Kako započeti postupak postajanja
samodostatnim
Koraci
1- Odredite datum
održavanja
radionice Moj
put

Kada
Sada

[Type text]

Kriterij

[Type text]
Druge ideje

Odredite datum u budućnosti i započnite s drugim
koracima. Rezervirajte dvosatni blok za popunjavanje
radne knjige Moj put.

Dogovorite datum i vrijeme koji će najbolje odgovarati članovima. Može se
održati tijekom sata Nedjeljne škole i svećeništva/Potpornog društva ako to
odobri biskup.

2- Pozovite ili
zadužite
stručnjaka i
voditelje

5 tjedana
prije
radionice

Pozovite ili zadužite stručnjaka za samodostatnost i
voditelje u odjelu. Članovi vijeća odjela mogu preuzeti te
uloge. Stručnjaci i voditelji trebaju pomoći u održavanju
radionica.

Voditelj ne treba biti stručnjak da bi pomogao rad skupina za
samodostatnost. Trebaju moći slijediti materijal i voljeti polaznike. Oni ne
podučavaju, već pomažu članovima pri sudjelovanju.

3- Naručite
materijale

4 tjedna
ranije

Trebate imati dovoljno knjižica »Moj put do
samodostatnosti« i »Moj temelj« za svaku osobu za koju
očekujete da će sudjelovati.

Primjerci priručnika za svaku od očekivanih skupina (Moja potraga za
poslom, Obrazovanje za bolji posao i Pokretanje i razvoj vlastitog posla)
također trebaju biti dostupni kako bi skupine mogle započeti odmah nakon
radionice.

4- Obučite vijeće
odjela
5- Najavite
održavanje
radionice Moj
put

4 tjedna
ranije

Ovo se može učiniti tijekom sastanka vijeća odjela. Neki
okoli mogu odabrati ovo učiniti s više jedinica zajedno.

Vijeća odjela su ključni za uspjeh. Vijeće treba razumjeti nauk i postupak
kako bi mogli doprijeti do članova svojih organizacija i pružiti podršku.

3 tjedna
ranije

Najavite datum članovima i misionarima. Izradite plakate
i pozivnice.

Standardni materijali koje su pripremile službe za samodostatnost mogu biti
dostupni.

6- Podučavajte
nauk
samodostatnosti

3 tjedna
ranije

Koristite sakramentalne sastanke i druge lekcije.

Tijekom podučavanja nauka, Duh Sveti će dotaknuti srca članova kako bi oni
željeli postati vremenito i duhovno samodostatni i sudjelovati u radionici
Moj put.

7- Odredite i
pozovite

2 tjedna
ranije

Vijeća odjela određuju pojedince i posebno ih pozivaju na
sudjelovanje u radionici Moj put. Ovo uključuje aktivne
članove. Vidi NiS 84:106.

Treba uključiti misionare povratnike, nove članove, manje aktivne članove,
primatelje socijalne skrbi i prijatelje nečlanove. Također i kućne učitelje,
kućne posjetiteljice te vođe.

8- Obučite voditelje

1 tjedan
ranije

Osigurajte obuku za zadužene voditelje. Odbori za
samodostatnost u okolu mogu pomoći.

Materijali koji se nalaze na internetu dostupni su na srs.lds.org, uključujući
videozapise za obuku i »vodič za voditelje«.

Započnite s porukom svećeničkih vođa (5 do 10 minuta) i
zatim točno slijedite materijale. Podijelite u skupine za
samodostatnost na kraju.

Ako voditelji nisu prethodno zaduženi, odaberite nekoga u svakoj skupini da
bude voditelj. Ako pozvani članovi propuste radionicu, pomognite im
pojedinačno kako bi dovršili radionicu Moj put i pridružili se skupini.

Skupine za samodostatnost trebaju biti spremne za
početak u roku od tjedan dana od radionice.

Na kraju radionice Moj put, skupine odlučuju o datumima i vremenima
sastajanja.

Održite radionicu
Moj put
Započnite skupine za
samodostatnost

Tjedan
održavanja
radionice
1 tjedan
kasnije

