Ako začať proces sebestačnosti
Kroky
1- Stanovte
dátum pre
workshop Moja
cesta
2- Povolajte alebo
určite
špecialistu a
pomocníkov

Kedy
Teraz

[Type text]

Kritériá
Stanovte si v budúcnosti dátum a začnite sa riadiť
ďalšími krokmi. Vyčleňte si dvojhodinový blok na
to, aby ste dokončili pracovný zošit Moja cesta.

Povolajte alebo určite špecialistu sebestačnosti
5 týždňov
zboru a pomocníkov. Tieto úlohy by mohli
pred
vykonávať členovia rady zboru. Špecialisti a
workshopom pomocníci by mali pomáhať pri organizovaní
workshopu.

[Type text]
Iné nápady
Rozhodnite sa, ktorý deň a hodina bude najviac vyhovovať členom.
Môže sa to konať počas nedeľnej školy a kňazského
zhromaždenia/zhromaždenia Združenia pomoci, ak to biskup
schváli.
Pomocník nepotrebuje pri organizovaní skupín sebestačnosti žiadnu
odbornosť. Stačí im len riadiť sa materiálmi a milovať účastníkov.
Nemajú učiť, ale pomáhať členom skupiny.

3- Objednajte
materiály

4 týždne
vopred

Mali by ste mať dostatočný počet brožúriek „Moja
cesta k sebestačnosti“ a „Môj základ“ pre každú
osobu.

Kópie manuálov pre každú z očakávaných skupín (Hľadanie
zamestnania, Vzdelávanie pre získanie lepšej práce a Začatie a
zlepšovanie môjho podnikania) by mali tiež byť k dispozícii, aby tak
každá skupina mohla začať okamžite po workshope.

4- Zaškoľte radu
zboru

4 týždne
vopred

Môže sa to urobiť počas rady zboru. Niektoré koly
možno budú chcieť urobiť toto školenie pre viacero
jednotiek naraz.

Rady zboru sú kľúčom k úspechu. Rada by mala rozumieť náuke a
procesu, aby sa mohli priblížiť k členom svojej organizácie a
poskytnúť im podporu.

5- Spropagujte
workshop Moja
cesta

3 týždne
vopred

Oznámte členom a misionárom dátum. Vytvorte
plagáty a pozvánky.

Majú byť k dispozícii štandardné materiály pripravené službami
sebestačnosti.

6- Učte náuku
sebestačnosti

3 týždne
vopred

Použite zhromaždenie sviatosti a iné lekcie.

Keď je učená náuka, Duch Svätý sa dotkne sŕdc členov, a oni budú
túžiť po tom, aby sa stali časne a duchovne sebestačnými a zúčastnili
sa na workshope Moja cesta.

7- Identifikujte a
pozvite

2 týždne
vopred

Rady zboru identifikujú jednotlivcov a každého z
nich pozvú, aby sa zúčastnili na workshope Moja
cesta. Vrátane aktívnych členov. Pozri NaZ 84:106.

Mali by byť zahrnutí aj misionári, noví členovia, neaktívni členovia,
príjemcovia pomoci a priatelia-nečlenovia. Tiež domáci učitelia a
navštevujúce učiteľky a vedúci.

8- Zaškoľte
pomocníkov

1 týždeň
vopred

Zaškoľte určených pomocníkov. Môžu pomôcť aj
kolové výbory sebestačnosti.

Online materiály sú dostupné na srs.lds.org, vrátane školiacich videí
a „príručky pomocníka“.

Usporiadajte
workshop Moja
cesta

V týždni
workshopu

Začnite s posolstvom od kňazských vedúcich (5 až
10 minút), a potom sa presne riaďte materiálmi.
Na konci rozdeľte účastníkov do skupín
sebestačnosti.

Ak predtým neboli určení pomocníci, z každej skupiny vyberte
niekoho, kto ním bude. Ak pozvaní členovia nestihli workshop,
pomôžte každému z nich, aby dokončili workshop Moja cesta a
zaradili sa do skupiny.

2
Skupiny
sebestačnosti

1 týždeň
potom

Skupiny sebestačnosti by mali byť pripravené začať
týždeň po workshope.

Na konci workshopu Moja cesta sa skupiny dohodnú na to, kedy sa
budú stretávať – deň a hodina.

