Како започети процес осамостаљивања
[Type text]
Кораци
1- Одредите датум
одржавања
радионице Мој
пут

Када

Критеријум

[Type text]
Друге идеје

Одредите датум у будућности и почните са другим
корацима. Резервишите двосатни блок за
попуњавање свеске Мој пут.

Одредите датум и време који ће највише одговарати члановима. Може
се одржати током часа Недељне школе и Свештенства/Потпорног
друштва ако бискуп одобри.

Позовите или задужите одељењског стручњака и
промотере за осамостаљивање. Чланови одељењског
савета могу преузети те улоге. Стручњаци и
промотери треба да помогну у одржавању
радионице.

Промотеру није потребна стручност да би олакшао групама за
осамостаљивање. Потребно је да буду способни да раде у складу са
материјалима и да воле учеснике. Они не треба да поучавају, него да
помогну члановима да учествују.

4 недеља
раније

Потребан је довољан број брошура „Мој пут ка
самосталности“ и „Мој темељ“ за сваку особу за коју
очекујете да ће присуствовати.

Приручници за сваку од очекиваних група (Моја потрага за послом,
Образовање за бољи рад и Покретање и развијање сопственог бизниса)
такође треба да буду доступн, како би групе могле почети одмах након
радионице.

4 недеље
раније

То можете учинити током састанка одељењског
савета. Неки кочићи могу одлучити да то ураде са
више јединица заједно .

Одељењски савети су кључни за успех. Чланови савета треба да
разумеју доктрину и процес како би могли допрети до чланова својих
организација и дати подршку.

3 недеље
раније

Најавите датум члановима и мисионарима.
Направите постере и позивнице.

Треба да буду доступни стандардни материјали припремљени од
стране служби за осамостаљивање.

6- Поучавајте
доктрини о
самосталности

3 недеље
раније

Користите састанке причести и друге лекције

Током поучавања доктрини, Свети Дух ће дотаћи срца чланова, тако да
ће желети да постану временски и духовно самостални и учествују у
радионици Мој пут.

7- Одредите и
позовите

2 недеље
раније

Одељењски савети одређују појединце и посебно их
позивају да учествују у радионици Мој пут. Ово
укључује активне чланове. Видети УИЗ 84:106.

Треба укључити мисионаре који су завршили мисију, нове чланове,
мање активне чланове, примаоце помоћи и пријатеље који нису
чланови. Такође и кућне учитеље, кућне учитељице и вође.

8- Обучите
промотере

1 недељу
раније

Обезбедите обуку за надлежне промотере. Може
помоћи одбор за осамостаљивање у кочићу.

Он-лајн материјали доступни су на srs.lds.org, укључујући и видео
упутства и „водич за промотере“.

Одржите
радионицу Мој пут

Седмица
одржавања
радионице

Почните са поруком свештеничких вођа (5 до 10
минута), а затим тачно следите материјале.
Поделите у групе за осамостаљивање на крају.

Ако промотери нису претходно ангажовани, у свакој групи изаберите
некога за промотера. Ако позвани чланови пропусте радионицу,
помозите сваком понаособ да одслуша радионицу Мој пут и прикључи
се групи.

Покрените групе за
осамостаљивање

1 недеља
после

Групе за осамостаљивање треба да буду спремне да
почну у року од недељу дана од радионице.

На крају радионице Мој пут, групе одлучују о датумима и времену
одржавања састанака.

2- Позовите или
задужите
стручњака и
промотере

3- Поручите
материјале
4- Обучите
одељењски
савет
5- Најавите
одржавање
радионице Мој
пут

Сада

5 недеља
пре
радионице

