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Feladó: Családtörténeti Részleg és Állandó Oktatási Alap Részleg

Tárgy: A családtörténeti központok helyiségeinek és eszközeinek 
megosztása a cöveki önellátási szolgáltatásokkal

Annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni azon növekvő szükségletnek, 
hogy az egyháztagok hozzáférhessenek a családtörténettel és önellátással 
kapcsolatos technikai eszközökhöz és forrásokhoz, egyes családtörténeti 
központok eszközei és helyiségei megosztásra kerülnek az Állandó Oktatási 
Alap Önellátási Szolgáltatásokkal. Az időbeosztásuk koordinálásával a 
családtörténeti központok és az Állandó Oktatási Alap önellátási központok 
(1) segíteni fognak az egyháztagoknak és másoknak felkutatni családjaikat, 
valamint az egyháztagoknak benyújtani családtagjaik neveit a templomi 
szertartásokhoz, és (2) segítenek az egyháztagoknak lehetőséget kapni arra, 
hogy oktatásban részesüljenek, állást szerezzenek, vagy egyéni vállalkozást 
kezdjenek.

A cövekelnökségek a mellékelt irányelvek szerint kell hogy koordinálják 
e központok használatát. További információkért keresse fel a területi 
családtörténeti vagy önellátási igazgatót.
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A következő utasítások a családtörténeti központok részére létrehozott korábbi irányelvekhez lettek 
hozzáadva.

 1. Cél: Mind a családtörténet, mind az önellátási szolgáltatások összhangban fognak együttmű-
ködni, hogy betöltsék saját rendeltetésüket.

 2. Felelősség: A családtörténeti központ igazgatója, a papság irányítása alatt és a Családtörténeti 
Részleg irányelveinek megfelelően, elsősorban az épület és az ott található felszerelés 
működtetéséért felelős. Az igazgatónak együtt kell működnie a cöveki önellátási szakértővel, 
hogy gondoskodjanak az önellátási szükségletek kielégítéséről is.

 3. Időbeosztás: A családtörténeti központ igazgatója és a cöveki önellátási szakértő, papsági 
vezetőkkel tanácskozva, közösen határozzák meg a központ időbeosztását. Amennyiben 
szükséges, meg lehet határozni külön nyitvatartási időpontokat mindkét célra, mindig azzal a 
szándékkal, hogy megkönnyítsék a látogatóknak mind a családtörténeti, mind az önellátással 
kapcsolatos használatot.

 4. Személyzet: A családtörténettel megbízott főtanácstag és a cöveki önellátási szolgáltatások 
bizottsága gondoskodik a mindkét központ működéséhez szükséges személyzetről. A 
családtörténeti központ igazgatója és a cöveki önellátási szakértő fogja koordinálni a személyzet 
időbeosztását és képzését. Egyes esetekben a személyzeten osztozni kell és ki kell képezni őket, 
hogy eleget tudjanak tenni mindkét központ működési kívánalmainak.

 5. Létesítmények és eszközök megosztása: Az önellátási szolgáltatások nem fogja kiszorítani 
a családtörténeti tevékenységeket, hanem osztozni fog a már meglévő családtörténeti központ 
helyiségein, berendezésein és eszközein. Amennyiben azokra szükség van, az új létesítmények 
vagy eszközök igénylése a családtörténeti központ már működő folyamatai szerint kell hogy 
történjen. A központok a Családtörténeti Részleg által biztosított számítógépeket és egyéb 
eszközöket fogják használni a létesítménygazdálkodás és a cövektechnikus segítségével. A 
központok szoftvereket és egyéb forrásokat is fognak használni, melyeket a Családtörténeti 
és az Állandó Oktatási Alap Részlegek hagynak jóvá. A központok számítógép-  és 
internethasználatának követnie kell a következőkben található irányelveket: Cövekelnökök 
és püspökök (2010), 17.1.1, valamint a 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása (2010). 21.1.22. A 
családtörténeti központ, illetve az önellátási szolgáltatások egyformán osztoznak a létesítményről 
és a berendezésekről történő gondoskodás feladatában.

 6. Kivételek (minta önellátási központok): Néhány családtörténeti központ osztozkodni fog a 
„minta önellátási központokkal”, melyek heti 40 vagy több órát is nyitva lesznek. Az önellátási 
célok megvalósítása miatt e központok esetében szükség lehet a létesítmény kibővítésére, 
valamint nagyobb számú személyzetre és több eszközre. Az ilyen egyéb eszközöket, melyeket 
az Állandó Oktatási Alap Részleg biztosít, a területi irodában található ICS Részleg fogja  
karbantartani és igazgatni. Az ilyen központok több egyeztetést fognak igényelni, valamint 
szükség lehet néhány változtatásra a feladatokat és a működést illetően.


