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DOBRODOŠLICA – maksimalno vri jeme: 5 minuta

KAKO KORISTITI OVA J PRIRUČNIK

KADA VIDITE OVE SIGNALE, SLIJEDITE OVE UPUTE

Čitajte Gledajte Raspravite Razmatrati Aktivnost

Jedna osoba čita 
naglas za cijelu 
grupu.

Cijela grupa gleda 
video.

Članovi grupe 
dijele razmišljanja 
od dvije do četiri 
minute.

Pojedinci tiho 
razmatraju, 
meditiraju i pišu.

Članovi grupe 
rade individualno 
ili s drugima odre-
đeno vrijeme.

Pozovite nekoga da izrekne molitvu.

Zamolite nekoga da postavi štopericu za svaki odsjek.

Svaki sudionik treba uzeti 30 sekundi da kaže grupi svoje ime i 
nešto o sebi.

Dobrodošli! Svrha ove knjižice je da vam predstavi grupe za samo-
dostatnost. Ovo je nova inicijativa Crkve koja će pomoći članovima 
naučiti praktične vještine i osnažiti duhovne navike. Današnja će 
obuka izgledati i djelovati poput sastanaka grupe za samodostatnost 
koje ćete voditi. U sljedeća dva sata proći ćemo kroz sljedeće teme:
○ Što je grupa za samodostatnost?
○ Vaša uloga voditelja
○ Struktura sastanka grupe za samodostatnost
○ Kako se ljudi pridružuju grupama za samodostatnost
○ Administrativne odgovornosti voditelja

Molitva:

Vrijeme:

Predstavljanje:

Pročitajte:
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UČITI  –  maksimalno vri jeme: 85 minuta

ŠTO JE GRUPA ZA SAMODOSTATNOST? (10 minuta)

»I Will Provide for My Saints«, dostupan na stranici srs .lds .org/ videos 
pod naslovom »Video Resources« u odsjeku »Facilitating Groups« 
(Nema videozapisa? Nastavite čitati.)

Kako će moja vjera u Isusa Krista utjecati na moju duhovnu i 
vremenitu samodostatnost?

Raspravite:

Svrha grupa za samodostatnost je pomoći ljudima promijeniti 
način na koji žive. Starješina M. Russell Ballard je podučio: »Vjeru-
jem kako su vijeća najučinkovitiji način dobivanja stvarnih rezultata. 
Osim toga, znam da su vijeća Gospodinov način te da je on stvorio 
sve u svemiru kroz nebesko vijeće, kako je spomenuto u Svetim 
pismima« (»Family Councils«, Ensign ili Liahona, svibanj 2016., 63).

Radeći zajedno u vijeću, članovi grupe imaju pristup većem talentu, 
nadahnuću, iskustvu i znanju nego što oni posjeduju sami. Grupa 
za samodostatnost:
○ Sastoji se od 8 do 12 članova koji rade na zajedničkom interesu, 

poput upravljanja financijama, nalaženja boljeg posla, unapređenja 
svog obrazovanja ili pokretanja i razvoja poslovanja.

○ Sigurno je okruženje u kojem se svi osjećaju ugodno sudjelujući 
jednako.

○ Sastaje se tjedno do 12 tjedana radi razvijanja novih vještina  
i navika.

○ Koristi model vijeća kako bi članovi mogli učiti jedni od drugih  
i poticati jedni druge.

○ Obvezuje se svaki tjedan djelovati prema onome što članovi uče.
○ Izvješćuje o napretku kako bi članovi mogli držati jedni druge 

odgovornima za svoje obveze.

Po čemu se grupe za samodostatnost razlikuju od radionica ili 
drugih programa koje ste pohađali?

Raspravite:

Pogledajte:

Pročitajte:
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VAŠA ULOGA VODITELJA (15 minuta)

»How to Facilitate a Group«, dostupan na stranici srs .lds .org/ videos 
pod naslovom »Video Resources« u odsjeku »Facilitating groups« 
(Nema videozapisa? Nastavite čitati.)

