
VODIČ ZA VODITELJA

Čestitamo! Zamoljeni ste da služite kao voditelj skupine za samodostatnost. Vaša uloga je pomoći članovima skupine da 
nauče kako postati samodostatniji.

ŠTO VODITELJ ČINI?

Vodit ćete članove kroz postupak u skupini koji će im pomoći da postanu vremenito i duhovno samodostatni. Koristite 
sljedeće smjernice.
• Upoznajte članove svoje skupine postavljajući im pitanja. Pokažite zanimanje i naklonost prema njima.
• Upoznajte se s materijalom, uključujući knjižice Moj put i Moj temelj.
• Pomozite u održavanju rasprave u pozitivnom tonu, prema redu i uravnoteženo između svih sudionika (jedna osoba ne bi 

trebala dominirati). »Neka svi odjednom ne govore, već neka samo jedan govori a svi drugi slušaju što on kaže, pa kad svi 
svoje kažu, da svatko svakoga potakne i svaki čovjek ima jednaku povlasticu« (NiS 88:122).

• Aktivno sudjelujte kao član skupine. Odredite i vršite vlastite obveze i izvješćujte o njima.
• Niste niti učitelj niti stručnjak za posao, zapošljavanje ili obrazovanje. Najbolji voditelji govore manje od 20% vremena. 

Jednostavno budite nakloni prema članovima skupine i potaknite ih da djeluju po vjeri i služe jedni drugima.

PRIPREMAJTE SE ZA SVAKI SASTANAK SKUPINE
• Svakoga se dana duhovno pripremajte proučavajući Sveta pisma i moleći se za članove skupine. 
• Svakoga tjedna pregledavajte dodijeljena načela iz knjižice Moj temelj zajedno sa svojom obitelji ili prijateljem. 
• Svakoga tjedna čitajte materijale za nadolazeći sastanak i gledajte popratne video zapise.
• Svakoga tjedna kontaktirajte članove skupine kako biste ih potaknuli da dođu na sljedeći sastanak ili ponudite pomoć.
• Ako ne možete nazočiti sastanku skupine, molimo vas da zamolite jednog člana skupine da bude voditelj – nemojte 

otkazati sastanak.

USPJEŠNO VODITE SASTANKE SKUPINE
• Dodajte energičnost i zabavite se! Navijajte kada članovi skupine daju izvješće o uspjehu ili postignu teške stvari. 

Slušajte, uspostavite kontakt očima i govorite sa zanosom. 
• Svakoga potaknite na sudjelovanje. Sjedite sa skupinom u krugu (nemojte stajati) tijekom sastanka. Neka skupina 

razmisli o odgovorima na vlastita pitanja. Primjerice, možete reći: »Izvrstan komentar. Što drugi misle?« ili »Kako bi ti to 
riješio/la?« Ako netko propusti sastanak, kontaktirajte ga tijekom tjedna. 

• Imajte povjerenja u materijale i slijedite ih. Ne biste trebali preskakati odsjeke ili prezentirati dodatne materijale 
tijekom sastanka. 

• Usredotočite se na obvezu, djelovanje i rezultate. Nacrtajte grafikon obveza na ploču svakog tjedna i upitajte 
svakog sudionika da skupinu izvijesti o svom napretku, čak i ako zakasni.

• Upravljajte vremenom. Počnite na vrijeme i zamolite nekoga da postavi štopericu za svaki odsjek. Možete upitati: 
»Koliko vremena još imamo?« ili reći: »Mislim da trebamo nastaviti«. Uvijek imajte vremena za odsjek »Promisli« jer to 
pomaže članovima skupine da prime osobno vodstvo od Duha Svetoga.

IZVJEŠĆIVANJE, PRAĆENJE I POBOLJŠANJE
• Negdje u isto vrijeme kao i prvi sastanak skupine posjetite srs.lds.org/report kako biste registrirali svoju skupinu.
• Svakoga tjedna koristite samoprocjenu voditelja (na poleđini ovoga lista) kako biste ocijenili svoj napredak.
• Na kraju posljednjeg sastanka skupine, dajte sudionicima anketu koja se nalazi na srs.lds.org/report.
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Molimo vas da pogledate navedene izjave nakon svakog sastanka skupine i označite kako napredujete.

KAKAV SAM KAO VODITELJ?

Kontaktiram članove skupine prije svakog sastanka. Nikada Ponekad Često Uvijek

Crtam grafikon obveza na ploču svakog tjedna i svakog člana skupine koji daje 
izvješća o svojim obvezama. Nikada Ponekad Često Uvijek

Iznosim svoje uzbuđenje i naklonost prema svakom članu skupine. Nikada Ponekad Često Uvijek

Imam vremena za odsjek »Promisli« kako bi Duh Sveti mogao voditi članove 
skupine. Nikada Ponekad Često Uvijek

Dopuštam da članovi skupine govore više od mene, a svatko sudjeluje 
jednakomjerno. Nikada Ponekad Često Uvijek

Dopuštam da članovi skupine odgovaraju na pitanja umjesto da sam odgovaram 
na njih. Nikada Ponekad Često Uvijek

Slijedim preporučeno vrijeme u priručniku za svaku aktivnost. Nikada Ponekad Često Uvijek

Slijedim priručnik i završavam sve odsjeke i upute. Nikada Ponekad Često Uvijek

KAKO NAPREDUJE MOJA SKUPINA?

Članovi skupine vole jedni druge i služe jedni drugima. Nitko Neki Većina Svi

Članovi skupine vrše svoje obveze. Nitko Neki Većina Svi

Članovi skupine postižu vremenite i duhovne rezultate. Nitko Neki Većina Svi

Partneri u djelovanju kontaktiraju i potiču jedni druge tijekom tjedna. Nitko Neki Većina Svi

VIDEO IZVORI

Sljedeći video zapisi mogu biti od pomoći. Pogledajte ih na srs.lds.org/videos

• »Kako voditi skupinu« • «Učiti ‘Idi i ti čini’« • »Moja svrha«

SAMOPROCJENA VODITELJA


