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Paiman Charity Foundation finns år 2014 i Logarprovinsen och startade
sin verksamhet från Logarprovinsen. Grandparent as Paiman Charity
Foundation är Mohammad Shah Paiman, som är bosatt i Zarghonshahrbyn Mohammad Agha som har bott i Sverige senast 23 år tillsammans
med sin familj.
På grund av hans personliga intresse för humanitärt arbete och att hjälpa
människor för skull om Allahs barmhärtighet och att stödja människor
med extremt behov som har lider av pågående konflikter i Afghanistan.
Stiftelsen har sedan starten bildat stöd till hundratals familjer under
extrem fattigdom över hela landet, särskilt i Logar och stiftelsen har
utökat sina program till alla centrala provinser.
Paiman Charity Foundation har hjälpt människor utan diskriminering av
kön, språk och ris och gav stöd till alla lika. Stiftelsen finansieras av
Paimans personliga bidrag och insamling inom och utanför landet.

De viktigaste målen med välgörenhetsstiftelsen
1. Grävning av brunnar för masker och skolor.
2. Installation av vattenpumpar på brunnarna.
3. Byggande av vattentankar och anläggningar för ablusion i masker och
skolor.
4. Betala studieavgift för några universitetsstuderande som inte hade råd
att betala sin avgift.
5. Fördelning av matvaror till familjer med behov och invaliditet.
6. Fördelning av mat och fodervaror under Eid Days i fängelser, änkor
och barn.
7. Kontanthjälp till vissa patienter som inte har råd med sin behandling.
8. Distribution av bärbara datorer och iPads till skolbarn av fattiga
familjer.
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9. Behandling av patienter vår sida av Afghanistan.
10. Stöd till nyligen återvände tillflyktsort.
11. Kompetensutvecklingskurser för ungdomar (dator, Skräddarsy,
broderi, elektricitet och trädgårdsarbete.)
12. Litteraturkurser för analfabeter.
13. Stödja personer med funktionshinder.
Paiman Charity Foundation försöker få förtroende för afghanerna som
bor i Europa, Amerika och Kanada och få sitt ekonomiska stöd för att
hjälpa fattiga familjer i Afghanistan.
Stiftelsen har en plan för att underlätta patientens behandling utanför
Afghanistan.
Paiman Charity Foundation är en inte lönsam humanitär och oberoende
organisation som inte har någon anknytning till politiska partier och dess
konstitution innehåller 7 kapitel och 37 avsnitt. Vårt huvudsyfte är att
söka människors och Allahs lycka.

Kapitel ett
Avsnitt 1: Stiftelsens namn är Paiman Charity Foundation (PCF)
Avsnitt 2: Plats
Paiman Charity Foundation har kontor i Sverige och Afghanistan.
Avsnitt 3: Definition
A. Paiman Charity Foundation i Sverige är en social och icke-politisk
organisation som ägnar stor uppmärksamhet åt regins, islamiska,
historiska och kulturella värderingar i Afghanistan och det arbetar
självständigt.
B. Stiftelsen har ingen politisk anknytning och dosen fungerar inte för
fördelarna med en viss part eller person.

3

Kapitel två
Stiftelsens mål:
Avsnitt 4: Insatser i Sverige och andra länder för humanitärt arbete i
Afghanistan genom gemensamma ansträngningar från människor och
regeringar.
Avsnitt 5: Stödja fattiga familjer, änkor och personer med funktionshinder
och skapa möjligheter att lära sig färdigheter och litteratur.
Avsnitt 6: Underlättande av utbildningsmöjligheter som bibliotek och
delning av värdefull information genom sociala medier.
Avsnitt 7: Kalibrering av nationella och historiska dagar.
Avsnitt 8: Bygga vänskapligt samarbete med andra
välgörenhetsorganisationer inom och utanför Afghanistan.
Avsnitt 9: Stöd till stödberättigade familjer.
Avsnitt 10: Stödja kvinnors och ungdomars deltagande i sociala frågor.

Kapitel tre
Organisationsstruktur:
Avsnitt 11:
A. Stiftelsen för Paiman Foundation består av 11 permanenta
medlemmar och det är huvudmakt för beslutsfattandet och de möts en
gång om året för att göra viktiga beslut om stiftelsen. Styrelsens
huvuduppgift är att granska årsredovisningar, granska resultatet och
fatta viktiga beslut som val av styrelseledamöter och kommission för
kontroll.
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B. Ändring och ändringar i bolagsordningen, förändringar i stiftelsens
struktur och avstängning av stiftelsen.
C. Val av styrelseledamöter och kommission av kontroll genom
omröstning.
D. Styrelseledamöter och kommissionsledamöter väljs ut på årsmötet
baserat på deras utbildningsnivå, lojalitet och erfarenhet.
Avsnitt 13: Nödmötet kan när som helst begäras för att fatta ett viktigt
beslut om grunden.
Avsnitt 14: Datum och plats för årsmötet meddelas alla medlemmar en
månad i förväg.
Avsnitt 15: Årsmöte kan hållas i närvaro av mer än 50% medlemmar om
de är mindre än 50% mötet kan inte fatta beslut och det måste hållas i ett
annat datum och klick.
Avsnitt 16: Ledningsgruppen ansvarar för att genomföra alla beslut som
fattas i styrelsens årsmöte. Ledningsgruppen består av en direktör,
biträdande chef, sekreterare och avdelningschefer,
Obs! Medlemmar i andra stiftelser och föreningar kan få medlemskapet i
denna stiftelse i Afghanistan och utanför Afghanistan.
Avsnitt 17: Organisationsstruktur
1. Chefen
2. Biträdande direktör
3. Konungariket för kvinnor
4. Biträdande direktör för administration
5. Teknisk biträdande direktör
6. Finansutskottet
7. Offentlig relationskommitté
8. Utskott för ungdomsfrågor
9. Kommittén för sociala frågor, kultur och media
10.
Utbildningskommitté
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11. Stöddistributionskommitté
18 §: Utskottets tjänstemän introducerar dem själv och nominerar sig
själv för uppskjutande åtaganden vid årsmötet och de väljs ut genom att
rösta på årsmötet.
Avsnitt 19: Ledningsgruppens huvuduppgifter och ansvar
1.
2.
3.
4.