Što je voditelj u videu trebao promijeniti da ne bude učitelj već 
voditelj? Kako je to utjecalo na grupu?

Raspravite:

Gospodin je o vijećima ili grupama u Crkvi rekao sljedeće, »Postavi-
te između sebe učitelja, i neka svi ne budu govornici odjednom; već 
neka jedan govori u jednom trenutku i neka svi slušaju besjede 
njegove, kako bi, nakon što svi budu govorili, svi mogli izgrađivati sve, 
te da svaki čovjek može imati jednaku povlasticu« (NiS 88:122; 
kurziv dodan).

U grupama za samodostatnost, nitko nije pozvan podučavati! Kao 
voditelj, vaš je posao pomoći članovima grupe slijediti materijale, 
sudjelovati i pozivati Duha u raspravu. Niste pozvani biti stručnjak 
za temu. Umjesto toga, trebate sudjelovati kao član grupe, ispunja-
vajući obveze i učeći zajedno. Slijeđenje načela ispod (zadebljano) 
pomoći će vašoj grupi imati uspješno iskustvo.

Stvoriti sigurno ozračje Svaki tjedan sudionici će otvoreno izvješći-
vati grupu o svom napretku u ispunjavanju obveza. Činit će pogreške 
i iskusiti neuspjeh dok putuju prema većoj samodostatnosti. To je 
normalno i zdravo. Presudno je da sudionici osjećaju da su u sigur-
nom okruženju da pokušaju, ne uspiju, i naposljetku uspiju.

Pogledajte:

Pročitajte:
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Na koje načine možete pomoći sudionicima da se osjećaju sigurno, 
ugodno i prihvaćeno u grupi?

Raspravite:

Potaknite sudjelovanje. Kao voditelj, ne trebate govoriti više od 
bilo koga u grupi. Trebate se uklopiti i pomoći svima da se izraze.

AKTIVNOST

1. korak: U grupama od troje, pročitajte aktivnosti voditelja ispod.

2. korak: Svatko od vas neka izabere jednu aktivnost iz svakog stupca i raspravite 
zašto koristi ili šteti sudjelovanju.

ŠTO POTIČE SUDJELOVANJE I JEDINSTVO? ŠTO ŠTETI SUDJELOVANJU I JEDINSTVU?

○ Preusmjeravati pitanja grupi

○ Govoriti o drugima s poštovanjem

○ Znati imena svih sudionika

○ Smiješiti se i biti prijateljski nastrojen

○ Početi i završiti sastanke na vrijeme

○ Vjerovati u priručnike i slijediti ih

○ Obeshrabrujući i kritični komentari

○ Komentirati svako pitanje i morati imati 
zadnju riječ

○ Kasno završiti sastanak

○ Govoriti previše ili djelovati kao učitelj

Kako biste se nosili s nekim tko dominira razgovorom ili ne 
sudjeluje?

Raspravite:

Pročitajte:
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Počnite i završite na vrijeme. Članovi grupe trebaju vjerovati da 
će grupa početi i završiti na vrijeme. Svaki odsjek i aktivnost ima 
predložene vremenske limite. Svaki tjedan možete zadužiti nekoga 
u grupi da se brine o vremenu.

Koje još stvari možete učiniti kako biste pomogli grupi da se drži 
vremena?

Raspravite:

Neka komentari budu relevantni i pozitivni. Nikada nemojte 
iznositi priče koje kritiziraju druge, čak i ako se odnose na nekoga 
koga članovi grupe ne poznaju.

Kako možete potaknuti usredotočenost i poštovanje u grupnim 
komentarima?

Raspravite:

STRUKTURA SASTANKA GRUPE ZA SAMODOSTATNOST (40 minuta)

»Go and Do’ Learning«, dostupan na stranici srs .lds .org/ videos pod 
naslovom »Video Resources« u odsjeku »Facilitating groups« (Nema 
videozapisa? Nastavite čitati.)

Svaki sastanak grupe ima pet odsjeka. Ne biste trebali nikada 
preskočiti odsjek.

