ZBOROVÝ ŠPECIALISTA PRE
SEBESTAČNOSŤ
Popis poslania

Popis poslania a zodpovedností zborového špecialistu pre
sebestačnosť
1. Pomáha rade zboru v aktivitách sebestačnosti zboru


Pravidelne sa zúčastňuje stretnutí rady zboru a je zdrojom informácií pre biskupa tým, že je
komunikačným koordinátorom.



Pomáha rade zboru v tom, že vyhľadáva členov, ktorí by mohli byť prínosom v zapojení sa
do služieb sebestačnosti. Pracuje s učiteľmi zboru, s domácimi učiteľmi, navštevujúcimi
učiteľkami, atď.



Obzvlášť sa zameriava na navrátených misionárov.



Zdieľa porozumenie náuky o sebestačnosti, o jej zásadách a nástrojoch s vedúcimi zboru
a členmi, ak je to potrebné.

2. Pomáha pri organizácií slávnostných zasadaní programu Moja cesta, na ktorom sa zúčastňujú
členovia zboru


Podporuje kolový výbor pre sebestačnosť pri organizovaní slávnostných zasadaní Moja
cesta, na ktorých sa môžu zúčastniť členovia zboru.



Pracuje s radou zboru na tom, aby vhodným spôsobom pripravil slávnostné zasadania
programu Moja cesta (pozvánky, publicitu, manuály, pomocníkov, atď.).

3. V rámci zboru koordinuje pomoc pre skupiny sebestačnosti


Tam, kde je to potrebné, pomáha skupinám sebestačnosti.



Školí a podporuje ostatných pomocníkov v rámci zboru.



Uisťuje sa, že sú všetky skupiny sebestačnosti zaregistrované na srs.lds.org/report.



Monitoruje a povzbudzuje návštevnosť v skupinách.

4. Zdieľa všetky zdroje o sebestačnosti so všetkými členmi zboru


Poskytuje prehľad zdrojov, vrátane miestnych príležitostí (pracovné pozície, vzdelanie,
živnosti, atď.).



Poskytuje osobnú podporu školiteľa.



Určuje mentorov/školiteľov v rámci zboru, ktorí by mohli byť dostupní, aby pomohli tým,
ktorí sa usilujú o sebestačnosť.



Primárne sa zaujíma o tých, ktorí sa zúčastňujú na skupinách sebestačnosti.



Pomáha s dohliadaním na príjemcov pôžičiek zo SVF, ktorí bývajú vo vašom zbore, aby sa
uistil, že sa stali plne sebestačnými.

5. Koordinuje úlohy sebestačnosti s kolovým výborom pre sebestačnosť


Je dobre oboznámený so zdrojmi a operáciami v kolovom centre pre sebestačnosť a s
ostatnými zdrojmi pre sebestačnosť, ktoré sú dostupné v rámci kolu.



Pracuje priamo s kolovým špecialistom pre sebestačnosť, tak ako je to potrebné, a
propaguje akcie a aktivity sebestačnosti v kole. Tiež koordinuje akcie sebestačnosti v
zbore s kolovým špecialistom.

6. Ak je to potrebné, môžu byť povolaní ďalší špecialisti

