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CZY TA GRUPA MOŻE MI POMÓC ZNALEŹĆ PRACĘ?
Nie jest łatwo znaleźć zatrudnienie, ale uczestnictwo w zajęciach tej grupy 
poznającej zasady samowystarczalności pomoże ci odkryć najskuteczniejszy 
sposób na znalezienie pracy i osiągnięcie w niej sukcesu. Na spotkaniach 
grupowych będziesz dokonywać zobowiązań do wykonania konkretnych 
zadań, a grupa będzie ci przedstawiać pomysły i dodawać otuchy. Celem tej 
grupy jest nie tylko pomoc w znalezieniu pracy; ma też pomóc ci postępować 
w duchu większego posłuszeństwa i wiary w Pana oraz otrzymać obiecane 
błogosławieństwa doczesnej i duchowej samowystarczalności.

CZYM JEST GRUPA POZNAJĄCA ZASADY 
SAMOWYSTARCZALNOŚCI?

Spotkania tego typu grup różnią się od większości zajęć, lekcji i warsztatów 
kościelnych. Nie ma nauczycieli, przywódców ani trenerów. Członkowie 
grupy wspólnie zdobywają wiedzę, wzajemnie się wspierają i udzielają sobie 
zachęty. Zobowiązujemy się wobec siebie nawzajem, że będziemy dotrzy-
mywać naszych zobowiązań i wspólnie omawiać sposoby rozwiązywania 
problemów.

CO ROBIĄ CZŁONKOWIE GRUPY?
Podczas spotkań członkowie grupy zobowiązują się do pewnych działań. 
Nie tylko uczą się, ale również wykonują czynności, które sprawiają, że stają 
się samowystarczalni. Dokonują zobowiązań, pomagają sobie nawzajem w 
ich dotrzymaniu i zdają sprawozdanie z postępów. Ponieważ grupa działa 
jak rada, ważne jest, aby członkowie uczestniczyli w spotkaniach regularnie 
i przychodzili na czas. Zawsze przynoś ze sobą niniejszy zeszyt ćwiczeń, bro-
szurę Moja ścieżka do samowystarczalności i broszurę Moja podstawa: zasady, 
umiejętności, nawyki. Każde spotkanie grupy zajmuje około dwóch godzin. 
Realizacja zobowiązań zajmuje od godziny do dwóch godzin dziennie.

CO ROBI KOORDYNATOR?
Koordynatorzy nie są ekspertami w dziedzinie zatrudnienia ani nauczania. 
Nie kierują grupą ani jej nie nauczają. Po prostu pomagają grupie w wyko-
rzystywaniu materiałów, dokładnie tak, jak są one przygotowane. Specja-
lista ds. samowystarczalności zazwyczaj koordynuje spotkaniami grupy; 
jednakże członkowie grupy mogą być wyznaczani do koordynacji po kilku 
tygodniach, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby dowiedzieć się więcej, zob. Prze-
wodnik dla przywódcy i towarzyszące mu filmy, które są dostępne na stronie 
internetowej: srs. lds. org.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU
Członkowie grupy, którzy uczestniczą w spotkaniach i wypełniają to, do 
czego się zobowiązali, będą mogli otrzymać zaświadczenie o samowy-
starczalności z LDS Business College. Zobacz, jakie trzeba spełnić do tego 
warunki na stronie 29 w broszurze Moja podstawa.

WPROWADZENIE

„Nie istnieje taki 
problem w rodzinie, 
okręgu lub paliku, 
który nie może być 
rozwiązany, jeśli 
poszukamy rozwią-
zań na sposób Pański 
poprzez naradzanie się 

— prawdziwe nara-
dzanie się — ze sobą 
nawzajem”.

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, wyd. popr. 
(2012), str. 4
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się z członkami grupy przez telefon lub wyślij im SMS- y, 
jeśli masz ich dane kontaktowe. Zapytaj, czy będą dzisiaj obecni. 
Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed czasem, żeby 
podpisać listę obecności.

• Przygotuj materiały na spotkanie:
◦ Przynieś po egzemplarzu niniejszego zeszytu ćwiczeń oraz broszury 

Moja podstawa: zasady, umiejętności, nawyki dla każdego członka grupy.
◦ Przynieś pięć dodatkowych egzemplarzy broszury Moja ścieżka 

do samowystarczalności w razie, gdyby nie otrzymali jej wszyscy 
członkowie.

◦ Jeśli masz taką możliwość, przygotuj sprzęt audiowizualny, żeby 
pokazać filmy.

◦ Jeśli materiały lub filmy nie są dostępne, możesz znaleźć je na 
 stronie: srs. lds. org.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
◦ Koordynator nie powinien prowadzić spotkania na stojąco ani 

siedzieć na końcu stołu. Nie powinien również znajdować się w 
centrum uwagi. Powinien natomiast pomagać uczestnikom skupić 
się na sobie nawzajem.

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające. Zapamiętaj, jak się nazywają.
• Podaj uczestnikom kartkę i poproś, aby każdy napisał na niej swoje 

imię i nazwisko, okręg lub gminę i datę urodzenia (dzień i miesiąc, bez 
roku). Po spotkaniu wejdź na stronę: srs. lds. org/ report i postępuj zgod-
nie ze wskazówkami, aby zarejestrować wszystkich członków grupy.
◦ Po pierwszym spotkaniu przygotuj listę kontaktową dla wszystkich 

uczestników.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu, żeby grupa trzymała się 

wyznaczonego planu. Poproś ją, żeby ustawiała minutnik zgodnie z 
instrukcjami w zeszycie ćwiczeń.
◦ Na przykład, kiedy zobaczysz następujące instrukcje: „Czas: Na czas 

omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut”, osoba pilnu-
jąca czasu powinna ustawić minutnik w telefonie, zegarku lub innym 
urządzeniu zgodnie z podaną instrukcją i poinformować grupę, kiedy 
wyznaczony czas dobiegnie końca. Członkowie grupy mogą wówczas 
zdecydować, czy powinni przejść do następnej części zeszytu ćwi-
czeń, czy kontynuować dyskusję jeszcze przez kilka minut.

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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Na początku spotkania:
• Powiedz: „Witajcie na spotkaniu grupy poznającej zasady samowystar-

czalności”.
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Powiedz:
◦ „Ta grupa nosi nazwę ‘Poszukiwanie pracy’. Czy wszyscy przyszli-

ście tutaj, żeby znaleźć pracę lub dokonać w pracy zmian na lepsze?
◦ Znalezienie zatrudnienia jest jedynie częścią naszego celu, jakim 

jest osiągnięcie samowystarczalności. Kiedy już znajdziemy 
zatrudnienie, nadal będziemy dokonywać zmian na lepsze. Czy 
będziecie przychodzić na nasze spotkania nawet wtedy, kiedy już 
znajdziecie pracę?

◦ Grupa będzie spotykać się 12 razy. Każde spotkanie zajmuje około 
dwóch godzin. Każdego dnia będziemy poświęcać od jednej 
do dwóch godzin na dotrzymanie naszych zobowiązań, które 
pomogą nam znaleźć zatrudnienie. Czy jesteście gotowi poświę-
cić na to tyle czasu?”.

• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli 
chcecie).

• Powiedz:
◦ „Na początku każdego spotkania będziemy omawiać temat z bro-

szury zatytułowanej Moja podstawa: zasady, umiejętności, nawyki. 
Pomoże nam to poznać zasady, umiejętności i nawyki, które 
prowadzą do duchowej i doczesnej samowystarczalności i żyć 
zgodnie z nimi”.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa 
ustaw minutnik na 20 minut.

• Przeczytaj list wprowadzający od Pierwszego Prezydium ze strony 2 
w broszurze Moja podstawa. Następnie wykonaj polecenia związane 
z zasadą 1. z broszury i powróćcie do tego zeszytu ćwiczeń.

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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CO BĘDZIEMY ROBIĆ NA SPOTKANIACH TEJ GRUPY?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Aby zrozumieć, jaki jest cel spotkań tej grupy, zapoznaj się z infor-
macjami podanymi na wewnętrznej stronie okładki niniejszego 
zeszytu ćwiczeń i przeczytaj wprowadzenie.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc sobie wzajemnie znaleźć nową pracę 
lub dokonać w niej zmian na lepsze. Przyświeca nam również 
ważniejszy cel: pragniemy stać się samowystarczalni, 
abyśmy mogli lepiej służyć innym.

 Przećwicz: Ludzie, którzy kierują się zasadami, które poznamy, 
zwykle bardzo szybko znajdują pracę. Nasze wysiłki są 
tego warte! Zobacz ilustrację zatytułowaną Poszukiwa-
nie pracy: Mapa sukcesu, która znajduje się na ostatniej 
stronie tego zeszytu ćwiczeń i wraz z grupą przeczytaj 
po kolei zawarte w niej informacje.

 Przeczytaj: Każdego dnia będziemy udoskonalać nasze działania 
związane z poszukiwaniem pracy. Począwszy od dzisiaj, 
będziemy skupiać się na odpowiadaniu na sześć pytań z 
ilustracji Poszukiwanie pracy: Mapa sukcesu. Będziemy 
dokonywać zobowiązań, działać, a następnie zdawać 
sprawozdanie grupie. Wspólnie osiągniemy sukces!
Nawet kiedy zdobędziemy pracę, będziemy nadal 
przychodzić na spotkania grupy, żeby poznawać i ćwi-
czyć zasady z broszury Moja podstawa. Możemy nadal 
pomagać podźwignąć innych członków grupy i uzyskać pomoc w 
obliczu wyzwań, jakie stawia przed nami poszukiwanie pracy.
Oto nasze pytanie i zadanie na ten tydzień.

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jak mam znaleźć właściwą pracę?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Przygotować i ćwiczyć pre-
zentację „Ja w 30 sekund” i używać jej w rozmowach z jak 
największą liczbą osób. Spróbować Przyśpieszonego poszuki-
wania pracy (ćwiczenie do wyboru).

Reszta tego spotkania pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie i 
wykonać nasze zadanie.

 Przećwicz: Wykonajmy nasze pierwsze wspólne zadanie jako grupa. W ciągu 
najbliższych pięciu minut wybierzmy nazwę dla naszej grupy.
Napisz nazwę grupy poniżej:

 

1

2

3

4
5

6

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?

NAUKA
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CO MAM DO ZAOFEROWANIA?
 Przedyskutuj: Czy kiedyś czułeś się skrępowany, żeby powiedzieć ludziom, że 

szukasz pracy?
 Przeczytaj: Nie powinniśmy się krępować! Każdy szuka od czasu do czasu 

pracy. Wszyscy mamy talenty i doświadczenie. Ponadto jesteśmy 
dziećmi Boga. Uda nam się odnieść sukces! Musimy mówić wszyst-
kim, że szukamy wspaniałej pracy i że jesteśmy jej warci!

 Przećwicz: Podzielcie się na mniejsze trzyosobowe grupy. Ustawcie krzesła tak, 
żebyście widzieli się twarzą w twarz i wykonajcie poniższe ćwiczenie.
 1. Niech jedna osoba z grupy opowie pozostałym o jakimś swoim 

osiągnięciu. Niech wasze wypowiedzi będą krótkie! Możesz 
powiedzieć: „Otrzymałem nagrodę za ‘najlepszą obsługę 
klienta’ w pracy” lub „Służyłem na misji” (lub w innym powoła-
niu kościelnym) albo „Wychowuję swoje dzieci”.

 2. Następnie niech dwie pozostałe osoby powiedzą ci, tak szybko 
jak potrafią, jakie umiejętności i zdolności pomogły ci to osią-
gnąć. Jeśli powiedziałeś, że służyłeś na misji, mogą ci szybko 
odpowiedzieć: „Musiałeś być odważny, umieć się uczyć, ciężko 
pracować, być przywódcą, udzielać się społecznie, wyznaczać 
sobie cele, mieć dobre relacje z ludźmi, nauczać, skutecznie 
planować i być w stanie wykonywać trudne zadania”.

 3. Powtórz to ćwiczenie z każdą osobą w grupie.
 Przedyskutuj: Jak się czułeś, kiedy inni mówili o twoich talentach i umiejętno-

ściach?
 Przeczytaj: Zakreśl poniżej swoje osiągnięcia i dopisz te, których nie wymie-

niono. Nie krępuj się. Następnie zakreśl swoje zdolności, umie-
jętności i cechy charakteru i dopisz te, których nie wymieniono. 
Spróbuj spojrzeć na siebie tak, jak postrzega cię Ojciec Niebieski!

OSIĄGNIĘCIA  
(Zakreśl kilka i zapisz te, których nie wymieniono)

Powołanie kościelne

Misja

Jestem rodzicem

Nagrody w pracy

Edukacja

Przywództwo

Nagrody za służbę

Umiem prowadzić spotkania

Udało mi się coś sprzedać

Udało mi się coś zrobić

Wygłosiłem przemówienie

ZDOLNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI, CECHY  
(zakreśl i dopisz te, których nie wymieniono)

Uczciwy Pracowity
Potrafię sprzedawać Dobry słuchacz

Godny zaufania Życzliwy
Potrafię sprzątać Znam się na mechanice
Dobrze się 
 komunikuję

Mam pozytywne 
 nastawienie

Jestem nauczycielem Przedsiębiorczy
Inteligentny Cierpliwy
Potrafię pracować 
na budowie

Potrafię zajmować się 
konserwacją urządzeń

Kreatywny Mam dobry charakter
Szybko się uczę Potrafię stworzyć zespół

Umiem planować Wyznaczam sobie cele

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?



6

JAK MAM ZAPREZENTOWAĆ SIĘ INNYM OSOBOM?
 Przeczytaj: Teraz wiesz, że masz wiele do zaoferowania! Aby dostać dobrą 

pracę, musisz mówić ludziom, w jaki sposób możesz użyć swoich 
umiejętności, żeby im pomóc — i musisz im to powiedzieć zwięźle 
i z mocą. Przeczytaj po kolei z resztą grupy „prezentację wprowa-
dzającą Sofii”.

WPROWADZENIE SOFII
Dzień dobry! 1  Nazywam się Sofia Gonzalez i 2  szukam pracy w charakterze 
nauczycielki w prywatnej szkole. 3  Mam pięć lat doświadczenia w szkole i certyfikat 
zawodowy. Moi uczniowie świetnie radzą sobie na testach. 4  Jestem dobrą nauczy-
cielką i moi uczniowie bardzo starają się osiągać jak najlepsze wyniki.

1  Imię i nazwisko 2  Cel 3  Kwalifikacje 4  Cechy

 Przećwicz: Teraz spróbuj sam się przedstawić, używając tych czterech elemen-
tów. Zapisz je w linijkach poniżej. Przeznacz na to ćwiczenie 2–3 
minuty. Pamiętaj, żeby podać:
 1. Twoje imię i nazwisko  
 2. Jakiej szukasz pracy (cel) 
 3. Dlaczego byłbyś w niej dobry (kwalifikacje)

  

 

 4. Kilka cech charakteru lub umiejętności, które pomogą ci 
odnieść w niej sukces

  

 

Tego rodzaju wprowadzenie nazywamy prezentacją „Ja w 30 
sekund”. Niech każdy po kolei wstanie i przedstawi się, używając 
prezentacji „Ja w 30 sekund”. Pamiętaj, że masz na nią tylko 30 
sekund. Każdą prezentację nagrodzimy oklaskami!

„Ja w 30 sekund” 
Wskazówka: Prezen-
tacja powinna być 
krótka! Ludzie są 
gotowi cię wysłuchać 
jedynie przez kilka 
sekund.

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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 Przeczytaj: Prezentacja „Ja w 30 sekund”, szczególnie jeśli jest konkretna, 
to wspaniały sposób na przedstawienie się. Dodatkowej mocy 
dodaje zakończenie jej pytaniem, które jest skierowane konkret-
nie do osoby, z którą rozmawiamy. Sofia ćwiczyła dodawanie 
różnych pytań do swojej prezentacji, w zależności od osoby, z 
którą się spotykała:
Przyjaciółka, członek rodziny: Jakich znasz nauczycieli lub 
dyrektorów szkoły?
Sekretarka: Czy mogłaby mi pani pomóc znaleźć panią kierownik 
Gomez?
Pracodawca: W jaki sposób mogłoby panu pomóc moje doświad-
czenie?
Powinniśmy przedstawiać się jak największej liczbie osób, aby dać 
im znać, że poszukujemy pracy.

 Przećwicz: W ciągu kilku minut ponownie napisz swoją prezentację „Ja w 
30 sekund”. Udoskonal ją. Dodaj konkretne kwalifikacje i cechy. 
Dodaj pytanie, jakie możesz zadać podczas rozmowy z pracodawcą.

  

  

  

 

Pytanie:  

 Przećwicz: Jako grupa wykonajcie następujące zadanie. Przeznaczcie na nie 
nie więcej niż 5 do 6 minut.
 1. Niech wszyscy wstaną i znajdą sobie trochę wolnego miejsca. 

Każdy z was powinien stać twarzą w twarz z inną osobą.
 2. Przećwicz prezentację „Ja w 30 sekund” z partnerem.
 3. Następnie niech partner przedstawi ci swoją prezentację „Ja w 

30 sekund”.
 4. Wymieńcie się pokrótce swoimi spostrzeżeniami:

• Czy prezentacja zawierała wszystkie cztery elementy?  
(imię i nazwisko, cel, kwalifikacje, cechy)

• Czy była zakończona pytaniem?
• Czy była szczera i czy byłeś pewny siebie? Czy budziła zaufanie?
• Czy miałeś uśmiech na twarzy?
• Czy chciałbyś polecić lub zatrudnić tego kandydata?

 5. Następnie znajdź sobie innego partnera i spróbuj jeszcze raz. A 
potem jeszcze raz!

 6. Powtórz ćwiczenie tak szybko, jak się da tak, żeby każdy miał 
okazję zaprezentować się pięć razy.

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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 Przeczytaj: Od tej chwili nie będziemy się wstydzić mówić ludziom, że szu-
kamy pracy. Będziemy otwierać usta i mówić wszystkim, że szu-
kamy pracy i jakie posiadamy kwalifikacje.

Czy jesteśmy gotowi używać prezentacji „Ja w 30 sekund” z każdą 
napotkaną osobą, zanim ponownie się spotkamy? Czy to zrobimy?

ĆWICZENIE DO WYBORU: PRZYSPIESZONE POSZUKIWANIE PRACY

(NIE RÓB TEGO PODCZAS SPOTKANIA).
Podczas naszego piątego spotkania nauczymy się, jak przyspieszyć nasze poszukiwanie 
pracy. Ale jeśli już teraz chcesz przyspieszyć swoje poszukiwanie pracy, możesz wyko-
nać to ćwiczenie wcześniej. Możesz zrobić to samemu lub z innymi osobami.
Aby jeszcze szybciej odnieść sukces, możesz przestudiować „Przyspieszone poszukiwanie 
pracy” w części Zasoby na stronach 15–20. Przedyskutuj je i naucz się go z rodziną, człon-
kiem grupy lub przyjacielem. Następnie weź się do działania — odkrywaj zasoby, nawiązuj 
kontakty i umawiaj się na spotkania z jak największą liczbą osób. Prawdopodobnie zajmie ci 
to od dwóch do czterech godzin dziennie.
Poszukiwanie pracy wymaga wysiłku! Kiedy ludzie używają tych zasad, o wiele szybciej znaj-
dują zatrudnienie.
Jeśli zdecydujesz się wykonać to ćwiczenie, zdaj potem sprawozdanie grupie. Twoje doświad-
czenie pomoże pozostałym członkom grupy!

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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JAK MAM MĄDRZE ZARZĄDZAĆ MOIMI FINANSAMI?
 Przeczytaj: Samowystarczalność oznacza wydawanie mniej niż zarabiamy i 

odkładanie oszczędności. Oszczędności pomagają nam pokryć 
nieoczekiwane koszty lub utrzymać siebie i rodzinę, kiedy nasze 
zarobki są niższe, niż oczekujemy. W ramach spotkań tej grupy, 
zobowiązujemy się co tydzień do zwiększania naszych oszczędno-
ści, nawet jeśli będzie to mała kwota. 

 Przedyskutuj: W niektórych krajach dobrze jest odkładać pieniądze w banku. W 
innych nie jest to dobry sposób, na przykład jeśli w kraju panuje 
wysoka inflacja lub jeśli system bankowy jest niestabilny. Czy w 
twoim kraju panują korzystne warunki do lokowania oszczędności 
w bankach? Które banki oferują najlepsze oprocentowanie lokat 
oszczędnościowych?

 Przeczytaj: Samowystarczalność oznacza również pozbycie się długów. 
Pożyczki powodują, że wydajemy więcej pieniędzy niż posiadamy. 
Prorocy radzą nam unikać zaciągania pożyczek konsumenckich. 
Kiedy będziemy stawać się samowystarczalni, zredukujemy i pozbę-
dziemy się osobistego zadłużenia (aczkolwiek posiadanie zadłuże-
nia w firmie może być w niektórych przypadkach przemyślane).
Nagłe wypadki medyczne często obciążają nas finansowo. 
Ubezpieczenie i państwowe programy ochrony zdrowia zwykle 
pomagają uchronić nas przed tego rodzaju obciążeniem. Posia-
danie ubezpieczenia lub uczestnictwo w państwowym programie 
ochrony zdrowia mogą okazać się ważnym elementem na naszej 
ścieżce do samowystarczalności.

 Przedyskutuj: Niektóre rodzaje ubezpieczeń (na przykład, ubezpieczenie zdro-
wotne lub polisa na życie) są bardziej przystępne i pomocne niż 
inne. Jedne zakłady ubezpieczeń są dobre, a inne nieuczciwe. Jakie 
są najlepsze opcje ubezpieczeń w miejscu twojego zamieszkania?

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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DLACZEGO PAN CHCE, ŻEBYŚMY BYLI 
SAMOWYSTARCZALNI?
 Przedyskutuj: Dlaczego Pan chce, żebyśmy byli samowystarczalni?

 Przeczytaj: Przeczytaj cytat po prawej stronie.

 Przedyskutuj: W jaki sposób nasze wysiłki prowadzące do uzyskania pracy służą 
„świętym celom”, zgodnie z cytatem Starszego Christoffersona?

 Przeczytaj: Zbawiciel ma moc, aby pomóc nam osiągnąć samowystarczalność. 
Powiedział: „Oto jestem Bogiem i jestem Bogiem cudów” (2 Nefi 
27:23). Kiedy poświęcamy lub uświęcamy nasze wysiłki skiero-
wane na to, żeby udało nam się znaleźć pracę w świętym celu, 
jakim jest osiągnięcie samowystarczalności, Pan da nam natchnie-
nie i poprowadzi nas. Kiedy będziemy okazywać wiarę, słuchając 
i będąc posłusznym Jego podszeptom, Pan będzie dokonywać 
cudów i spotęguje nasze wysiłki bardziej, niż sami bylibyśmy to w 
stanie uczynić.