Izvijestiti: U ovom odsjeku, sudionici grupe ocjenjuju svoj trud i 
izvješćuju grupu o svom napretku. Iznose stvari koje su naučili iz 
vježbanja novih vještina i navika. Ocjena napretka presudna je za 
oblikovanje novih navika. (Potrebno je 20 do 30 minuta.)

Kako nam pomaže otvoreno izvješćivanje grupe o napretku?Raspravite:

Moj temelj: U ovom odsjeku, članovi uče i primjenjuju načela 
vjere, obrazovanja, marljivog rada i povjerenja u Gospodina. Svaki 
tjedan sudionici pregledavaju osnovno načelo koje će im pomoći 
postati samodostatniji. (Potrebno je 20 minuta.)

Pročitajte:

Pročitajte:

Pogledajte:

Pročitajte:
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Zbog čega proučavamo i nauk i vremenite vještine u našim 
grupama?

Raspravite:

Učiti: U ovom odsjeku, sudionici grupe čitaju i raspravljaju o novim 
idejama i vještinama koje će im pomoći biti vremenito samodostat-
ni te ih uvježbavaju. (Potrebno je 40 do 50 minuta.)

Razmatrati: U ovom odsjeku, sudionici grupe razmatraju stvari 
koje su naučili tijekom sastanka grupe i pišu o njima. Oni traže 
vodstvo od Gospodina i utvrđuju načine za poboljšanje. Molimo, 
ne preskačite ovaj odsjek. (Potrebno je 5 do 10 minuta.)

Kako razmatranje – u tišini i bez rasprave – omogućuje Duhu 
Svetome da nas podučava?

Raspravite:

Obvezati se: U ovom odsjeku, sudionici se obvezuju na vježbanje 
novih vještina i navika koje su naučili i o njima raspravljali na sastanku 
grupe. Sklapanje i ispunjavanje obveza presudno je za proces uspos-
tavljanja novih navika. Kao pomoć, sudionici će odabrati drugog člana 
grupe da djeluje kao partner u aktivnosti. Partneri u aktivnosti 
provjeravaju jedni druge tijekom tjedna kako bi pružili ohrabrenje i 
podršku. Sudionici se također obvezuju da će podučiti svoju obitelj ili 
prijatelje o onome što su naučili. (Potrebno je 5 do 10 minuta.)

Zbog čega je važno biti partner u aktivnosti i imati ga?Raspravite:

Djelovati: Sudionici moraju ispunjavati svoje obveze tijekom tjedna 
kako bi promijenili način na koji žive! Činiti ono što su naučili i podu-
čavati druge o tome pomaže razviti vještine i navike samodostatnos-
ti. (Potrebno je 3 do 8 sati tjedno.)

Kako mogu pomoći članovima grupe djelovati tijekom tjedna kako 
bi izgradili dobre navike?

Raspravite:
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Sada kada poznajete strukturu, vježbajmo dio pravog sastanka 
zajedno.

AKTIVNOST

1. korak: Odaberite nekoga u grupi da vodi odsjek Moj temelj. Voditelj ne bi 
trebao podučavati grupu o načelu. Umjesto toga, on ili ona slijedi materijale kako 
su napisani i potiče sve na sudjelovanje.

2. korak: Otvorite stranicu 12 i započnite načelo iz odsjeka Moj temelj »Samo-
dostatnost je načelo spasenja«.

3. korak: Nakon što dovršite odsjek Moj temelj, upotrijebite pitanja ispod kako 
biste dali povratnu informaciju voditelju.

○ Koliko je dobro voditelj slijedio scenarij?

○ Kako je voditelj poticao sudjelovanje svih članova grupe?

○ Jesu li članovi grupe osjetili utjecaj Duha Svetoga?

KAKO SE LJUDI PRIKLJUČUJU GRUPAMA (10 minuta)

»Choosing a Self- Reliance Group«, dostupan na stranici srs .lds .org/ 
videos pod naslovom »Video Resources« u odsjeku »Facilitating 
groups« (Nema video prikaza? Nastavite čitati.)

