
PRZEWODNIK DLA 
KOORDYNATORA

Gratulacje! Zostałeś poproszony, aby służyć jako koordynator grupy poznającej zasady samowystarczalności. Twoim zada-
niem jest pomóc członkom grupy w nauczeniu się, jak stać się bardziej samowystarczalnym.

CO ROBI KOORDYNATOR?

Będziesz prowadzić grupę członków przez pewien proces, który pomoże im stać się samowystarczalnymi pod względem 
doczesnym i duchowym. Korzystaj z poniższych wskazówek:
• Poznaj członków grupy, zadając im pytania. Okaż im zainteresowanie i kochaj ich.
• Zapoznaj się z materiałami, w tym z broszurami: Moja ścieżka i Moja podstawa.
• Postaraj się, aby dyskusja miała pozytywny charakter, prowadzona była w sposób uporządkowany i zrównoważony (aby 

nikt nie dominował). „Niechaj każdy mówi z osobna, a wszyscy niech słuchają słów jego, aby kiedy wszyscy przemówili, 
wszyscy byli podbudowani przez wszystkich, i aby każdy miał równy przywilej” (NiP 88:122).

• Bierz aktywny udział w zajęciach jako członek grupy. Dokonuj własnych zobowiązań, realizuj je i zdawaj z nich 
sprawozdanie.

• Nie jesteś nauczycielem ani ekspertem w sprawach biznesu, zatrudnienia czy wykształcenia. Najlepsi koordynatorzy 
mówią przez mniej niż 20% czasu. Po prostu kochaj członków grupy i zachęcaj ich, aby postępowali zgodnie ze swoją 
wiarą i służyli sobie nawzajem.

PRZYGOTUJ SIĘ DO KAŻDEGO SPOTKANIA GRUPY
• Każdego dnia przygotowuj się duchowo poprzez studiowanie pism świętych i modlenie się za członków grupy. 
• Każdego tygodnia przeanalizuj zasadę wyznaczoną w broszurze Moja podstawa razem ze swoją rodziną lub 

przyjacielem. 
• Każdego tygodnia czytaj materiał na nadchodzące spotkanie i obejrzyj towarzyszące materiały wideo.
• Każdego tygodnia kontaktuj się z członkami grupy, aby zachęcić ich do udziału w następnym spotkaniu lub zaoferować 

pomoc.
• Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu grupy, poproś członka grupy, aby cię zastąpił. Nie odwołuj spotkania.

PROWADŹ UDANE SPOTKANIA GRUPY
• Zarażaj energią, żebyście wszyscy się dobrze bawili! Okazuj radość, gdy członkowie grupy mówią o swoim 

sukcesie lub osiągnięciu czegoś, co sprawia im trudność. Słuchaj, nawiązuj kontakt wzrokowy i mów z entuzjazmem. 
• Zachęcaj wszystkich do udziału. Podczas spotkania siedź z grupą w kręgu (nie stój). Niech grupa zastanowi się nad 

odpowiedziami na własne pytania. Na przykład możesz powiedzieć: „Wspaniały komentarz. Co o nim myślicie?” lub „Jak 
byście rozwiązali ten problem?”. Jeśli ktoś opuści spotkanie, skontaktuj się z nim w ciągu tygodnia. 

• Ufaj posiadanym materiałom i postępuj zgodnie z nimi. Nie powinieneś omijać rozdziałów lub przedstawiać 
dodatkowych materiałów podczas spotkania. 

• Skup się na zobowiązaniach, działaniach i rezultatach. Każdego tygodnia rysuj na tablicy tabelę z zobowiązaniami 
i proś każdego z uczestników, aby zdał grupie sprawozdanie z postępu, nawet jeśli się spóźnił.

• Zarządzaj czasem. Zacznij o czasie i poproś kogoś, aby ustawiał minutnik dla każdej z części spotkania. Możesz 
powiedzieć: „Ile jeszcze mamy czasu?” lub „Myślę, że musimy już przejść do następnego zagadnienia”. Zawsze rezerwuj 
czas na część „Zastanów się”, ponieważ pomoże to członkom grupy otrzymać osobiste przewodnictwo od Ducha Świętego.
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ZDAWAJ SPRAWOZDANIE, SPRAWDZAJ I POPRAWIAJ
• Mniej więcej w czasie pierwszego spotkania grupy odwiedź stronę: srs.lds.org/report, aby zarejestrować swoją grupę.
• Każdego tygodnia korzystaj z samooceny koordynatora (znajdującej się poniżej), aby ocenić swoje postępy.
• Pod koniec ostatniego spotkania rozdaj członkom grupy ankiety uczestnika znajdujące się na stronie: srs.lds.org/report.

Po każdym spotkaniu grupy przejrzyj poniższe punkty i zaznacz, jak ci idzie.

JAK SIĘ SPRAWDZAM JAKO KOORDYNATOR?

Kontaktuję się z członkami grupy przed każdym spotkaniem. Nigdy Czasami Często Zawsze

Każdego tygodnia rysuję na tablicy tabelę z zobowiązaniami, a każdy członek 
grupy biorący udział w spotkaniu zdaje sprawozdanie ze swych dokonań. Nigdy Czasami Często Zawsze

Okazuję swoje podekscytowanie i miłość każdemu członkowi grupy. Nigdy Czasami Często Zawsze

Rezerwuję czas na część „Zastanów się”, aby Duch Święty mógł prowadzić człon-
ków grupy. Nigdy Czasami Często Zawsze

Pozwalam, aby członkowie grupy mówili więcej niż ja i aby każdy brał udział w 
zajęciach w równym stopniu. Nigdy Czasami Często Zawsze

Pozwalam grupie na udzielanie odpowiedzi zamiast odpowiadać sam. Nigdy Czasami Często Zawsze

Stosuję się do rekomendowanych ram czasowych dla każdych zajęć podanych w 
podręczniku. Nigdy Czasami Często Zawsze

Postępuję zgodnie z podręcznikami, realizuję wszystkie części i stosuję się do 
wskazówek. Nigdy Czasami Często Zawsze

JAK IDZIE MOJEJ GRUPIE?

Członkowie grupy kochają się i służą sobie nawzajem. Nikt Niektórzy Więk-
szość Wszyscy

Członkowie grupy realizują to, do czego się zobowiązali. Nikt Niektórzy Więk-
szość Wszyscy

Członkowie grupy osiągają doczesne i duchowe rezultaty. Nikt Niektórzy Więk-
szość Wszyscy

Współpracujący ze sobą partnerzy kontaktują się ze sobą i zachęcają się nawzajem 
w ciągu tygodnia. Nikt Niektórzy Więk-

szość Wszyscy

MATERIAŁY WIDEO

Pomocne mogą być poniższe materiały wideo. Obejrzyj je na stronie: srs.lds.org/videos
• „How to Facilitate a Group” [ Jak poma-

gać grupie]
• „‘Go and Do’ Learning” [„Idź i 

działaj”] • „My Purpose” [Mój cel]

SAMOOCENA KOORDYNATORA