„Poświęcić oznacza 
przeznaczyć lub 
zadedykować coś jako 
święte, oddane dla 
świętych celów”.
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

„Refleksje na temat 
uświęconego życia”, 
Ensign lub Liahona, 
listopad 2010, str. 16

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.

  
  
  
  
 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?

„Módlcie się do [Boga] 
za zbiory z waszych 
pól, aby wam w nich 
szczęścił. Módlcie się 
za wasze stada, aby się 
mnożyły”.
ALMA 34:24–25

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 

10 minut.

 Przeczytaj: Co tydzień wybieramy „partnera do współpracy”. Jest to członek 
grupy, którego zadaniem jest pomóc nam dotrzymać zobowiązań. 
Partnerzy do współpracy powinni być ze sobą w kontakcie w ciągu 
tygodnia i zdawać sobie wzajemnie sprawozdania z postępów. Part-
nerzy są zwykle tej samej płci i nie są członkami jednej rodziny.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA
Użyję prezentacji „Ja w 30 sekund” w rozmowie z przynajmniej 20 osobami.
   Zakreśl swój cel:   20   30   40

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Obejrzyj: „Działanie i zobowiązanie” ( Jeśli film jest niedostępny, przeczytaj 

tekst na stronie 14).

 Przeczytaj: Kiedy zdajemy sprawozdanie z naszych zobowiązań, łatwiej jest 
nam ich dotrzymywać. Przeczytaj cytat po prawej stronie.

 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 
swoje postępy. W odpowiednich miejscach napisz „Tak” lub „Nie” 
lub odnotuj, ile razy wykonałeś swoje zobowiązanie.

Użyłem pre-
zentacji „Ja 

w 30 sekund” 
w rozmowie z 
przynajmniej 
20 osobami 

(Podaj liczbę)

Ćwiczyłem 
zasadę z bro-

szury Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj także o zapisaniu osobistych wydatków na końcu bro-
szury Moja ścieżka do samowystarczalności.
Podczas następnego spotkania grupy koordynator narysuje na 
tablicy tabelę zobowiązań (podobną do pokazanej powyżej). Przyj-
dziemy na spotkanie 10 minut przed czasem i zapiszemy na niej 
dokonane postępy.
Wybierz osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora w trakcie 
prezentacji zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego 
spotkania. Poproś ją, żeby przeczytała informacje podane na 
wewnętrznej stronie okładki tego zeszytu ćwiczeń, żeby dowie-
dzieć się, na czym polega rola koordynatora. Wybrana osoba 
powinna poprowadzić spotkanie w taki sam sposób, jak zrobił to 
koordynator dzisiaj:
• Zapraszać Ducha; zachęcać członków grupy do poszukiwania 

Ducha.
• Trzymać się materiału. Nie dodawać informacji. Wykonywać 

polecenia tak, jak zostały podane.
• Zarządzać czasem.
• Zarażać energią, żebyście wszyscy się dobrze bawili!
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Uwaga dla 
koordynatora:
Pamiętaj, żeby zare-
jestrować wszystkich 
członków grupy na 
stronie: srs. lds. org/ 
report.
Nie zapomnij także 
skopiować danych 
kontaktowych wszyst-
kich członków grupy 
na następne spotkanie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesłanie 
swoich pomysłów, 
komentarzy, sugestii 
oraz opisu doświadczeń 
na adres:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

„Tam, gdzie mierzy się 
dokonania, dosko-
nali się je. Tam, gdzie 
mierzy się dokonania i 
zdaje z nich sprawoz-
danie, poziom dosko-
nalenia wzrasta”.
THOMAS S. MONSON, 
w: Conference Report, 
październik 1970, str. 107

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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DZIAŁANIE I ZOBOWIĄZANIE
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

UCZESTNIK 1: Wierzymy w dokonywanie 
i dotrzymywanie zobowiązań. Kiedy w gru-
pach poznajemy zasady samowystarczal-
ności, wszystko, co robimy, skupia się na 
podejmowaniu się zobowiązań i zdawaniu 
sprawozdań z postępów.
UCZESTNIK 2: Pod koniec spotkania 
grupy przeglądamy nasze zadania na ten 
tydzień i składamy podpis, żeby pokazać, 
że zobowiązujemy się do ich wykonania. 
Wybieramy sobie również „partnera do 
współpracy”, który podpisuje nasz zeszyt 
ćwiczeń, zobowiązując się, że będzie nas 
wspierać. Każdego dnia pomiędzy spotka-
niami kontaktujemy się z partnerem, żeby 
zdać sprawozdanie z postępów i uzyskać 
potrzebną pomoc.
UCZESTNIK 3: Pomiędzy spotkaniami 
odnotowujemy nasze postępy w zeszycie 
ćwiczeń i korzystamy z zapewnionych 
nam narzędzi, takich jak arkusze i inne 
formularze. Jeśli będziemy potrzebować 
dodatkowej pomocy, możemy poprosić o 
nią członków rodziny, przyjaciół lub koor-
dynatora.
UCZESTNIK 4: Na początku kolejnego 
spotkania zdajemy sprawozdanie z 
podjętych zobowiązań. Powinna to być 
miła i pełna mocy chwila dla wszystkich 
uczestników. Kiedy członkowie grupy będą 

zdawać swoje sprawozdania, zastanów 
się nad tym, jak pomaga im dokonywanie 
zobowiązań i zgłaszanie postępów.
UCZESTNIK 1: Kiedy pierwszy raz 
zdawałem sprawozdanie z podjętych 
zobowiązań, wydawało mi się to dziwne. 
Co resztę członków grupy obchodzi, jak mi 
poszło? Ale potem zdałem sobie sprawę, 
że naprawdę się tym interesowali i to mi 
pomogło.
UCZESTNIK 2: Zdałem sobie sprawę, że 
nie chciałem zawieść mojej grupy. Więc 
naprawdę bardzo starałem się dotrzymać 
moich zobowiązań. Nie jestem pewien, czy 
w innych okolicznościach zdecydowałbym 
się na dokonywanie regularnych postępów. 
Zdawanie sprawozdania na każdym spo-
tkaniu naprawdę pomogło mi zrozumieć, 
co jest dla mnie priorytetem.
UCZESTNIK 3: Kiedy myślałem o mojej 
ścieżce do samowystarczalności, ogarniał 
mnie lęk, bo to taka wielka sprawa. Ale 
spotkania grupy pomogły mi rozłożyć to na 
mniejsze kroki i z każdego z nich zdawa-
łem grupie sprawozdanie. Wtedy naprawdę 
udało mi się zrobić postępy. Uważam, że 
sukces zawdzięczam wyrobieniu w sobie 
nowych nawyków.
Wróć na stronę 13.

Zasoby
1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?



15

PRZYSPIESZONE POSZUKIWANIE PRACY (ĆWICZENIE DO 
WYBORU)
Przestudiuj i skorzystaj z tych materiałów, żeby przyśpieszyć swoje poszukiwanie 
pracy! Możesz pracować nad tym z rodziną, członkiem grupy, przyjacielem lub 
mentorem.

 Obejrzyj: „Rafael: Job in 6 Days!” [Rafael: Praca w 6 dni!] (Żeby obejrzeć film, 
odwiedź stronę internetową: srs. lds. org).

 Przedyskutuj: Co pomogło Rafaelowi odnieść sukces w poszukiwaniu pracy?

 Przeczytaj: Przyspieszone poszukiwanie pracy to skuteczna strategia, z jakiej 
możemy korzystać w naszych codziennych poszukiwaniach. W 
niektórych krajach korzystanie z tej metody skróciło czas poszuki-
wania pracy z 200 do 20 dni! Wymaga ona intensywnego wysiłku. 
Składają się na nią trzy codzienne zadania:
• Znajdź 15 nowych zasobów.
• Skontaktuj się z 10 osobami.
• Odbądź 2 bezpośrednie spotkania lub rozmowy kwalifikacyjne.

 Obejrzyj: „Daily Job Search: Resources” [Codzienne poszukiwanie pracy: 
Zasoby] (Żeby obejrzeć film, odwiedź stronę internetową: srs. lds. 
org. Możesz także przeczytać poniższy tekst).

Pisma święte uczą nas, że „ludzie powinni się gorliwie angażować 
w dobrej sprawie, i wiele czynić z własnej nieprzymuszonej woli 
[…]. Bowiem jest w nich moc, przez co mają własną wolę”. Przyka-
zanie to zawiera obietnicę: „A jeżeli czynią dobro, nijak nie stracą 
nagrody” (NiP 58:27–28).
Skuteczni poszukiwacze pracy rozumieją, że „jest w nich moc” i 
Bóg pomoże im, kiedy będą „się gorliwie angażować”. Omówimy 
konkretnie jedną wypróbowaną metodę poszukiwania pracy, która 
składa się z trzech elementów. Nazywamy ją Przyspieszonym 
poszukiwaniem pracy.
Po pierwsze, osoby poszukujące pracy, które odnoszą sukces, 
odkrywają 15 nowych zasobów dziennie. Po drugie, kontaktują 
się każdego dnia z 10 osobami. Po trzecie, umawiają się na co 
najmniej dwa bezpośrednie spotkania lub rozmowy kwalifikacyjne 
każdego dnia.
Na początku Przyspieszone poszukiwanie pracy może wydawać się 
trudne do wykonania. Ale kiedy zaczniemy omawiać każdy z jego 
elementów, zobaczysz, że jest to naprawdę możliwe do wykonania i 
że pomaga odnieść sukces!

ciąg dalszy

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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Zacznijmy od zasobów. Co to są zasoby? Zasoby to ludzie, miejsca 
lub rzeczy, które mogą poprowadzić osobę poszukującą pracy do 
potencjalnej okazji zdobycia zatrudnienia.
Do takich ludzi mogą zaliczać się przyjaciele i członkowie rodziny, 
członkowie i przywódcy Kościoła, pracodawcy lub koledzy z pracy, 
nauczyciele w szkole i doradcy zawodowi lub ludzie, których 
spotykasz na zakupach — praktycznie wszystkie osoby, które mogą 
przekazać ci użyteczne informacje o ofertach pracy i zapewnić 
dostęp do dodatkowych zasobów.
Miejsca to instytucje takie jak izba handlowa, miejscowe urzędy 
pracy oraz stowarzyszenia społeczne i zawodowe. W każdym z 
nich można uzyskać pomocne informacje.
Rzeczy, które mogą usprawnić twoje poszukiwania, to panoramy 
firm i książki telefoniczne, strony internetowe firm, Internet, maga-
zyny i czasopisma handlowe, gazety i inne środki przekazu.
Każdego dnia wypisz co najmniej 15 takich zasobów!

 Przećwicz: Narysuj na kartce trzy kolumny. Nazwij je u góry: „Zasoby”, 
„Kontakty” i „Spotkania”. Zacznij je teraz wypełniać, wypisując 
w pierwszej kolumnie tyle zasobów, ile jesteś w stanie. Zasoby 
to ludzie, miejsca i rzeczy, którzy są w posiadaniu lub zawierają 
pomocne informacje! Poniżej znajduje się kilka pomysłów. Pozo-
stałe kolumny wypełnisz później.

ZASOBY  
(Sporządź listę)

KONTAKTY  
(Telefon, e- mail)

SPOTKANIA  
(Bezpośrednie)

Strony internetowe Członkowie kworum lub 
 Stowarzyszenia Pomocy Potencjalni pracodawcy

Gazety Dawni koledzy z pracy Nauczyciele domowi

Miejsce pracy Nauczyciele Członkowie Kościoła

Centra samowystarczalności Osoby, które spotykasz w sklepie

ciąg dalszy

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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 Obejrzyj: „Daily Job Search: Contacts” [Codzienne poszukiwanie pracy: 
Kontakty] (Żeby obejrzeć film, odwiedź stronę internetową: srs. lds. 
org. Możesz także przeczytać poniższy tekst).

A teraz porozmawiajmy o kontaktach. Kontakt to nie tylko wysłanie 
życiorysu lub wypełnienie aplikacji. Ze wszystkich odkrytych zaso-
bów musisz nawiązać 10 kontaktów związanych z zatrudnieniem.
Mogą się do nich zaliczać wszelkie związane z zatrudnieniem 
interakcje z ludźmi: złożenie aplikacji o pracę, wysłanie życiorysu 
lub kartki z podziękowaniami, rozmowa, w której informujesz 
przyjaciół, rodzinę i członków Kościoła o tym, że poszukujesz pracy, 
ale także SMS- y i e- maile. Możesz również rozmawiać z innymi 
osobami z sieci kontaktów i oczywiście z potencjalnymi pracodaw-
cami. Szukaj różnych możliwości interakcji z ludźmi i informuj 
ich, że poszukujesz pracy. Większość ludzi chętnie zapozna cię z 
innymi ludźmi. Tego rodzaju interakcje prowadzą do rozmów kwa-
lifikacyjnych, które pomagają uzyskać zatrudnienie!

 Przećwicz: Wypisz teraz na kartce nazwiska tylu osób, z iloma będziesz w 
stanie skontaktować się przed naszym następnym spotkaniem. 
Pamiętaj — nie krępuj się. Znajdź sposób na skontaktowanie się z 
10 osobami dziennie!

 Obejrzyj: „Daily Job Search: Meetings” [Codzienne poszukiwanie pracy: Spo-
tkania] (Żeby obejrzeć film, odwiedź stronę internetową: srs. lds. org. 
Możesz także przeczytać poniższy tekst).

W końcu skuteczni poszukiwacze pracy znają wartość bezpośrednich 
spotkań z przynajmniej dwiema osobami dziennie. Mogą się one 
okazać najbardziej cennym działaniem w ciągu dnia. Dlaczego? 
Bezpośrednie spotkania i rozmowy kwalifikacyjne umożliwiają lep-
szy przekaz informacji i pozwalają na lepsze zrozumienie sytuacji. 
Ludzie zwykle komunikują się przy pomocy języka ciała i wyrazu 
twarzy, a tego rodzaju niewerbalne formy przekazu nie sposób obser-
wować w e- mailu czy przez telefon. W bezpośrednich kontaktach 
ludzie mogą zobaczyć i poczuć, jaką jesteś wspaniałą osobą!
Bezpośrednie spotkania pozwalają ci także zobaczyć i doświadczyć 
atmosfery, w jakiej będziesz pracować. Pozwalają ci zaobserwować 
interakcje międzyludzkie i to czy ludzie są przyjaźni i szczęśliwi, 
poziom sukcesu organizacji, jej potrzeby i możliwości oraz jak 
będziesz mógł im sprostać. Wszelkiego rodzaju rozmowy kwalifika-
cyjne to wspaniałe okazje!
Nie wszystkie bezpośrednie spotkania muszą codziennie odbywać 
się z potencjalnymi pracodawcami. Możesz spotykać się również z 
innymi osobami, na przykład z przyjaciółmi, członkami rodziny, ze 
znajomymi twoich przyjaciół, ale i z sekretarkami, nauczycielami, 
doradcami lub innymi ludźmi, którzy wykonują rodzaj zawodu, w 
którym chciałbyś pracować. Po prostu spotykaj się z ludźmi! Uży-
waj prezentacji „Ja w 30 sekund” i zadając pytanie na zakończenie 
proś o informacje o ofertach pracy i innych osobach, z którymi 
możesz się spotkać. Ciągle staraj się sprzedać swoją wartość i proś 
o pomoc oraz o radę. Wydarzą się wspaniałe rzeczy!

ciąg dalszy

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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Tak wygląda Przyspieszone poszukiwanie pracy! Jeśli każdego dnia 
odnajdziesz 15 zasobów i nawiążesz 10 kontaktów, odbycie 2 
bezpośrednich spotkań dziennie stanie się proste. Zdziwisz się, jak 
bardzo przyspieszy to twoje poszukiwanie pracy! Rób to z wielką 
wiarą, a otworzą się przed tobą możliwości, o jakich ci się nawet 
nie marzyło.

 Przećwicz: Teraz wypisz na kartce imiona i nazwiska tylu osób, z iloma jesteś 
w stanie umówić się na bezpośrednią rozmowę przed naszym 
następnym spotkaniem. Zastanów się, gdzie i kiedy będziecie 
mogli się zobaczyć. Pamiętaj o użyciu prezentacji „Ja w 30 sekund” 
podczas każdego spotkania.

 Obejrzyj: „Daily Job Search: Putting It All Together” [Codzienne poszuki-
wanie pracy: Spójna całość] (Żeby obejrzeć film, odwiedź stronę 
internetową: srs. lds. org. Możesz także przeczytać poniższy tekst).

Trzy elementy Przyspieszonego poszukiwania pracy to powiązane 
ze sobą czynności. Kiedy weźmiesz się do działania, zauważysz, że 
wszędzie znajduje się mnóstwo zasobów. Każdy dzień rozpoczynaj 
od dodawania ich do listy. Postępując w ten sposób, zastanawiaj 
się, jak możesz nawiązać kontakty z ludźmi, gdyż kontakty w 
naturalny sposób prowadzą do spotkań.
Członkowie twojej grupy, z którymi poznajesz zasady samowy-
starczalności, stanowią wspaniałe źródło zasobów, kontaktów i 
spotkań. Podobnie jak członkowie Kościoła, sąsiedzi i koledzy w 
pracy. Nawiązując kontakty, ciągle dodawaj zasoby. Podczas bez-
pośrednich spotkań proś o informacje o nowych kontaktach. Proś o 
rozmowy kwalifikacyjne wszystkie napotkane osoby.
Używaj deklaracji zawartych w prezentacji „Ja w 30 sekund”. Przy-
spieszone poszukiwanie pracy jest możliwe do wykonania i może 
być dobrą zabawą, kiedy się na nim skupisz. Nie zwlekaj. Rozma-
wiaj ze wszystkimi. Zawsze szukaj kierownictwa Ducha Świętego i 
bądź go godnym. Prowadź dokładne notatki i ponownie rozmawiaj 
z osobami, z którymi się wcześniej kontaktowałeś. Kiedy zaczniesz 
działać, Pan wskaże ci drogę.

 Przećwicz: Przyjrzyj się teraz swojej kartce. Co powinieneś zrobić w pierwszej 
kolejności? Przygotuj plan tego, w jaki sposób będziesz codziennie 
znajdować zasoby, kontaktować się z ludźmi i odbywać bezpo-
średnie spotkania. Określ, kiedy możesz to robić i poproś o pomoc 
rodzinę lub partnera do współpracy.
Zapisuj swoje postępy w tabeli na następnej stronie. Zapisuj swoje 
kontakty na Formularzu kontaktów, który znajduje się na stro-
nie 20. Wielokrotnie go skopiuj.

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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PRZYSPIESZONE POSZUKIWANIE PRACY: FORMULARZ 
POSTĘPÓW
Odhaczaj kwadraciki, kiedy wykonasz zadanie lub dodasz informacje.

DZIEŃ 1.

Zasoby:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Razem  

Kontakty:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Razem  

Spotkania:  ☐  ☐ Razem  
Notatki:

DZIEŃ 2.

Zasoby:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Razem  

Kontakty:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Razem  

Spotkania:  ☐  ☐ Razem  
Notatki:

DZIEŃ 3.

Zasoby:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Razem  

Kontakty:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Razem  

Spotkania:  ☐  ☐ Razem  
Notatki:

DZIEŃ 4.

Zasoby:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Razem  

Kontakty:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Razem  

Spotkania:  ☐  ☐ Razem  
Notatki:

DZIEŃ 5.

Zasoby:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Razem  

Kontakty:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Razem  

Spotkania:  ☐  ☐ Razem  
Notatki:

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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FORMULARZ KONTAKTÓW
KONTAKT

Osoba lub firma: 
Telefon: Adres: 
E- mail: Polecił mnie: 
Skontaktowałem się z tą osobą □ Tak □ Nie  Data: 

O CZYM ROZMAWIALIŚMY:

1. 

2. 

3. 
ZADANIA DO WYKONANIA:

1. Wykonaj przed (data): 

2. Wykonaj przed (data): 

3. Wykonaj przed (data): 
NOWE POLECONE KONTAKTY:
1. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 

2. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 

KONTAKT

Osoba lub firma: 
Telefon: Adres: 
E- mail: Polecił mnie: 
Skontaktowałem się z tą osobą □ Tak □ Nie  Data: 
O CZYM ROZMAWIALIŚMY:

1. 

2. 

3. 
ZADANIA DO WYKONANIA:

1. Wykonaj przed (data): 

2. Wykonaj przed (data): 

3. Wykonaj przed (data): 
NOWE POLECONE KONTAKTY:
1. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 

2. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 

1: Jak mam znaleźć właściwą pracę?
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Jak mam przedstawić 
się w przekonywający 

sposób?
Poszukiwanie pracy
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie. Jeśli nie masz materiałów lub 
 filmów, możesz znaleźć je na stronie: srs. lds. org.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy tabelę zobowiązań z imionami członków grupy 

(zobacz poniższy przykład). 

Imię 
członka 

grupy

Użyłem 
 prezentacji „Ja 
w 30 sekund” 
w rozmowie z 
przynajmniej  
20 osobami  

(Podaj liczbę)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze 
(Tak/Nie)

Zdałem 
 sprawozdanie 

 partnerowi 
 (Tak/Nie)

Gloria 28 T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do sali, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Rozdaj kopie listy z danymi kontaktowymi członków grupy (które 

zebrałeś podczas ostatniego spotkania).
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły tele-

fony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy mogła 
kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 1. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na następ-
nej stronie.

NOWE! 

NOWE! 

NOWE! 

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przedyskutuj: Przeczytaj cytat po prawej stronie. W jaki sposób odnosi się to do 
naszej grupy?

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski dla 
tych, którzy dotrzymali wszystkich swoich zobowiązań).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powinniśmy dążyć do dotrzymania 
wszystkich naszych zobowiązań. Jest to jeden z kluczowych nawy-
ków, który posiadają osoby samowystarczalne.
Skoro już stoimy, wyrecytujmy wspólnie nasze myśli przewodnie. 
Przypominają nam one, jaki jest cel spotkań naszej grupy:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego nauczyliście się, dotrzymując waszych zobowiązań? Jak 
możemy pomóc? Naradźmy się wspólnie i pomóżmy sobie nawza-
jem w poszukiwaniu pracy. To będzie najważniejsza dyskusja 
dzisiejszego spotkania!
Czego nauczyliście się, używając w rozmowach z ludźmi prezen-
tacji „Ja w 30 sekund”? Czy ją udoskonaliliście? Czy zapisaliście 
dane osób, z którymi rozmawialiście, i ponownie się z nimi skon-
taktowaliście?
Czy ktoś z was wypróbował Przyspieszone poszukiwanie pracy? 
Jakie były rezultaty?