Proces pridruživanja grupi uključuje tri koraka.

Prvo, vijeća odjela pozivaju članove da prisustvuju domjenku o 
samodostatnosti.

Drugo, članovi koji prisustvuju domjenku će:
○ Naučiti osnovni nauk i načela samodostatnosti.
○ Procijeniti svoje trenutne duhovne i vremenite potrebe.
○ Odabrati grupu koja će unaprijediti njihove vještine.
○ Odabrati dan, vrijeme i lokaciju za sastanke grupe.

Treće, članovi obično počinju pohađati grupu koju su odabrali 
tjedan dana nakon domjenka.

Pročitajte:

Pogledajte:

Pročitajte:
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ADMINISTRATIVNE ODGOVORNOSTI VODITELJA (10 minuta)

Registracija grupe

Važno je registrirati grupu i kasnije ispuniti izvješće na kraju grupe. 
Ovaj proces omogućit će vam zatražiti certifikate za članove grupe, 
primiti dodatne materijale za obuku i pomoći Crkvi poboljšati 
inicijativu za samodostatnost. Molimo pogledajte upute ispod:
○ Prije prvog sastanka grupe, preuzmite Obrazac za registraciju grupe 

sa stranice srs .lds .org/ report. Ispunite obrazac tijekom prvog 
sastanka grupe. Nakon ispunjavanja obrasca, posjetite stranicu  
srs .lds .org/ report kako biste unijeli informacije.

○ Kontaktirajte stručnjaka kolčića za samodostatnost svaki tjedan 
kako biste javili tko je pohađao sastanak i priče o uspjehu svih 
članova grupe.

○ Prije zadnjeg sastanka grupe, preuzmite Obrazac izvješća za kraj 
grupe i zahtjeva za certifikat na stranici srs .lds .org/ report. Ispunite 
obrazac tijekom zadnjeg sastanka grupe. Nakon ispunjavanja obras-
ca, posjetite stranicu srs .lds .org/ report kako biste unijeli informacije.

Priprema prostorije i video zapisa svaki tjedan

Vaš stručnjak kolčića za samodostatnost treba rezervirati prostoriju 
u crkvenoj zgradi za vas. Svaki tjedan trebate doći nekoliko minuta 
ranije kako biste postavili stolove i stolice. Također trebate postaviti 
audiovizualnu opremu i provjeriti rade li video zapisi i zvuk.

Pročitajte:

Pročitajte:

http://srs.lds.org/report
http://srs.lds.org/report
http://srs.lds.org/report
http://srs.lds.org/report
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AKTIVNOST

1. korak: Pogledajte dolje navedene dijagrame za raspored prostorije.

2. korak: Raspravite zašto je raspored sjedenja toliko važan za proces učenja 
u grupi.

Napomena: Zvjezdica u gornjim prikazima predstavlja voditelja.

VOĐENJE GRUPA »PRONAĐI BOLJI POSAO«

Ako vodite grupu za pronalaženje boljeg posla, postoje dvije stvari 
kojih trebate biti svjesni.

Prvo, kada formirate svoju grupu na domjenku o samodostatnosti, 
pozovite članove grupe da donesu primjerak popisa poslova koji ih 
zanimaju na svaki sastanak grupe.

Drugo, mogućnosti za održavanje vaših sastanaka su fleksibilne. 
Pročitajte stranice 16 – 17 u dodatku. Predstavite mogućnosti za 
sastanke onima koji odaberu vašu grupu na domjenku o 
samodostatnosti.

NE OVAKO
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SAŽETAK

Koristite ovaj popis često tijekom vašeg služenja u svojstvu voditelja.

Što radite prije sastanka grupe
○ Nazovite članove grupe ili im pošaljite poruku kako biste ih 

podsjetili na datum, vrijeme i mjesto.
○ Pregledajte materijale kako biste se pripremili voditi – no 

nemojte se pripremati podučavati kao da je u pitanju lekcija.
○ Tražite od stručnjaka kolčića za samodostatnost da vam da 

dovoljno priručnika za sve koji su se prijavili i još dva dodatna 
primjerka.

