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Притча про водія 
автобуса
“Почин щодо самоза-
безпечення—це як ав-
тобус, якому потрібен 
водій, що має права 
на керування ним.
Автобус конструю-
ється персоналом 
Служби самозабез-
печення. Він курсує 
ресурсним центром 
самозабезпечення, а 
комітет самозабез-
печення колу здійс-
нює його технічне 
обслуговування. 
Спеціалісти з питань 
самозабезпечення 
колу і група коорди-
наторів допомагають 
членам Церкви увійти 
в автобус (але вони 
мають увійти в нього 
самостійно). Прези-
дент колу і єпископи 
є водіями автобуса.
Кожен має викону-
вати свою роль, щоб 
допомогти членам 
Церкви досягти само-
забезпечення; однак, 
якщо президент колу 
і єпископи не повер-
тають свої ключі, щоб 
запустити двигун і 
повести автобус, ніхто 
нікуди не приїде”.

РОНАЛЬД АБАН, ме-
неджер Служби самоза-
безпечення в Таклобан, 
Філіппіни

ПЕРЕДМОВА
У нас є багато потреб. Багато членів Церкви не є самозабезпеченими і 
їм не вистачає здатності “забезпечити себе і свою сім’ю” 1. Приводити 
людей до самозабезпечення—це робота зі спасіння. Президент Томас 
С. Монсон навчав: “[Самозабезпечення] є важливим елементом як в 
нашому духовному, так і у матеріальному благополуччі. … Давайте ж 
покладатися на власні сили і будьмо незалежними. Спасіння неможливо 
отримати без цього принципу” 2.

Тими, хто потребує допомоги, щоб стати більш самозабезпеченими, 
можуть вважатися люди, які отримують допомогу з коштів пожертвувань 
від посту, колишні місіонери, новонавернені, малоактивні члени Церкви 
та місцеві провідники священства, яким потрібна краща робота.  Через 
Свою Церкву Господь нині запроваджує нові потужні інструменти, 
ресурси та процеси, описані у цьому путівнику, щоб допомогти членам 
Церкви на їхньому шляху до самозабезпечення 3.

Як провідник священства ви є одним з тих, кому Господь сказав: “Я дав 
вам … ключі … для роботи священнослужіння та вдосконалення моїх 
святих” (УЗ 124:143), і: “Тому, кому ці ключі даються, неважко отримати 
знання про те, що стосується спасіння дітей людських, як мертвих, так і 
живих” (УЗ 128:11). Прочитайте праворуч “Притчу про водія автобуса”. 
Будь ласка, ретельно подумайте про свою роль у просуванні цієї 
важливої ініціативи.

Цей путівник для провідників було розроблено, щоб допомагати вам, 
коли ви використовуватимете свої ключі, запроваджуватимете ці нові 
інструменти і допомагатимете членам Церкви допомагати собі у тому, 
щоб стати самозабезпеченими. Коли ви чинитимете так, Святий Дух 
скеровуватиме вас і Господь зробить вас Своїм знаряддям у тому, щоб 
піднімати бідних і нужденних, та прискорювати Його роботу зі спасіння.

 1. Довідник 2: Керування Церквою (2010), 6.1.1.
 2. Thomas S. Monson (quoting Marion G. Romney), “Guiding Principles of Personal and 

Family Welfare”, Ensign, Sept. 1986, 3
 3. Докладнішу інформацію див. на сайті srs. lds. org.
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“Самозабезпечення—
це продукт нашої 
праці та основа для 
всього іншого, що 
сприяє самозабезпе-
ченню. … “Давайте 
ж працювати, щоб 
задовольнити свої 
потреби. Давайте ж 
покладатися на власні 
сили і будьмо неза-
лежними. Спасіння 
неможливо отримати 
без цього принципу”.