„Tam, gdzie mierzy się 
dokonania, dosko-
nali się je. Tam, gdzie 
mierzy się dokonania i 
zdaje z nich sprawoz-
danie, poziom dosko-
nalenia wzrasta”.
THOMAS S. MONSON, 
w: Conference Report, 
październik 1970, str. 107

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?

SPRAWOZDANIE
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JAK MAM SKUTECZNIE SIĘ PRZEDSTAWIĆ?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Obejrzyj: „The Interview” [Rozmowa kwalifikacyjna] ( Jeśli nie masz dostępu 
do filmu, przeczytaj informacje na stronie 32).

 Przedyskutuj: Czy myślisz, że te osoby zostały zatrudnione?
Łatwo jest rozpoznać złe odpowiedzi na pytania zadawane pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej! Ale czy nie jest ci czasami trudno 
znaleźć właściwe odpowiedzi na zadawane pytania?

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jak mam przedstawić się w 
przekonywający sposób?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Przygotuj się i używaj dekla-
racji mocy podczas interakcji z osobami należącymi do sieci 
kontaktów.

 Przeczytaj: Podczas ostatniego spotkania omawialiśmy, jak prezentacja „Ja w 30 
sekund” może zwrócić uwagę jako rodzaj wprowadzenia. Naszym 
kolejnym zadaniem będzie dodanie do niej „deklaracji mocy”, które 
przedstawią naszą wartość pracodawcom i innym osobom.
Deklaracje mocy wzmacniają życiorys i rozmowy kwalifikacyjne. 
Pomagają nam rozmawiać z osobami z naszej sieci kontaktów. 
Mogą nam nawet pomóc utrzymać pracę i odnieść sukces.
Zapoznajmy się z czterema kluczowymi elementami deklaracji 
mocy.

CZTERY KLUCZOWE ELEMENTY DEKLARACJI MOCY

Przedstaw wartość, 
umiejętność lub 
mocną stronę.

   

Podaj konkretny 
przykład lub 
osiągnięcie.

   

Przedstaw wyniki.

   

Dopasuj swoją 
wartość do potrzeb 

pracodawcy.

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?

NAUKA
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JAK MAM SFORMUŁOWAĆ DEKLARACJĘ MOCY?
 Przeczytaj: Victoria umówiła się na pięciominutowe spotkanie z poten-

cjalnym pracodawcą. Kiedy zapytano ją o jej doświadczenie w 
marketingu, odpowiedziała używając jednej z wcześniej przygoto-
wanych deklaracji mocy.

DEKLARACJA MOCY VICTORII
1  Jestem kreatywna i skupiam się na osiąganiu rezultatów! Na przykład, 2  kiedy 

pracowałam dla Przedsiębiorstwa Energetycznego ABC, przygotowałam nowy plan 
marketingowy i broszurę, które 3  w bezpośredni sposób wpłynęły na miesięczne 
wyniki sprzedaży, zwiększając je o 5%. Jestem przekonana, że będę w stanie 4  
poprawić wyniki sprzedaży w państwa firmie w ten sam sposób.

1  Przedstawienie umiejętności lub mocnej strony 2  Konkretny przykład 3  Wynik  
4  Dopasowanie do potrzeb

 Przedyskutuj: Jak ta wypowiedź może pomóc Victorii w poszukiwaniu pracy?

 Przeczytaj: Oto kilka przykładów deklaracji mocy byłego misjonarza, wła-
ściciela małej firmy i kobiety, wychowującej dzieci — wszystkie 
te osoby poszukują teraz pracy. Przeczytaj je. Zwróć uwagę, jak 
wszystkie cztery elementy komponują się w całość.

1. UMIEJĘTNOŚĆ 2. PRZYKŁAD  
(Bądź konkretny)

3. WYNIKI  
(Bądź konkretny)

4. DOPASOWANIE 
DO POTRZEB

Potrafię tworzyć i 
 motywować zespół.

Na przykład, kiedy 
byłem pełnoetatowym 
 wolontariuszem dla mojego 
kościoła, powierzono mi zada-
nie prowadzenia grupy ośmiu 
innych wolontariuszy, którzy 
nie byli zjednoczeni w swoich 
celach i nie osiągali ich.

Przeprowadzałem więc z 
nimi szkolenia i poma-
gałem im cenić siebie 
nawzajem, wyznaczać 
sobie cele i je osiągać.

Jestem w stanie nauczyć 
zespoły w państwa 
firmie, jak powinny ze 
sobą współpracować, 
żeby mogły osiągać i 
przekraczać stawiane 
im cele.

Posiadam  doświadczenie 
w rozwiązywaniu 
 problemów.

Na przykład, w naszej 
rodzinnej firmie nie mogli-
śmy doliczyć się ogólnej sumy 
wydatków. Podjąłem się więc 
zadania stworzenia lepszego 
systemu księgowości i śledze-
nia codziennych wydatków.

Przyglądając się naszym 
rachunkom i analizując 
trendy, zorientowaliśmy 
się, że jeden z dostaw-
ców, nie informując nas 
o tym, zawyżał nam 
ceny przy kolejnych 
fakturach.

Będę w stanie zastoso-
wać tego rodzaju umie-
jętności rozwiązywania 
problemów w sytu-
acjach, które stanowią 
dla państwa wyzwanie 
i jestem przekonany, że 
uda mi się znaleźć dobre 
rozwiązanie.

Jestem dobrą 
 organizatorką.

Na przykład, jako wychowu-
jąca dzieci matka koordynuję 
w domu prace domowe i 
obowiązki trójki dzieci.

Zawiadując ich grafi-
kami upewniam się, że 
każde z nich pomyślnie 
skończy szkołę i nauczy 
się pracować.

Będę w stanie użyć 
moich umiejętności 
zarządzania do układa-
nia grafików w państwa 
firmie tak, żeby dotrzy-
mać wszystkich spotkań.

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?
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 Przećwicz: Na tej stronie ułóż kilka swoich deklaracji mocy. Napisz je teraz 
w odpowiednich miejscach. Możesz pracować wspólnie z innym 
członkiem grupy.

1. UMIEJĘTNOŚĆ 2. PRZYKŁAD 
(Bądź konkretny)

3. WYNIKI  
(Bądź konkretny)

4. DOPASOWANIE 
DO POTRZEB

 Przećwicz: Kiedy napiszesz dwie deklaracje mocy, zaprezentuj je na zmianę 
z innym członkiem grupy. Wymawiaj je na głos, aż pewnie się z 
nimi poczujesz. Przed następnym spotkaniem napisz przynajm-
niej pięć deklaracji mocy.

 Przeczytaj: Kiedy będziesz rozmawiać z kimś o ofercie pracy, możesz rozpocząć 
od prezentacji „Ja w 30 sekund”. Może to być pracodawca lub ktoś, 
kogo poprosiłeś o pomoc. Następnie osoba ta zada ci pewnie kilka 
typowych pytań. Udzielając na nie odpowiedzi, powinieneś użyć 
deklaracji mocy. Przed naszym następnym spotkaniem będziesz 
miał okazję do wielokrotnego użycia swoich deklaracji mocy. 

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?
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 Przećwicz: Jako grupa przeczytajcie wspólnie poniższe instrukcje. Kiedy 
skończycie, wykonaj to ćwiczenie. Nie powinno ono zająć więcej 
niż 10 minut.
 1. Niech wszyscy wstaną i znajdą sobie trochę miejsca na szybkie 

ćwiczenie. Każdy z was powinien stać twarzą w twarz z inną 
osobą.

 2. Pierwsza osoba zadaje typowe pytanie:
• Co może mi pan powiedzieć o sobie?
• Dlaczego powinniśmy pana zatrudnić?
• Jaka jest pana najmocniejsza strona?
• Co powinienem powiedzieć o panu naszym klientom?

 3. Druga osoba odpowiada na pytanie, używając deklaracji mocy.
 4. Następnie zamieńcie się rolami. Druga osoba zadaje typowe pyta-

nia, a pierwsza udziela odpowiedzi, używając deklaracji mocy.
 5. Wymieńcie się krótko uwagami: Czy deklaracja posiadała 

wszystkie cztery elementy? Czy była szczera i budziła zaufanie?
 6. Następnie wszyscy zmieniają partnerów i ponownie wykonują 

ćwiczenie. A potem jeszcze raz!
 7. Powtórzcie je tak szybko, jak się da tak, żeby każdy miał okazję 

zaprezentować się cztery razy.

 Przedyskutuj: Czy odpowiadając na pytania, użyłeś deklaracji mocy? Jak inaczej 
można sformułować te pytania? Jakie jeszcze pytania może zadać 
osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną?

ĆWICZENIE DO WYBORU: JAK ZAMIENIĆ TO, CO SŁABE, W MOCNE?

(NIE RÓB TEGO PODCZAS SPOTKANIA).
Jeśli chcesz, możesz w ciągu tygodnia wykonać następujące ćwiczenie:
Możesz używać deklaracji mocy, aby zmienić krępujące pytania w pozytywne możliwości. 
Przestudiuj informacje w części Zasoby na stronie 33.

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?
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KIEDY MAM UŻYWAĆ DEKLARACJI MOCY?
 Przeczytaj: Nasze nowe deklaracje mocy i prezentacja „Ja w 30 sekund” to 

wspaniałe narzędzia. Ale jak mamy znaleźć osoby, które nas wysłu-
chają? Kluczem jest rozmawianie ze wszystkimi otaczającymi nas 
ludźmi. Następnie poproszenie ich, żeby porozmawiali ze swoimi 
osobami kontaktowymi. Na tym polega korzystanie z „sieci kontak-
tów”. Przypomina to trochę posiadanie własnego działu sprzedaży!

 Przećwicz: Przesuń krzesło, żeby porozmawiać z sąsiadem.
 1. Powiedz mu o osobach, z którymi skontaktujesz się przed 

następnym spotkaniem, żeby użyć prezentacji „Ja w 30 sekund” 
i deklaracji mocy. Wypisz tutaj kilka imion i nazwisk:

  

 

 2. Powiedz mu, w jaki sposób rozwiniesz swoją sieć kontaktów, 
żeby zwiększyć ich liczbę. Zapisz swoje pomysły poniżej:

  

 

 Przećwicz: Przed naszym następnym spotkaniem używaj deklaracji mocy w 
rozmowach ze znajomymi i poproś ich, żeby porozmawiali ze swo-
imi znajomymi. Prezentacja „Ja w 30 sekund” i deklaracje mocy 
to dwa wspaniałe sposoby na budowanie twojej sieci kontaktów. 
Twoje poszukiwanie pracy zaczyna nabierać tempa!

ĆWICZENIE DO WYBORU: PRZYSPIESZONE POSZUKIWANIE PRACY

(NIE RÓB TEGO PODCZAS SPOTKANIA).
Jeśli chcesz, możesz po spotkaniu wykonać następujące ćwiczenie:
Aby przyspieszyć, przestudiuj „Przyspieszone poszukiwanie pracy” na stronie 15. Spróbuj — 
15 zasobów, 10 kontaktów, 2 spotkania — każdego dnia!

Ty Twoi znajomi Ich znajomi

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.

  

  

  

  

 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?

„Ale Pan wie wszystko 
od początku i umożli-
wia wykonanie pośród 
ludzi wszystkiego, co 
zamierzył”.
1 NEFI 9:6

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Użyję mocnych wypowiedzi w rozmowie z przynajmniej 20 osobami w tym tygo-
dniu. (Niektóre z nich mogą być kontynuacją rozmów z ludźmi, z którymi skontaktowałeś 
się wcześniej).
   Zakreśl swój cel:   20   30   40

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

ZOBOWIĄZANIE

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W odpowiednich miejscach napisz „Tak” lub „Nie” 
lub odnotuj, ile razy wykonałeś swoje zobowiązanie.

Użyłem 
 deklaracji 

mocy w 
rozmowie z 

przynajmniej 
20 osobami 

(Podaj liczbę)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

 pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj także o zapisaniu osobistych wydatków na końcu bro-
szury Moja ścieżka do samowystarczalności.
Podczas następnego spotkania grupy koordynator narysuje na 
tablicy tabelę zobowiązań (podobną do pokazanej powyżej). Przyj-
dziemy na spotkanie 10 minut przed czasem i zapiszemy na niej 
dokonane postępy.
Wybierz osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora w trakcie 
prezentacji zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego 
spotkania. Przypomnij jej, żeby trzymała się materiału i nie dzieliła 
się dodatkowymi informacjami. ( Jeśli nie wiesz, na czym polega 
rola koordynatora zasady z broszury Moja podstawa, przeczytaj 
informacje podane na stronie 13. i na wewnętrznej stronie okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?
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2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

REKRUTER: Proszę mi o sobie opowiedzieć.
KANDYDAT 1: To znaczy o tym, co lubię 
robić? Tak naprawdę to niewiele. Nie mam 
żadnych zainteresowań ani hobby. Prak-
tycznie nic mnie nie pasjonuje.
KANDYDAT 2: Cóż, … no więc…
KANDYDAT 3: Z przyjemnością. Jak 
widzisz, spędzam dużo czasu na siłowni. 
Powinienem też chodzić na spotkania, 
które mają pomóc mi kontrolować agresję.  
Ale kto ma na to ochotę? Wiesz, o co mi 
chodzi?
KANDYDAT 1: Czy o tym, jakim jestem 
pracownikiem? Tak naprawdę to nie utrzy-
muję pracy wystarczająco długo, żeby się 
na ten temat wypowiedzieć. Szybko się nią 
nudzę i przestaję do niej przychodzić. Chyba 
nie powinienem mówić takich rzeczy…
KANDYDAT 2: No tak…
KANDYDAT 3: To znaczy, facet, który pro-
wadzi te spotkania, jest… Powinno mu się 
dokopać. To kto będzie moim szefem? Ty? 
Ale ty nie jesteś typem, który bez przerwy 
sprawdza, czy ludzie się nie obijają, co? 
Nie jesteśmy przecież dziećmi, nie? Mój 
ostatni szef tak robił i wcale mi się to nie 
podobało.
REKRUTER: Dlaczego powinniśmy pana 
zatrudnić?

KANDYDAT 2: Powinniście mnie zatrud-
nić, bo… no, bo…
KANDYDAT 1: No, bo potrzebuję pracy. 
Wydawało mi się, że moja mama wczo-
raj z wami na ten temat rozmawiała. 
Powiedziała wam przecież, że powinienem 
znaleźć sobie pracę, prawda?
KANDYDAT 3: Błędem było by mnie nie 
zatrudnić. Wchodząc zauważyłem, że 
musicie tutaj dużo zmienić. To cud, że 
nadal istniejecie. Mogę to wszystko dla was 
naprawić. No właśnie. Jeszcze mi podzię-
kujecie, że wam uratowałem firmę.
KANDYDAT 2: Bo… no, bo…
REKRUTER: Jaka jest pana najsłabsza 
strona?
KANDYDAT 3: Nie mam żadnych słabych 
stron. A pana? Naprawdę, nie lubię takich 
pytań.
KANDYDAT 2: Najsłabsza strona? No 
cóż…
KANDYDAT 1: No… lubię kraść. To 
znaczy, nie kraść. Tak naprawdę to nic 
nie ukradłem. To długa historia. Miałem 
zamiar to zwrócić. Myślałem, że szef 
pozwoli mi to na jakiś czas pożyczyć.

Wróć na stronę 24.

Zasoby
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JAK MAM ZAMIENIĆ TO, CO SŁABE, W MOCNE?  
(ĆWICZENIE DO WYBORU)
 Przedyskutuj: Jak powinieneś odpowiedzieć na pytanie: „Jaka jest pana najsłab-

sza strona?” Przeczytaj odpowiedź Glorii.

„Staram się pracować nad umiejętnością produktywnego wykorzystania mojego czasu w pracy. 
Znalazłam kalendarz, który mi bardzo pomaga i codziennie go używam. Ostatnio, pomimo wielu 
konkurujących ze sobą priorytetów, udało mi się przeprowadzić na czas dużą wyprzedaż”.

 Przeczytaj: Zwróć uwagę na to, że Gloria:
• Opowiedziała o swojej słabej stronie, która jest charaktery-

styczna dla wielu osób.
• Dokładnie opisała, jak sobie z nią radzi.
• Podzieliła się informacjami z deklaracji mocy.

 Przećwicz: Przećwicz to z członkiem rodziny lub przyjacielem. Niech zada 
ci kłopotliwe pytanie. Odpowiedz na nie, mówiąc o swojej słabej 
stronie, która jest charakterystyczna dla wielu osób. Opisz, jak 
sobie z nią poradziłeś. Podziel się informacjami z deklaracji mocy.

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?
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NOTATKI
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2: Jak mam przedstawić się w przekonywający sposób?



3
Jak mam uzyskać 

dostęp do „ukrytego” 
rynku pracy?

Poszukiwanie pracy
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię członka 
grupy

Użyłem 
deklaracji 

mocy w 
rozmowie z 

przynajmniej 
20 osobami 

(Podaj liczbę)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie 
 (Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
 sprawozdanie 

partnerowi  
(Tak/Nie)

Gloria 32 T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły tele-

fony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy mogła 
kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 3. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego nauczyliście się, używając w rozmowach z ludźmi deklaracji 
mocy? Czy je udoskonaliliście? Czy zapisaliście dane osób, z któ-
rymi się skontaktowaliście, i ponownie z nimi porozmawialiście?
Czy ktoś z was wypróbował Przyśpieszone poszukiwanie pracy? 
Jakie były rezultaty?

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?

SPRAWOZDANIE
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CO TO JEST „UKRYTY” RYNEK PRACY?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Obejrzyj: „Look Where There Is Less Competition” [Dowiedz się, gdzie jest 
mniejsza konkurencja] ( Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj 
tekst na stronie 48.

 Przeczytaj: Przeczytajmy wspólnie opisy na poniższej ilustracji. Ryby to oferty 
pracy. Zwróć uwagę na to, gdzie jest ich najwięcej.

 Przedyskutuj: Która osoba będzie w stanie złowić ich najwięcej? Zakreśl ją. Gdzie 
znajduje się „ukryty” rynek pracy?

 Przeczytaj: Ukryty rynek pracy charakteryzuje się większymi możliwościami 
niż rynek tradycyjny. Gdzie szukamy pracy? Gdzie powinniśmy jej 
szukać?

Oferty pracy w 
gazetach lub w 
Internecie

Wszyscy o nich 
wiedzą — wysoka 
konkurencja

Oferty pracy 
dostępne w 
 państwowych 
lub prywatnych 
 urzędach pracy

Wiele osób o nich 
wie — średnia 
konkurencja

Firmy planują obsa-
dzić stanowiska, 
na które mogą nie 
prowadzić rekrutacji

Niewiele osób o 
tym wie — niska 
konkurencja

Nieogłoszone 
jeszcze oferty pracy 
lub oferty dostępne 
jedynie poprzez 
kontakty znajomych

Nikt o nich nie 
wie — brak 
konkurencji

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?

NAUKA
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 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jak mam uzyskać dostęp do 
„ukrytego” rynku pracy?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Spotkać się bezpośrednio z 
potencjalnymi pracodawcami.

Podczas dzisiejszego spotkania nauczymy się i przećwiczymy 
umiejętności, które pomogą nam odpowiedzieć na to pytanie i 
wykonać to niezbędne zadanie.

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ „UKRYTY” RYNEK PRACY?
 Obejrzyj: „Most Productive Sources” [Najbardziej produktywne źródła] ( Jeśli 

nie masz dostępu do filmu, przeczytaj informacje na stronie 48.

 Przeczytaj: Niektóre metody poszukiwania pracy są skuteczniejsze od innych. 
W niektórych krajach liczba osób, którym udaje się znaleźć pracę 
przy pomocy konkretnych metod, może wyglądać podobnie jak 
na poniższej ilustracji. Sytuacja w twoim kraju może przedstawiać 
się inaczej.

 Przećwicz: Przedyskutuj z grupą odpowiedzi na następujące pytania:
 1. Według tej ilustracji, jakiej metody używa większość ludzi, żeby 

znaleźć pracę?
 2. Jaka metoda jest najbardziej skuteczna w poszukiwaniu pracy?

METODA GDZIE LUDZIE 
SZUKAJĄ PRACY

GDZIE LUDZIE 
ZNAJDUJĄ PRACĘ

Ogłoszenia/Internet 65% 14%

Państwowe lub  prywatne 
urzędy pracy 27% 21%

Bezpośredni kontakt  
z firmami 3% 30%

Słowo mówione  
(bezpośrednie kontakty 

lub rekomendacje)
5% 35%

Tutaj znajduje się 
„ukryty” rynek 
pracy. Skup tutaj 
swoje wysiłki, a 
unikniesz 92% 
konkurencji!

Ale nie ignoruj 
tych opcji, bo 
możesz pominąć 
35% ofert 
pracy!

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?
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JAK MAM UZYSKAĆ DOSTĘP DO UKRYTEGO RYNKU 
PRACY?
 Przeczytaj: Posiadamy już klucze do tego ukrytego rynku pracy! Polegają one 

na bezpośrednich kontaktach. A najlepsze bezpośrednie kontakty 
uzyskujemy, używając (1) prezentacji „Ja w 30 sekund” i (2) dekla-
racji mocy w ramach (3) rosnącej sieci naszych kontaktów. Zgod-
nie z tym, czego dowiedzieliśmy się podczas naszego ostatniego 
spotkania, do sieci naszych kontaktów zaliczają się nasi znajomi i 
znajomi naszych znajomych.

 Obejrzyj: „Building Your Network” [Budowanie sieci kontaktów] ( Jeśli nie 
masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 49).

 Przedyskutuj: Czy użyłeś prezentacji „Ja w 30 sekund” i deklaracji mocy od czasu 
naszego ostatniego spotkania? Czy poprosiłeś swoje osoby kontak-
towe, żeby porozmawiały w twoim imieniu ze swoimi znajomymi?

Ty Twoi znajomi Ich znajomi

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?
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 Przećwicz: Nasza grupa jest dla nas pierwszym źródłem sieci kontaktów. 
Zacznijmy teraz poszerzać naszą sieć! Przeczytaj poniższe informa-
cje i weź się do pracy:
 1. Wstań i odwróć się do sąsiada.
 2. Użyj w rozmowie prezentacji „Ja w 30 sekund”, a na koniec 

zadaj te dwa pytania: „Który z twoich znajomych mógłby 
pomóc mi nawiązać nowe kontakty?”, „Czy mógłbyś z nim 
porozmawiać i poprosić go o ppomoc?”.

