СТРУЧЊАК ЗА
ОСАМОСТАЉИВАЊЕ У ОДЕЉЕЊУ
Опис улоге

Улога и дужности стручњака за осамостаљивање у
одељењу
1. Помагање одељењском савету у активностима осамостаљивања у одељењу


С времена на време присуствујте састанку одељењског савета и будите ресурс за
бискупа на том састанку делујући као тачка за комуникацију.



Помажите одељењском савету у тражењу чланова који могу да имају користи од
ангажовања у службама за осамостаљивање. Сарађујте са одељењским вођама,
кућним учитељима, кућним учитељицама, итд.



Посебан нагласак ставите на мисионаре који су завршили мисију.



По потреби делите разумевање о доктрини самосталности, начелима и алатима са
одељењским вођама и члановима.

2. Помагање у организовању састанака духовне мисли Мој пут којима присуствује одељење


Подржите одбор за осамостаљивање у кочићу у организовању састанака духовне
мисли Мој пут на којима одељење може да учествује.



Сарађујте са одељењским саветом како бисте се на одговарајући начин припремили
са састанке духовне мисли Мој пут (позивнице, публицитет, приручници, промотери,
итд).

3. Координација промоције група за осамостаљивање у оквиру одељења


Где је то могуће промовишите групе за осамостаљивање.



Обучите и подржите друге промотере у оквиру одељења.



Постарајте се да све групе за осамостаљивање буду регистроване на srs.lds.org/report.



Пратите и подстичите присуство у групама.

4. Дељење ресурса за осамостаљивање са свим члановима одељења


Обезбедите преглед ресурса, укључујући локалне прилике (посао, образовање,
самозапошљавање, итд).



Обезбедите тренерску подршку један-на-један.



Одредите менторе/тренере у одељењу који могу бити доступни као помоћ онима који
теже самосталности.



Првенствено се усредсредите на оне који учествовују у групама за осамостаљивање.



Пратите кориснике КФО-а из вашег одељења како бисте осигурали да се крећу у
смеру потпуне самосталности.

5. Координација напора у процесу осамостаљивања са одбором за осамостаљивање у
кочићу


Упознајте се са ресурсима и операцијама у центру за осамостаљивање и другим
ресурсима доступним у оквиру кочића.



Ако је потребно, сарађујте директно са стручњаком за осамостаљивање и
промовишите догађаје и активности у вези са осамостаљивањем. Такође, заједно са
стручњаком кочића учествујте у координацији догађаја у одељењу у вези са
осамостаљивањем.

6. По потреби се могу позвати и други стручњаци за осамостаљивање