THOMAS S. MONSON 
(quoting Marion G. 
Romney), “Guiding 
Principles of Personal and 
Family Welfare”, Ensign, 
Sept. 1986, 3

ОБОВʼЯЗКИ ПРОВІДНИКА СВЯЩЕНСТВА

Президентство колу (або президентство округу)
 1. Вивчайте вчення й принципи самозабезпечення і навчайте їм (див. 4-ту 

сторінку обкладинки). Наставляйте єпископів і членів комітету самоза-
безпечення колу щодо їхніх обовʼязків стосовно самозабезпечення.

 2. Визначте цілі стосовно самозабезпечення для колу.
 3. Організуйте комітет самозабезпечення колу, який може розвивати, 

запроваджувати і контролювати план дій програми самозабезпечення 
для колу.

 4. Зробіть пріоритетом запрошувати колишніх місіонерів та новона-
вернених (якщо потрібно) брати участь в заходах, що стосуються 
самозабезпечення.

 5. Включайте питання самозабезпечення в порядок денний для зборів 
ради колу.

 6. Покличте спеціаліста з питань самозабезпечення колу.
 7. У разі потреби покличте місіонерів церковного служіння.
 8. Розглядайте звіти про прогрес у самозабезпеченні в колі та звіти про 

позики ПФО і вживайте заходів.
 9. При  потребі скеровуйте використання центру сімейної історії для 

цілей програми самозабезпечення.

 Комітет самозабезпечення колу 
У комітет самозабезпечення колу входять: радник у президентстві колу 
(голова), член вищої ради, який відповідає за самозабезпечення, член 
президентства Товариства допомоги колу, голова ради єпископів з пи-
тань благополуччя і спеціаліст з питань самозабезпечення колу. Додат-
ково в комітет можуть бути включені члени президентств Товариства 
молодих чоловіків і Товариства молодих жінок, додаткові спеціалісти 
колу, літні місіонерські пари, що служать на місії повного дня, та місіо-
нери церковного служіння.

 1. Подивіться відео “Laboring unto Self-Reliance” (Робота над самозабезпе-
ченням) (доступне на srs. lds. org/ videos).

 2. Складайте план заходів із самозабезпечення для колу, запроваджуйте 
його та контролюйте. 

 3. Регулярно проводьте духовні заходи відповідно до брошури Мій шлях 
до самозабезпечення (див. сторінку 4).

 4. Організуйте й укомплектуйте персоналом ресурсний центр самоза-
безпечення колу. Призначте місіонерську пару церковного служіння 
або спеціаліста з питань самозабезпечення керувати діяльністю цього 
центру і організовувати групи із самозабезпечення (див. стор. 2).

 5. Навчайте ради приходів щодо їхніх обовʼязків стосовно 
самозабезпечення. 

 6. Використовуйте ресурси та послуги, які надаються працівниками 
Служби самозабезпечення. 

 7. Запрошуйте місіонерів, які повернулися з місії, та новонавернених 
(якщо потрібно) брати участь в духовних заходах Мій шлях та приєдна-
тися до груп із самозабезпечення.
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Спеціаліст із самозабезпечення колу
Цей спеціаліст служить зʼєднувальною ланкою між всіма підрозді-
лами Служби самозабезпечення (комітетом із самозабезпечення колу, 
ресурсним центром самозабезпечення колу і менеджером Служби 
самозабезпечення).

 1. Готує програму для комітету самозабезпечення колу.
 2. Навчає місіонерів церковного служіння та волонтерів виконувати обо-

вʼязки в ресурсному центрі самозабезпечення.
 3. Навчає інших спеціалістів з питань самозабезпечення в колі та нагля-

дає за їхньою роботою.
 4. Замовляє матеріали, які стосуються самозабезпечення, якщо в цьому є 

потреба.
 5. Навчає єпископів та ради приходів і допомагає їм на їхнє прохання.
 6. Допомагає членам Церкви зареєструватися на сайті srs. lds. org/ register.
 7. Організовує, підтримує групи із самозабезпечення, наглядає за ними 

та допомагає їм. (При потребі можна попросити інших членів Церкви 
координувати роботу цих груп).

 8. Вивчає і дотримується принципів, які можна знайти на сайті srs. lds. org/ 
facilitator.