 3. Wpisz te osoby kontaktowe na listę sieci kontaktów na następ-
nej stronie i poproś sąsiada, żeby zastanowił się, czy może podać 
ci więcej nazwisk przed następnym spotkaniem.

 4. Następnie zamieńcie się rolami i wykonajcie to ćwiczenie 
 jeszcze raz.

 5. Przemieszczaj się po sali i powtórz to ćwiczenie z innymi 
 członkami grupy.

 6. Na następnej stronie zapisz tyle kontaktów, ile jesteś w stanie 
uzyskać.

 7. Po zakończeniu spotkania powtórz to ćwiczenie z innymi 
 osobami.

 8. W kolumnie Priorytety ponumeruj wszystkie kontakty od  
1 do 20.

Wskazówki doty-
czące korzystania z 
sieci kontaktów
 1.  Proś osoby 

kontaktowe o wska-
zówki, informacje i 
pomysły dotyczące 
zatrudnienia.

 2.  Zawsze 
proś o kolejne 
rekomendacje.

 3.  Prowadź 
dokładne notatki i 
ponownie rozma-
wiaj z osobami, z 
którymi się wcześniej 
kontaktowałeś.

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?



42

LISTA SIECI KONTAKTÓW

Imię i nazwisko Dane kontaktowe  
(number telefonu, adres, e- mail) Priorytet

 Przeczytaj: Przed naszym następnym spotkaniem skontaktujemy się z tymi 
osobami oraz ze wszystkimi naszymi znajomymi i z ich znajo-
mymi. Będziemy ciągle dodawać nazwiska do listy. Kontaktując się 
z tymi osobami, będziemy używać deklaracji mocy, żeby przedsta-
wić im wszystko, co możemy dla nich zrobić!
Możemy porozmawiać z tymi i z wieloma innymi osobami!
• Przyjaciele
• Krewni
• Sąsiedzi

• Członkowie Kościoła
• Osoby, z którymi uprawiamy sport
• Dawni koledzy z pracy

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?
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CO MAM ZROBIĆ, ŻEBY SPOTKAĆ SIĘ Z MANAGERAMI, 
KTÓRZY ZATRUDNIAJĄ PRACOWNIKÓW?
 Przeczytaj: Korzystanie z sieci kontaktów może poprowadzić nas do firm, 

które prowadzą rekrutację, ale musimy znaleźć osobę, która podej-
muje decyzje o zatrudnieniu.

 Przećwicz: Wykonajmy następujące ćwiczenie jako grupa.
 1. Wyznacz jedną osobę do odegrania roli kandydatki poszukują-

cej pracy. Powinna ona być gotowa do użycia podczas rozmowy 
z pracodawcą prezentacji „Ja w 30 sekund” i deklaracji mocy.

 2. Niech dwie kolejne osoby odegrają rolę pracowników: pracow-
nika 1 i pracownika 2.

 3. Niech kolejna osoba będzie managerem.
 4. Poproś wszystkie cztery osoby o powstanie. Koordynator czyta 

wprowadzenie do scenki, a pozostałe osoby czytają swoje role.
Koordynator: Poszukująca pracy kandydatka wchodzi do sklepu 
lub biura, w których chciałaby pracować i zaczyna rozmawiać z 
pierwszą napotkaną osobą.
Kandydatka: Dzień dobry. Kto jest teraz dyżurnym managerem?
Pracownik 1: Pan Valenzuela, ale nie wiem, gdzie on jest w tej 
chwili. Może pani porozmawiać z jego asystentem.
Kandydatka: Dziękuję. [Zwraca się do pracownika 2].
Kandydatka: Dzień dobry. Czy może mi pan powiedzieć, gdzie 
mogę znaleźć pana Valenzuelę?
Pracownik 2: Pan Valenzuela wyszedł na chwilę,  ale powinien 
zaraz wrócić. O, już jest.
Kandydatka: Ach tak. Dziękuję. [Zwraca się do pana Valenzueli].
Kandydatka: Dzień dobry panu. Nazywam się ________ [imię 
i nazwisko]. [Używa prezentacji „Ja w 30 sekund” i na koniec 
zadaje pytanie]. W jaki sposób ktoś z moimi umiejętnościami 
mógłby pomóc w pana firmie?
Manager: W zasadzie zaczynamy szukać takiej osoby. Mam tylko 
chwilę czasu. Proszę mi szybko o sobie opowiedzieć.
Kandydatka: [Podaje odpowiednią deklarację mocy]. Zdaję sobie 
sprawę, że jest pan teraz zajęty. Kiedy moglibyśmy się spotkać, 
żeby dłużej porozmawiać? Czy bardziej odpowiada panu dzisiej-
sze popołudnie czy może jutro?

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?
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 Przedyskutuj: Co kandydatka może powiedzieć, jeśli manager powie „nie”, 
poprosi ją, żeby „przyszła później” lub „wypełniła aplikację”?

 Przeczytaj: Będziemy musieli dostosować się do każdej sytuacji.

 Przećwicz: Wstańcie i podzielcie się na czteroosobowe grupy. Powtarzajcie 
scenkę, aż wszyscy członkowie grupy będą mieli możliwość ode-
grania roli kandydata.

 Przeczytaj: Posiadamy teraz kilka potężnych narzędzi, których możemy uży-
wać w kontaktach z ludźmi: prezentacja „Ja w 30 sekund”, deklara-
cje mocy i spotkanie z managerem. Na stronie 33 możesz również 
nauczyć się, jak zmieniać to, co słabe, w mocne.

 Przedyskutuj: W jaki sposób użyjesz tych narzędzi do odbywania produktyw-
nych spotkań przed następnymi zajęciami?

 Przećwicz: Przejdź do strony 50 i po kolei przeczytaj z grupą, jak należy 
sprawdzać postępy w poszukiwaniu pracy. Następnie wróć do 
tego miejsca.

Kandydat
Pracownik 1

Pracownik 2
Manager

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.

  

  

  

  

 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?

„Zaufaj Panu z całego 
swojego serca i nie 
polegaj na własnym 
rozumie! Pamiętaj o 
Nim na wszystkich 
swoich drogach, a 
On prostować będzie 
twoje ścieżki!”.
KS. PRZYP. SALOMONA 
3:5–6

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Użyję prezentacji „Ja w 30 sekund” i deklaracji mocy w rozmowie z przynajmniej 
30 znajomymi i z ich znajomymi (z siecią moich kontaktów). (Zanotuj rozmowy 
z osobami, z którymi będziesz się kontaktować, na stronach 50–51. Niektóre z nich 
powinny być kontynuacją rozmów z ludźmi, z którymi skontaktowałeś się wcześniej).
   Zakreśl swój cel:   30   40   50

Będę pracować z osobami kontaktowymi i dążyć do spotkania się z managerem, 
żeby odbyć przynajmniej 10 bezpośrednich spotkań z potencjalnymi pracodaw-
cami. (Zanotuj rozmowy z osobami, z którymi będziesz się kontaktować, na stronach 50–51.
   Zakreśl swój cel:   10   15   20

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W odpowiednich miejscach napisz „Tak” lub „Nie” 
lub odnotuj, ile razy wykonałeś swoje zobowiązanie.

Skontakto-
wałem się z 

przynajmniej 
30 osobami 
z mojej sieci 
kontaktów 

(Podaj liczbę)

Spotkałem 
się z przy-

najmniej 10 
potencjalnymi 
 pracodawcami  
(Podaj liczbę)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie 
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

 pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj także o zapisaniu osobistych wydatków na końcu bro-
szury Moja ścieżka do samowystarczalności.
Wybierz osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora w trakcie 
prezentacji zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego 
spotkania. ( Jeśli nie wiesz, na czym polega rola koordynatora 
zasady z broszury Moja podstawa, przeczytaj informacje podane na 
stronie 13. i na wewnętrznej stronie okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?
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DOWIEDZ SIĘ, GDZIE JEST MNIEJSZA KONKURENCJA
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

KWAME: Ojej. Ponad 200 osób złożyło 
podanie o pracę, którą chciałem dostać. 
Nawet nie mam szans!
KOFI: Kwame, pamiętasz to miejsce, gdzie 
łowiliśmy ryby, jak byliśmy mali?
KWAME: Tak. To było bardzo dobre miej-
sce, ukryte za drzewami. Wcale nie było 
go widać. Ale teraz wszyscy o nim wiedzą. 

Są tam takie tłumy, że trudno cokolwiek 
złapać.
KOFI: To dlaczego, jak szukasz pracy, to 
idziesz „łowić ryby” tam, gdzie wszyscy? 
Może powinieneś dowiedzieć się, gdzie jest 
mniejsza konkurencja. Odnoszę wrażenie, 
że pomijasz ukryty rynek pracy. Zarzuć 
wędkę tam, gdzie są ryby!
Wróć na stronę 38.

NAJBARDZIEJ PRODUKTYWNE ŹRÓDŁA
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

KOFI: Przyniosłem ci gazetę.
KWAME: Nie patrzę już na ogłoszenia w 
gazetach, zapomniałeś? Zarzucam wędkę 
tam, gdzie jest mniejsza konkurencja.
KOFI: Bardzo dobrze. Musisz się skupiać 
na najbardziej produktywnych źródłach. W 

gazecie mają jednak sporo dobrych ogłoszeń 
o pracę. Musimy wykorzystać wszystkie 
opcje. To tylko kwestia poświęcenia odpo-
wiedniej ilości czasu na szukanie wśród 
najbardziej produktywnych źródeł.
Wróć na stronę 39.

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?

Zasoby
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BUDOWANIE SIECI KONTAKTÓW
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

KWAME: Próbuję skontaktować się z 10 
osobami dziennie, ale coraz trudniej mi 
znaleźć nowe osoby do skontaktowania.
KOFI: Obserwuję cię od kilku dni i mam 
wrażenie, że starasz się wszystko robić na 
własną rękę. Przecież wiesz, że osiągniesz 
lepsze rezultaty, jeśli część czasu poświęcisz 
na budowanie sieci kontaktów.
KWAME: Budowanie sieci kontaktów?
KOFI: Oczywiście. Powinieneś zbudować 
sobie sieć kontaktów, czyli grupę osób, 
które będą cię informować o pojawiających 
się możliwościach zatrudnienia. Trochę 
czasu powinieneś poświęcić na pomaganie 
innym ludziom, a być może oni pomogą 
również tobie.
KWAME: Wiele razy rozmawiałem ze 
wszystkimi znajomymi.
KOFI: Dobrze. Ale twoja sieć kontaktów 
nie musi składać się tylko ze znajomych. 
Muszą znajdować się w niej również osoby, 
które oni znają. Poproś znajomych, żeby 
zapoznali cię ze swoimi znajomymi.

KWAME: No tak, ale o czym mam rozma-
wiać z tymi ludźmi? Przecież ich nie znam. 
To nie to samo, co rozmowa ze znajomymi. 
Od czego powinienem zacząć?
KOFI: Najpierw zapytaj znajomych, czy 
znają kogoś, kto (1) posiada informacje na 
temat kariery, którą sobie wybrałeś, (2) ma 
wpływ na rekrutację lub (3) po prostu ma 
dużo kontaktów. Twoja sieć kontaktów 
urośnie w ten sposób o wiele bardziej i 
szybciej. I łatwiej będzie ci dowiedzieć się o 
możliwościach zatrudnienia dzięki infor-
macjom od osób z sieci. Pomogą ci znaleźć 
ukryty rynek pracy.
KWAME: Ale co ja mam im powiedzieć?
KOFI: Nie chodzi o to, co im powiesz, 
ale jak to zrobisz. Chodzi o to, jak siebie 
zaprezentujesz. Ćwicz prezentację „Ja w 
30 sekund” i swoje deklaracje mocy, a na 
pewno zrobisz dobre wrażenie.
KWAME: No dobrze. Może to naprawdę 
otworzy przede mną jakieś nowe możliwości.
Wróć na stronę 40.

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?
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ZAPISUJ SWOJE WYSIŁKI
Przed następnym spotkaniem wypisz dane kontaktowe przynajmniej 30 osób, które 
znalazłeś dzięki swojej sieci kontaktów. Powinno to umożliwić ci bezpośrednie spo-
tkanie się z przynajmniej 10 potencjalnymi pracodawcami.

Przeglądaj ogłoszenia w gazetach i w Internecie oraz odwiedź centrum samowystar-
czalności. Pamiętaj jednak, gdzie można znaleźć zatrudnienie — na ukrytym rynku 
pracy! Poświęcaj większość swojego czasu i wysiłków na bezpośrednie rozmowy z 
firmami i spotkania z osobami, które znalazłeś dzięki swojej sieci kontaktów.

Możesz zapisać dane tych osób i odbyte spotkania w poniższej tabeli (zobacz przy-
kład). Notatki ze spotkań przechowuj w Formularzu kontaktów, który znajduje się 
na następnej stronie lub w oddzielnym notatniku.

OGŁOSZENIA/
INTERNET

PAŃSTWOWE I 
PRYWATNE URZĘDY 

PRACY

BEZPOŚREDNI 
KONTAKT Z FIRMAMI

BEZPOŚREDNIE 
SPOTKANIA Z 

LUDŹMI, KTÓRYCH 
ZNALAZŁEŚ DZIĘKI 
SIECI KONTAKTÓW

1. Wypełniłem aplikację 
 internetową dla firmy zaj-
mującej się księgowością

2.

3.

4.

5.

1. Wysłałem kartkę z 
 podziękowaniem Glorii z 
urzędu pracy

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Ponowne spotkanie 
z Michaelem z firmy 
 księgowej

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Spotkałem się z Jose w 
firmie Toro

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?
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FORMULARZ KONTAKTÓW
KONTAKT

Osoba lub firma: 

Telefon: Adres: 

E- mail: Polecił mnie: 

Skontaktowałem się z tą osobą □ Tak □ Nie  Data: 

O CZYM ROZMAWIALIŚMY:

1. 

2. 

3. 
ZADANIA DO WYKONANIA:

1. Wykonaj przed (data): 

2. Wykonaj przed (data): 

3. Wykonaj przed (data): 
NOWE POLECONE OSOBY:
1. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 

2. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 

KONTAKT

Osoba lub firma: 

Telefon: Adres: 

E- mail: Polecił mnie: 

Skontaktowałem się z tą osobą □ Tak □ Nie  Data: 

O CZYM ROZMAWIALIŚMY:

1. 

2. 

3. 
ZADANIA DO WYKONANIA:

1. Wykonaj przed (data): 

2. Wykonaj przed (data): 

3. Wykonaj przed (data): 
NOWE POLECONE OSOBY:
1. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 

2. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?
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NOTATKI
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3: Jak mam uzyskać dostęp do „ukrytego” rynku pracy?



4
Jak mam się 

wyróżnić jako 
idealny kandydat?

Poszukiwanie pracy
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4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?

DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię członka 
grupy

Skontakto-
wałem się z 

przynajmniej 
30 osobami 
z mojej sieci 
kontaktów 

(Podaj liczbę)

 Spotkałem się 
z  przynajmniej 

10 poten-
cjalnymi 

 pracodawcami  
(Podaj liczbę)

Ćwiczyłem 
zasadę z 
 broszury 

Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze 
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi  
(Tak/Nie)

Gloria 35 12 T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły tele-

fony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy mogła 
kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 4. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.
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4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?

SPRAWOZDANIE

CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego nauczyliście się, kontaktując się z osobami ze swojej sieci 
kontaktów? Czy spotkaliście się z osobami, które prowadzą rekru-
tację? Czy zapisaliście dane osób, z którymi się skontaktowaliście, 
i ponownie z nimi porozmawialiście?
Czy ktoś z was wypróbował Przyspieszone poszukiwanie pracy? 
Jakie były rezultaty?



56

JAK MAM SIĘ WYRÓŻNIĆ JAKO IDEALNY KANDYDAT?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Obejrzyj: „What Is He Looking For? Part I” [Czego on szuka? Część 1] ( Jeśli 
nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 66).

 Przedyskutuj: Czego pracodawcy chcą się dowiedzieć podczas rozmów kwalifika-
cyjnych lub z aplikacji? Co się stanie, jeśli twoje odpowiedzi będą 
wyróżniać cię jako idealnego kandydata?

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jak mam się wyróżnić jako ide-
alny kandydat?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Podawaj wspaniałe odpowiedzi 
na rozmowach kwalifikacyjnych i w aplikacjach.

Podczas dzisiejszego spotkania nauczymy się odpowiadać na 
pytania zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych tak, żebyśmy 
wyróżniali się spośród pozostałych kandydatów!

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?

NAUKA



57

W JAKI SPOSÓB MAM PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY 
KWALIFIKACYJNEJ?
 Przeczytaj: Czy obawiamy się rozmów kwalifikacyjnych? Czy zastanawiamy 

się, jakie pytania zadadzą nam rekrutujący i czego tak naprawdę 
chcą się dowiedzieć?
Możemy je poznać. Większość rekruterów zadaje podobne pyta-
nia. Jako grupa przeczytajmy po kolei informacje zawarte w 
poniższej tabeli.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA CO CHCE USŁYSZEĆ REKRUTER
NARZĘDZIA DO 

UDZIELANIA 
ODPOWIEDZI

Co może mi pani powiedzieć o sobie? Czy dobrze się wypowiada? Czy jest 
 przygotowana? „Ja w 30 sekund”

Jakie są pana mocne strony? Czy jego doświadczenie pokrywa się z 
naszymi potrzebami? Deklaracja mocy

Dlaczego chce pani dla nas pracować? Czy ma wyraźnie określony cel? Deklaracja mocy

Jakie miał pan zdanie o swoim ostatnim 
przełożonym? Czy szanuje przywódców? Deklaracja mocy

Jak reaguje pan na stres? Czy bierze odpowiedzialność za problemy? Deklaracja mocy

Jakich pan oczekuje zarobków? Czy jego oczekiwania są rozsądne? Odpowiadaj zadając 
pytanie

 Obejrzyj: „What Is He Looking For? Part II” [Czego on szuka? Część 2] 
Zatrzymaj film i wykonaj polecenia. ( Jeśli nie masz dostępu do 
filmu, przeczytaj tekst na stronach 67–68).

 Przedyskutuj: W jakich sytuacjach prezentacja „Ja w 30 sekund” przydaje się na 
rozmowach kwalifikacyjnych? W jakich sytuacjach powinniśmy 
używać deklaracji mocy? Czy zwróciłeś uwagę na to, jak zmienić 
to, co słabe, w mocne?

 Przećwicz: W ciągu najbliższych sześciu do siedmiu minut wykonaj następu-
jące „przyspieszone ćwiczenie”.
• Wstań i podejdź do jednego z członków grupy.
• Jeden z was będzie odgrywał rolę pracodawcy i będzie zadawać 

pytania z tabeli.
• Druga osoba odegra rolę kandydata i będzie udzielać na nie 

odpowiedzi, korzystając z odpowiednich narzędzi.
• Następnie zamieńcie się rolami i spróbujcie jeszcze raz. Podziel-

cie się pomocnymi spostrzeżeniami!
• Kiedy oboje odegracie już obie role, znajdź sobie nowego part-

nera. Powtarzaj to ćwiczenie aż do chwili, kiedy upłynie prze-
znaczony na nie czas.

Po spotkaniu ćwicz z rodziną lub przyjaciółmi. Dodatkowe pytania 
znajdują się w tabeli na stronie 69.

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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JAK MAM ODPOWIADAĆ PYTANIEM NA PYTANIE?
 Przeczytaj: Co mamy zrobić, jeśli nie jesteśmy pewni, co rekruter chce usły-

szeć? Albo jeśli potrzebujemy więcej informacji? Czasami możemy 
udzielić odpowiedzi, zadając pytanie.

 Przeczytaj: Przyjrzyjmy się dwóm często zadawanym pytaniom. Przeczytamy 
pytania, a potem informacje podane po jego prawej stronie.

CZĘSTO 
ZADAWANE 

PYTANIA

CO CHCE USŁYSZEĆ 
REKRUTER

NARZĘDZIA DO 
UDZIELANIA 
ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZ, 
ZADAJĄC PYTANIE

Jakiego oczekuje pan 
wynagrodzenia?

Czy jest wystarczająco pewny siebie, 
żeby podjąć się negocjacji?

Odpowiedz, zadając 
pytanie

Jakiej wysokości zarobków mogę 
oczekiwać w państwa firmie za 
pracę na tym stanowisku?

Czy ma pani do nas 
pytania?

Czy rozumie, na czym polega praca 
na tym stanowisku?

Odpowiedz, zadając 
pytanie

Jakie są największe korzyści 
wynikające z zatrudnienia w 
państwa firmie?

 Przedyskutuj: W jakiej sytuacji dobrze jest odpowiedzieć pytaniem na pytanie? W 
jakich sytuacjach to nie jest dobry pomysł? Jak możesz się przygoto-
wać do zadawania dobrych pytań na rozmowach kwalifikacyjnych?

 Przeczytaj: Przed rozmową kwalifikacyjną musimy zapoznać się z przyszłym 
pracodawcą i przygotować się do zadawania odpowiednich pytań. 
Możemy również przygotować się do zadania pytania na zakoń-
czenie prezentacji „Ja w 30 sekund” lub po deklaracji mocy. Na 
przykład: „O jakich innych umiejętnościach chcieliby państwo 
jeszcze porozmawiać?”.
Dobre pytania pomagają w nawiązaniu dobrej rozmowy!

Jestem bardzo 
zainteresowany 
państwa 
produktem. Jakiego 
sposobu produkcji 
używacie państwo?

ĆWICZENIE DO WYBORU: JAK MAM NEGOCJOWAĆ WARUNKI 
ZATRUDNIENIA, KTÓRE ZASPOKOJĄ MOJE POTRZEBY?

(NIE RÓB TEGO PODCZAS SPOTKANIA).
Jeśli chcesz, możesz wykonać to ćwiczenie przed naszym następnym spotkaniem. Jednym z 
ważnych elementów rozmowy kwalifikacyjnej jest negocjowanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej na ten temat, poświęć trochę czasu na przejrzenie rozdziału „Jak mam negocjować 
warunki zatrudnienia, które zaspokoją moje potrzeby?” na stronach 70–72 w części Zasoby. 
Dyskutuj i ćwicz z rodziną

Ty Rekruter

Cieszę się, że to 
pana interesuje! 
Zaczynamy od 
zebrania surowców. 
Następnie…

Wskazówka:
Naucz się, kiedy 
powinieneś zadawać 
pytania i kiedy nie 
powinieneś tego robić. 
Nie przesadzaj z udzie-
laniem odpowiedzi, 
zadając pytania.
Bądź wyczulony na 
uczucia rekrutera. Nie 
rób wrażenia osoby 
zbyt agresywnej.

