
НАРЪЧНИК ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ

Поздравления! Вие сте помолени да служите като ръководител в групата по разчитане на собствените сили. Ва-
шата роля е да помогнете на членовете от тази група да се научат да разчитат повече на собствените си сили.

КАКВА Е РОЛЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ?

Вие ще напътствате членовете чрез работа в групи, за да им помогнете да започнат да разчитат на себе си както 
за светски, така и за духовни неща. Използвайте следните ръководни принципи.
• Опознавайте членовете на вашата група, като им задавате въпроси. Показвайте интерес към тях и ги обичайте.
• Добре се запознайте с материалите, включително брошурите Моят път и Моята основа.
• Помагайте дискусиите да бъдат позитивни, в ред и с участието на всички присъстващи (не бива да доминира 

един човек). „Нека не всички едновременно да бъдат говорители, а нека по едно време да говори само един, и 
нека всички да слушат това, което казва, та когато всички са се изказали, всеки да може да се поучи от всеки, и 
всеки човек да може да има равно право“ (У. и З. 88:122).

• Участвайте активно като член на групата. Изпълнявайте, спазвайте и докладвайте вашите собствени 
отговорности.

• Вие не сте учител или експерт по бизнес, в намиране на работа или в завършване на образование. 
Най-добрите ръководители говорят по-малко от 20% от времето. Просто обичайте членовете на групата и ги 
насърчавайте да действат с вяра и да си служат един на друг.

ПОДГОТВЯЙТЕ СЕ ЗА ВСЯКО СЪБИРАНЕ НА ГРУПАТА
• Всеки ден се подготвяйте духовно, като изучавате Писанията и се молите за членовете на групата. 
• Всяка седмица преговаряйте зададения за разглеждане принцип от брошурата Моята основа заедно със 

семейството си или с приятел. 
• Всяка седмица прочитайте материалите за предстоящото събиране и гледайте съответните видео материали.
• Всяка седмица се свързвайте с членовете на групата, за да ги насърчавате да присъстват на предстоящото 

събиране или да им предлагате помощ.
• Ако не можете да присъствате на събиране на групата, помолете участник от групата да бъде ръководител – не 

отменяйте събирането.

СЪДЕЙСТВАЙТЕ ЗА УСПЕШНИ СЪБИРАНИЯ НА ГРУПАТА
• Внасяйте енергия и се забавлявайте! Одобрявайте възторжено, когато членове на групата постигат успех 

или се справят с трудни неща. Изслушвайте, гледайте участниците в очите и говорете с ентусиазъм. 
• Насърчавайте всеки да участва. По време на събиранията, сядайте в кръг с групата (не стойте прави). 

Позволявайте групата да открива отговорите на собствените си въпроси. Например, може да кажете: 
„Интересен коментар. Какво мислят другите за това?“ или „Как вие бихте разрешили това?“ Ако някой не дойде 
на събиране, през седмицата се свържете с него или нея. 

• Доверявайте се на материалите и ги следвайте. Не трябва да пропускате раздели или да представяте 
допълнителни материали по време на събиранията. 

• Концентрирайте се върху обещанията, действията и резултатите. Правете таблица с поетите 
обещания на дъската всяка седмица и карайте всеки участник да отбелязва собствения си напредък пред 
групата, дори и ако дойде по-късно на събирането.

• Съобразявайте се с времето. Започвайте навреме и молете някого да следи времето, определено за всеки 
раздел. Може да питате: „Колко време имаме?“ или да казвате: „Мисля, че е необходимо да продължим нататък“. 
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Винаги отделяйте време за раздела „Обмислете“, защото това помага на членовете на групата да получават 
лично напътствие от Светия Дух.

ДОКЛАДВАЙТЕ, ПРОСЛЕДЯВАЙТЕ НАПРЕДЪКА И СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАЙТЕ
• При наближаване на времето на първото ви събиране като група, посетете srs.lds.org/report, за да 

регистрирате групата си.
• Всяка седмица попълвайте листа за самооценка на ръководителя (на гърба на тази страница), за да оценявате 

собствения си напредък.
• В края на последното събиране на групата, направете анкетно проучване на участниците, намиращо се на srs.

lds.org/report.

Моля, преглеждайте следните въпроси след всяко събиране и отбелязвайте как се справяте.

КАК СЕ СПРАВЯМ КАТО РЪКОВОДИТЕЛ?

Свързвам се с членовете на групата преди всяко събиране. Никога Понякога Често Винаги

Правя таблица с поетите обещания на дъската всяка седмица и всеки при-
състващ член на групата записва неговите или нейните резултати. Никога Понякога Често Винаги

Споделям ентусиазма и любовта си към всеки член на групата. Никога Понякога Често Винаги

Отделям време за раздел „Обмислете“, така че Светият Дух да може да на-
пътства членовете на групата. Никога Понякога Често Винаги

Позволявам на членовете от групата да говорят повече от мен и на всички 
да участват еднакво. Никога Понякога Често Винаги

Позволявам на групата да отговаря на въпросите, вместо аз да им 
отговарям. Никога Понякога Често Винаги

Спазвам препоръчаното от ръководството време за всяка дейност. Никога Понякога Често Винаги

Следвам ръководствата и изпълнявам всички раздели и указания. Никога Понякога Често Винаги

КАК СЕ СПРАВЯ МОЯТА ГРУПА?

Членовете на групата се обичат и си служат един на друг. Никой Някои Повече-
то Всички

Членовете на групата спазват обещанията си. Никой Някои Повече-
то Всички

Членовете на групата постигат светски и духовни резултати. Никой Някои Повече-
то Всички

Партньорите в съответната дейност контактуват помежду си и се насърча-
ват през седмицата. Никой Някои Повече-

то Всички

ИЗТОЧНИЦИ НА ВИДЕО МАТЕРИАЛИ

Следните видео материали могат да бъдат полезни. Гледайте ги на srs.lds.org/videos

• „Как се ръководи група“ • „Обучение „Отиди и направи“ • „Моята цел“

САМООЦЕНКА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ


