Kako začeti s postopkom samostojnosti
[Type text]
Koraki

Kdaj

Določite datum
za delavnico
Moja pot

Zdaj

Določite datum in začnite z naslednjimi koraki.
Rezervirajte blok uro za izpolnjevanje delovnih pol
Moja pot.

Določite datum in uro, ki bosta najbolje ustrezala članom. Če škof
odobri, je to lahko med nedeljsko šolo, Duhovništvom, Društvom za
pomoč.

2

Pokličite ali
zadolžite
strokovnjaka
in motivatorje

5 tednov
pred
delavnico

Pokličite ali zadolžite oddelčnega strokovnjaka in
motivatorje za samostojnost. Te vloge lahko
prevzamejo člani oddelčnega sveta. Strokovnjaki in
motivatorji naj poskrbijo za izvedbo delavnice.

Motivator ne potrebuje strokovnega znanja za delo s skupinami za
samostojnost. Le slediti mora gradivu in čutiti ljubezen do
udeležencev. Članov ne poučuje, temveč jim pomaga pri sodelovanju.

3

Naročite
gradivo

4 tedne
prej

Za vse predvidene udeležence je potrebno imeti
dovolj izvodov knjižic »Moja pot do samostojnosti«
in »Moj temelj«.

Prav tako naj bodo na voljo izvodi priročnikov za vse v predvidenih
skupinah (Moje iskanje zaposlitve, Izobraževanje za boljše delo ter
Začetek in razvoj mojega posla), zato da skupine lahko začnejo takoj
po delavnici.

4

Usposobite
oddelčni svet

4 tedne
prej

To lahko naredite na sestanku oddelčnega sveta.
Nekateri koli se odločijo to narediti skupaj z več
enotami.

Oddelčni svet je ključ do uspeha. Svet bi moral razumeti nauk in
postopek, zato da članom v svojih organizacijah lahko pomaga in jih
podpre.

5

Objavite
delavnico
Moja pot

3 tedne
prej

Datum objavite za člane in misijonarje. Napravite
plakate in povabila.

Na voljo je lahko standardno gradivo, ki ga pripravi služba za
samostojnost.

6

Poučujte
nauk o
samostojnosti

3 tedne
prej

Uporabite zakramentne sestanke in druge lekcije.

Med poučevanjem nauka bo Sveti Duh člane učil v srcih, tako da si
bodo želeli postati posvetno in duhovno samostojni in sodelovati na
delavnici Moja pot.

7

Poiščite in
povabite

2 tedna
prej

Oddelčni sveti poiščejo posameznike in vsakega
posebej povabijo k sodelovanju na delavnici Moja
pot. Sem spadajo dejavni člani. Gl. NaZ 84:106.

Vključeni so bivši misijonarji, novi člani, manj dejavni člani,
prejemniki socialne pomoči in prijatelji nečlani. Tudi hišni učitelji,
obiskujoče učiteljice in voditelji.

8

Usposobite
motivatorje

1 teden
prej

Poskrbite za usposabljanje za dodeljene
motivatorje. Pomagajo lahko kolski odbori za
samostojnost.

Gradivo je preko spleta na voljo na srs.lds.org, vključno z videom za
usposabljanje in »vodičem za motivatorje«.

Začnite s sporočilom duhovniških voditeljev (od 5
do 10 min.), nato pa se strogo držite gradiva. Na
koncu sestavite skupine za samostojnost.

Če motivatorji še niso dodeljeni, v vsaki skupini določite nekoga za
motivatorja. Vsakemu od povabljenih članov, ki na delavnico niso
prišli, pomagajte opraviti delavnico Moja pot in se pridružiti skupini.

Skupine za samostojnost bi se morale začeti en
teden po delavnici.

Skupine dneve in ure sestajanja določijo po zaključku delavnice Moja
pot.

1

Pripravite
delavnico
Moja pot
Začnite s
skupinami za
samostojnost

Teden
delavnice
1 teden
potem

Kriteriji

[Type text]
Druge zamisli