○ Dođite ranije kako biste pravilno postavili stolice, stolove i 
video zapise.

○ Donesite olovke za ljude koji zaborave donijeti svoje.

Što radite tijekom sastanka grupe
○ Srdačno pozdravite članove grupe i upoznajte ih.
○ Prepoznajte i pohvalite njihova postignuća i napredak.
○ Zadužite nekoga da vodi brigu o predloženom vremenu.
○ Potaknite raspravu među članovima grupe.
○ Naglasite djelovanje u skladu s obvezama između sastanaka.
○ Podsjetite članove grupe da poštuju povjerljive informacije.

Što radite nakon sastanka grupe
○ Posjetite stranicu srs .lds .org/ report nakon prvog i posljednjeg 

sastanka grupe zbog registracije, izvješćivanja i certifikata.
○ Potaknite partnere za aktivnosti da kontaktiraju i potiču jedni 

druge tijekom tjedna.
○ Kontaktirajte stručnjaka kolčića za samodostatnost svaki tjedan 

i javite tko je pohađao sastanak i kako je prošao sastanak.
○ Uz molitvu pregledajte materijale za sljedeći sastanak grupe.
○ Pripremite se duhovno i djelujte u skladu s poticajima  

koje primite.

Pročitajte:
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MOJ TEMELJ:  SAMODOSTATNOST JE NAČELO 
SPASENJA  –  maksimalno vri jeme: 25 minuta

Ivan 10:10 (s desne strane)

Što je život u izobilju?

»On je ulaštio moj nožni prst«, dostupan na stranici  
srs .lds .org/ videos. (Nema videa? Pročitajte stranicu 13.)

Vjerujete li da postoje rješenja za vaše probleme? Kako 
se možemo kvalificirati za Gospodinovu moć da nam 
pomogne?

Referenca iz Priručnika 2 i citat starješine Dallina H. Oaksa (s 
desne strane). Biti samodostatan ne znači da možemo raditi 
ili steći sve što smo naumili. Umjesto toga, to je vjerovanje 
da ćemo uz milost ili osnažujuću moć Isusa Krista i naše 
vlastite napore moći steći sve duhovne i vremenite potrep-
štine za život koje su nam potrebne za nas i za naše obitelji. 
Samodostatnost je dokaz našeg povjerenja ili vjere u Božju 
moć da pokrene planine u našim životima i dade nam snage 
da pobijedimo iskušenja i nevolje.

Kako je vama Kristova milost pomogla steći duhovne i 
vremenite životne potrepštine?

AKTIVNOST

1. korak: Odaberite partnera i pročitajte svako načelo ispod.

2. korak: Raspravite zašto vam vjerovanje u ove istine može pomoći da 
postanete samodostatniji.

DOKTRINARNA NAČELA SAMODOSTATNOSTI

 1. Samodostatnost je zapovijed. »Crkvi i njezinim članovima Gospodin je 
zapovijedio da budu samodostatni i 
neovisni« (Teachings of Presidents of the 
Church: Spencer W. Kimball [2006.], 116).

 2. Bog može i hoće osigurati put 
svojoj pravednoj djeci da postanu 
samodostatni.

»A svrha je moja skrbiti se za svece svoje, 
jer sve je moje« (NiS 104:15).