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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JAKIE MAM MIEĆ NASTAWIENIE I JAK POWINIENEM 
WYGLĄDAĆ?
 Przećwicz: Niech wszyscy wstaną i trzy razy powtórzą razem następujące 

zdanie:
Mamy tylko jedną szansę na zrobienie dobrego wrażenia!

 Przedyskutuj: Co to dla ciebie oznacza, kiedy starasz się „wyróżnić”?

 Przećwicz: Przestaw swoje krzesło, żebyś mógł pracować z innym członkiem 
grupy. Przeczytajcie sobie razem zawartość poniższej tabeli. Zdecy-
duj, co możesz poprawić, żeby pokazać swoją najlepszą stronę 

WSKAZÓWKI DLA OSIĄGNIĘCIA SUKCESU

Nastawienie • Módl się o pomoc i spokój.
• Bądź uprzejmy i okazuj szacunek.
• Nie spóźniaj się.
• Okazuj zainteresowanie firmą i osobą, która przeprowadza z tobą rozmowę.
• Miej uśmiech na twarzy i bądź miły.
• Okazuj pewność siebie.
• Wyraźnie się wypowiadaj.

Wygląd • Wyglądaj schludnie: miej czystą twarz, ręce i paznokcie.
• Używaj umiarkowanego makijażu (kobiety).
• Miej klasyczną fryzurę.
• Ładnie pachnij.
• Bądź ogolony lub miej zadbany zarost (mężczyźni).
• Wyglądaj profesjonalnie.

Ubiór • Miej na sobie czyste, niepodarte ubranie (ubranie nie musi być drogie).
• Wyprasuj ubranie.
• Ubierz się o stopień lepiej niż chodzisz ubrany do pracy:

◦ Jeśli do pracy ubierasz się w dżinsy i podkoszulek, załóż wyjściowe spodnie i 
ładniejszą koszulę.

◦ Jeśli nosisz do pracy ładniejsze koszule, załóż też krawat (mężczyźni) lub 
 ładniejszą bluzkę (kobiety).

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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JAK MAM WYPEŁNIAĆ APLIKACJE O PRACĘ?
 Przeczytaj: Większość czasu powinniśmy poświęcać na bezpośrednie kontakty 

i rozmowy kwalifikacyjne, które udało nam się zaaranżować dzięki 
naszej sieci kontaktów. Najprawdopodobniej będziemy musieli 
jednak wypełnić także wydrukowane lub elektroniczne aplikacje. 
Aplikacja o pracę to jak rozmowa kwalifikacyjna na papierze.

 Przećwicz: Wybierz dwóch innych członków grupy. Wspólnie wypełnijcie 
aplikację, która znajduje się na dwóch następnych stronach. 
Następnie przeczytajcie poniższe informacje i przedyskutujcie, jak 
możecie poprawić wypełnioną aplikację. Po spotkaniu przejrzyj 
informacje na stronach 73–75.

ELEMENT 
APLIKACJI

NA CO REKRUTER  
ZWRACA UWAGĘ NARZĘDZIA I WSKAZÓWKI

Dane osobowe
Czy jest coś, co ją dyskwalifikuje (na przykład 
popełnione przestępstwo lub innego rodzaju 
problem)?

Odpowiedz na wszystkie pytania.
Użyj informacji z prezentacji „Ja w 30 sekund”.
Bądź uczciwy i unikaj niepotrzebnych szczegółów.

Wykształcenie Czy posiada konieczną wiedzę?

Jeśli to możliwe, zacznij od najwyższego 
dyplomu i cofaj się.
Wypisz wszystkie rodzaje szkoleń i certyfikatów.
Dodaj informacje z deklaracji mocy.

Historia 
 zatrudnienia Czy posiada odpowiednie doświadczenie?

Jeśli to możliwe, zacznij od ostatniej pracy i cofaj 
się w czasie.
Staraj się unikać pustych przedziałów czasu lub 
wyjaśniaj je.
Użyj informacji z deklaracji mocy.

Referencje Czy zawierają wystarczająco dużo informacji, 
żeby skontaktować się z daną osobą?

Miej przygotowane referencje przynajmniej od 
jednej osoby (najpierw ją o nie poproś) na temat 
twojego charakteru (uczciwości, itd) i kolejne na 
temat twoich umiejętności i wyników.

Nagrody i 
 wyróżnienia Czy posiada szczególne umiejętności?

Jeśli to możliwe, zacznij od najważniejszych i 
potem wymień te mniej istotne.
Dodaj informacje z deklaracji mocy.

Ogólne Czy aplikacja jest przejrzysta i starannie 
 wypełniona?

Użyj starannego charakteru pisma.
Postaraj się, żeby aplikacja miała estetyczny 
wygląd.

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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APLIKACJA O PRACĘ

Imię i nazwisko:    Data:  

Adres:  

Telefon:   E- mail:   

Stanowisko:    Pożądane wynagrodzenie:   Możliwa data rozpoczęcia pracy:   

Czy byłeś kiedyś zatrudniony w naszej firmie? □ Tak □ Nie Data: 

Jeżeli tak, to kiedy? 

Czy byłeś kiedykolwiek karany? □ Tak □ Nie Data: 

Jeśli tak, wyjaśnij: 

Wykształcenie

Szkoła wyższa:   Adres:  

Od:   Do:   Czy ukończyłeś studia? □ Tak □ Nie Dyplom:   

Szkoła średnia:   Adres:  

Od:   Do:   Czy ukończyłeś szkołę? □ Tak □ Nie Stopień naukowy:   

Referencje

Imię i nazwisko:    Stanowisko:   Telefon:  

Imię i nazwisko:    Stanowisko:   Telefon:  

Imię i nazwisko:    Stanowisko:   Telefon:  

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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Poprzednie miejsca pracy

Tytuł służbowy:     Początkowe zarobki:   Końcowe zarobki:  

Obowiązki  

Od:   Do:   Powód rozwiązania umowy:     

Firma:    Telefon:  

Tytuł służbowy:     Początkowe zarobki:   Końcowe zarobki:  

Obowiązki:  

Od:   Do:   Powód rozwiązania umowy:     

Nazwa firmy:    Telefon:  
Oświadczam, że podane przez mnie informacje są pełne i zgodne z prawdą.
Jeśli zostanę zatrudniony na podstawie niniejszej aplikacji, rozumiem, że fałszywe lub mylące infor-
macje uzyskane z aplikacji lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą spowodować rozwiązanie 
umowy.

Podpis:    Data:  

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.
  
  
  
  
  
 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?

„Pouczę ciebie i wskażę 
ci drogę, którą masz 
iść; Będę ci służył radą, 
a oko moje spocznie 
na tobie”.
PSALM 32:8

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Użyję prezentacji „Ja w 30 sekund” i deklaracji mocy w rozmowie z przynajmniej 
40 znajomymi osobami oraz z ich znajomymi (z siecią moich kontaktów).
   Zakreśl swój cel:   40   50   60

Będę pracować z osobami kontaktowymi i dążyć do spotkania się z manage-
rami, żeby odbyć przynajmniej 10 bezpośrednich spotkań z potencjalnymi 
pracodawcami.
   Zakreśl swój cel:   10   15   20

Będę ćwiczyć umiejętności związane z odbywaniem wywiadów i ubieganiem się 
o pracę z pracodawcami i innymi osobami.

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W odpowiednich miejscach napisz „Tak” lub „Nie” 
lub odnotuj, ile razy wykonałeś swoje zobowiązanie.

Skontakto-
wałem się z 

przynajmniej 
40 osobami 
z mojej sieci 
kontaktów 

(Podaj liczbę)

Spotkałem 
się z przy-

najmniej 10 
potencjalnymi 
 pracodawcami  
(Podaj liczbę)

Ćwiczyłem 
umiejętności 

związane z 
odbywaniem 
wywiadów i 
ubieganiem 
się o pracę 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj także o zapisaniu osobistych wydatków na końcu bro-
szury Moja ścieżka do samowystarczalności.
Wybierz osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora w trakcie 
prezentacji zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego 
spotkania. ( Jeśli nie wiesz, na czym polega rola koordynatora 
zasady z broszury Moja podstawa, przeczytaj informacje podane na 
stronie 13. i na wewnętrznej stronie okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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CZEGO ON SZUKA? CZĘŚĆ 1
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

SYTUACJA: Jose (szef) przeprowadza 
rozmowę kwalifikacyjną z Miguelem (kan-
dydatem do pracy). Dołączamy do nich w 
połowie rozmowy.
JOSE: No dobrze. A teraz, czy mógłby mi 
pan opisać ostatni poważny błąd, który 
pan popełnił. Dlaczego tak się stało i co 
pan później zrobił?
MIGUEL: [w myślach] A cóż to za pytanie? 
Czego on ode mnie chce? Szkoda, że nie 
wiem, czego on szuka?
JOSE: [w myślach] Chciałbym zobaczyć, 
czy rozumie, dlaczego popełnił błąd i czy 
go naprawił.

MIGUEL: [w myślach] Już wiem, czego 
on szuka. Muszę zamienić to, co słabe, w 
mocne.
MIGUEL: [na głos] No cóż, pamiętam przy-
padek, kiedy mój kierownik myślał, że spóź-
niłem się z terminem. Ale tak naprawdę to 
nie powiadomiłem go o pewnych zmianach, 
których zdecydował się dokonać klient. 
Od tamtej chwili zawsze się upewniam, że 
wszyscy wiedzą, co się dzieje!
JOSE: To brzmi jak dobra lekcja, panie 
Miguelu. Wygląda na to, że to pana cze-
goś nauczyło!

Wróć na stronę 56.

Zasoby
4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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CZEGO ON SZUKA? CZĘŚĆ 2
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę: Uwaga dla koordynatora: Kiedy 
w tekście pojawia się nagłówek Przedyskutuj, pozwól grupie udzielić odpowiedzi 
zanim przejdziesz dalej.

NARRATOR: Tak więc jesteśmy tutaj z Jose 
(rekruterem) i Miguelem (który stara się o 
pracę). Jose ma zamiar zadać cztery typowe 

pytania. Omówmy to, jak Miguel powinien 
na nie odpowiedzieć. Czy jesteście gotowi?
JOSE: Dzień dobry. Co może mi pan powie-
dzieć o sobie?

PRZEDYSKUTUJ:  (1) Czego rekruter chce się dowiedzieć? (2) W 
jaki sposób Miguel może użyć prezentacji 
„Ja w 30 sekund”, aby udzielić odpowiedzi? 
(Zobacz zarys po prawej stronie).

NARRATOR: A oto, co myśli sobie przyszły 
szef.
JOSE: Czy jest w stanie udzielić precyzyjnej 
odpowiedzi? Czy posiada odpowiednie 
kwalifikacje?
NARRATOR: Miguel powinien więc praw-
dopodobnie skorzystać z prezentacji „Ja w 
30 sekund”.
MIGUEL: Nazywam się Miguel Fuen-
tes. Ubiegam się o stanowisko nowego 

kierownika działu księgowości w państwa 
firmie. Mam sześć lat doświadczenia i 
zarządzam zespołem składającym się 
z pięciu księgowych. W zeszłym roku 
udało nam się obniżyć koszta o 15% i 
zwiększyć produkcję o 23%. Ukończyłem 
studia i posiadam dyplom księgowego oraz 
uprawnienie państwowe. W weekendy 
uwielbiam grać w piłkę nożną. Co jeszcze 
chciałby pan wiedzieć?

JOSE: To wystarczy, dziękuję. Proszę mi 
teraz powiedzieć, jakie jeszcze ma pan 
mocne strony?

PRZEDYSKUTUJ:  (1) Czego rekruter chce się dowiedzieć? (2) W 
jaki sposób Miguel może użyć deklaracji 
mocy, aby udzielić odpowiedzi? (Zobacz zarys 
po prawej stronie).

NARRATOR: Oto, co Jose tak naprawdę 
chce usłyszeć.
JOSE: Czy posiada potrzebne nam umiejęt-
ności? Czy może je poprzeć wynikami?
NARRATOR: Skoro Jose chce uzyskać tego 
typu informacje, Miguel może użyć dekla-
racji mocy, żeby udzielić odpowiedzi.
MIGUEL: Pozwoli pan, że podam panu 
przykład. Zawsze szukam sposobów na 
obniżenie kosztów. Na przykład, jakieś 
trzy miesiące temu spotkałem się z moim 

przełożonym, żeby go poinformować, że co 
tydzień tracimy prawie 3000 zł z powodu 
opóźnień z płatnościami. Na początku był 
nieco sceptyczny, ale pokazałem mu kwoty. 
Poprosił mnie więc, żebym rozwiązał ten 
problem. W ciągu 10 tygodni udało mi się 
zredukować opóźnienia w płatnościach o 
30 dni na każdej fakturze, co zaoszczędziło 
firmie wiele tysięcy złotych. Mógłbym użyć 
tego rodzaju umiejętności rozwiązywania 
problemów w państwa firmie.

„Ja w 30 sekund”
 1. Imię i nazwisko
 2. Cel
 3. Kwalifikacje
 4. Cechy charakteru
 5. Na koniec zadaj 

pytanie

Deklaracja mocy
 1. Przedstaw umie-

jętność lub mocną 
stronę

 2. Podaj konkretny 
przykład

 3. Omów rezultaty
 4. Dopasuj do potrzeb

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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NARRATOR: Kolejne pytanie — nieco 
krępujące!

JOSE: Jakie są niektóre z pana słabych 
punktów?

PRZEDYSKUTUJ:  (1) Czego rekruter chce się dowiedzieć? (2) W 
jaki sposób Miguel może zmienić to, co słabe, 
w mocne? (Zobacz zarys po prawej stronie).

NARRATOR: Oto, co myśli sobie przyszły 
szef.
JOSE: Czy jest świadomy swojej słabej 
strony? Co zrobił, żeby sobie z nią pora-
dzić?
NARRATOR: Skoro Jose chce usłyszeć 
informacje na ten temat, udzielając odpo-
wiedzi, Miguel może zmienić to, co słabe, 
w mocne.
MIGUEL: Niektórzy ludzie uważają, że za 
bardzo zawracam sobie głowę tym, żeby 

klienci płacili swoje faktury na czas. Więc 
bardzo przykładam się, żeby zaprowadzić 
równowagę pomiędzy wynikami w kwe-
stiach płatności i obsługą klienta. Wiele 
się z tego nauczyłem. Przykładając więcej 
wagi do wszystkich klientów i ich potrzeb, 
udało mi się pomóc mojej firmie uzyskać 
płynność przychodów. W zeszłym miesiącu 
otrzymałem również nagrodę za najlepszą 
obsługę klienta.

NARRATOR: No dobrze, a teraz ostatnie 
często zadawane pytanie.

JOSE: To wspaniale, panie Miguelu. 
Dziękuję. Teraz chciałbym się dowiedzieć, 
dlaczego chce pan dla nas pracować?

PRZEDYSKUTUJ:  (1) Czego rekruter chce się dowiedzieć? (2) W 
jaki sposób Miguel może użyć deklaracji 
mocy, aby udzielić odpowiedzi? (Zobacz zarys 
po prawej stronie).

NARRATOR: Oto, co myśli sobie przyszły 
szef.
JOSE: Czy wie, czego nam potrzeba? Czy 
go to obchodzi?
NARRATOR: Skoro rekruter chce uzyskać 
tego typu informacje, Miguel może użyć 
kolejnej deklaracji mocy, żeby udzielić 
odpowiedzi.
MIGUEL: Panie Martinez, przyjrzałem się 
państwa firmie i bardzo mnie zaintrygo-
wała. Skupiacie się państwo na sprzedaży 

wyposażenia sportowego i osiągacie dobre 
wyniki. Słyszałem, że chcecie państwo 
wprowadzić na rynek nowe, udoskonalone 
produkty. Chciałbym pracować dla roz-
wijającej się firmy, która odnosi sukcesy. 
Znam się dość dobrze na sporcie i fitnessie. 
W zeszłym roku byłem trenerem piłki noż-
nej i pomogłem klubowi poprawić zarówno 
wytrzymałość, jak i wyniki. Zdaję sobie 
sprawę z tego, co chcecie państwo osiągnąć 
i mogę wam w tym pomóc.

Wróć na stronę 57.

Zmienić to, co słabe, 
w mocne
 1. Opowiedz o słabej 

stronie, która jest 
charakterystyczna 
dla wielu osób.

 2. Opisz, jak sobie z 
nią poradziłeś.

 3. Podziel się 
 informacjami z 
deklaracji mocy.

Deklaracja mocy
 1. Przedstaw 

 umiejętność lub 
mocną stronę

 2. Podaj konkretny 
przykład

 3. Rezultat
 4. Dopasuj do 

potrzeb

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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ĆWICZ ODPOWIADANIE NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Przed naszym następnym spotkaniem przećwicz odpowiadanie na pytania z 
 partnerem do współpracy, rodziną lub przyjaciółmi.

CZĘSTO ZADAWANE 
PYTANIA

CO REKRUTER CHCE O  
TOBIE WIEDZIEĆ

NARZĘDZIA DO 
UDZIELANIA 
ODPOWIEDZI

Co może mi pani o sobie 
 powiedzieć?

Czy dobrze się wypowiada? Czy posiada 
odpowiednie kwalifikacje? „Ja w 30 sekund”

Jakie są pana mocne strony? Czy jego doświadczenie pokrywa się z 
naszymi potrzebami? Deklaracja mocy

Jakie są pani słabe strony? Czy jest uczciwa? Czy dokonuje postępów? Zmieniaj to, co słabe, w mocne

Dlaczego chce pani dla nas 
 pracować?

Czy dowiedziała się czegoś o firmie? Czy 
postawiła sobie cele? Deklaracja mocy

Proszę opisać swój ostatni  
poważny błąd.

Czy powód popełnienia błędu był 
logiczny? Czy nauczył się czegoś z tego 
 doświadczenia?

Zmieniaj to, co słabe, w mocne

Jakie miał pan zdanie o swoim 
ostatnim przełożonym? Czy szanuje przywódców? Deklaracja mocy

Jak reaguje pan na stres? Czy bierze odpowiedzialność za problemy? Deklaracja mocy

Czy pani pomysły zostały kiedyś 
odrzucone?

Czy jest wytrwała? Czy ma pozytywne 
nastawienie? Zmieniaj to, co słabe, w mocne

Co chce pan osiągnąć w swojej 
karierze?

Czy pomoże nam odnieść sukces? Czy 
 skupia się na celu? „Ja w 30 sekund”

Jakich pan oczekuje zarobków? Czy jego oczekiwania są rozsądne? Odpowiadaj, zadając pytanie

Czy ma pan pytania do mnie? Czy go to obchodzi? Czy jest 
 zainteresowany? Odpowiedz, zadając pytanie

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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JAK MAM NEGOCJOWAĆ WARUNKI ZATRUDNIENIA, KTÓRE 
ZASPOKOJĄ MOJE POTRZEBY?  
(ĆWICZENIE DO WYBORU)
 Przeczytaj: Kiedy pracodawca zdecyduje się złożyć nam ofertę pracy, możemy 

omówić warunki naszego zatrudnienia. Składają się na nie: 
zarobki, grafik i godziny pracy, warunki pracy i inne kwestie. 
Naszym celem jest otwartość i uczciwość oraz zadowolenie wszyst-
kich stron z wyniku negocjacji.

 Przedyskutuj: Co jest trudne w negocjowaniu? Dlaczego chcesz negocjować?

 Przeczytaj: Oto pięć kroków, jakich możemy użyć podczas tego rodzaju 
 rozmów:
• Zawczasu ustal swoje potrzeby.
• Podejmij decyzję, co jest dla ciebie najważniejsze i na jakie 

minimalne warunki jesteś gotowy przystać.
• Dowiedz się, jaka jest oferta pracodawcy i co jest dla niego ważne.
• Szukaj natchnienia. Zastanów się, co sprawi, że zarówno ty, jak i 

pracodawca poczujecie się „wygranym”.
• Ćwicz umiejętności negocjacji z członkiem rodziny lub przy-

jacielem.

 Przećwicz: Skorzystaj z następującej tabeli, która pomoże ci przemyśleć 
potrzeby związane z zatrudnieniem.
Możesz pisać na podanych na szaro przykładach.
 1. Ponumeruj potrzeby pod względem ważności. Najważniejszej 

rzeczy przypisz cyfrę „1”.
 2. Zdecyduj, jaki twoim zdaniem jest minimalny poziom, który 

pozwoli ci zaspokoić potrzeby.
 3. Omów to ze współmałżonkiem lub z rodziną. Niech powiedzą 

ci, co jest dla nich najważniejsze i wspólnie ustalcie mini-
malny poziom. Jeśli macie różne zdania, postarajcie się osią-
gnąć kompromis.

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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MOJE 
POTRZEBY 

(Dodaj inne)

CO JEST DLA 
MNIE WAŻNE 
(Ponumeruj 

w kolejności; 
przypisz cyfrę 

1 temu, co 
najważniejsze)

CO JEST WAŻNE 
DLA MOJEJ 
RODZINY 

(Ponumeruj w 
kolejności; przypisz 

cyfrę 1 temu, co 
najważniejsze)

MINIMALNE 
WYMAGANIA 

(Najniższy 
możliwy 
poziom)

CO JEST 
WAŻNE DLA 

PRACODAWCY 
(Życzenia/

potrzeby w 
odpowiedniej 

kolejności)

Wynagrodzenie 1 2 3000 zł na 
miesiąc

Pomiędzy 
 2200–3200 zł

Godziny pracy 5 1 Wolne niedziele
Praca w weekendy  

w zależności od 
potrzeb firmy

Bezpieczne  
warunki pracy 6 5 Brak chemikaliów

Środki chemiczne, 
które przyśpieszają 

pracę

Pracownicy 3 6 Uczciwi Punktualni, pracowici

Możliwości 2 4 Szanse na awans 
po 90 dniach

Dobrze pracuje  
w grupie

Opieka 
 zdrowotna 4 3 - - - - - 

 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się podczas tego ćwiczenia?

 Przećwicz: A teraz zastanów się, jakie są wymagania twojego przyszłego 
pracodawcy. Co jest dla niego priorytetem? Czy możesz się dowie-
dzieć, co jest dla niego najważniejsze? Przed rozmową kwalifika-
cyjną wypisz priorytety pracodawcy w powyższej tabeli.

 Przedyskutuj: Jak, z własnego doświadczenia, możesz dopasować swoje potrzeby 
do oczekiwań pracodawcy?

