
Γνωστοποίηση

Ημερομηνία: 20 Μαΐου 2014

Προς: Τα Μέλη της Γενικής Εξουσίας 
και τους ακόλουθους ηγέτες 
εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και 
Καναδά, Μέλη Ευρύτερης Περιοχής- Μέλη των Εβδομήκοντα, 
προέδρους πασσάλου, ιεραποστολής και περιφερείας, 
επισκόπους και προέδρους κλάδου

Από: Τμήμα Οικογενειακής Ιστορίας και Τμήμα Ταμείου Συνεχούς 
Εκπαιδεύσεως

Θέμα: Κοινή χρήση εγκαταστάσεων Κέντρου Οικογενειακής 
Ιστορίας με Υπηρεσίες Αυτοδυναμίας Πασσάλου 

Προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ανάγκη να έχουν τα μέλη 
πρόσβαση στην τεχνολογία και σε πηγές σε σχέση με την οικογενειακή 
ιστορία και την αυτοδυναμία, ο εξοπλισμός και ο χώρος σε ορισμένα 
κέντρα οικογενειακής ιστορίας θα χρησιμοποιείται από κοινού με 
τις Υπηρεσίες Αυτοδυναμίας του Ταμείου Συνεχούς Εκπαιδεύσεως. 
Συντονίζοντας τα προγράμματά τους, τα κέντρα οικογενειακής ιστορίας 
και τα κέντρα αυτοδυναμίας του Ταμείου Συνεχούς Εκπαιδεύσεως 
αντιστοίχως (1) θα βοηθούν τα μέλη και άλλους να ανακαλύψουν τις 
οικογένειές τους και θα βοηθούν τα μέλη να υποβάλουν τα οικογενειακά 
τους ονόματα για διατάξεις του ναού και (2) θα βοηθούν τα μέλη να λάβουν 
ευκαιρίες για εκπαίδευση, να βρουν απασχόληση ή να γίνουν ελεύθεροι 
επαγγελματίες.

Οι προεδρίες πασσάλου θα πρέπει να συντονίζουν τη χρήση αυτών των 
κέντρων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που εσωκλείονται. Για 
επιπρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διευθυντή οικογενειακής 
ιστορίας περιοχής ή αυτοδυναμίας.
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Κατευθυντήριες οδηγίες για κοινή 
χρήση εγκαταστάσεων Κέντρου 
Οικογενειακής Ιστορίας με Υπηρεσίες 
Αυτοδυναμίας Πασσάλου
1η Μαΐου 2014

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες προστίθενται σε καθιερωμένες κατά το παρελθόν 
πολιτικές για κέντρα οικογενειακής ιστορίας.

 1. Σκοπός: Τόσο οι υπηρεσίες οικογενειακής ιστορίας όσο και αυτοδυναμίας θα συνεργάζονται 
σε αρμονία για να εκπληρώνουν τους αντίστοιχους σκοπούς τους.

 2. Ευθύνη: Ο διευθυντής κέντρου οικογενειακής ιστορίας, υπό την καθοδήγηση της ιεροσύνης, 
είναι πρωτίστως υπεύθυνος για τη λειτουργία του κέντρου και του εξοπλισμού του, 
σύμφωνα με τις πολιτικές του Τμήματος Οικογενειακής Ιστορίας. Ο διευθυντής θα πρέπει 
να συνεργάζεται με τον ειδικό αυτοδυναμίας πασσάλου, προκειμένου να διασφαλίζει ότι 
καλύπτονται επίσης οι ανάγκες αυτοδυναμίας.

 3. Πρόγραμμα: Ο διευθυντής κέντρου οικογενειακής ιστορίας και ο ειδικός αυτοδυναμίας 
πασσάλου, σε σύσκεψη με τους ηγέτες ιεροσύνης, θα προσδιορίζουν μαζί το πρόγραμμα 
του κέντρου. Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να καθιερωθούν ξεχωριστές ώρες λειτουργίας 
για κάθε συγκέντρωση, πάντοτε με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών 
τόσο για σκοπούς οικογενειακής ιστορίας όσο και αυτοδυναμίας.

 4. Προσωπικό: Ο ανώτερος σύμβουλος επιφορτισμένος με την οικογενειακή ιστορία και η 
επιτροπή αυτοδυναμίας πασσάλου, διασφαλίζουν ότι καλύπτονται ανάγκες για προσωπικό 
και των δύο λειτουργιών του κέντρου. Ο διευθυντής κέντρου οικογενειακής ιστορίας και 
ο ειδικός αυτοδυναμίας πασσάλου θα συντονίζουν τα προγράμματα και την εκπαίδευση 
του προσωπικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το προσωπικό μπορεί να χρειασθεί να 
χρησιμοποιείται από κοινού και να εκπαιδεύεται για να καλύψει τις ανάγκες αμφοτέρων 
των λειτουργιών του κέντρου.

 5. Κοινή χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού: Οι υπηρεσίες αυτοδυναμίας δεν θα 
εκτοπίσουν δραστηριότητες κέντρου οικογενειακής ιστορίας, αλλά θα χρησιμοποιούν 
από κοινού τον υπάρχοντα χώρο κέντρου οικογενειακής ιστορίας, την επίπλωση και 
τον εξοπλισμό. Αν χρειασθεί, θα πρέπει να γίνουν αιτήματα για νέες εγκαταστάσεις ή 
εξοπλισμό με χρήση καθιερωμένων διαδικασιών κέντρου οικογενειακής ιστορίας. Τα 
κέντρα θα χρησιμοποιούν εγκεκριμένους υπολογιστές και άλλον εξοπλισμό που παρέχει 
το Τμήμα Οικογενειακής Ιστορίας, με υποστήριξη από τη διαχείριση εγκαταστάσεων 
και τον ειδικό τεχνολογίας πασσάλου. Τα κέντρα θα χρησιμοποιούν επίσης λογισμικό 
και άλλες πηγές εγκεκριμένα από τα Τμήματα Οικογενειακής Ιστορίας και το Ταμείο 
Συνεχούς Εκπαιδεύσεως. Η χρήση υπολογιστών και Διαδικτύου θα πρέπει να ακολουθεί τις 
πολιτικές στο Handbook 1: Stake Presidents and Bishops (2010), 17.1.12 και στο Handbook 2: 
Administering the Church (2010), 21.1.22. Το κέντρο οικογενειακής ιστορίας και οι υπηρεσίες 
αυτοδυναμίας θα μοιράζονται εξίσου το καθήκον της φροντίδας των εγκαταστάσεων και 
του εξοπλισμού.



 6. Εξαιρέσεις (πρότυπα κέντρα αυτοδυναμίας): Λίγα κέντρα οικογενειακής ιστορίας θα έχουν 
κοινή χρήση του χώρου με «πρότυπα κέντρα αυτοδυναμίας», τα οποία θα είναι ανοικτά 40 ή 
περισσότερες ώρες την εβδομάδα. Αυτά τα κέντρα ενδεχομένως να απαιτούν επιπρόσθετες 
εγκαταστάσεις, προσωπικό και εξοπλισμό για σκοπούς αυτοδυναμίας. Τέτοιος επιπρόσθετος 
εξοπλισμός, ο οποίος παρέχεται από το Τμήμα του Ταμείου Συνεχούς Εκπαιδεύσεως, θα 
συντηρείται και θα τυγχάνει διαχειρίσεως από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας στα γραφεία περιοχής. Τέτοια κέντρα θα απαιτούν αυξημένο συντονισμό και 
ενδεχομένως να απαιτήσουν ορισμένες τροποποιήσεις σε ευθύνες και λειτουργίες.