Єпископат (або президентство філії)
 1. Навчає членів приходів ученням і принципам самозабезпечення (див. 

4-ту сторінку обкладинки).
 2. Керує зусиллями, направленими на досягнення самозабезпечення, 

через раду приходу:
• Виявляє, підраховує і запрошує всіх нужденних членів Церкви стати 

самозабезпеченими. У цьому процесі може бути корисним Довідник 
для дорослих членів Церкви щодо самозабезпечення на сайті: leader. 
lds. org/ self -reliance.

• Через провідників кворуму та допоміжних організацій надає підтримку 
та допомогу, а також призначає наставників тим, хто має потребу.

 3. Запрошує тих, хто має потребу, заповнити брошуру Мій шлях до самоза-
безпечення та приєднатися до групи самозабезпечення.

 4. Покликає спеціалістів із самозабезпечення приходу, щоб вони коорди-
нували роботу груп, якщо потрібно.

 5. Проводить співбесіди для схвалення позики ПФО (див. srs. lds. org/ loans).
 6. Розглядає звіти про прогрес у самозабезпеченні в приході та звіти про 

позики ПФО і вживає заходів. Єпископи не повинні долучатися до 
збору коштів для сплати позики ПФО.

 7. У разі потреби шукає додаткової допомоги від комітету самозабезпе-
чення колу.

РЕСУРСИ

Ресурсні центри самозабезпечення
Коли заохочуються організовувати ресурсні центри самозабезпечення в 
церковних будівлях; часто такі центри знаходяться в тому ж приміщенні, 
що й центр сімейної історії. У ресурсних центрах самозабезпечення в 
якості персоналу служать місіонери і волонтери. Тут надається доступ до 
Інтернету, даються поради та забезпечують іншими корисними ресур-
сами тих, хто шукає роботу, підприємців та майбутніх студентів. 

“Немає таких проблем 
сім’ї, приходу чи колу, 
які не можна було 
б вирішити, якщо 
прагнути вирішення 
у Господній спосіб, а 
саме радячись, по-
справжньому, радя-
чись одне з одним”.

M. РАССЕЛ БАЛЛАРД, 
Counseling with Our 
Councils, rev. ed. (2012), 
с. 4

“Не потрібна жодна 
нова організація, щоб 
турбуватися про по-
треби цього народу. 
Усе, що необхідно,—
це щоб священство 
Бога взялося за 
роботу”.

HAROLD B. LEE, 
“Admonitions for the 
Priesthood of God”, 
Ensign, Jan. 1973, 104
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Як мені оцінити 
прогрес у самоза-
безпеченні членів 
Церкви в моєму 
приході або колі?
Допомагаючи своєму 
приходу або колу 
досягати успіху у 
самозабезпеченні, час 
від часу підраховуйте 
кількість тих членів 
Церкви, які:
 1. За визначенням 

єпископів, не є са-
мозабезпеченими.

 2. Завершили роботу 
за брошурою Мій 
шлях.

 3. Завершили роботу 
за брошурою Мій 
фундамент.

 4. Відкрили власний 
бізнес, знайшли 
роботу або почали 
навчатися.

Групи самозабезпечення
Збори групи самозабезпечення проходять за моделлю зборів ради і 
відрізняються від більшості церковних класів, уроків та семінарів. Немає 
вчителів чи інструкторів. Натомість члени групи радяться разом, навча-
ються разом, наставляють одне одного, беруть зобовʼязання діяти, вико-
ристовуючи засвоєне, та звітують одне перед одним за виконання взятих 
зобовʼязань.  Цей процес наставництва і консультування групи, разом з 
використанням робочих зошитів та відео, створює динамічну навчальну 
атмосферу, яка зміцнює кожного члена групи в його чи її рухові до само-
забезпеченого життя.
Провідники колу або приходу покликають спеціалістів із самозабезпе-
чення, щоб організовувати групи самозабезпечення та підтримувати їх. 
Координатори груп не є вчителями; натомість вони допомагають групі у 
слідуванні процесу самозабезпечення, як описано в посібниках. Час від 
часу координаторам груп буде потрібний доступ до Інтернету та можли-
вість показувати відео на зборах групи.  Провідники можуть формувати 
стільки груп і покликати стільки спеціалістів, скільки буде потрібно. 
При потребі членів групи можуть просити виконувати обов’язки коор-
динатора. Кожна група збирається щонайменше 12 разів; кожні збори 
групи тривають дві години; група складається з 8–14 членів. Групи мо-
жуть збиратися в ресурсних центрах самозабезпечення колу, церковних 
будівлях або інших доречних місцях, зручних для членів групи.
Місцеві провідники визначають, які з вказаних далі груп потрібні в 
їхньому підрозділі.