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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Wskazówka:
Jeśli oferta jest zbyt 
niska, możesz odpo-
wiedzieć na nią 
chwilą ciszy. Poczekaj 
10 sekund, zanim 
udzielisz odpowiedzi. 
Zwykle osoba, z którą 
negocjujesz, przed-
stawi lepszą ofertę, 
żeby przerwać ciszę.

 Przećwicz: Przećwicz następującą scenkę z członkiem rodziny lub przyjacielem.
 1. Zapoznaj się z sytuacją: Kofi dowiedział się, że przedział wyna-

grodzenia na tym stanowisku to od 95 do 105 zł dziennie. 
Odbywa teraz drugą rozmowę kwalifikacyjną. Pracodawca 
oferuje mu 96 zł dziennie. Kofi potrzebuje zarabiać przynajmniej 
100 zł dziennie. Przydałaby mu się również pomoc na pokrycie 
kosztów dojazdu do pracy i podjął decyzję, że nie będzie praco-
wać w niedzielę.

 2. Niech jedna osoba odegra rolę pracodawcy, a druga Kofiego. 
Pracodawca zaczyna od oferty 96 zł na dzień. Prosi Kofiego, żeby 
pracował w dwie niedziele w miesiącu. Kofi powinien postarać 
się wynegocjować rozwiązanie, które będzie do przyjęcia dla 
obu stron.

 3. Następnie zamieńcie się rolami i spróbujcie jeszcze raz.

 Przedyskutuj: Jak ci poszło? Czy udzielając odpowiedzi zadawałeś pytania? Czy 
pomyślałeś, żeby wynegocjować inne korzyści?

 Przeczytaj: Oto jeden z możliwych scenariuszy negocjacji Kofiego. Przeczy-
tajmy zawartość tabeli. Kto wygrał? Czy udało im się rozwiązać 
kwestię pracy w niedzielę?

PIERWSZA 
OFERTA

WAŻNE DLA 
FIRMY

WAŻNE DLA 
MNIE

CO KOFI 
NEGOCJUJE POPRAWIONA OFERTA

Zarobki w 
wysokości 96 
zł dziennie

Firma jest w stanie 
zapłacić do 98 zł 
dziennie osobie z 
takim doświadcze-
niem jak Kofi.

Kofi potrzebuje 
zarabiać 100 zł 
dziennie. 3 zł z tych 
100 zł to opłata za 
dojazd do pracy.

Kofi prosi firmę o 97 
zł dziennie i zapłatę 
za dojazd w wyso-
kości 3 zł dziennie.

Firma zgadza się płacić Kofiemu 97 zł 
dziennie i pokryć koszt jego biletów 
na autobus. Firma ma umowę z 
zakładem autobusów miejskich. Bilet 
Kofiego będzie ją kosztował tylko 1 
zł dziennie.

 Przedyskutuj: Co powinieneś zrobić, jeśli nie uda ci się wynegocjować korzyst-
nych warunków? Czy powinieneś zrezygnować z oferty pracy, jeśli 
nie spełnia ona twoich wymagań?

 Przeczytaj: Ćwiczenie umiejętności negocjacji pomoże ci często osiągać poro-
zumienie, które jest korzystne dla wszystkich stron. Niezależnie 
od wyniku negocjacji, poproś o potwierdzenie na piśmie przed 
konkretną datą. W ten sposób wszyscy będą chronieni!

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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PRZYKŁAD APLIKACJI

APLIKACJA O PRACĘ

Imię i nazwisko:    Data:  

Adres:  

Telefon:   E- mail:   

Stanowisko:    Pożądane wynagrodzenie:   Możliwa data rozpoczęcia pracy:   

Czy byłeś kiedyś zatrudniony w naszej firmie? □ Tak □ Nie Data: 

Jeżeli tak, to kiedy? 

Czy byłeś kiedykolwiek karany? □ Tak □ Nie Data: 

Jeśli tak, wyjaśnij: 

Wykształcenie

Szkoła wyższa:   Adres:  

Od:   Do:   Czy ukończyłeś studia? □ Tak □ Nie Dyplom:   

Szkoła średnia:   Adres:  

Od:   Do:   Czy ukończyłeś szkołę? □ Tak □ Nie Stopień naukowy:   

Referencje

Imię i nazwisko:    Stanowisko:   Telefon:  

Imię i nazwisko:    Stanowisko:   Telefon:  

Imię i nazwisko:    Stanowisko:   Telefon:  

Imię:Nazwisko:
Kowalski Piotr 6 grudnia 2013 r.

123- 456- 780

Trener ds. 
procesów 70.000

Styczeń 
2014

Politechnika Łódzka

I Liceum Ogólnokształcące

2011

2004

2013 X

X

X

X2007

Dyplom inżyniera

Świadectwo

Sławomir Nowak

Radosław Cisek

Aneta Podlaska

Nauczyciel

Przełożony
Koleżanka z 

pracy

123- 456- 781

123- 456- 782

123- 456- 783

ul. Zielona 49, Łódź

ul. Długa 15, Lublin

piotr1234@emailfirmowy.com

ul. Prosta 23, Lublin

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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Poprzednie miejsca pracy

Tytuł służbowy:     Początkowe zarobki:   Końcowe zarobki:  

Obowiązki  

Od:   Do:   Powód rozwiązania umowy:     

Firma:    Telefon:  

Tytuł służbowy:     Początkowe zarobki:   Końcowe zarobki:  

Obowiązki:  

Od:   Do:   Powód rozwiązania umowy:     

Nazwa firmy:    Telefon:  
Oświadczam, że podane przez mnie informacje są pełne i zgodne z prawdą.
Jeśli zostanę zatrudniony na podstawie niniejszej aplikacji, rozumiem, że fałszywe lub mylące infor-
macje uzyskane z aplikacji lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą spowodować rozwiązanie 
umowy.

Podpis:    Data:  

Nadzorca

Kierownik zmiany

Trener pracowników produkcji

40.000

2010

2008

2011

2010

30.000Kierownik szkoleń 32.000

Powrót do szkoły

Nowa praca

Firma produkcyjna

Firma szkoleniowa

123- 456- 784

123- 456- 785

6 grudnia 2013 r.Piotr Kowalski

45.000

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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PRZYKŁAD ŻYCIORYSU

William Owusu
Adres: ul. Kolejowa 123, Warszawa
Tel: 123- 456- 86
Adres e- mailowy

Dane osobowe
Imię i nazwisko Marcin Tomaszewski
Płeć Mężczyzna
Data urodzenia 16 kwietnia 1980 r.
Miejsce urodzenia Zielona Góra
Stan cywilny Kawaler

Wykształcenie
2007–2011 Dyplom ukończenia Politechniki
2000 Ukończył V Liceum Ogólnokształcące

Zatrudnienie
2004–2006 Pełnoetatowa służba misjonarska
2007–2011 Kierownik zmiany w restauracji Zagłoba
2011– Centrum obsługi klienta

Szkolenia
2009 Arkusze kalkulacyjne
2013 Obsługa klienta
2012 Prowadzenie własnej firmy

Biegły w obsłudze komputera
2003 Arkusze kalkulacyjne, bazy danych, Internet / e- mail

Języki obce
Niemiecki Język ojczysty
Angielski Dobry

Zainteresowania
Książki, sport, Internet

Referencje
1. Sandra Zatocka Tel: 123- 456- 787
2. Piotr Stołecki Tel: 123- 456- 788

4: Jak mam się wyróżnić jako idealny kandydat?
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5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?

DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię 
członka 

grupy

Skontakto-
wałem się z 

przynajmniej 
40 osobami 
z mojej sieci 
kontaktów 

(Podaj liczbę)

 Spotkałem się 
z  przynajmniej 

10 poten-
cjalnymi 

 pracodawcami 
(Podaj liczbę)

Ćwiczyłem 
umiejętności 

związane z 
odbywaniem 
rozmów kwa-
lifikacyjnych 
i ubieganiem 
się o pracę 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 
 broszury 

Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie 

 (Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
 partnerowi 
 (Tak/Nie)

Gloria 52 14 T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły tele-

fony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy mogła 
kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 5. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czy ćwiczyliście podawanie dobrych odpowiedzi na typowe pyta-
nia zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych? Czy ktoś użył 
ich w trakcie takiej rozmowy?
Czego nauczyliście się, omawiając zasady negocjacji z rodziną? 
Czy ćwiczyliście zasady negocjacji? Czy macie pytania?

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?

SPRAWOZDANIE
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JAK MAM PRZYSPIESZYĆ PROCES POSZUKIWANIA PRACY?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Poznaliśmy kilka skutecznych sposobów, które pomogą nam w 
poszukiwaniu pracy:
• „Ja w 30 sekund”
• Deklaracje mocy
• Zmieniaj to, co słabe, w mocne
• Odpowiadaj na pytania pytaniami
• Odpowiadaj na pytania często zadawane podczas rozmów kwa-

lifikacyjnych
• Wypełniaj aplikacje
• Zmień swój wygląd i podejście na lepsze
Podczas tego spotkania będziemy uczyć się, jak korzystać ze wszyst-
kich tych sposobów, żeby przyspieszyć nasze poszukiwanie pracy!

 Przedyskutuj: Jak się teraz czujesz, będąc świadomym tych wszystkich sposobów, 
które pomogą ci znaleźć pracę?

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jak mam przyspieszyć poszuki-
wanie pracy?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Znacznie zwiększyć liczbę zaso-
bów, kontaktów i bezpośrednich spotkań.

Niektóre osoby w naszej grupie pewnie używają już Przyspieszo-
nego poszukiwania pracy. Podczas dzisiejszego spotkania wszyscy 
przyspieszymy nasze poszukiwania.

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?
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CODZIENNE POSZUKIWANIE PRACY
 Przeczytaj: Nadszedł teraz czas, żebyśmy wykorzystali wszystkie te sposoby i 

przyspieszyli osiągnięcie sukcesu w poszukiwaniu pracy.

 Obejrzyj: „Rafael: Job in 6 Days!” [Rafael: Praca w 6 dni!] ( Jeśli nie masz 
dostępu do filmu, przeczytaj „Codzienne poszukiwanie pracy: 
Historia Alby” ze strony 88).

 Przedyskutuj: Co sprawiło, że Rafael i Alba odnieśli sukces, używając Przyspieszo-
nego poszukiwania pracy?

 Przećwicz: Przyspieszone poszukiwanie pracy to skuteczna metoda, z jakiej 
możemy korzystać w naszych codziennych poszukiwaniach. W 
niektórych krajach korzystanie z tej metody skróciło czas poszuki-
wania pracy z 200 do 20 dni! Wymaga ona intensywnego poświę-
cenia — od dwóch do ponad czterech godzin dziennie. Składają się 
na nią trzy codzienne zadania:
 1. Znajdź 15 nowych zasobów.
 2. Skontaktuj się z 10 osobami ze znalezionych zasobów.
 3. Umów się z tymi osobami przynajmniej na 2 spotkania lub 

 rozmowy kwalifikacyjne.

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?
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 Obejrzyj: „Daily Job Search: Resources” [Codzienne poszukiwanie pracy: 
Zasoby] ( Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na 
 stronie 88).

 Przećwicz: Zacznij teraz wypełniać tabelę na następnej stronie, wypisując 
w pierwszej kolumnie tyle zasobów, ile jesteś w stanie. Zasoby 
to ludzie, miejsca i rzeczy, którzy są w posiadaniu lub zawierają 
pomocne informacje! Podano kilka przykładów. Kontynuuj wypeł-
nianie tabeli przed naszym następnym spotkaniem, korzystając 
z formularza na stronie 91. Możesz kopiować pusty formularz, w 
miarę jak będziesz dodawać informacje to listy zasobów.

 Obejrzyj: „Daily Job Search: Resources” [Codzienne poszukiwanie pracy: 
Zasoby] ( Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na 
 stronie 89).

 Przećwicz: Teraz wypisz na następnej stronie imiona i nazwiska tylu osób, z 
iloma jesteś w stanie skontaktować się przed naszym następnym 
spotkaniem. Pamiętaj — nie krępuj się. Znajdź sposób na kontakt 
z 10 osobami dziennie!

 Obejrzyj: „Daily Job Search: Resources” [Codzienne poszukiwanie pracy: 
Zasoby] ( Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na 
 stronie 89).

 Przeczytaj: Teraz wypisz na następnej stronie imiona i nazwiska tylu osób, 
z iloma jesteś w stanie spotkać się twarzą w twarz przed naszym 
następnym spotkaniem. Zastanów się, gdzie i kiedy będziecie 
mogli się spotkać. Pamiętaj o użyciu prezentacji „Ja w 30 sekund” 
podczas każdego spotkania.

 Obejrzyj: „Daily Job Search: Putting It All Together” [Codzienne poszukiwa-
nie pracy: Spójna całość] ( Jeśli nie masz dostępu do filmu, prze-
czytaj tekst na stronie 90).

 Przećwicz: Przyjrzyj się teraz tabeli na następnej stronie. Co zrobisz w pierw-
szej, drugiej i trzeciej kolejności? Przygotuj plan tego, w jaki 
sposób będziesz codziennie znajdować zasoby, kontaktować się z 
ludźmi i odbywać bezpośrednie spotkania. Określ, kiedy będziesz 
to robić i poproś o pomoc rodzinę lub partnera do współpracy. 
Módl się o przewodnictwo Pana.

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?
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FORMULARZ ZASOBÓW, DANYCH KONTAKTOWYCH I 
SPOTKAŃ

ZASOBY  
(Sporządź listę)

DANE KONTAKTOWE  
(Telefon, e- mail)

SPOTKANIA  
(Bezpośrednie)

 
Strony internetowe

 
Członkowie kworum lub 
 Stowarzyszenia Pomocy

 
Potencjalni pracodawcy

 
Gazety

 
Dawni koledzy z pracy

 
Nauczyciele domowi

 
Urzędy pracy

 
Nauczyciele

 
Członkowie Kościoła

 
Centrum samowystarczalności

 
Osoby, które spotykasz w sklepie

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?
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PRZYSPIESZONE POSZUKIWANIE PRACY: FORMULARZ 
POSTĘPÓW
 Przeczytaj: Oto przykład Formularza postępów do Przyspieszonego poszuki-

wania pracy. Zapisuj zasoby, kontakty i spotkania na formularzu 
na stronie 92. Zrób kopie na tyle tygodni, ile ci potrzeba.
(Odhaczaj kwadraciki i rób notatki. Rób podsumowanie każdego 
dnia).

DZIEŃ 1.

Zasoby:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Razem  15  

Kontakty:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Razem  10  

Rozmowy kwalifikacyjne:  ☑ ☑ ☐ ☐ Razem  2  

Notatki:
Zatrudniono już kogoś na stanowisko kasjera. Powiedzieli, żeby zapytać na hali targowej. Może tam szukają ludzi do 
pracy.

DZIEŃ 2.

Zasoby:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Razem  15  

Kontakty:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ Razem  8  

Rozmowy kwalifikacyjne:  ☑ ☑ ☐ ☐ Razem  2  

Notatki:
Jurek nie mógł się dzisiaj spotkać. Kazał mi przyjść w czwartek.

DZIEŃ 3.

Zasoby:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ Razem  14  

Kontakty:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Razem  10  

Rozmowy kwalifikacyjne:  ☑ ☑ ☑ ☐ Razem  3  

Notatki:
Wypełnić aplikację od Małgosi z hali targowej.

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?



85

„Szukajcie pilnie, 
módlcie się zawsze i 
wierzcie, a wszystko 
będzie działać razem 
dla waszego dobra, 
jeżeli żyć będziecie 
świątobliwie”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
90:24

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.
  
  
  
  
  
 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Znajdę przynajmniej 15 nowych zasobów dziennie (przynajmniej 75 na tydzień).
   Zakreśl swój cel:   75   80   85

Skontaktuję się przynajmniej z 10 osobami dziennie (przynajmniej z 50 na tydzień).
   (Niektóre kontakty mogą być kontynuacją rozmów z ludźmi, z którymi 
 skontaktowałeś się wcześniej).
   Zakreśl swój cel:   50   55   60

Odbędę przynajmniej 2 bezpośrednie spotkania dziennie z potencjalnymi 
 pracodawcami i innymi osobami (przynajmniej 10 w tym tygodniu).
   Zakreśl swój cel:   10   12   14

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W odpowiednich miejscach napisz „Tak” lub „Nie” 
lub odnotuj, ile razy wykonałeś swoje zobowiązanie.

Zasoby: 
Znalazłem 

przynajmniej 
15/dzień, 

75/tydzień 
(Podaj liczbę)

Kontakty: 
Skontakto-

wałem się 
przynajmniej 
z 10/dzień, 
50/tydzień 

(Podaj liczbę)

Bezpośrednie 
spotkania: 
Odbyłem 

przynaj mniej 
2/dzień, 

10/tydzień 
(Podaj liczbę)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora w trakcie 
prezentacji zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego 
spotkania. ( Jeśli nie wiesz, na czym polega rola koordynatora 
zasady z broszury Moja podstawa, przeczytaj informacje podane na 
stronie 13. i na wewnętrznej stronie okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?
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Zasoby

CODZIENNE POSZUKIWANIE PRACY: HISTORIA ALBY
Poproś kogoś o przeczytanie poniższej historii.

Moja rozpaczliwa sytuacja spowodowana 
brakiem zatrudnienia osiągnęła punkt 
krytyczny, w którym jedynie mój Ojciec 
Niebieski mógł zaspokoić moje potrzeby. 
Dał pewnej osobie natchnienie, żeby 
porozmawiała ze mną i zaprosiła mnie do 
centrum samowystarczalności, w którym 
rozpoczęto właśnie program o nazwie 
Przyspieszone poszukiwanie pracy. Polegał 
on na zapoznaniu się z metodą szybkiego 

znalezienia zatrudnienia. Jakież to było 
błogosławieństwo!
Znalazłam dzięki niej zasoby, które pomo-
gły mi zdobyć stałe zatrudnienie w ważnej 
organizacji państwowej. Zatrudniono 
mnie, żebym prowadziła dział komuni-
kacji. Nie mam żadnych wątpliwości, że 
było to odpowiedzią na moje modlitwy.

Wróć na stronę 81.

CODZIENNE POSZUKIWANIE PRACY: ZASOBY
Po kolei przeczytajcie poniższe informacje.

Pisma święte uczą nas, że „ludzie powinni 
się gorliwie angażować w dobrej sprawie, 
i wiele czynić z własnej nieprzymuszonej 
woli […]. Bowiem jest w nich moc, przez 
co mają własną wolę”. Przykazanie to 
zawiera obietnicę: „A jeżeli czynią dobro, 
nijak nie stracą nagrody” (NiP 58:27–28).
Skuteczni poszukiwacze pracy rozumieją, 
że „jest w nich moc” i Bóg pomoże im, 
kiedy będą „się gorliwie angażować”. 
Omówimy konkretnie jedną wypróbowaną 
metodę poszukiwania pracy, która składa 
się z trzech elementów. Nazywamy ją Przy-
spieszonym poszukiwaniem pracy.
Po pierwsze, osoby poszukujące pracy, które 
odnoszą sukces, odkrywają 15 nowych 
zasobów dziennie. Po drugie, kontaktują 
się każdego dnia z 10 osobami. I po trzecie, 
umawiają się na co najmniej dwa bezpo-
średnie spotkania lub rozmowy kwalifika-
cyjne każdego dnia.
Na początku Przyspieszone poszukiwa-
nie pracy może wydawać się trudne do 
wykonania. Ale kiedy zaczniemy omawiać 
każdy z jego elementów, zobaczycie, że jest 
to naprawdę możliwe do wykonania i że 
pomaga osiągnąć sukces!

Zacznijmy od zasobów. Co to są zasoby? 
Zasoby to ludzie, miejsca lub rzeczy, które 
mogą poprowadzić osobę poszukującą 
pracy do potencjalnej okazji zdobycia 
zatrudnienia.
Do takich ludzi mogą zaliczać się przy-
jaciele i członkowie rodziny, członkowie i 
przywódcy Kościoła, pracodawcy lub kole-
dzy z pracy, nauczyciele w szkole i doradcy 
zawodowi lub ludzie, których spotykasz na 
zakupach — praktycznie wszystkie osoby, 
które mogą przekazać ci użyteczne infor-
macje o ofertach pracy i zapewnić dodat-
kowe zasoby.
Miejsca to instytucje takie jak izba han-
dlowa, miejscowe urzędy pracy oraz stowa-
rzyszenia społeczne i zawodowe. W każdym 
z nich można uzyskać pomocne informacje.
Rzeczy, które mogą usprawnić twoje poszu-
kiwania, to panoramy firm i książki telefo-
niczne, strony internetowe firm, Internet, 
magazyny i czasopisma handlowe, gazety i 
inne środki przekazu.
Każdego dnia sporządź listę co najmniej 15 
takich zasobów!

Wróć na stronę 82.
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CODZIENNE POSZUKIWANIE PRACY: KONTAKTY
Po kolei przeczytajcie poniższe informacje.

A teraz porozmawiajmy o kontaktach. 
Kontakt to nie tylko wysłanie życiorysu 
lub wypełnienie aplikacji. Ze wszystkich 
odkrytych zasobów, musisz nawiązać 10 
kontaktów związanych z zatrudnieniem.
Mogą się do nich zaliczać wszelkie zwią-
zane z zatrudnieniem interakcje z ludźmi: 
złożenie aplikacji o pracę, wysłanie 
życiorysu lub kartki z podziękowaniami, 
rozmowa, w której informujesz przyja-
ciół, rodzinę i członków Kościoła o tym, 

że poszukujesz pracy, ale także SMS- y 
i e- maile. Możesz również rozmawiać 
z innymi osobami z sieci kontaktów i 
oczywiście z potencjalnymi pracodawcami. 
Szukaj różnych możliwości interakcji z 
ludźmi i informuj ich, że poszukujesz 
pracy. Większość ludzi chętnie zapozna cię 
z innymi ludźmi. Tego rodzaju interakcje 
prowadzą do rozmów kwalifikacyjnych, 
które pomagają uzyskać zatrudnienie!

Wróć na stronę 82.

CODZIENNE POSZUKIWANIE PRACY: SPOTKANIA
Po kolei przeczytajcie poniższe informacje.