Genomförande av beslut av styrelsen vid årsmötena.
Förvaltning av stiftelsens dagliga verksamhet.
Samordning och utvidgning av kommittéer och programplanering.
Förvaltning och innehav av alla evenemang inklusive
generalförsamlingen.
5. Förvaltning av stiftelsens dokument och anläggningar.
6. HR-ledning och rekrytering av personal.
7. Förhållandehantering med andra organisationer.
Avsnitt 20: Allmänna sammanträden som granskar 5 tillämpning av nya
medlemmar i kommission och fattar beslut om nya medlemskap, de
granskar årliga finansiella rapporter och godkänner nästa års årliga
budget.
21 §: Direktör, biträdande direktör och finansdirektör har ansvaret och
anmälan till alla relevanta parter.

Kapitel fyra
Medlemskap, medlemmarnas rättigheter och uppgifter
Avsnitt 22: Medlemskap i stiftelsen kan erhållas frivilligt. Varje afghansk
18 och över år gammal i eller utanför Afghanistan kan få stiftelsens
medlemskap.
Obs! Yngre än 18 år kan också få medlemskapet utan att betala
medlemsavgift men de kan inte rösta eller nominera.
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Avsnitt 23: Medlemskap i stiftelsen kan erhållas genom att betala minst
tre månaders medlemsavgift
24 § Medlemskap i stiftelsen är frivilligt och baserat på människors
intresse.
Sektion 25: Varje medlem kan lämna eller skjuta upp medlemskap när
som helst
Avsnitt 26: Icke-afghanska utlänningar kan accepteras som medlemmar.
Avsnitt 27:
A. Varje medlem som inte betalar medlemsavgift i 3 månader, kommer
sitt medlemskap att frysa och hållas kvar.
B. Medlemskapet kan återaktiveras när medlemsavgiften betalas och
rensas.
C. Upphängda medlemmar kan inte delta i aggregatet
28 § Alla stiftelsesmedlemmar har lika och lika rättigheter och de kan
rösta eller nominera för eventuella tjänster och kan lämna in sina
klagomål skriftligen till kontrollkommissionen.
Avsnitt 29: Ledamöternas ansvar
A. Varje medlem borde betala medlemsavgift i tid.
B. Varje medlem borde delta aktivt i alla aktiviteter.
Avsnitt 30: Antalet medlemsavgift fastställs av ledamöter i
generalförsamlingen.
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Kapitel fem
Rådet för Paiman Foundation:
Avsnitt 31:
A. Stiftelsen består av styrelseledamöter, kommitté för övervakning och
kontroll och kommitténs ledamöter
B. Stiftelsens direktör leder rådet i avsaknad av direktör, biträdande chef
för administration tar ledning.
C. Rådet hölls möte en gång om året men i händelse av behov kan
något möte hållas.
D. Vid mötet med rådsmedlemmar granskar rapporter och ger råd och
feedback för förbättring.
E. Rådet strömmar kontinuerligt med genomförandet av beslut som
fattas och stöder ledningsgruppen.

Kapitel 6
Upplösning av Paiman fundament:
32 §: Upplösning av grunden kan endast göras om 3 ut 4 fjärdedelar av
medlemmarna visar överenskommelse och kräver upplösningen.
Avsnitt 33: Förstärkning av grunden är endast möjlig vid finansiella
kriser.
Avsnitt 34: Avdelningsdeltagare väljs genom att göra alla nödvändiga
clearing- och försäljningsfastigheter tillhör grunden och insättnings
pengar till ett annat välgörenhetsorganisationskonto. Beslutet om
stängning av organisationen bör också kommuniceras med människor
via media.
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Kapitel sju
Övriga
Avsnitt 35: Stiftelsens finansieringskällor är inklusive medlemsavgift,
privat donation, insamling av pengar, inkomst av verksamhet och
finansiering från internationella givare.
36 §: detta bolagsordning innehåller 37 avsnitten och 7 kapitel önskemål
godkänns den 22 juni 2017 i stiftelsens första generalförsamling.
§ 37: Paiman-stiftelsen är välgörenhetsorganisation och dess oberoende
och dosen hör inte till något politiskt parti och syftet är att hjälpa
människor med extrema behov.
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Address:
Paiman Charity Foundation (PCF)
C/O Abed, Mohammad Shah
Oxelvägen 36 Lgh 1701
138 31 Älta Sweden.
Tel: 0046(0) 73 939 46 22
E- post: info@paimanfoundation.com

www.paimanfoundation.com
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