīs mērķus:
Pirmais mērķis – saskaņot uzņēmējdarbības ikdienas darbības ar Bībeles principiem
Otrais mērķis – veiksmīgi attīstīt savu uzņēmumu, palielinot peļņu.

Trešais mērķis – attīstīt iemaņas uzņēmējdarbības vadīšanā un pieaugt Jēzus līdzībā, lai kā uzņēmuma vadītājs vairāk
līdzinātos Viņam.

•

7 NODARBĪBAS
•
•
•

•

Nodarbību laiks no 18.30 – 21.00 Pirmdienas vakaros ( 7 Pirmdienas )
•

18.30 - ierašanās, uzkodas, tēja, kafija, sadraudzība

•

19.00 – 21.00 – videolekcija, studiju materiāls, diskusijas

Dalības maksa – ziedojums. Maksa iekļauj telpu uzturēšanu, uzkodas, tēju, kafiju, semināra materiālus.

•

CBMC Latvija aicina arī studentus un jaunos uzņēmējus

•

Seminārs tiek organizēts arī citās Latvijas pilsētās ( lūdzam sazināties par Jūs interesējošo pilsētu! )

•

Mūsu mērķis uzņēmējdarbībā, Dieva ceļi, mūsu atbildība

VIDEOLEKCIJA (ar tulkojumu un materiāliem latviešu valodā) + GRUPU DISKUSIJA ar sekojošām tēmām

•
•
•
•

•

31. Janvāris
Janvāris | 7. Februāris | 14. Februāris | 21. Februāris | 28. Februāris | 7. Marts | 14. Marts

•

•

•

Mateja Baznīcā, Matīsa ielā 50B, Rīgā (ir bezmaksas auto stāvvieta pagalmā blakus baznīcai)

Līderība, vadība. 10 praktiski principi vadītājam

Finanses. Bībele par aizņemšanos, aizdošanu, ziedošanu

Cilvēkresursi. Darbinieku atlase, paaugstināšana amatā, atlaišana
Partneru izvēle, uzņēmuma struktūra, mārketings, godīgums

Plānošana. Personīgā plānošana, 6 soļi biznesa plānošanai

Pēc Semināru cikla nobeiguma – iespēja pievienoties un turpināt tikšanās FORUM grupās (5(5-6 dalībnieki)
Informācija un reģistrācija uz
uz semināru
•

www.cbmc.lv, pa e-pastu info@cbmc.lv vai zvanot pa tālruni 29 477 422 (Dzintars Pauzers)
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Ir četri mērķi, kam vajadzētu būt mūsu uzņēmējdarbības pamatā.
Pirmais mērķis – pagodināt Dievu.
Otrais mērķis – gūt peļņu.

Trešais mērķis – atbalstīt kalpošanas darbu Dieva Valstības izplatīšanai.
Ceturtais mērķis – garīgi atbalstīt cilvēkus, kas ir mūsu ietekmē.

24. psalma 1. pantā teikts, ka "Tam Kungam pieder zeme un viss,
viss kas to piepilda”. Pēc tam, kad Dievs visu radīja, Viņš

nekad nav nodevis cilvēkiem savas īpašumtiesības uz radīto. Lai Jēzus patiešām varētu būt mūsu uzņēmumu Kungs, ir
ļoti svarīgi apzināties Dieva īpašumtiesības. Viņam pieder visi uzņēmumi – lieli un mazi, valsts un privātie.

Ar biznesa kredītiem ir saistīti divi iespējamie riski. Pirmkārt, nepārdomāts lēmums aizņemties var jūs atturēt no intensīvas
radošas domāšanas, kas varētu sniegt daudz labāku risinājumu.
“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu” (Jāņa 3:16). Iegaumējiet secību. Jo Dievs mīlēja,
mīlēja
tāpēc Viņš deva. Viņš parāda mīlestības vadītas ziedošanas piemēru.
Katrs godīgs lēmums stiprina mūsu ticību dzīvajam Dievam un palīdz mums pieaugt tuvākās attiecībās ar Kristu. Katrs
godīgs lēmums stiprina arī mūsu attiecības ar mūsu klientiem, darbiniekiem un piegādātājiem.
Mums jāplāno, bet vienlaikus arī jāatzīst, ka Dievam ir pilnīga kontrole pār gala rezultātu. Sal. pam. 16:9 atgādina, ka
“Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi tas Kungs pašķir viņa gājumu.”
Reizi trīs mēnešos veltiet vienu dienu, lai pabūtu kopā tikai ar Dievu. Dodieties uz kādu vietu, kur nav televizora, interneta
pieslēguma, telefona vai citu traucēkļu.
traucēkļu Ņemiet līdzi tikai Bībeli, papīru un pildspalvu. Lasiet. Pavadiet laiku lūgšanā.
Atpūtieties. Pavadiet laiku labā sarunā ar Dievu un pierakstiet , ko jūtat kā Dieva atbildi jums.