 3. Vremenito i duhovno jedno su Bogu. »Stoga, zaista kažem vam da je sve za 
mene duhovno« (NiS 29:34).

Razmatrati:

Raspravite:

Pogledajte:

Raspravite:

Pročitajte:

Raspravite:

»Ja sam došao da ovce 
imaju život i da ga imaju 
u izobilju.«

IVAN 10:10

»Samodostatnost je 
sposobnost, predanost i 
nastojanje da se osigura-
ju duhovne i vremenite 
potrepštine za sebe i 
obitelj. Kada članovi 
postaju samodostatni, 
također su sposobniji 
služiti drugima i brinuti 
se za njih.«

PRIRUČNIK 2: 
POSLUŽIVANJE 
CRKVI [2010.], 6.1.1

»Što god uzrokuje našu 
ovisnost o drugima za 
odluke ili resurse koje 
bismo mogli sami osigu-
rati za sebe, slabi nas 
duhovno i usporava naš 
rast prema onome što 
bismo prema evanđeos-
kom naumu trebali 
postati.«

DALLIN H. OAKS, 
»Repentance and 
Change«, Ensign ili 
Liahona, studeni, 
2003., 40.
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ON JE ULAŠTIO MOJ NOŽNI PRST

Ako ne možete pogledati ovaj video prikaz, pročitajte ovaj tekst.

STARJEŠINA ENRIQUE R. FALABELLA 
Kada sam odrastao, nismo imali puno. 
Sjećam se jednog dana kada smo 
došao svom ocu i rekao mu: »Tata, 
trebam nove cipele. Ove su već iznoše-
ne.« Zaustavio se, pogledao moje cipele 
i vidio da su doista iznošene. Rekao je: 
»Mislim da to možemo popraviti.« Uzeo 
je malo crne paste i ulaštio moje cipele 
tako da su bile sjajne i lijepe. Rekao mi 
je: »Sine, sada su popravljene.« Odgo-
vorio sam: »Ne, nisu još. Još uvijek se 
vidi kako mi prst viri iz cipele.« Rekao je: 
»Pa, mislim da i to možemo popraviti!« 

Uzeo je još malo paste i ulaštio moj 
nožni prst!

Tog sam dana naučio da postoji rješenje 
za svaki problem. Uvjeren sam da su 
ovo načelo samodostatnosti i ova 
inicijativa način da ubrzamo Gospodnje 
djelo. To je dio djela spasenja. Svi 
možemo postati bolji nego što smo 
sada. Morate ostaviti apatiju. Često 
postajemo komforni i to uništava naš 
napredak. Svakog dana mogu napredo-
vati ako odlučim učiniti nešto drugačije 
kako bih poboljšao nešto što sam slabo 
radio ranije. Ako to uradite s vjerom, 
koristeći vjeru i nadu u Krista da će on 
biti tu pomažući vam, pronaći ćete način 
da napredujete u vremenitim i duhov-
nim stvarima. To je zbog toga što Bog 
živi, a vi ste njegov sin ili kći.

Natrag na stranicu 12.

Pročitajte citat predsjednika Mariona G. Romneya (s desne 
strane). Kako možete znati postajete li samodostatniji?

Obvežite se ispuniti sljedeće aktivnosti tijekom tjedna. 
Označite kućice kada dovršite svaku obvezu.

□ Podijelite što ste naučili danas o samodostatnosti sa 
svojom obitelji ili prijateljima.

Natrag na stranicu 8.

Raspravite:

Obvezati se:

»Bez samodostatnosti 
osoba ne može koristiti 
urođenu želju za služe-
njem. Kako možemo dati 
ako ništa nemamo? Hrana 
za gladne ne može doći s 
praznih polica. Novac za 
pomoć potrebitima ne 
može doći iz praznog 
novčanika. Podrška i 
razumijevanje ne mogu 
doći od emocionalno 
izgladnjelih. Poduka ne 
može doći od neškolova-
nih. I najvažnije od svega, 
duhovno vodstvo ne može 
doći od duhovno slabih.«

MARION G. ROMNEY, 
»The Celestial Nature of 
Self- Reliance«, Ensign, 
studeni 1982., 93
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RAZMATRATI  –  maksimalno vri jeme: 5 minuta

Pojedinačno razmislite što ste naučili danas i razmotrite što bi Gospodin želio da 
učinite. Pročitajte dolje navedeni citat i zapišite odgovore na pitanja.

