Kuinka aloitetaan omavaraisuusprosessi
[Type text]
Vaiheet
1- Aseta päivämäärä
Polkunityöpajalle

Milloin

Perusteet

[Type text]
Muita ideoita

Nyt

Aseta päivämäärä ja ala noudattaa muita tässä
kerrottuja vaiheita. Varaa kaksi tuntia Polkunityökirjan täyttämiseen.

Päätä päivä ja kellonaika, joka sopii jäsenille parhaiten. Ajankohta
voi olla pyhäkoulun ja pappeuskokouksen/Apuyhdistyksen
aikaan, jos piispa antaa luvan.

5 viikkoa
ennen
työpajaa

Kutsu tai nimitä seurakunnan
omavaraisuusasiantuntija ja -avustajat.
Seurakuntaneuvoston jäsenet voisivat ottaa
hoitaakseen nämä tehtävät. Asiantuntijoiden ja
avustajien tulee auttaa työpajan järjestämisessä.

Avustaja ei tarvitse asiantuntemusta ollakseen järjestämässä
omavaraisuusryhmiä. Hänen pitää kyetä noudattamaan aineiston
ohjeita ja rakastaa osallistujia. Hänen ei ole tarkoitus opettaa vaan
auttaa jäseniä osallistumaan.

4 viikkoa
ennen

”Polkuni kohti omavaraisuutta” ja ”Perustukseni”
-kirjasia pitäisi olla riittävästi kaikille niille, joiden
odotetaan osallistuvan.

4 viikkoa
ennen

Tämä voidaan tehdä seurakuntaneuvoston
kokouksessa. Jotkin vaarnat voivat päättää
järjestää koulutuksen useille yksiköille yhdessä.

3 viikkoa
ennen

Ilmoita jäsenille ja lähetyssaarnaajille
päivämäärä. Laadi julisteita ja kutsuja.

Omavaraisuuspalveluilla saattaa olla valmista aineistoa.

6- Opeta oppia
omavaraisuudest
a

3 viikkoa
ennen

Käytä sakramenttikokouksia ja muita oppitunteja.

Kun oppia opetetaan, Pyhä Henki koskettaa jäsenten sydäntä, niin
että he saavat halun tulla ajallisesti ja hengellisesti omavaraisiksi
ja osallistua Polkuni-työpajaan.

7- Etsi ja kutsu

2 viikkoa
ennen

Seurakuntaneuvosto etsii yksilöitä ja kutsuu juuri
heitä osallistumaan Polkuni-työpajaan. Kutsuttuja
voivat olla myös aktiiviset jäsenet. Ks. OL 84:106.

Kutsuttuina tulisi olla kotiin palanneita lähetyssaarnaajia, uusia
jäseniä, vähemmän aktiivisia jäseniä, huoltotyön saajia sekä
kirkkoon kuulumattomia ystäviä. Heitä voivat olla myös koti- ja
kotikäyntiopettajat ja johtohenkilöt.

8- Kouluta avustajia

1 viikko
ennen

Järjestä koulutusta nimetyille avustajille. Vaarnan
omavaraisuuskomitea voi auttaa.

Verkossa sivustolla srs.lds.org on aineistoa, kuten
koulutusvideoita ja ”avustajan opas”.

2- Kutsu tai nimitä
asiantuntija ja
avustajia

3- Tilaa aineisto
4- Kouluta
seurakuntaneuvo
stoa
5- Julkista Polkunityöpajan
ajankohta

Pidä Polkuni-työpaja

Aloita
omavaraisuusryhmät

Aloittakaa pappeusjohtajien sanomalla (5–10
Työpajaviikko min) ja noudattakaa sitten aineistoa tarkalleen.
Jakaantukaa lopussa omavaraisuusryhmiin.
1 viikko
jälkeen

Omavaraisuusryhmien tulee olla valmiita
aloittamaan viikon kuluessa työpajan
järjestämisen jälkeen.

Oppaita jokaiselle perustettavalle ryhmälle (Työnhakuni,
Koulutusta paremman työn saamiseksi sekä Oman liikeyrityksen
aloittaminen ja liiketoiminnan laajentaminen) tulee myös olla
saatavilla, jotta ryhmät voivat aloittaa toiminnan heti työpajan
jälkeen.
Seurakuntaneuvostot ovat menestyksen avain. Neuvoston tulee
ymmärtää omavaraisuuden oppi ja prosessi, jotta sen jäsenet
voivat auttaa järjestöjensä jäseniä ja tukea heitä.

Jos avustajia ei ole nimetty aiemmin, valitkaa joku kustakin
ryhmästä avustajaksi. Jos kutsutut jäsenet eivät pääse työpajaan,
auta kutakin heistä käymään läpi Polkuni-työpajan aineisto ja
liittymään ryhmään.
Polkuni-työpajan lopussa ryhmät päättävät kokoontumispäivistä
ja -kellonajoista.

