ÚZEMNÍ KONFERENCE MLADÝCH DOSPĚLÝCH
Zásady
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Otázky:

ÚČEL
Na konferencích mladých dospělých, které se pořádají
pod záštitou území, se mohou mladí dospělí spolu
setkávat jako „spoluměšťané svatých“ (Efezským 2:19).
Tyto konference upevňují svědectví, posilují jednotlivce
a podporují jednotu a osobní růst. Pomáhají posilovat
mladé dospělé tím, že jim umožňují pociťovat, že někam
patří, a vzájemně se podporovat. Pomáhají v mladých
lidech pěstovat pocit sounáležitosti.
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PRÁCE NA SPASENÍ A OSLAVENÍ
Konference mladých dospělých pořádané pod záštitou
území se zaměřují na práci na spasení a oslavení a na
výzvu presidenta Nelsona shromažďovat Izrael. Pomáhají
sjednocovat mladé dospělé ve víře a účelu, zatímco se
zaměřují na tyto božsky stanovené zodpovědnosti:

Jak tato konference pomůže mladým dospělým těsněji přilnout
ke Kristu?
Jak sjednotí dorůstající pokolení a jak napomůže
shromažďování Izraele?
Čím přispěje k duchovní odolnosti dorůstajícího pokolení
v Evropě?
Jak může program konference naplnit potřeby mladých
dospělých ve vašem území?
Jaký pozitivní vliv by tato konference mohla mít na místní
obyvatele?
Jakým způsobem byste mohli spolupracovat se členy širší
veřejnosti?
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život podle evangelia Ježíše Krista

Všechny konference mladých dospělých pořádané pod
záštitou území musí předem schválit předsednictvo
území (viz „Žádost o schválení akce mladých dospělých“).
Žádosti mají být zasílány příslušnému územnímu
sedmdesátníkovi.

péče o potřebné

vyzývání všech, aby přijali evangelium
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sjednocování rodin na věčnost

Mladí dospělí plánují konference pořádané pod záštitou
území, které pomáhají všem přijít ke Kristu a přispívat
k Boží práci na spasení a oslavení. Bude-li zajištěno, aby
se konference zaměřovala na jednu nebo více těchto
božsky stanovených zodpovědností, pomůže to
účastníkům posilovat svůj osobní vztah k Ježíši Kristu
i k sobě navzájem, uzavírat a dodržovat posvátné
smlouvy, navzájem si sloužit a pečovat o potřebné.
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OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ

SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVEM ÚZEMÍ

VYČLENĚNÍ FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ ÚZEMÍ
Při organizování konferencí pořádaných pod záštitou
území je zapotřebí o ﬁnanční prostředky, které mají
doplnit poplatky účastníků a příspěvky pořádajícího
kůlu/pořádajících kůlů, požádat území. Díky tomu pak
mohou organizátoři z řad mladých dospělých zajistit
vhodné místo konání, ubytování a tam, kde je to potřeba,
mohou pomoci jednotlivcům či skupinám s cestováním
na delší vzdálenosti. Žádosti o ﬁnanční prostředky
adresované území budou posuzovány s ohledem na
prostředky dostupné v rozpočtu. Budou-li tyto akce
schváleny, budou se konat pod vedením předsednictva
území a pověřeného územního sedmdesátníka.

S modlitbou se zamyslete nad následujícími otázkami,
které mají sloužit jako vodítko v každé fázi organizování
konference. Budou přivolávat zjevení, povzbuzovat ke
kreativitě a prohlubovat vaši vnímavost k potřebám
vašeho konkrétního území.
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6.6 Další podpora a pomoc

ROLE A ZODPOVĚDNOSTI

Organizačnímu výboru konference může být podle potřeb
konference poskytnuta další podpora a pomoc. Podporu
a pomoc mohou nabídnout vysocí rádci, předsednictvo
Pomocného sdružení kůlu, koordinátoři Seminářů
a institutů, zástupci humanitárních organizací,
mezináboženských organizací či místní komunity, misionáři
na plný úvazek a další.

6.1 Předsednictvo území
Kněžské vedení pro konference mladých dospělých
pořádané pod záštitou území zajišťuje předsednictvo
území.
6.2 Pověřený územní sedmdesátník
Pověřený územní sedmdesátník vyhledává, povolává
a ustanovuje koordinátory konference mladých dospělých,
poskytuje kněžské vedení organizačnímu výboru konference
a pořádajícím vedoucím kněžství, navštěvuje přidělenou
konferenci a poskytuje podporu a pomoc organizačnímu
výboru.
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Prostudujte si prosím pečlivě oddíl 20 v příručce General
Handbook a řiďte se jím. Konference se mohou zúčastnit
všichni mladí dospělí – členové i nečlenové Církve
ochotní dodržovat během konference církevní měřítka.
Každý má mít pocit, že je vítán.

