
Sdělení

Datum: 20. května 2014

Komu: Generálním autoritám a následujícím 
vedoucím v oblastech mimo Spojené státy 
a Kanadu: územním sedmdesátníkům; 
presidentům kůlů, misií a okrsků; biskupům 
a presidentům odboček

Zasílá: Oddělení rodinné historie a Oddělení Stálého vzdělávacího fondu

Věc: Sdílení středisek rodinné historie se službami kůlu pro podporu 
soběstačnosti

Aby se uspokojily rostoucí potřeby členů, pokud jde o  přístup 
k  technologiím a  zdrojům v  oblastech rodinné historie a  soběstačnosti, 
budou vybavení a prostory v některých střediscích rodinné historie sdíleny 
se službami pro podporu soběstačnosti v rámci Stálého vzdělávacího fondu. 
Střediska rodinné historie a střediska soběstačnosti fungující pod Stálým 
vzdělávacím fondem budou navzájem koordinovat svůj rozvrh, aby 1) členové 
i nečlenové měli možnost bádat ve své rodinné historii a mohli posílat jména 
členů rodiny pro vykonání chrámových obřadů a 2) aby členové měli přístup 
k příležitostem, které jim pomohou získat vzdělání, najít zaměstnání nebo 
začít podnikat.

Předsednictva kůlů mají koordinovat využívání těchto středisek v souladu 
s  přiloženými pokyny. Pokud potřebujete další informace, obraťte se na 
územního poradce pro rodinnou historii nebo poradce pro soběstačnost.
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Pokyny týkající se sdílení středisek 
rodinné historie se službami kůlu 
pro podporu soběstačnosti
1. května 2014

Následující pokyny doplňují dříve vydané pokyny týkající se středisek rodinné historie.

 1. Účel: Služby rodinné historie a služby pro podporu soběstačnosti budou vzájemně spolupracovat, 
aby naplňovaly své konkrétní účely.

 2. Zodpovědnost: Ředitel střediska rodinné historie pracuje pod vedením kněžství a je v prvé řadě 
zodpovědný za provoz střediska a používání jeho vybavení, a to v souladu se zásadami Oddělení 
rodinné historie. Ředitel má spolupracovat s odborníkem kůlu pro podporu soběstačnosti, aby 
se zajistilo, že jsou uspokojovány rovněž potřeby týkající se soběstačnosti.

 3. Časový rozvrh: Ředitel střediska rodinné historie a odborník kůlu pro podporu soběstačnosti po 
poradě s kněžskými vedoucími společně stanoví časový rozvrh střediska. Je- li to nutné, mohou 
být pro jednotlivé oblasti fungování střediska stanoveny samostatné otevírací hodiny, a to vždy 
s úmyslem umožnit návštěvníkům přístup jak z důvodů bádání v rodinné historii, tak z důvodů 
spojených s podporou soběstačnosti.

 4. Personální obsazení: Vysoký rádce pověřený rodinnou historií a výbor kůlu pro podporu 
soběstačnosti dbají na to, aby obě oblasti fungování střediska měly zajištěné personální obsazení. 
Ředitel střediska rodinné historie a odborník kůlu pro podporu soběstačnosti budou koordinovat 
rozpis služeb jednotlivých pracovníků a jejich školení. V některých případech bude možná 
potřeba, aby pracovníci byli proškoleni tak, aby dokázali uspokojovat potřeby obou funkcí 
střediska.

 5. Sdílení prostor a vybavení: Služby pro podporu soběstačnosti nebudou vytěsňovat činnosti 
střediska rodinné historie, ale budou sdílet stávající prostory, vybavení a zařízení daného 
střediska. V případě potřeby se mají žádosti o nové prostory či vybavení podávat prostřednictvím 
zavedených postupů pro střediska rodinné historie. Střediska budou používat schválené počítače 
a další vybavení poskytnuté Oddělením rodinné historie za podpory správce hmotného majetku 
a odborníka kůlu na techniku. Střediska budou rovněž používat software a další zdroje schválené 
Odděleními rodinné historie a Stálého vzdělávacího fondu. Používání počítačů a internetu 
v těchto střediscích se má řídit zásadami a pravidly uvedenými v příručkách Handbook 1: Stake 
Presidents and Bishops (2010), 17.1.12 a Handbook 2: Administering the Church (2010), 21.1.22. 
Středisko rodinné historie a služby pro podporu soběstačnosti se budou stejnou měrou dělit o péči 
o prostory a vybavení.

 6. Výjimky (vzorová střediska pro podporu soběstačnosti): Několik málo středisek rodinné 
historie se bude dělit o své prostory se „vzorovými středisky pro podporu soběstačnosti“, která 
budou otevřena 40 či více hodin týdně. U těchto středisek bude možná nezbytné rozšířit prostory, 
personální obsazení i vybavení, aby byly naplněny účely týkajících se podpory soběstačnosti. 
Takovéto dodatečné vybavení, jež bude poskytnuto Oddělením Stálého vzdělávacího fondu, bude 
spravováno oddělením ICS v územní kanceláři. Takováto střediska budou vyžadovat důkladnější 
koordinaci a budou možná vyžadovat i určité úpravy zodpovědností a samotného provozu.