 1. Групи Започаткування і розвиток мого бізнесу допомагають людям 
розпочати або розвинути їхній власний бізнес. Заняття в цих групах 
замінюють семінар із самозайнятості.

 2. Групи Мій пошук роботи допомагають людям знайти нову або кращу 
роботу. Заняття в цих групах замінюють семінар з працевлаштування.

 3. Групи Освіта для отримання кращої роботи допомагають людям визна-
чити для себе освітній шлях, щоб збільшити їхній дохід. Заняття в цих 
групах замінюють семінар з планування заради успіху.

Частиною занять у кожній групі є також вивчення її членами 12 док-
тринальних тем, що стосуються самозабезпечення, з посібника Мій 
фундамент: принципи, навички, звички.

Підтримка, що надається штатними працівниками 
Церкви, і списки ресурсів, яким віддається перевага
Церква наймає на роботу людей в кожній території, щоб сприяти зусил-
лям із самозабезпечення. Серед них: територіальний менеджер із самоза-
безпечення, менеджер діяльності програми самозабезпечення, менеджери 
служби самозабезпечення та інший персонал. Ці штатні працівники допо-
магають координувати потреби ресурсних центрів самозабезпечення ко-
лів і забезпечують коли ресурсами та проводять в них навчання. Такими 
ресурсами є: наставники, списки програм і навчальних закладів, яким 
надається перевага, можливості для роботи на місцях та назви фінансових 
організацій, де можна отримати кошти, щоб розпочати бізнес.

Веб-сайт про самозабезпечення
Додаткова інформація для провідників та членів Церкви знаходиться на 
сайті srs. lds. org.
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Матеріали для провідників та діловодів
Ресурс “Керівництво для дорослих членів Церкви щодо самозабезпечення” 
може допомогти єпископам, коли вони визначають членів Церкви, яким 
не вистачає самого необхідного у житті, та зосереджують свої зусилля на 
них. Цей ресурс знаходиться за посиланням: leader. lds. org/ self -reliance.

Духовні заходи за матеріалами з брошури 
Мій шлях до самозабезпечення
Коли або приходи регулярно проводять духовні заходи за матеріалами 
з брошури Мій шлях до самозабезпечення. Цей духовний захід стає для 
членів Церкви відправною точкою на шляху до самозабезпечення, 
допомагаючи їм зрозуміти доктринальну важливість самозабезпечення, 
визначити свій нинішній рівень самозабезпечення, вирішити, які на-
вички та який дохід їм потрібні, щоб стати матеріально незалежними, а 
також вибрати групу самозабезпечення, яка допоможе їм досягнути тієї 
мети. Брошура Мій шлях до самозабезпечення допомагає в цьому процесі. 
Це визначення також можна зробити самостійно, разом з провідником 
священства, спеціалістом із самозабезпечення, в ресурсному центрі са-
мозабезпечення або за інших обставин. Подивіться “How to Use My Path” 
(Як використовувати брошуру Мій Шлях) на srs. lds. org/ videos.

Навчальні відеоматеріали
Подивіться вказані далі відео на сайті srs. lds. org/ videos.

Запрошуємо давати відгуки
Будь ласка, надсилайте свої ідеї, відгуки, рекомендації та досвід на ад-
ресу: SRSfeedback@ ldschurch. org або srs. lds. org/ feedback.

