Jak rozpocząć proces stawania się
samowystarczalnym
Kroki

Kiedy

1- Ustal datę
warsztatów
„Moja ścieżka”

Teraz

2- Powołaj lub
wyznacz
specjalistę i
koordynatorów

3- Zamów
materiały

[Type text]

Kryteria

[Type text]
Inne pomysły

Ustal datę na przyszłość i postępuj według kolejnych
kroków. Zarezerwuj 2 godziny, aby wypełnić zeszyt
ćwiczeń „Moja ścieżka”.

Wybierz datę i godzinę, która będzie najlepiej odpowiadać członkom. Jeśli
biskup wyrazi zgodę, warsztaty mogą odbywać się w czasie Szkoły
Niedzielnej i spotkań Kapłaństwa/Stowarzyszenia Pomocy.

5 tygodni
przed
warsztatami

Powołaj lub wyznacz specjalistę ds. samowystarczalności
w okręgu oraz koordynatorów. Rolę tę pełnić mogą
członkowie rady okręgu. Specjaliści i koordynatorzy
powinni pomóc w koordynowaniu warsztatów.

Koordynatorzy nie muszą posiadać specjalistycznej wiedzy, aby
koordynować grupę samowystarczalności. Muszą być w stanie postępować
według materiałów i kochać uczestników. Ich zadaniem nie jest nauczanie,
ale pomoc członkom w uczestnictwie.

4 tygodnie
przed
warsztatami

Należy przygotować wystarczającą liczbę broszur „Moja
ścieżka do samowystarczalności” i „Moja podstawa” dla
każdego uczestnika, którego się spodziewasz.

Dostępne też powinny być egzemplarze podręczników dla każdej z
potencjalnych grup (Poszukiwanie pracy, Lepsza praca dzięki edukacji oraz
Założenie i rozwijanie firmy), aby zajęcia grup mogły rozpocząć się
niezwłocznie po warsztatach.

4 tygodnie
przed
warsztatami
3 tygodnie
przed
warsztatami

Można to zrobić w trakcie spotkania rady okręgu.
Niektóre paliki mogą postanowić, że to szkolenie
odbędzie się jednocześnie dla wielu jednostek.

Rady okręgu są kluczem do sukcesu. Rada powinna rozumieć doktrynę i
proces stawania się samowystarczalnym, aby jej członkowie mogli dotrzeć
do członków poszczególnych organizacji i udzielić wsparcia.

Ogłoś datę warsztatów członkom i misjonarzom.
Przygotuj plakaty i zaproszenia.

Mogą być dostępne standardowe materiały przygotowane przez Służby ds.
samowystarczalności.

3 tygodnie
przed
warsztatami

Możesz skorzystać z możliwości nauczania podczas
spotkania sakramentalnego i na innych lekcjach.

Gdy doktryna będzie nauczana, Duch Święty dotknie serc członków i będą
mieli pragnienie, aby stać się docześnie i duchowo samowystarczalnymi
oraz uczestniczyć w warsztatach „Moja ścieżka”.

7- Określ i zaproś

2 tygodnie
przed
warsztatami

Rada okręgu powinna określić osoby i zaprosić je do
uczestnictwa w warsztatach „Moja ścieżka”. Dotyczy to
aktywnych członków. Zob. NiP 84:106.

Programem powinni być objęci misjonarze, którzy powrócili z misji, nowi
członkowie, mniej aktywni członkowie, odbiorcy pomocy z ofiary postnej i
sympatycy niebędących członkami; dodatkowo nauczyciele domowi i
siostry odwiedzające oraz przywódcy.

8- Przeszkól
koordynatorów

Tydzień
przed
warsztatami

Przeprowadź szkolenie dla wyznaczonych
koordynatorów. Pomocą może służyć komitet ds.
samowystarczalności w paliku.

Materiały są dostępne na stronie srs.lds.org, które zawierają filmy
szkoleniowe oraz „przewodnik dla koordynatora”.

Przeprowadź
warsztaty „Moja
ścieżka”

Tydzień
warsztatów

Rozpocznij od przesłania przywódców kapłańskich (5 do
10 minut), a następnie postępuj dokładnie według
wskazówek podanych w materiałach. Na końcu podziel
uczestników na grupy samowystarczalności.

Jeśli koordynatorzy nie zostali wcześniej wyznaczeni, wybierz koordynatora
dla każdej grupy. Jeśli wyznaczeni członkowie nie byli obecni na
warsztatach, osobiście pomóż im, aby wykonali zadania z warsztatów „Moja
ścieżka” i dołączyli do grupy.

Rozpocznij zajęcia
grup
samowystarczalności

Tydzień po
warsztatach

Grupy samowystarczalności powinny być gotowe do
spotkań w ciągu tygodnia po warsztatach.

Na zakończenie warsztatów „Moja ścieżka” grupy podejmują decyzję o
datach i godzinach spotkań.

4- Przeszkól radę
okręgu
5- Informuj o
warsztatach
„Moja ścieżka”
6- Nauczaj
doktryny
samowystarczaln
ości