W końcu skuteczni poszukiwacze pracy 
znają wartość bezpośrednich spotkań z 
przynajmniej dwiema osobami dziennie. 
Mogą się one okazać najbardziej wartościo-
wym zadaniem w ciągu dnia. Dlaczego? 
Bezpośrednie spotkania i rozmowy kwa-
lifikacyjne umożliwiają lepszy przekaz 
informacji i pozwalają na lepsze zrozumie-
nie sytuacji. Ludzie zwykle komunikują się 
przy pomocy języka ciała i wyrazu twarzy, 
a tego rodzaju niewerbalne formy przekazu 
nie sposób obserwować w e- mailu czy 
przez telefon. W bezpośrednich kontaktach 
ludzie mogą zobaczyć i poczuć, jaką jesteś 
wspaniałą osobą!
Bezpośrednie spotkania pozwalają ci także 
zobaczyć i doświadczyć atmosfery, w jakiej 
będziesz pracować. Pozwalają ci zaob-
serwować interakcje międzyludzkie i to, 
czy dane osoby są przyjazne i szczęśliwe, 
poziom sukcesu organizacji, jej potrzeby 
i możliwości oraz jak będziesz mógł im 
sprostać. Wszelkiego rodzaju rozmowy 
kwalifikacyjne to wspaniałe okazje!

Nie wszystkie bezpośrednie spotkania 
muszą odbywać się codziennie z potencjal-
nymi pracodawcami. Możesz spotykać się 
również z innymi osobami kontaktowymi, 
na przykład z przyjaciółmi, członkami 
rodziny, ze znajomymi twoich przyjaciół, 
ale i z sekretarkami, nauczycielami, dorad-
cami lub innymi ludźmi, którzy wykonują 
rodzaj zawodu, w którym chciałbyś praco-
wać. Po prostu spotykaj się z ludźmi! Uży-
waj prezentacji „Ja w 30 sekund” i zadając 
pytanie na zakończenie proś o informacje o 
ofertach pracy i innych osobach, z którymi 
możesz się spotkać. Ciągle staraj się sprze-
dać swoją wartość i proś o pomoc oraz o 
radę. Wydarzą się wspaniałe rzeczy!
Tak wygląda Przyspieszone poszukiwanie 
pracy! Jeśli każdego dnia odnajdziesz 15 
zasobów i nawiążesz 10 kontaktów, odby-
cie 2 bezpośrednich spotkań dziennie stanie 
się proste. Zdziwisz się, jak bardzo przy-
spieszy to twoje poszukiwanie pracy! Rób 
to z wielką wiarą, a otworzą się przed tobą 
możliwości, o jakich nawet nie marzyłeś.

Wróć na stronę 82.
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CODZIENNE POSZUKIWANIE PRACY: SPÓJNA CAŁOŚĆ
Po kolei przeczytajcie poniższe informacje.

Trzy elementy Przyspieszonego poszukiwa-
nia pracy to powiązane ze sobą czynności. 
Kiedy weźmiesz się do działania, zauwa-
żysz, że wszędzie znajduje się mnóstwo 
zasobów. Każdy dzień rozpoczynaj od 
dodawania ich do listy. Postępując w 
ten sposób, zastanawiaj się, jak możesz 
nawiązać kontakty z ludźmi, gdyż kon-
takty często prowadzą do spotkań.
Członkowie twojej grupy, z którymi 
poznajesz zasady samowystarczalności, 
stanowią wspaniałe źródło zasobów, 
kontaktów i spotkań. Podobnie jak człon-
kowie Kościoła, sąsiedzi i koledzy w pracy. 
Nawiązując kontakty, ciągle dodawaj 
zasoby. Podczas bezpośrednich spotkań 

proś o informacje o nowych kontaktach. 
Proś o rozmowy kwalifikacyjne wszystkie 
napotkane osoby.
Używaj deklaracji zawartych w prezentacji 
„Ja w 30 sekund”. Przyspieszone poszuki-
wanie pracy jest możliwe do wykonania i 
może być dobrą zabawą, kiedy się na nim 
skupisz. Więc nie zwlekaj. Rozmawiaj ze 
wszystkimi. Zawsze szukaj kierownictwa 
Ducha Świętego i bądź go godnym. Pro-
wadź dokładne notatki i ponownie rozma-
wiaj z osobami, z którymi się wcześniej 
kontaktowałeś. Kiedy zaczniesz działać, 
Pan wskaże ci drogę.

Wróć na stronę 82.
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FORMULARZ ZASOBÓW, DANYCH KONTAKTOWYCH I SPOTKAŃ

ZASOBY  
(Sporządź listę)

DANE KONTAKTOWE  
(Telefon, e- mail)

SPOTKANIA  
(Bezpośrednie)

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?
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PRZYSPIESZONE POSZUKIWANIE PRACY: FORMULARZ POSTĘPÓW
Odhaczaj kwadraciki i rób notatki. Rób podsumowanie każdego dnia.

DZIEŃ 1.
Zasoby:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Kontakty:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Spotkania:  ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Notatki:

DZIEŃ 2.

Zasoby:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Kontakty:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Spotkania:  ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Notatki:

DZIEŃ 3.

Zasoby:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Kontakty:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Spotkania:  ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Notatki:

DZIEŃ 4.

Zasoby:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Kontakty:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Spotkania:  ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Notatki:

DZIEŃ 5.

Zasoby:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Kontakty:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Spotkania:  ☐ ☐ ☐ ☐ Razem  

Notatki:

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?
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FORMULARZ KONTAKTÓW
KONTAKT

Osoba lub firma: 

Telefon: Adres: 

E- mail: Polecił mnie: 

Skontaktowałem się z tą osobą □ Tak □ Nie Data: 

O CZYM ROZMAWIALIŚMY:

1. 

2. 

3. 
ZADANIA DO WYKONANIA:

1. Wykonaj przed (data): 

2. Wykonaj przed (data): 

3. Wykonaj przed (data): 
NOWE POLECONE OSOBY:
1. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 

2. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 
  

KONTAKT

Osoba lub firma: 

Telefon: Adres: 

E- mail: Polecił mnie: 

Skontaktowałem się z tą osobą □ Tak □ Nie Data: 

O CZYM ROZMAWIALIŚMY:

1. 

2. 

3. 
ZADANIA DO WYKONANIA:

1. Wykonaj przed (data): 

2. Wykonaj przed (data): 

3. Wykonaj przed (data): 
NOWE POLECONE OSOBY:
1. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 

2. Imię i nazwisko: Telefon: Faks: 

E- mail: Adres: 

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?
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NOTATKI
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?5: Jak mam przyspieszyć proces poszukiwania pracy?
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się w pracy i ciągle 
odnosić sukcesy?

Poszukiwanie pracy
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6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?

DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię 
członka 

grupy

Zasoby: 
Znalazłem 

przynajmniej 
15/dzień, 

75/tydzień 
(Podaj liczbę)

Kontakty: 
Skontakto-

wałem się 
przynajmniej 
z 10/dzień, 
50/tydzień 

(Podaj liczbę)

Bezpośrednie 
 spotkania: 
Odbyłem 

przynajm-
niej 2/dzień, 
10/tydzień 

(Podaj liczbę)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

 (Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
 sprawozdanie 

partnerowi  
(Tak/Nie)

Gloria 80 53 11 T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły tele-

fony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy mogła 
kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 6. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.
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6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?

SPRAWOZDANIE

CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego nauczyliście się, rozpoznając zasoby, kontaktując się z 
ludźmi i w trakcie bezpośrednich spotkań?
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JAK MAM WYRÓŻNIAĆ SIĘ W PRACY?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Kiedy zdobędziemy dobre zatrudnienie, musimy je utrzymać i 
wyróżniać się w pracy. Musimy być najlepszymi pracownikami, 
jakimi możemy być.

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jak mam wyróżniać się w pracy 
i ciągle odnosić sukcesy?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Będę (1) wyróżniać się w pracy, 
(2) udowadniać swoją wartość pracodawcy i (3) planować 
moją karierę.

 Obejrzyj: „That’s Not My Problem” [To nie mój problem] ( Jeśli nie masz 
dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 108).

 Przedyskutuj: Dlaczego Joseph (szef) poprosił Glorię i Anthony’ego, żeby rozwią-
zali swoje problemy?

 Obejrzyj: „That Is My Problem” [To mój problem] ( Jeśli nie masz dostępu do 
filmu, przeczytaj tekst na stronie 109).

 Przedyskutuj: Przejmując na siebie odpowiedzialność, Gloria i Anthony stali się 
bardziej wartościowi dla swojego pracodawcy. Dlaczego?

 Przeczytaj: Będziemy wyróżniać się w pracy, ciągle używając narzędzi, które 
poznaliśmy w trakcie jej poszukiwania:
 1. Nawiązywanie kontaktów i budowanie sieci kontaktów.
 2. Zrozumiała komunikacja z ludźmi, dobre podejście i wygląd.
 3. Ciężka praca i udowadnianie wartości pracodawcy.

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?

NAUKA



99

JAK MOGĘ PRZEJĄĆ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
SUKCES PRACODAWCY?
 Przeczytaj: Pracodawcy cenią sobie niektórych pracowników bardziej niż 

innych. Wartościowi pracownicy przynoszą firmie więcej zysku 
niż kosztów.

 Przedyskutuj: Dlaczego warto pomagać pracodawcy?

 Przećwicz: Przyjrzyj się tym trzem pracownikom z punktu widzenia Jose-
pha, właściciela firmy. Każdy pracownik kosztuje cię pewną sumę 
pieniędzy w formie wypłaty, sprzętu i innego rodzaju wydatków. 
Każdy pracownik przynosi ci także dochody w formie produktów, 
sprzedaży i obsługi klienta.

Przesuń krzesło, żeby porozmawiać z sąsiadem. Wspólnie odpo-
wiedzcie na następujące pytania:
 1. Kto jest najbardziej wartościowym pracownikiem?
 2. Kto ma najmniejszą wartość dla firmy?
 3. Komu dałbyś premię w wysokości 2000 zł, jeśli miałbyś taką 

możliwość?
 4. Czy zwolniłbyś pracownika, który ma najmniejszą wartość dla 

firmy i nie rozwija się?
 5. Jeśli inna firma próbowałaby zatrudnić twojego najlepszego 

pracownika i mógłbyś go stracić, czy dałbyś mu podwyżkę, żeby 
od ciebie nie odszedł?

Omów swoje odpowiedzi z resztą grupy.

 Przedyskutuj: Omówcie w grupie, jak możecie stać się bardziej wartościowymi 
pracownikami.

BENJAMIN

 Przynosi: 50.000 zł
 Kosztuje firmę: 53.000 zł

Zysk/Straty: - 3000 zł

GLORIA

 Przynosi: 26.000 zł
 Kosztuje firmę: 25.000 zł

Zysk/Straty: 1000 zł

ANGELA

 Przynosi: 45.000 zł
 Kosztuje firmę: 25.000 zł

Zysk/Straty: 20.000 zł

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?
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 Przećwicz: Przesuń krzesło, żeby porozmawiać z sąsiadem. Omówcie odpo-
wiedzi na wszystkie pytania i zapiszcie swoje pomysły.
W obecnej pracy lub pracy, którą chciałbyś uzyskać, jak możesz:
 1. Pozyskać nowych klientów dla firmy?

  

 

 2. Zwiększyć poziom satysfakcji obecnych klientów i motywować 
ich lojalność?

  

 

 3. Zachęcić obecnych klientów do dalszych zakupów?

  

 

 4. Zwiększyć wartość lub cenę produktu?

  

 

 5. Pomóc klientom usprawnić płatności lub dokonać przedpłat?

  

 

 6. Zwiększyć przychody firmy?

  

 

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?
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JAK MAM PRZEJĄĆ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
OBNIŻENIE KOSZTÓW PRACODAWCY?
 Przeczytaj: Jako wartościowi pracownicy będziemy także szukać sposobów na 

obniżenie kosztów.

 Przedyskutuj: Jak możesz pomóc obniżać koszty?

 Przeczytaj: Następny film przedstawia dobry pomysł Anthony’ego: plan konser-
wacji maszyny. Anthony uczył się, jak zaoszczędzić pieniądze praco-
dawcy. Poniższa tabela pokazuje różnicę w ponoszonych kosztach. 
Pomysł Anthony’ego zaoszczędzi pracodawcy znaczną sumę pie-
niędzy — 14.500 w pięć lat! Kiedy Anthony przedstawi go swojemu 
szefowi, pracodawca dostrzeże jego wartość jako pracownika!

KOSZTY BEZ PLANU 
KONSERWACJI

KOSZTY Z UWZGLĘDNIENIEM  
PLANU KONSERWACJI

Naprawa Wymiana Konserwacja Naprawa Wymiana

Rok 1 2000 zł 100 zł 0 zł 0 zł

Rok 2 2000 zł 100 zł 500 zł 0 zł

Rok 3 10.000 zł 100 zł 0 zł 0 zł

Rok 4 100 zł 500 zł 0 zł

Rok 5 2000 zł 100 zł 0 zł 0 zł

Całkowity 
koszt 16.000 zł 1500 zł

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?
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 Przećwicz: Przesuń krzesło, żeby porozmawiać z sąsiadem. Wykonujcie zada-
nia na zmianę. Zobaczcie, ile odpowiedzi uda wam się znaleźć!
 1. Opiszcie sobie nawzajem swoją obecną pracę lub pracę, jakiej 

szukacie.
 2. Zastanówcie się, co możecie zrobić w obu zawodach, żeby:

• Oszczędzać czas
• Ulepszyć procesy
• Bardziej dbać o sprzęt lub produkty
• Zredukować popełniane błędy

 3. Zapiszcie dobre pomysły i wprowadźcie je w życie przed następ-
nym spotkaniem. Jeśli nie znaleźliście jeszcze pracy, zastanów-
cie się, jak możecie się przygotować do wprowadzenia tych 
pomysłów w życie, kiedy ją znajdziecie.

  

 

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?
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„Oto Pan Bóg powie-
dział: Jeśli będziecie 
przestrzegać Moich 
przykazań, będę wam 
szczęścił na tej ziemi”.
2 NEFI 4:4

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?

JAK MAM PRZEJĄĆ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
MOJĄ KARIERĘ?
 Przeczytaj: Przeczytajcie wspólnie fragment z pisma świętego po prawej stronie.

 Przedyskutuj: Czy twoja obecna praca (lub praca, której szukasz) pomoże ci stać 
się samowystarczalnym? Czy wierzysz, że Pan pomoże ci przygoto-
wać się na uzyskanie lepszej pracy? Jak Pan to uczyni?

 Obejrzyj: „He Is Building a Palace” [On buduje pałac] ( Jeśli nie masz dostępu 
do filmu, przeczytaj tekst na stronie 110).

 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się z tego filmu? Co czułeś, oglądając go?

 Przećwicz: Przesuń krzesło, żeby porozmawiać z inną osobą w grupie.
 1. Opisz swoją obecną pracę lub pracę, jakiej szukasz.
 2. Opisz pracę, jaką chciałbyś mieć za 2 do 4 lat. Czy to ta sama 

praca?
 3. Powiedz, jak byś się czuł, mając wystarczająco dużo pieniędzy 

na wyjazdy do świątyni, służbę na misji lub pomoc bliźnim.
 4. Zapisz, o czym rozmawialiście w odpowiednim miejscu.

GDZIE JESTEŚ TERAZ GDZIE CHCESZ BYĆ

ĆWICZENIE DO WYBORU: JAK MAM ZNALEŹĆ MENTORA, KTÓRY POMOŻE MI OSIĄGNĄĆ SUKCES

(NIE RÓB TEGO PODCZAS SPOTKANIA).
Jeśli chcesz, możesz przed następnym spotkaniem wykonać następujące ćwiczenie:
Mentor może pomóc ci poznać niepisane zasady i oczekiwania, jakie panują w miejscu pracy. Przestudiuj informacje na stronie 111.
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JAKICH NARZĘDZI BĘDĘ POTRZEBOWAĆ, ŻEBY OSIĄGNĄĆ 
MOJE CELE?
 Przeczytaj: Skoro już wiemy, w jakim kierunku chcemy podążać, jak mamy to 

zrobić? Przeczytajmy fragment z pisma świętego po prawej stronie.

 Przedyskutuj: Czy Chrystus ma moc, żeby cię błogosławić docześnie? Czy zalicza 
się do tego udzielenie ci pomocy w znalezieniu pracy, utrzymaniu 
jej i wyróżnianiu się w swojej karierze?

 Przeczytaj: Pan zapewni nam w pracy doświadczenia, które pomogą nam 
uzyskać potrzebną wiedzę i umiejętności. Oczekuje On także od 
nas, że będziemy zdobywać wiedzę poprzez naukę i odpowiednie 
przygotowanie się. Wiele ofert pracy jest dostępnych jedynie dla 
osób z konkretnym wykształceniem lub dyplomem. Wykształce-
nie umożliwia nam wyróżnianie się w pracy i zwiększanie naszej 
wartości w oczach pracodawców.

 Przećwicz: Wypisz umiejętności i wiedzę, jakich będziesz potrzebować do 
pracy w przyszłości. Napisz, jak możesz je zdobyć lub rozwinąć. 
Jakie kroki powinieneś podjąć? (Zobacz podany przykład).

WYMARZONE 
STANOWISKO

NIEZBĘDNA WIEDZA 
I UMIEJĘTNOŚCI

SPOSÓB ICH 
UZYSKANIA NASTĘPNY KROK

Kierownik budowy

Umiejętności inżynierskie
Umiejętność planowania

Umiejętność  rozwiązywania 
problemów

Zdolności interpersonalne

Wykształcenie w szkole 
zawodowej lub  technikum 

albo dyplom inżyniera 
z uniwersytetu

Przyłącz się do grupy 
 poznającej zasady 

 samowystarczalności 
o nazwie „Lepsza praca 

dzięki edukacji”, aby 
 zaplanować następny krok.

„Albowiem doszliście 
dotąd tylko dzięki 
słowu Chrystusa 
poprzez niezachwianą 
wiarę w Niego, ufa-
jąc w pełni zasługom 
Tego, który ma moc 
zbawienia”.
2 NEFI 31:19

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.
  
  
  
  
  
 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?

„Słuchajcie słów Pana 
[…]. Nie wątpcie, ale 
wierzcie”.
MORMON 9:27

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Jeśli nie znalazłem jeszcze pracy, przyspieszę jej poszukiwania.

Dokonam w pracy zmian na lepsze, przyjmując na siebie odpowiedzialność za 
moją karierę.

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. Napisz „Tak” lub „Nie” w odpowiednim miejscu.

 Przyśpieszyłem 
 poszukiwanie 

pracy (Tak/Nie)

Dokonałem w 
pracy zmian 

na lepsze 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie 
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Podczas naszego następnego spotkania ponownie dokonamy 
oceny poziomu naszej samowystarczalności, żeby zobaczyć, czy 
stajemy się bardziej samowystarczalni. Będziecie musieli przynieść 
ze sobą broszurę Moja ścieżka do samowystarczalności.
Wybierz osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora w trakcie 
prezentacji zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego 
spotkania. ( Jeśli nie wiesz, na czym polega rola koordynatora 
zasady z broszury Moja podstawa, przeczytaj informacje podane 
na stronie 13. i na wewnętrznej stronie okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Uwaga dla 
koordynatora:
Na następne spo-
tkanie przynieś 
pięć dodatkowych 
egzemplarzy bro-
szury Moja ścieżka do 
samowystarczalności.
Reszta zajęć będzie 
miała nieco inny 
format od dotych-
czasowych spotkań. 
Przed następnym 
spotkaniem zapoznaj 
się z materiałem i bądź 
przygotowany do 
udzielania odpowiedzi 
na pytania.
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TO NIE MÓJ PROBLEM
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

JOSEPH (SZEF): Gloria, spóźniłaś się trzy 
godziny.
GLORIA: Przepraszam cię, Josephie. 
Musiałam się wyspać. Mój syn był wczoraj 
w nocy chory i nie mogłam się wcześnie 
położyć spać.
JOSEPH: To nie mój problem.
GLORIA: Potem nie włączył mi się rano 
budzik.
JOSEPH: Nie mój problem.
GLORIA: Więc zanim wstałam, uciekł mi 
pierwszy autobus.
JOSEPH: To znowu nie mój problem.
GLORIA: Kiedy dotarłam na przystanek, 
zdałam sobie sprawę, że nie mam przy 
sobie pieniędzy na bilet.
JOSEPH: Ponownie, to nie mój problem.
GLORIA: Więc uciekł mi drugi autobus, bo 
musiałam po nie wrócić do domu.

ANTHONY: Przepraszam, że przeszka-
dzam, ale zepsuła się maszyna i płyn 
cieknie z niej na całą halę.
JOSEPH: Jaka maszyna?
ANTHONY: Nie wiem, jak się nazywa, ale 
to ta w rogu na końcu hali, przy pólkach. 
Thomasa dzisiaj nie ma, a on zwykle ją 
obsługuje.
JOSEPH: To nie mój problem.
ANTHONY: Zacząłem przy niej pracować 
i się zablokowała.
JOSEPH: Słuchaj. To nie mój problem.
ANTHONY: Pewnie jest gdzieś do niej 
instrukcja, ale nie mogę jej znaleźć.
JOSEPH: Chwila, chwila. Przestańcie! 
Anthony, Gloria, sami rozwiążcie te pro-
blemy!

Wróć na stronę 98.

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?

Zasoby
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TO MÓJ PROBLEM
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

JOSEPH: Anthony, czy możesz zadzwonić 
do Thomasa i dowiedzieć się, kiedy wróci ze 
spotkania z klientem? Potrzebujemy więcej 
płynu do maszyny.
ANTHONY: Wiedziałem, że będzie 
potrzeba więcej płynu. Już go kupiłem i ją 
napełniłem.
JOSEPH: Co? Nie poczekałeś na Thomasa? 
Nie chcę, żebyś znowu zepsuł tę maszynę.
ANTHONY: Wiem już o niej wszystko. 
Znalazłem instrukcje, wziąłem je ze sobą 
do domu i przeczytałem, a potem wróciłem 
i naprawiłem maszynę. Od tej pory będę 
mógł się nią zajmować, jak Thomas będzie 
na spotkaniach z klientami.
JOSEPH: Wspaniale!
ANTHONY: To jeszcze nie wszystko. Roz-
pisałem też plan konserwacji, żeby zapobiec 
problemom w przyszłości.
JOSEPH: Dziękuję ci, Anthony. Naprawdę 
doceniam to, jak się tym zająłeś.
ANTHONY: Nie ma sprawy. To mój pro-
blem.
JOSEPH: [do siebie] Niesamowite, Anthony 
naprawdę się postarał. Naprawdę zarobił 
dzisiaj na siebie.
JOSEPH: Hej, Gloria. A skąd ty się tutaj 
wzięłaś? Angela zadzwoniła, że nie będzie 
jej dzisiaj w pracy, bo strajkują kierowcy 

autobusów. Pomyślałam, że ty i Benjamin 
też nie będziecie mieli jak dojechać.
GLORIA: Wiedziałam, że komunikacja 
planuje strajk, więc kilka dni temu umówi-
łam się z Benjaminem, żeby mnie podwiózł, 
jeśli rzeczywiście zastrajkują.
JOSEPH: Bardzo dobrze, że zawczasu o 
tym pomyślałaś.
GLORIA: Pomyślałam też, że dzisiaj mogą 
być długie kolejki po benzynę, więc dałam 
wcześniej Benjaminowi trochę pieniędzy 
i poprosiłam, żeby zatankował wczoraj, 
zanim podjęto decyzję o strajku.
JOSEPH: Starczyło ci na to pieniędzy?
GLORIA: Tak, odkładam pieniądze na 
autobus, więc użyłam ich na benzynę. 
Razem z Benjaminem pojechaliśmy po 
Angelę i wszyscy jesteśmy w pracy.
JOSEPH: Gloria, dziękuję ci, że o tym 
wszystkim pomyślałaś. Nasi klienci 
naprawdę potrzebują tutaj dzisiaj całej 
waszej trójki.
GLORIA: Oczywiście, Josephie. To mój 
problem.
JOSEPH: [do siebie] A ja ją chciałem 
zwolnić… Dzisiaj warta jest trzech pra-
cowników.