»Ovo je čudo crkvenih vijeća: slušanje drugih i slušanje Duha! Kad 
podržavamo jedni druge na crkvenim vijećima, počinjemo razumje-
ti kako Bog može uzeti obične muškarce i žene i učiniti ih iznimnim 
vođama« (M. Russell Ballard, »Counseling with Our Councils«, 
Ensign, svibanj 1994., 26).

Što je najznačajnije što sam naučio danas?

  

  

  

 

Što ću učiniti kao rezultat onoga što sam naučio danas? 
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OBVEZATI SE  –  maksimalno vri jeme: 5 minuta

Svaki tjedan se obvezujemo. Kada se sastanemo sljedeći tjedan, počinjemo s izvješćima 
o našim obvezama. Svojem suradniku u aktivnosti naglas pročitajte svaku obvezu. 
Obećajte da ćete obdržavati svoje obveze i potpišite ispod.

AKTIVNOST

1. korak: Odaberite partnera u svojoj grupi i naglas pročitajte obveze jedno 
drugome.

2. korak: Obećajte jedno drugome da ćete ih ispunjavati i potpište ispod.

□ Pogledat ću video zapise ispod (dostupne na stranici srs .lds .org/ videos u odsjeku 
»Facilitating Groups«):
○ Kako voditi: Izvješće (Nema videozapisa? Nastavite čitati.)
○ Kako voditi: Moj temelj (Nema videozapisa? Nastavite čitati.)
○ Kako voditi: Učiti (Nema videozapisa? Nastavite čitati.)
○ Kako voditi: Razmatrati (Nema videozapisa? Nastavite čitati.)
○ Kako voditi: Obvezati se (Nema videozapisa? Nastavite čitati.)
○ Kako: Voditi sastanke (Nema videozapisa? Nastavite čitati.)

□ Registrirat ću svoju grupu nakon prvog sastanka i ispuniti izvješće tijekom našeg 
zadnjeg sastanka grupe (posjeti stranicu srs .lds .org/ report).

□ Vježbat ću načelo iz priručnika Moj temelj i podučiti o njemu svoju obitelj ili prijatelje.

□ Koristit ću obrazac Samoprocjena voditelja (stranica 18) svaki tjedan za procjenu 
mog napretka.

□ Započet ću s osobnom promjenom koju sam danas zapisao u odsjek »Razmatrati«

Moj potpis Potpis suradnika za aktivnost 

Napomena: Član odbora kolčića za samodostatnost kontaktirat će vas vezano uz 
vaše obveze.

Završite sa zaključnom molitvom.
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DODATAK

FIND A BETTER JOB: OPCIJE SASTANKA

Iako je ovaj tečaj obveza od 12 tjedana, vaše mogućnosti za sastanke 
su fleksibilne. Mnoge grupe odabiru proći kroz 10 poglavlja priručni-
ka Find a Better Job u prva dva tjedna kako bi mogle početi vježbati i 
odmah primjenjivati te vještine pri traženju posla.

Kada prođete kroz sva poglavlja priručnika Find a Better Job, nastavite 
se sastajati barem jednom tjedno preostalih 12 tjedana. Ti sastanci 
obično traju oko sat vremena, i koristit ćete odsjek »Izbrusiti svoje 
vještine« za izvješće o svojim obvezama, proučavati odsjek »Moj 
temelj«, vježbati svoje vještine i donositi tjedne odluke.

U nastavku je nekoliko prijedloga koje su druge grupe smatrale 
učinkovitima. Možete koristiti ove prijedloge ili smisliti svoje moguć-
nosti za sastanke. Prijedlozi rasporeda nalaze se na 17. stranici.

Sastanite se 8 do 9 sati na prvom sastanku kako biste dovršili sva 
poglavlja. Zatim se sastajte tjedno otprilike jedan sat preostalih 
11 tjedana.

Sastanite se dva puta po 4 do 5 sati u prva dva tjedna kako biste 
dovršili sva poglavlja. Zatim se sastajte tjedno otprilike jedan sat 
preostalih 10 tjedana.

