Jak zahájit proces vedoucí k dosažení soběstačnosti

[Type text]

Kroky

Kdy

Požadavky

[Type text]
Další náměty

1- Stanovení data
konání kurzu
Má cesta

Právě teď

Stanovte si nějaké budoucí datum a postupujte
podle dalších kroků. Vyhraďte si 2hodinový blok
pro vyplnění pracovního sešitu Má cesta.

Stanovte datum a čas, který bude členům nejlépe vyhovovat. Kurz lze
konat během Nedělní školy a kněžského shromáždění/shromáždění
Pomocného sdružení, pokud to biskup schválí.

2- Povolání nebo
pověření
odborníka
a vedoucích
diskuse

5 týdnů
před
kurzem

Povolejte nebo pověřte odborníka sboru pro
podporu soběstačnosti a vedoucí diskuse. Těchto
rolí se mohou zhostit i členové rady sboru.
Odborníci a vedoucí diskuse mají pomáhat kurz
vést.

Vedoucí diskuse nepotřebují žádné odborné znalosti, aby kurz pro
podporu soběstačnosti vedli. Je jen zapotřebí, aby byli schopni řídit
se danými materiály a měli rádi účastníky kurzu. Nemají kurz učit,
ale pomáhat účastníkům se zapojovat.

3- Objednání
materiálů

4 týdny
předem

Máte mít dostatek brožurek „Má cesta k dosažení
soběstačnosti“ a „Můj základ“ pro každého, od koho
se očekává, že se kurzu zúčastní.

Také máte mít k dispozici výtisky příruček pro předpokládané
skupiny (Mé hledání práce, Vzdělání pro lepší práci a Založení
a rozvoj vlastního podnikání), aby se členové těchto skupin mohli
začít setkávat ihned po absolvování kurzu.

4- Proškolení
rady sboru

4 týdny
předem

5- Propagace
kurzu Má cesta

3 týdny
předem

To lze provést během schůzky rady sboru. Některé
kůly toto mohou provést v několika jednotkách
najednou.
Oznamte datum členům a misionářům. Vytvořte
plakáty a pozvánky.

Rady sboru jsou klíčem k úspěchu. Členové rady mají rozumět
příslušné nauce a tomuto procesu, aby dokázali oslovit členy ve své
organizaci a poskytnout jim podporu.
Lze využít i standardní materiály připravené Službami pro podporu
soběstačnosti.

6- Výuka nauce
o soběstačnosti

3 týdny
předem

Využijte shromáždění svátosti a lekce.

Při výuce nauky se Duch Svatý dotkne srdce členů, takže budou mít
touhu stát se časně a duchovně soběstačnými a zúčastnit se kurzu Má
cesta.

7- Vybrání
a pozvání

2 týdny
předem

Členové rady sboru vyberou jedince a konkrétně je
pozvou k účasti na kurzu Má cesta. Mezi vybranými
jedinci jsou i aktivní členové. Viz NaS 84:106.

Mezi tyto jedince mají patřit navrátivší se misionáři, noví členové,
méně aktivní členové, příjemci sociální pomoci a přátelé-nečlenové.
Také domácí učitelé a navštěvující učitelky a církevní vedoucí.

8- Vyškolení
vedoucích
diskuse

1 týden
předem

Poskytněte vedoucím diskuse školení. Výbor kůlu
pro podporu soběstačnosti vám v tom může pomoci.

On-line materiály jsou k dispozici na stránkách srs.lds.org – včetně
školicích videí a „příručky pro vedoucího diskuse“.

Konání kurzu

Týden, kdy
se kurz
koná

Zahajte poselstvím od vedoucích kněžství (5 až 10
minut) a poté se přesně řiďte příslušnými materiály.
Na konci účastníky rozdělte do skupin pro podporu
soběstačnosti.

Pokud vedoucí diskuse dosud nebyli pověřeni, vyberte někoho
z každé skupiny, aby se jím stal. Pokud se pozvaní členové nestihnou
kurzu zúčastnit, pomozte jim kurz Má cesta absolvovat individuálně
a přidat se k příslušné skupině.

Setkání skupiny mají začít do jednoho týdne po
konání kurzu.

Na konci kurzu Má cesta si jednotlivé skupiny stanoví data a časy
setkání.

Zahájení setkání
skupin pro
podporu
soběstačnosti

1 týden
poté

