ODBORNÍK SBORU PRO PODPORU
SOBĚSTAČNOSTI
Popis role

Role a povinnosti odborníka sboru pro podporu soběstačnosti
1. Pomáhat radě sboru při činnostech týkajících se soběstačnosti určených pro sbor


Pravidelně se účastnit rady sboru a být na této schůzce biskupovi k dispozici jako kontaktní
osoba při komunikaci s ostatními.



Pomáhat radě sboru vyhledávat členy, kteří by mohli mít užitek ze spolupráce se Službami
pro podporu soběstačnosti. Spolupracovat s vedoucími sboru, domácími učiteli,
navštěvujícími učitelkami atd.



Věnovat zvláštní pozornost navrátivším se misionářům.



Podle potřeby se s vedoucími sboru a členy podílet o znalosti týkající se nauky, zásad
a nástrojů pro podporu soběstačnosti.

2. Pomáhat s organizací setkání v programu Má cesta, kterého se účastní členové sboru


Poskytovat pomoc výboru kůlu pro podporu soběstačnosti při organizování setkání Má
cesta, kterých se mohou účastnit členové sboru.



Spolupracovat s radou sboru na náležité přípravě setkání Má cesta (pozvánky, propagace,
příručky, vedoucí diskuse atd.).

3. Koordinovat vedení skupin pro podporu soběstačnosti ve sboru


Tam, kde je to možné, působit jako vedoucí diskuse ve skupinách pro podporu
soběstačnosti.



Školit a podporovat ostatní vedoucí diskuse ve sboru.



Dbát na to, aby všechny skupiny pro podporu soběstačnosti byly zaregistrovány na stránce
srs.lds.org/report.



Monitorovat účast ve skupinách a povzbuzovat členy skupiny k účasti.

4. Poskytovat materiály a zdroje pro podporu soběstačnosti všem členům sboru


Poskytovat členům přehled materiálů a zdrojů, včetně místních příležitostí (pracovních,
vzdělávacích, podnikatelských atd.).



Poskytovat členům individuální školení a podporu.



Nacházet mentory/instruktory ve sboru, kteří by mohli pomáhat těm, kteří usilují o dosažení
soběstačnosti.



Věnovat hlavní pozornost těm, kteří se účastní setkání skupin pro podporu soběstačnosti.



Pomáhat příjemcům půjčky ze SVF, kteří sídlí ve vašem sboru, a dbát na to, aby se stali plně
soběstačnými.

5. Koordinovat úsilí týkající se dosažení soběstačnosti s výborem kůlu pro podporu soběstačnosti


Seznámit se s materiály a s fungováním střediska kůlu pro podporu soběstačnosti a s dalšími
zdroji dostupnými v kůlu.



Spolupracovat podle potřeby přímo s odborníkem kůlu pro podporu soběstačnosti
a propagovat akce a činnosti na úrovni kůlu týkající se podpory soběstačnosti. Také
koordinovat akce na úrovni sboru týkající se soběstačnosti s odborníkem kůlu pro podporu
soběstačnosti.

6. Podle potřeby mohou být povoláni další odborníci pro podporu soběstačnosti