Sastanite se 4 puta po 2 do 3 sata u prva dva tjedna kako biste 
dovršili sva poglavlja. Zatim se sastajte tjedno otprilike jedan sat 
preostalih 10 tjedana.

Sastajte se tjedno u trajanju od 2 sata prolazeći kroz jedno poglav-
lje svaki tjedan. Trebat će vam 10 tjedana da dovršite sva poglavlja. 
Sastajte se tjedno otprilike jedan sat preostala 2 tjedna.

1. mogućnost

2. mogućnost

3. mogućnost

4. mogućnost
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RASPOREDI

1. mogućnost

1. SASTANAK  
(8 – 9 SATI)

2. – 12. SASTANAK  
(1 – 1,5 SATI)

Moj temelj

Poglavlja 1 – 10

Obvezati se

Izvijestiti

Moj temelj

Izbrusiti moje vještine

Obvezati se

2. mogućnost

1. SASTANAK  
(4 – 5 SATI)

2. SASTANAK  
(4 – 5 SATI)

3. – 12. SASTANAK  
(1 – 1,5 SATI)

Moj temelj

Poglavlja 1 – 5

Obvezati se

Izvijestiti

Moj temelj

Poglavlja 6 – 10

Obvezati se

Izvijestiti

Moj temelj

Izbrusiti moje vještine

Obvezati se

3. mogućnost

1. SASTANAK 
(3 SATA)

2. SASTANAK 
(2 SATA)

3. SASTANAK 
(3 SATA)

4. SASTANAK 
(2 SATA)

5. – 14. 
SASTANAK  

(1 – 1,5 SATI)
Moj temelj

Poglavlja 1 – 3

Obvezati se

Poglavlja 4 – 6 Izvijestiti

Moj temelj

Poglavlja 7 – 8

Obvezati se

Poglavlja 9 – 10 Izvijestiti

Moj temelj

Izbrusiti moje 
vještine

Obvezati se

4. mogućnost

1. SASTANAK  
(2 SATA)

2. – 10. SASTANAK  
(2 SATA)

11. – 12. SASTANAK  
(1 – 1,5 SATI)

Moj temelj

1. poglavlje

Obvezati se

Izvijestiti

Moj temelj

Poglavlja 2 – 10  
(1 poglavlje tjedno)

Obvezati se

Izvijestiti

Moj temelj

Izbrusiti moje vještine

Obvezati se
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SAMOPROCJENA VODITELJA

Nakon svakog sastanka grupe, prođite kroz izjave ispod. Kako vam ide?

KAKO MENI IDE KAO VODITELJU? Nikada Ponekad Često Uvijek

 1. Kontaktiram članove grupe tijekom tjedna. □ □ □ □

 2. Iznosim svoje uzbuđenje i ljubav prema 
svakom članu grupe.

□ □ □ □

 3. Pomažem osigurati da svaki član grupe 
izvijesti o svojim obvezama.

□ □ □ □

 4. Govorim manje od drugih članova grupe. 
Svi sudjeluju podjednako.

□ □ □ □

 5. Dopuštam da članovi grupe odgovaraju na 
pitanja umjesto da sam odgovaram na njih.

□ □ □ □

 6. Pridržavam se preporučenog vremena za 
svaki odsjek i aktivnost.

□ □ □ □

 7. Imam vremena za odsjek »Razmatrati« kako 
bi Duh Sveti mogao voditi članove grupe.

□ □ □ □

 8. Slijedim priručnik kako je napisano i 
završavam sve odsjeke i aktivnosti.

□ □ □ □

KAKO NAPREDUJE MOJA GRUPA? Nikada Ponekad Često Uvijek

 1. Članovi grupe vole i potiču jedni druge i 
služe jedni drugima.

□ □ □ □

 2. Članovi grupe vrše svoje obveze. □ □ □ □

 3. Članovi grupe postižu i vremenite i duhov-
ne rezultate.

□ □ □ □

 4. Partneri u aktivnostima redovito kontakti-
raju i potiču jedni druge tijekom tjedna.

□ □ □ □
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BILJEŠKE

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




