
ПУТІВНИК КООРДИНАТОРА

Вітаємо! Вас попросили служити координатором у групі з самозабезпечення. Ваша роль полягає у тому, щоб до-
помагати членам групи навчатися ставати самозабезпеченими.

ЩО РОБИТЬ КООРДИНАТОР?

Ви будете скеровувати членів групи у процесі, який допоможе їм стати самозабезпеченими у мирському і духов-
ному. Скористайтеся наступними настановами.
• Пізнавайте членів своєї групи, ставлячи їм запитання. Виявляйте щодо них зацікавленість і любов.
• Ознайомтеся з матеріалами, включаючи брошури Мій шлях та Мій фундамент.
• Сприяйте тому, щоб обговорення проходили позитивно, організовано і збалансовано між усіма учасниками 

(не має бути домінування однієї людини). “Нехай не всі будуть промовцями водночас; але нехай усі говорять по 
черзі, і нехай усі слухають його висловлювання, щоб коли всі висловляться, усі могли бути наставленими всіма, і 
щоб кожна людина мала рівні привілеї” (УЗ 88:122).

• Беріть активну участь як член групи. Беріть власні зобов’язання, виконуйте їх і звітуйте про них.
• Ви не вчитель або експерт з бізнесу, працевлаштування чи освіти. Найкращі координатори говорять менше 

20% часу. Просто любіть членів групи і заохочуйте їх діяти з вірою та служити одне одному.

ГОТУЙТЕСЯ ДО КОЖНИХ ЗБОРІВ ГРУПИ
• Щодня готуйтеся духовно, вивчаючи Писання і молячись про членів групи. 
• Щотижня опрацьовуйте призначений принцип з брошури Mій фундамент з членами вашої сім’ї чи другом. 
• Щотижня читайте матеріали для наступних зборів і дивіться відео, які до них додаються.
• Щотижня зв’язуйтеся з членами групи, щоб заохочувати їх відвідувати наступні збори або запропонувати їм 

допомогу.
• Якщо ви не можете прийти на збори групи, будь-ласка, попросіть члена групи бути координатором---не 

відміняйте збори.

КООРДИНУЙТЕ ПРОДУКТИВНІ ЗБОРИ ГРУПИ
• Будьте енергійними і проводьте час весело! Вітайте членів групи, коли вони звітують про успіх або 

виконання важкого завдання. Вислуховуйте, дивіться в очі і говоріть з ентузіазмом. 
• Заохочуйте кожного до участі. Сидіть у колі з членами групи (не стійте) під час зборів. Нехай члени групи 

самостійно знаходять відповіді на свої запитання. Наприклад, ви можете сказати: “Чудовий коментар. Що 
думають про це інші?” або “Як би ви вирішили цю проблему?” Якщо хтось пропустить збори, зв’яжіться з цією 
людиною протягом тижня. 

• Довіряйте матеріалам і керуйтеся ними. Ви не повинні пропускати розділи чи надавати під час зборів 
додаткові матеріали. 

• Зосереджуйтеся на зобов’язаннях, діях та результатах. Щотижня малюйте на дошці таблицю зобов’язань 
і просіть кожного учасника звітувати про свій прогрес членам групи, навіть якщо вони прийшли на збори пізно.

• Стежте за часом. Починайте вчасно і просіть когось виставляти таймер для опрацювання кожного розділу. 
Ви можете запитувати: “Скільки часу у нас залишилося?” або казати: “Я думаю нам слід рухатися далі”. Завжди 
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знаходьте час для виконання завдань з розділу “Poзмірковуйте”, оскільки це сприяє отриманню членами групи 
особистого спрямування від Святого Духа.

ЗВІТУЙТЕ, ВІДСЛІДКОВУЙТЕ І ВДОСКОНАЛЮЙТЕСЯ
• Незадовго до чи після перших зборів зайдіть на сайт srs.lds.org/report і зареєструйте свою групу.
• Щотижня оцінюйте свій прогрес за допомогою “Самооцінювання координатора” (на звороті).
• В кінці останніх зборів групи роздайте усім бланки опитування учасників, які знаходяться на srs.lds.org/report.

Будь ласка, після кожних зборів групи перегляньте твердження, вказані внизу, і відмітьте наскільки добре ви 
справляєтеся.

ЯК Я СПРАВЛЯЮСЯ В ЯКОСТІ КООРДИНАТОРА?

Перед кожними зборами я зв’язуюся з членами групи. Ніколи Іноді Часто Завжди

Я щотижня малюю на дошці таблицю зобов’язань і кожний член групи, який 
відвідує збори, звітує про виконання його чи її зобов’язань. Ніколи Іноді Часто Завжди

Я ділюся своїм ентузіазмом і любов’ю з кожним членом групи. Ніколи Іноді Часто Завжди

Я приділяю час виконанню завдань з розділу “Розмірковуйте”, щоб Святий Дух 
міг скеровувати членів групи. Ніколи Іноді Часто Завжди

Я дозволяю членам групи говорити більше ніж я, і всі беруть однакову участь. Ніколи Іноді Часто Завжди

Я дозволяю членам групи давати відповіді на запитання, замість того, щоб 
самому на них відповідати. Ніколи Іноді Часто Завжди

Я дотримуюся рекомендованих обмежень у часі для кожного завдання. Ніколи Іноді Часто Завжди

Я йду за планом, викладеним у брошурах, і завершую усі розділи та виконую 
інструкції. Ніколи Іноді Часто Завжди

ЯК СПРАВЛЯЄТЬСЯ МОЯ ГРУПА?

Члени групи люблять одне одного і служать одне одному. Ніхто Дехто Біль-
шість Усі

Члени групи виконують свої зобов’язання. Ніхто Дехто Біль-
шість Усі

Члени групи досягають мирських і духовних результатів. Ніхто Дехто Біль-
шість Усі

Партнери-помічники контактують одне з одним і підтримують одне одного 
протягом тижня. Ніхто Дехто Біль-

шість Усі

ВІДЕО-МАТЕРІАЛИ

Вам можуть допомогти наведені далі відео. Переглядайте їх на srs.lds.org/videos

• “Як координувати роботу групи” • “Навчання “Ідіть і дійте” • “Моя мета”

САМООЦІНЮВАННЯ КООРДИНАТОРА