АУДИТОРІЯ НАЗВА ВІДЕО
Провідники Я забезпечу Моїх святих

Комітет самозабезпечення колу

Збори комітету самозабезпечення колу

Спеціалісти із самозабезпечення колу

Допомога рад приходу

Як формувати групи самозабезпечення

Працювати для самозабезпечення

Відеоматеріали Мій фундамент (12)

Координатори Моя мета

Як координувати роботу групи

Як готуватися

Як проводити навчання за брошурою Мій фундамент

Як проводити частину: Звітуйте

Як проводити частину: Дізнайтеся

Як проводити частину: Поміркуйте

Як проводити частину: Візьміть зобовʼязання

Як проводити збори

Навчання “Ідіть і дійте”

Путівник для провідника
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Матеріали для груп
Матеріали, відео та навчання доступні в мобільному застосунку Gospel 
Library і он-лайн на сайті srs. lds. org. Матеріали також можна замовити з 
церковних розподільчих центрів.

Мій шлях до самозабезпечення
Усі учасники починають з цієї брошури, щоб 
визначити свій нинішній рівень самозабезпечення 
та вирішити, яка саме група допоможе їм стати 
самозабезпеченими. Напрямки груп: самозайнятість, 
пошук роботи і освіта. 

Мій фундамент: принципи, навички, звички
Члени всіх трьох груп використовують цю брошуру 
під час кожних зборів, щоб обговорити та 
застосувати важливі духовні принципи 
самозабезпечення. 

Започаткування і розвиток мого бізнесу
Для тих, хто має бізнес, або бажає започаткувати 
його. Члени групи практикуються у веденні 
облікових записів, маркетингу та управлінні 
готівкою. Вони також шукають способи збільшити 
свій прибуток через невеликі бізнес-експерименти.

Мій пошук роботи
Для тих, хто має навички для отримання хорошої 
роботи. Члени групи отримують роботу, виявляючи 
можливості, взаємодіючи з іншими людьми, вміло 
представляючи себе та готуючись до питань під час 
інтерв’ю. Результатом участі в цій групі є отримання 
роботи.

Освіта для отримання кращої роботи
Для тих, кому потрібна освіта або навчання, щоб 
отримати кращу роботу чи започаткувати хороший 
бізнес. Члени групи визначають роботу, яка 
допоможе їм стати самозабезпеченими, а потім 
знаходять навчальний заклад або програму 
(включаючи програму Pathway), яка допоможе 
отримати цю роботу. Результатом участі в цій групі є 
план щодо навчання і позика ПФО (при потребі).

Члени групи, які задовольняють вимоги, вказані в брошурах Мій фунда-
мент та Започаткування і розвиток мого бізнесу, матимуть право одер-
жати сертифікати від Бізнес-коледжу СОД.

Мій шлях до 
самозабезпечення

Мій фундамент: 
принципи, 

навички, звички
САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Започаткування 
і розвиток мого 

бізнесу
САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мій пошук  
роботи

САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освіта для отримання 
кращої роботи
САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Путівник для провідника
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ВЧЕННЯ І ПРИНЦИПИ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вчення
 1. Матеріальне і духовне пов’язані між собою

Учення і Завіти 29:34; Алма 37:38–43

 2. Господь наказує нам бути самозабезпеченими і має всю силу 
допомогти нам
Учення і Завіти 104:15–16; 100:1; 1 Нефій 9:6; 2 Нефій 27:21, 23; 
Мосія 4:9; Матвій 28:18

 3. Самозабепечення—це принцип піднесення
Учення і Завіти 132:20

Принципи
Щоб детальніше ознайомитися з цими принципами, подивіться брошуру із 
 самозабезпечення Мій фундамент: принципи, навички, звички.

 1. Виявляйте віру в Ісуса Христа
1 Нефій 9:6; Євреям 11

 2. Будьте слухняними
Учення і Завіти 93:28; 130:20–21; Авраам 3:25; Євреям 5:8–9

 3. Дійте
2 Нефій 2:16, 26

 4. Служіть і будьте єдиними
Мойсей 7:18; Галатам 5:14
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