
Înştiinţare

Data: 20 mai 2014

Către: autorităţile generale şi următorii conducători 
din afara Statelor Unite şi Canadei: 
autorităţile zonei- Cei Şaptezeci, preşedinţii 
de ţăruş, de misiune şi de district, episcopi şi preşedinţii de ramură

De la: Departamentul de istorie a familiei şi Fondul Permanent pentru 
Educaţie

Subiect: Folosirea în comun a echipamentului şi spaţiului de către centrele de 
istorie a familiei şi de către Serviciile pentru sprijinirea bizuirii pe 
forţelor proprii la nivel de ţăruş

Pentru a răspunde nevoii tot mai mari a membrilor de a avea acces la 
tehnologie şi la resurse care ţin atât de istoria familiei, cât şi de bizuirea pe 
forţele proprii, echipamentul şi spaţiul din unele centre de istorie a familiei vor 
fi folosite în comun cu Serviciile pentru sprijinirea bizuirii pe forţele proprii 
ale Fondului Permanent pentru Educaţie. Coordonându- şi programele, centrele 
de istorie a familiei şi centrele pentru sprijinirea bizuirii pe forţele proprii ale 
Fondului Permanent pentru Educaţie (1) îi vor ajuta pe membri şi pe alţii să- şi 
descopere familiile şi îi vor ajuta pe membri să pregătească numele membrilor 
familiilor lor pentru rânduielile din templu şi, respectiv, (2) îi vor ajuta pe 
membri să beneficieze de oportunităţi de educaţie, să găsească locuri de muncă 
sau să pornească propria afacere.

Preşedinţiile de ţăruş trebuie să coordoneze folosirea acestor centre 
conform îndrumărilor de mai jos. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi 
administratorul centrului zonal de istorie a familiei sau pentru sprijinirea 
bizuirii pe forţele proprii.
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Îndrumări privind folosirea în comun 
a echipamentului şi spaţiului de 
către centrele de istorie a familiei şi 
de către Serviciile pentru sprijinirea 
bizuirii pe forţele proprii la nivel de ţăruş
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Următoarele îndrumări legate de centrele de istorie a familiei sunt adăugate la regulile deja existente 
privitoare la acestea.

 1. Scop – Atât programele de istorie a familiei, cât şi cele pentru sprijinirea bizuirii pe forţele 
proprii se vor derula în armonie pentru a- şi îndeplini scopurile în care au fost create.

 2. Responsabilitate – Sub îndrumarea preoţiei, directorul centrului de familie este responsabil, 
în primul rând, ca centrul şi echipamentul acestuia să funcţioneze conform regulilor 
Departamentului de istorie a familiei. Directorul trebuie să coopereze cu specialistul pe probleme 
legate de sprijinirea bizuirii pe forţele proprii pentru a se asigura că nevoile care ţin de bizuirea 
pe forţele proprii sunt, de asemenea, satisfăcute.

 3. Program – Împreună cu conducătorii preoţiei, directorul centrului de istorie a familiei şi 
specialistul pe probleme legate de sprijinirea bizuirii pe forţele proprii la nivel de ţăruş, vor 
stabili programul centrului. Dacă este necesar, se pot stabili ore de funcţionare separate pentru 
fiecare program, avându- se mereu în vedere înlesnirea accesului utilizatorilor în scopuri ce ţin 
atât de istoria familiei, cât şi de bizuirea pe forţele proprii.

 4. Dotare cu personal – Înaltul consilier desemnat să se ocupe de istoria familiei şi Comitetul 
pentru sprijinirea bizuirii pe forţele proprii la nivel de ţăruş se asigură că nevoile cu privire 
la personalul necesar ducerii la îndeplinire a ambelor programe sunt satisfăcute. Directorul 
centrului de istorie a familiei şi specialistul pe probleme legate de sprijinirea bizuirii pe forţele 
proprii la nivel de ţăruş vor coordona programul şi instruirea personalului. Este posibil ca, 
în unele cazuri, să fie nevoie ca personalul să fie instruit şi solicitat în ambele programe ale 
centrului.

 5. Folosirea în comun a spaţiului şi echipamentului – Serviciile pentru sprijinirea bizuirii pe 
forţele proprii nu vor înlocui activităţile de istorie a familiei, ci vor folosi în comun spaţiul, 
mobilierul şi echipamentul centrului de istorie a familiei. Dacă va fi nevoie, noi cereri legate de 
spaţiu sau echipament trebuie făcute urmându- se procedurile stabilite ale centrului de istorie 
a familiei. Centrele vor folosi calculatoare şi alte echipamente aprobate puse la dispoziţie de 
Departamentul de istorie a familiei, cu sprijinul specialistului care se ocupă de administrarea 
dotărilor materiale şi al specialistului tehnic al ţăruşului. De asemenea, centrele vor folosi 
programele şi celelalte resurse aprobate de către Departamentul de istorie a familiei şi cel al 
Fondului Permanent pentru Educaţie. Utilizarea calculatoarelor şi a Internetului în interiorul 
centrelor trebuie să respecte regulile din Handbook 1: Stake Presidents and Bishops (2010), 
17.1.12 şi Manualul 2: Administrarea Bisericii (2010), 21.1.22. Atât centrului de istorie a familiei, 
cât şi Serviciilor pentru sprijinirea bizuirii pe forţele proprii le revine în egală măsură sarcina 
de a se îngriji de spaţiu şi de echipament.



 6. Excepţii (model de centre pentru sprijinirea bizuirii pe forţele proprii) – Câteva centre de 
istorie a familiei vor folosi în comun spaţiul cu „modelul de centre pentru sprijinirea bizuirii pe 
forţele proprii”, care vor fi deschise 40 de ore pe săptămână sau mai mult. Este posibil ca aceste 
centre să aibă nevoie de mai mult spaţiu, personal şi echipament în scopuri legate de bizuirea 
pe forţele proprii. Astfel de dotări materiale suplimentare, puse la dispoziţie de Departamentul 
Fondului Permanent pentru Educaţie, vor fi îngrijite şi administrate de Departamentul SIC 
(Departamentul Servicii de informaţii şi comunicare) din cadrul birourilor zonale. Astfel de 
centre vor avea nevoie de mai multă coordonare şi ar putea fi nevoie de unele modificări legate 
de responsabilităţile sau activităţile lor.