6.3 Koordinátoři konference z řad mladých dospělých
Koordinátory konference mladých dospělých jsou sestra
a bratr z řad mladých dospělých, které povolává územní
sedmdesátník a kteří zastávají vedoucí úlohu při
plánování, přípravě a vedení konference. Tito
koordinátoři také dbají na to, aby byla po konferenci
odeslána zpráva o jejím průběhu.
6.4 Organizační výbor konference
Organizační výbor konference vedou koordinátoři
konference mladých dospělých pod vedením člena
předsednictva pořádajícího kůlu. Další mladí dospělí jsou
pověřeni působit jako pomocní koordinátoři se
zodpovědností za důležité aspekty konference, jako je
např. rozpočet, zdraví a bezpečnost, registrace, služba
a činnosti, stravování, marketing a komunikace a místo
konání. Přesná struktura organizačního výboru
konference se stanovuje podle cílů konference a místních
podmínek.
6.5 Manželský pár poskytující podporu a pomoc na konferenci
Manželský pár poskytující podporu a pomoc na
konferenci bude pověřen územním sedmdesátníkem po
diskusi s koordinátory konference mladých dospělých
a se členem předsednictva pořádajícího kůlu. Úloha
a zodpovědnosti tohoto manželského páru budou řízeny
koordinátory konference mladých dospělých. Tento
manželský pár se bude účastnit celého průběhu
konference, aby mohl poskytovat podporu a pomoc tam,
kde to bude zapotřebí.

PRAVIDLA A POKYNY
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PROGRAM KONFERENCE
Organizační výbor konference a pověřený územní
sedmdesátník při vytváření programu konference
s modlitbou zváží otázky uvedené v oddíle 3. Mladí
dospělí uvádějí, že oceňují konference, u nichž platí
následující:
Jsou zaměřeny na Krista a každý den nabízejí příležitost
získat silné duchovní zážitky.
Podílejí se na nich inspirativní řečníci a učitelé.
Poskytují možnost setkat se s generální autoritou nebo
pověřeným územním sedmdesátníkem a jejich
manželkami.
Přizpůsobují se místu, kde se konají, a využívají jeho
jedinečnosti.
Zaměřují se na dobře naplánované příležitosti ke
službě, které pro místní komunitu představují
skutečnou změnu k lepšímu.
Nabízejí rozmanité kvalitní workshopy, které vedou
odborníci nebo řečníci z širší veřejnosti, kteří se
orientují v mezináboženských otázkách.
Poskytují příležitosti k získání nových zájmů a k rozvíjení
talentů.
Nabízejí mladým dospělým mezi naplánovanými
činnostmi dostatek volného času na relaxaci a na
navazování společenských kontaktů.

www.risinggeneurope.org
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JAK MLADÉ DOSPĚLÉ NA
KONFERENCE ZVÁT
K účasti na konferenci mladých dospělých pořádané pod
záštitou území mají být pozváni všichni mladí dospělí
z dané oblasti. Koordinátoři konference mladých
dospělých a organizační výbor konference spolupracují
s presidenty kůlů a koordinátory Seminářů a institutů ve
snaze pozvat všechny mladé dospělé, zvláště ty méně
aktivní a přátele z řad nečlenů Církve. Přednost při
přihlašování na konferenci má být dána mladým
dospělým z dané země nebo z koordinačních rad, jež se
na konferenci podílejí. Další účastníky z jiných oblastí lze
pozvat se zřetelem na volnou kapacitu. Předtím, než
mladé dospělé oslovíte, se s modlitbou zamyslete nad
těmito otázkami:

Počet měsíců

Kroky

24 měsíců

Kůl obdrží pověření uspořádat konferenci mladých
dospělých, která se bude konat pod záštitou území.

20 měsíců

Jsou povoláni koordinátoři konference mladých
dospělých a manželský pár, který bude na konferenci
poskytovat podporu a pomoc, a procházejí si
Pokyny ohledně konference mladých dospělých
konané pod záštitou území.

18 měsíců

Jak můžeme kreativně a efektivně využít různé technické
prostředky?

Je povolán organizační výbor konference, jehož
členové se začínají setkávat pod vedením
pověřeného územního sedmdesátníka nebo
určeného vedoucího.

Jak můžeme oslovit ty, kteří v současnosti nechodí na
shromáždění?

Členové organizačního výboru konference absolvují
školení, které zajistí poradenský manželský pár pro
mladé dospělé z území.

Jak můžeme s láskou pozvat mladé dospělé jednoho po
druhém?

Jak se na konferenci mohou začlenit i ti, kteří nesdílejí
naši víru? Jak je můžeme oslovit a pozvat?
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DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN

PODÁNÍ ZPRÁVY PO KONFERENCI

16 měsíců

Rozhodne se o místu konání konference.

14 měsíců

Vyplní se formulář ‚Žádost o schválení akce
mladých dospělých‘ a odešle se předsednictvu
území.

Koordinátoři konference mladých dospělých zašlou
předsednictvu území zprávu o průběhu konference.
Tato zpráva má obsahovat následující:
stručný popis konference, včetně fotograﬁí, programu,
tříd, řečníků, vykonané služby atd.;

Začnou se odesílat faktury týkající se zajištění místa
konání/ubytování.
12-0 měsíců

povznášející zážitky z konference;
zpětnou vazbu: Co se podařilo? Co bychom příště
udělali jinak? (Zvažte otázky uvedené v oddíle 3.);
statistické údaje (počet členů a přátel z řad nečlenů;
zastoupení účastníků z různých zeměpisných oblastí
s ohledem na kůly či okrsky);

6-0 měsíců

Do 1 měsíce

ﬁnanční zprávu včetně výše poplatku účastníků,
rozpočtu atd.
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Organizační výbor se pravidelně schází při
plánování konference.
Odesílají se faktury do hlavní účetní kanceláře
území Evropa.
Předsednictvu území se odešle zpráva
o průběhu konference.

