KOLSKI STROKOVNJAK ZA
SAMOSTOJNOST
Opis vloge

Vloga in dolžnosti oddelčnega strokovnjaka za
samostojnost
1. Oddelčnemu svetu pomaga pri oddelčnih dejavnostih programa za samostojnost


Redno se udeležuje oddelčnih sestankov, na katerih ima pri škofu vlogo vira
obveščanja.



Oddelčnemu svetu pomaga poiskati člane, ki bi jim program samostojnosti lahko
koristil. Sodeluje z oddelčnimi voditelji, hišnimi učitelji, obiskujočimi učiteljicami itn.



Posebno pozornost namenja bivšim misijonarjem.



Oddelčnim voditeljem in članom v stiski predstavi razumevanje nauka, načel in
orodij za samostojnost.

2. Pomaga pri organizaciji delavnice Moja pot, ki se je udeleži oddelek


Kolski odbor za samostojnost podpre pri organizaciji delavnice Moja pot, na kateri
lahko sodeluje oddelek.



Sodeluje z oddelčnim svetom, zato da se ustrezno pripravi na delavnice Moja pot
(vabila, objave, priročniki, motivatorji itn.).

3. Usklajuje podporo oddelčnim skupinam za samostojnost


Nudi podporo skupinam za samostojnost, kjer je možno.



Usposablja druge oddelčne motivatorje in jim nudi podporo.



Poskrbi, da so vse skupine za samostojnost prijavljene na srs.lds.org/report.



Nadzoruje in spodbuja prisotnost v skupinah.

4. Vsem članom v oddelku posreduje vire programa za samostojnost.


Nudi pregled virov, vključno z lokalnimi priložnostmi (zaposlitve, izobraževanje,
samozaposlitev itn.).



Zagotavlja podporo ena na ena.



Prepozna mentorje/motivatorje v oddelku, ki bi bili na razpolago, da bi pomagali
tistim, ki iščejo pomoč pri samostojnosti.



Prvenstveno se osredotoči na tiste, ki sodelujejo v skupinah za samostojnost.



Pomaga pri spremljanju prejemnikov posojil iz stalnega izobraževalnega sklada, ki
prebivajo v oddelku, zato da poskrbi, da postajajo celostno samostojni.

5. S kolskim odborom za samostojnost usklajuje prizadevanja za samostojnost


Preuči vire in izvedbe v kolskem središču za samostojnost in druge vire za
samostojnost, ki so na voljo v kolu.



Neposredno sodeluje s kolskim strokovnjakom za samostojnost ter spodbuja kolske
dogodke in dejavnosti za samostojnost. S kolskim strokovnjakom prav tako usklajuje
oddelčne dogodke za samostojnost.

6. Po potrebi se lahko pokliče dodatne strokovnjake za samostojnost

