Hogyan kezdd el az önellátási folyamatot?
Lépések

Mikor

1- Tűzz ki egy
dátumot az Utam
foglalkozásra

Most

2- Hívj el vagy jelölj
ki szakértőt és
moderátorokat

5 héttel
a foglalkozás
előtt

3- Rendeld meg az
anyagokat

4 héttel
előtte

4- Tanítsd be az
egyházközségi
tanácsot

4 héttel
előtte

5- Népszerűsítsd az
Utam foglalkozást

3 héttel
előtte

Feltételek

Egyéb ötletek

Tűzz ki egy dátumot és kezdd el követni a további
lépéseket. Foglalj le egy 2 órás blokkot az Utam
munkafüzet kitöltésére.

Válaszd ki az egyháztagok számára legalkalmasabb dátumot és
időpontot. A püspök engedélyével ez a vasárnapi iskola vagy a
papsági/segítőegyleti gyűlés közben is lehet.

Hívj el vagy jelölj ki egy egyházközségi önellátási
szakértőt és moderátorokat. Ezeket a szerepeket
betölthetik akár az egyházközségi tanács tagjai is. A
szakértők és moderátorok segítsenek a foglalkozás
moderálásában.

A moderátornak nincs szüksége szakértelemre az önellátási
csoportok moderálásához. Képesnek kell lennie követni a
tananyagot és szeretni a résztvevőket. Nem tanítania kell,
hanem az egyháztagokat kell segítenie a részvételben.

Legyen elég példány az Utam az önellátás felé,
valamint Az alapjaim füzetekből minden várható
résztvevő számára.

A várható csoportok (Álláskeresésem, Tanulás jobb munkáért,
A vállalkozásom elindítása és bővítése) számára legyenek
elérhető másolatok a kézikönyvekből is, hogy a foglalkozás
után azonnal elkezdhessék a munkát.

Ezt meg lehet tenni az egyházközségi tanácsgyűlés
közben. Néhány cövek dönthet úgy, hogy ezt
egyszerre, több egységet összevonva teszik meg.
Jelentsd be a dátumot az egyháztagoknak és a
misszionáriusoknak. Készíts posztereket és
meghívókat.

Az egyházközségi tanácsok a siker kulcsai. A tanácsnak meg
kell értenie a tant és a folyamatot, hogy a saját szervezeteik
tagjai felé fordulhassanak és támogathassák őket.
Rendelkezésre állhatnak az önellátási szolgáltatások által
készített alapvető anyagok is.

3 héttel
előtte

Használd erre az úrvacsorai gyűléseket és más
tanítási alkalmakat.

7- Kiválasztás és
meghívás

2 héttel
előtte

Az egyházközségi tanácsok kiválasztanak egyéneket,
és személyre szólóan meghívják őket, hogy vegyenek
részt az Utam foglalkozáson. Ebbe tevékeny
egyháztagok is beletartoznak. Lásd T&Sz 84:106.

Ahogy tanítod a tant, a Szentlélek meg fogja érinteni az
egyháztagok szívét, és elülteti bennük a vágyat, hogy lelkileg és
fizikailag önellátóvá váljanak, és részt vegyenek az Utam
foglalkozáson.
Tartozzanak bele visszatért misszionáriusok, új egyháztagok,
kevésbé tevékeny egyháztagok, jóléti támogatásban részesülők
és nem egyháztag barátok, illetve házi- és látogatótanítók és
vezetők is.

8- Tanítsd be a
moderátorokat

1 héttel
előtte

Tanítsd be a kijelölt moderátorokat. Ebben
segíthetnek a cöveki önellátási bizottságok.

Az srs.lds.org honlapon elérhetők internetes anyagok, például
oktatófilmek és a moderátori útmutató.

Kezdjetek egy papsági vezetői üzenettel (5–10 perc),
aztán kövessétek pontosan az anyagot. Ennek
végeztével oszoljatok önellátási csoportokra.

Ha nem jelöltél ki előre moderátorokat, most válassz ki minden
csoportból valakit moderátornak. Ha vannak meghívott
egyháztagok, akik nem jelennek meg a foglalkozáson, segíts
nekik egyénileg elvégezni az Utam foglalkozást és csatlakozni
egy csoporthoz.

Az önellátási csoportoknak készen kell állniuk az
indulásra a foglalkozás után egy héttel.

Az Utam foglalkozás végén a csoportok kitűzik a gyűlések
dátumait és időpontjait.

6- Tanítsd az
önellátási tant

Tartsd meg az Utam
foglalkozást
Indítsd el az
önellátási
csoportokat

A foglalkozás
hetén
1 héttel
később