Wróć na stronę 98.

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?
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ON BUDUJE PAŁAC
Poproś kogoś o przeczytanie poniższej historii.

„Wyobraź sobie siebie jako żywy dom. 
Bóg przychodzi, aby go przebudować. Z 
początku może rozumiesz, co On robi. 
Naprawia rynny, uszczelnia dach i tak 
dalej — wiedziałeś, że wszystko to było 
potrzebne, więc nie jesteś zaskoczony. Aż tu 
nagle zaczyna wyczyniać z domem rzeczy 
bardzo bolesne i z pozoru bezsensowne. 
Co też On najlepszego wyczynia? Rzecz 

w tym, że buduje zupełnie inny dom niż 
sobie wyobrażałeś — tu dobudowuje nowe 
skrzydło, tam dodaje piętro, wznosi wieże, 
wytycza dziedzińce. Myślałeś, że zostaniesz 
przebudowany na przyjemną chatkę — a 
On buduje pałac” (C. S. Lewis, Mere Chri-
stianity [1960], str. 160).

Wróć na stronę 103.

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?
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JAK MAM ZNALEŹĆ MENTORA, KTÓRY POMOŻE MI ODNIEŚĆ 
SUKCES? (ĆWICZENIE DO WYBORU)
 Przeczytaj: Wartościowy pracownik zna zasady i oczekiwania swojego praco-

dawcy. Ale firmy nie zawsze zapewniają nam „instrukcję obsługi”, 
w której te oczekiwania są wyraźnie określone, a każde miejsce 
pracy jest inne.

 Przećwicz: Zastanów się, skąd możesz się dowiedzieć, jakie niepisane zasady 
i oczekiwania panują w danej firmie. Możesz poprosić o pomoc 
członków rodziny, przyjaciół lub członków grupy, żeby podali ci 
kilka pomysłów.

 Przeczytaj: Niektóre oczekiwania wynikają ze zdrowego rozsądku. Inne 
można zaobserwować. Ale żeby poznać jeszcze inne, będziesz 
potrzebować mentora. Mentor to zaufana osoba, która zna panu-
jące w firmie zasady i oczekiwania, i jest chętna, żeby ci pomóc się 
ich nauczyć.

 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wybierz sobie mentora w obecnym 
miejscu pracy i poproś go, żeby pomógł ci poznać zasady i oczeki-
wania, jakie panują w twojej firmie.
Albo możesz opisać typ osoby, którą chciałbyś mieć za mentora w 
przyszłym miejscu pracy.

6: Jak mam wyróżniać się w pracy i ciągle odnosić sukcesy?
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Od dzisiaj przebieg zajęć będzie wyglądał inaczej niż podczas pierw-
szych sześciu spotkań. Przejrzyj materiały na kolejnych stronach, 
żebyś był przygotowany do odpowiedzi na pytania.

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, aby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.
• Przynieś pięć dodatkowych egzemplarzy broszury Moja ścieżka do 

samowystarczalności.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię 
członka 

grupy

 Przyspieszyłem 
poszukiwanie 

pracy (Tak/Nie)

Dokonałem w 
pracy zmian 

na lepsze 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
 sprawozdanie 

 partnerowi  
(Tak/Nie)

Gloria T T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły tele-

fony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy mogła 
kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 7. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

NOWE! 

NOWE! 

7: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.
Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie.

 Przedyskutuj: W jaki sposób wzmocniło was „troskliwe miłosierdzie Pana”, 
abyście mogli pokonać swoje wyzwania, kiedy dotrzymywaliście 
swoich zobowiązań?

„Ale ja, Nefi, wykażę 
wam, że troskliwe 
miłosierdzie Pana roz-
tacza się nad wszyst-
kimi, których wybrał ze 
względu na ich wiarę, 
że czyni ich wolnymi 
i zdolnymi do wyrato-
wania się”.
1 NEFI 1:20

7: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

SPRAWOZDANIE
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JAK MOŻEMY POMAGAĆ SOBIE NAWZAJEM W 
PRZEZWYCIĘŻANIU WYZWAŃ?
 Czas: Na czas omawiania materiału na tej stronie (nie całej części Nauka) 

ustaw minutnik na 40 minut.

 Przeczytaj: Niektórzy z nas mają pracę, a inni nadal jej szukają, ale wszyscy 
doświadczamy wyzwań związanych z zatrudnieniem. Oto kilka 
przykładów:
• Nadal nie znalazłem pracy.
• Mój szef nigdy nie jest ze mnie zadowolony.
• Mam pracę, ale moje zarobki są zbyt niskie.
• Nie wiem, jak poradzić sobie z korupcją w pracy.
• Rozmawiam z dużą liczbą pracodawców, ale nikt nie chce mnie 

zatrudnić.
• Trudno jest być uczciwym w stosunku do mojego pracodawcy.
• Nie lubię osób, z którymi pracuję.
• Nie jestem w stanie utrzymać zatrudnienia.
Stajemy się bardziej samowystarczalni, kiedy wspólnie dyskutu-
jemy i ćwiczymy przezwyciężanie wyzwań.

 Przećwicz: Niech każdy członek grupy napisze na tablicy swoje największe 
wyzwanie związane z zatrudnieniem. Jako grupa wybierzcie trzy z 
wypisanych wyzwań. Dzisiejsze ćwiczenia będą polegać na omó-
wieniu i zaplanowaniu kilku rozwiązań.
Pomocne może okazać się omówienie doświadczeń z przeszłości, 
dyskusje i filmy wspomniane w tym zeszycie ćwiczeń. Być może 
znasz również osobę spoza grupy, która może udzielić pomocy 
w konkretnym wyzwaniu. Możesz zaprosić tę osobę na następne 
spotkanie, żeby wam pomogła.

7: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

NAUKA
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CZY STAJĘ SIĘ BARDZIEJ SAMOWYSTARCZALNY?
 Czas: Na czas omawiania tej strony ustaw minutnik na 20 minut.

 Przeczytaj: Naszym celem jest osiągnięcie samowystarczalności, zarówno pod 
względem doczesnym, jak i duchowym. Odnoszenie sukcesów w 
pracy to zaledwie część tego celu.

 Przedyskutuj: Jakie zmiany dostrzegłeś w swoim życiu, ćwicząc i ucząc zasad z 
broszury Moja podstawa?

 Przećwicz: Otwórz broszurę Moja ścieżka do samowystarczalności na stronie 
z oceną poziomu samowystarczalności (na jej końcu). 
Wykonaj polecenia.
Kiedy skończysz, poświęć trzy minuty za rozważenie 
następujących kwestii:
Czy jesteś teraz bardziej świadomy swoich wydatków? Czy 
możesz odpowiedzieć „często” lub „zawsze” na większą 
liczbę pytań? Czy lepiej czujesz się z kwotą, jaką ustali-
łeś jako dochód na poziomie samowystarczalności? Czy 
zbliżasz się do osiągnięcia dochodów na poziomie samo-
wystarczalności? Co możesz zrobić, żeby dokonać zmian 
na lepsze? Moja ścieżka do 

samowystarczalności

7: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.
  
  
  
  
  
 

Który z tych pomysłów pomoże ci w tym tygodniu znaleźć zatrud-
nienie lub sprawi, że będziesz lepszym pracownikiem? Dokonaj 
zobowiązania, że wprowadzisz go w życie.
Zapisz to zobowiązanie na następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim zobowiązaniem lub innym 
pomysłem?

„Zaprawdę powiadam, 
że ludzie powinni się 
gorliwie angażować w 
dobrej sprawie, i wiele 
czynić z własnej nie-
przymuszonej woli, i 
czynić wiele prawości”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
58:27

7: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Dotrzymam nowego zobowiązania, które dzisiaj sobie wybrałem:

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

7: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. Napisz „Tak” lub „Nie” w odpowiednim miejscu.

 Dotrzymałem 
nowego 

zobowiązania 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie 
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora w trakcie 
prezentacji zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego 
spotkania.

Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

7: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Podczas każdego spotkania będziemy wspólnie dyskutować o tym, 
jak możemy przezwyciężyć nasze największe wyzwania. Mogą się one 
różnić od siebie na poszczególnych spotkaniach.

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię członka 
grupy

Dotrzymałem 
nowego 

zobowiązania 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

Gloria T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły tele-

fony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy mogła 
kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 8. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

NOWE! 

8: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: W jaki sposób wzmocniło was „troskliwe miłosierdzie Pana”, aby-
ście mogli przezwyciężyć swoje wyzwania, kiedy dotrzymywaliście 
swoich zobowiązań?

8: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

SPRAWOZDANIE
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JAK MOŻEMY POMAGAĆ SOBIE NAWZAJEM W 
PRZEZWYCIĘŻANIU WYZWAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Niektórzy z nas mają pracę, a inni nadal jej szukają, ale wszyscy 
doświadczamy wyzwań związanych z zatrudnieniem. Oto kilka 
przykładów:
• Nadal nie znalazłem pracy.
• Mój szef nigdy nie jest ze mnie zadowolony.
• Mam pracę, ale moje zarobki są zbyt niskie.
• Nie wiem, jak poradzić sobie z korupcją w pracy.
• Rozmawiam z dużą liczbą pracodawców, ale nikt nie chce mnie 

zatrudnić.
• Trudno jest być uczciwym w stosunku do mojego pracodawcy.
• Nie lubię osób, z którymi pracuję.
• Nie jestem w stanie utrzymać zatrudnienia.
Stajemy się bardziej samowystarczalni, kiedy wspólnie dyskutu-
jemy i ćwiczymy przezwyciężanie wyzwań.

 Przećwicz: Niech każdy członek grupy napisze na tablicy swoje największe 
wyzwanie związane z zatrudnieniem. Jako grupa wybierzcie trzy z 
wypisanych wyzwań. Dzisiejsze ćwiczenia będą polegać na omó-
wieniu i zaplanowaniu kilku rozwiązań.
Pomocne może okazać się omówienie doświadczeń z przeszłości, 
dyskusje i filmy wspomniane w tym zeszycie ćwiczeń. Być może 
znasz również osobę spoza grupy, która może udzielić pomocy 
w konkretnym wyzwaniu. Możesz zaprosić tę osobę na następne 
spotkanie, żeby wam pomogła.

NAUKA

8: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.
  
  
  
  
  
 

Który z tych pomysłów pomoże ci w tym tygodniu znaleźć zatrud-
nienie lub sprawi, że będziesz lepszym pracownikiem? Dokonaj 
zobowiązania, że wprowadzisz go w życie.
Zapisz to zobowiązanie na następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim zobowiązaniem lub innym 
pomysłem?

„Powierz Panu drogę 
swoją, Zaufaj mu, a 
On wszystko dobrze 
uczyni”.
PSALM 37:5

ROZWAŻANIE

8: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Dotrzymam nowego zobowiązania, które dzisiaj sobie wybrałem:

 
Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

8: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. Napisz „Tak” lub „Nie” w odpowiednim miejscu.

 Dotrzymałem 
nowego 

zobowiązania 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie 
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora w trakcie 
prezentacji zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego 
spotkania.
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

8: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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DLA KOORDYNATORA
W dzień spotkania:

• Podczas każdego spotkania będziemy wspólnie dyskutować o tym, 
jak możemy przezwyciężyć nasze największe wyzwania. Mogą się one 
różnić od siebie na poszczególnych spotkaniach.

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię członka 
grupy

Dotrzymałem 
nowego 

zobowiązania 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

Gloria T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły tele-

fony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy mogła 
kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 9. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

9: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: W jaki sposób wzmocniło was „troskliwe miłosierdzie Pana”, żeby-
ście mogli przezwyciężyć swoje wyzwania, kiedy dotrzymywaliście 
swoich zobowiązań?

9: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

SPRAWOZDANIE
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JAK MOŻEMY POMAGAĆ SOBIE NAWZAJEM W 
PRZEZWYCIĘŻANIU WYZWAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Niektórzy z nas mają pracę, a inni nadal jej szukają, ale wszyscy 
doświadczamy wyzwań związanych z zatrudnieniem. Oto kilka 
przykładów:
• Nadal nie znalazłem pracy.
• Mój szef nigdy nie jest ze mnie zadowolony.
• Mam pracę, ale moje zarobki są zbyt niskie.
• Nie wiem, jak poradzić sobie z korupcją w pracy.
• Rozmawiam z dużą liczbą pracodawców, ale nikt nie chce mnie 

zatrudnić.
• Trudno jest być uczciwym w stosunku do mojego pracodawcy.
• Nie lubię osób, z którymi pracuję.
• Nie jestem w stanie utrzymać zatrudnienia.
Stajemy się bardziej samowystarczalni, kiedy wspólnie dyskutu-
jemy i ćwiczymy przezwyciężanie wyzwań.

 Przećwicz: Niech każdy członek grupy napisze na tablicy swoje największe 
wyzwanie związane z zatrudnieniem. Jako grupa wybierzcie trzy z 
wypisanych wyzwań. Dzisiejsze ćwiczenia będą polegać na omó-
wieniu i zaplanowaniu kilku rozwiązań.
Pomocne może okazać się omówienie doświadczeń z przeszłości, 
dyskusje i filmy wspomniane w tym zeszycie ćwiczeń. Być może 
znasz również osobę spoza grupy, która może udzielić pomocy 
w konkretnym wyzwaniu. Możesz zaprosić tę osobę na następne 
spotkanie, żeby wam pomogła.

9: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

NAUKA
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.
  
  
  
  
  
 

Który z tych pomysłów pomoże ci w tym tygodniu znaleźć zatrud-
nienie lub sprawi, że będziesz lepszym pracownikiem? Dokonaj 
zobowiązania, że wprowadzisz go w życie.
Zapisz to zobowiązanie na następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim zobowiązaniem lub innym 
pomysłem?

„Zbliżcie się do mnie, a 
ja się zbliżę do was; 
szukajcie mnie pilnie, 
a znajdziecie mnie; 
proście, a otrzymacie; 
pukajcie, a będzie 
wam otworzone”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
88:63

9: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Dotrzymam nowego zobowiązania, które dzisiaj sobie wybrałem:

 
Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

9: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. Napisz „Tak” lub „Nie” w odpowiednim miejscu.

 Dotrzymałem 
nowego 

zobowiązania 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie 
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora w trakcie 
prezentacji zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego 
spotkania.
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?



136

NOTATKI
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?



10
Jakie mam teraz 

największe wyzwania 
w pracy?

Poszukiwanie pracy



138

DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Podczas każdego spotkania będziemy wspólnie dyskutować o tym, 
jak możemy przezwyciężyć nasze największe wyzwania. Mogą się one 
różnić od siebie na poszczególnych spotkaniach.

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię członka 
grupy

Dotrzymałem 
nowego 

zobowiązania 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie 
 (Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

Gloria T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły tele-

fony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy mogła 
kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 10. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

10: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: W jaki sposób wzmocniło was „troskliwe miłosierdzie Pana”, żeby-
ście mogli przezwyciężyć swoje wyzwania, kiedy dotrzymywaliście 
swoich zobowiązań?

10: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

SPRAWOZDANIE
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JAK MOŻEMY POMAGAĆ SOBIE NAWZAJEM W 
PRZEZWYCIĘŻANIU WYZWAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Niektórzy z nas mają pracę, a inni nadal jej szukają, ale wszyscy 
doświadczamy wyzwań związanych z zatrudnieniem. Oto kilka 
przykładów:
• Nadal nie znalazłem pracy.
• Mój szef nigdy nie jest ze mnie zadowolony.
• Mam pracę, ale moje zarobki są zbyt niskie.
• Nie wiem, jak poradzić sobie z korupcją w pracy.
• Rozmawiam z dużą liczbą pracodawców, ale nikt nie chce mnie 

zatrudnić.
• Trudno jest być uczciwym w stosunku do mojego pracodawcy.
• Nie lubię osób, z którymi pracuję.
• Nie jestem w stanie utrzymać zatrudnienia.
Stajemy się bardziej samowystarczalni, kiedy wspólnie dyskutu-
jemy i ćwiczymy przezwyciężanie wyzwań.

 Przećwicz: Niech każdy członek grupy napisze na tablicy swoje największe 
wyzwanie związane z zatrudnieniem. Jako grupa wybierzcie trzy z 
wypisanych wyzwań. Dzisiejsze ćwiczenia będą polegać na omó-
wieniu i zaplanowaniu kilku rozwiązań.
Pomocne może okazać się omówienie doświadczeń z przeszło-
ści oraz dyskusje i filmy wspomniane w tym zeszycie ćwiczeń. 
Być może znasz również osobę spoza grupy, która może udzielić 
pomocy w konkretnym wyzwaniu. Możesz zaprosić tę osobę na 
następne spotkanie, aby wam pomogła.

10: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

NAUKA
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.
  
  
  
  
  
 

Który z tych pomysłów pomoże ci w tym tygodniu znaleźć zatrud-
nienie lub sprawi, że będziesz lepszym pracownikiem? Dokonaj 
zobowiązania, że wprowadzisz go w życie.
Zapisz to zobowiązanie na następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim zobowiązaniem lub innym 
pomysłem?

10: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

ROZWAŻANIE

„Radź się Pana we 
wszystkim, co czynisz, 
a On pokieruje Tobą 
dla twego dobra”.
ALMA 37:37
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Dotrzymam nowego zobowiązania, które dzisiaj sobie wybrałem:

 
Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

10: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. Napisz „Tak” lub „Nie” w odpowiednim miejscu.

 Dotrzymałem 
nowego 

zobowiązania 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie 
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

 pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która będzie koordynatorem w trakcie prezentacji 
zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego spotkania.
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

10: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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10: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Podczas każdego spotkania będziemy wspólnie dyskutować o tym, 
jak możemy przezwyciężyć nasze największe wyzwania. Mogą się one 
różnić od siebie na poszczególnych spotkaniach.

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię członka 
grupy

Dotrzymałem 
nowego 

zobowiązania 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie 
 (Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

Gloria T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły tele-

fony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy mogła 
kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 11. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

11: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: W jaki sposób wzmocniło was „troskliwe miłosierdzie Pana”, żeby-
ście mogli przezwyciężyć swoje wyzwania, kiedy dotrzymywaliście 
swoich zobowiązań?

11: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

SPRAWOZDANIE
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JAK MOŻEMY POMAGAĆ SOBIE NAWZAJEM W 
PRZEZWYCIĘŻANIU WYZWAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Niektórzy z nas mają pracę, a inni nadal jej szukają, ale wszyscy 
doświadczamy wyzwań związanych z zatrudnieniem. Oto kilka 
przykładów:
• Nadal nie znalazłem pracy.
• Mój szef nigdy nie jest ze mnie zadowolony.
• Mam pracę, ale moje zarobki są zbyt niskie.
• Nie wiem, jak poradzić sobie z korupcją w pracy.
• Rozmawiam z dużą liczbą pracodawców, ale nikt nie chce mnie 

zatrudnić.
• Trudno jest być uczciwym w stosunku do mojego pracodawcy.
• Nie lubię osób, z którymi pracuję.
• Nie jestem w stanie utrzymać zatrudnienia.
Stajemy się bardziej samowystarczalni, kiedy wspólnie dyskutu-
jemy i ćwiczymy przezwyciężanie wyzwań.

 Przećwicz: Niech każdy członek grupy napisze na tablicy swoje największe 
wyzwanie związane z zatrudnieniem. Jako grupa wybierzcie trzy z 
wypisanych wyzwań. Dzisiejsze ćwiczenia będą polegać na omó-
wieniu i zaplanowaniu kilku rozwiązań.
Pomocne może okazać się omówienie doświadczeń z przeszło-
ści oraz dyskusje i filmy wspomniane w tym zeszycie ćwiczeń. 
Być może znasz również osobę spoza grupy, która może udzielić 
pomocy w konkretnym wyzwaniu. Możesz zaprosić tę osobę na 
następne spotkanie, żeby wam pomogła.

11: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

NAUKA
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.
  
  
  
  
  
 

Który z tych pomysłów pomoże ci w tym tygodniu znaleźć zatrud-
nienie lub sprawi, że będziesz lepszym pracownikiem? Dokonaj 
zobowiązania, że wprowadzisz go w życie.
Zapisz to zobowiązanie na następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim zobowiązaniem lub innym 
pomysłem?

„Chrystus prawdziwie 
powiedział naszym 
ojcom: Jeśli będziecie 
mieli wiarę, będziecie 
mogli dokonać wszyst-
kiego, co uznam za 
wskazane”.
MORONI 10:23

11: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Dotrzymam nowego zobowiązania, które dzisiaj sobie wybrałem:

 
Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

11: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. Napisz „Tak” lub „Nie” w odpowiednim miejscu.

 Dotrzymałem 
nowego 

zobowiązania 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie 
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Podczas naszego następnego spotkania ponownie dokonamy 
oceny poziomu naszej samowystarczalności, żeby zobaczyć, czy 
stajemy się bardziej samowystarczalni. Będziecie musieli przynieść 
ze sobą broszurę Moja ścieżka do samowystarczalności.
Wybierz osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora w trakcie 
prezentacji zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego 
spotkania.
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Uwaga dla 
koordynatora:
Na następne spotkanie 
przynieś pięć dodatko-
wych egzemplarzy bro-
szury Moja ścieżka do 
samowystarczalności.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

11: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Dzisiaj grupa poświęci dodatkowe 20 minut na omawianie części 
Zobowiązanie. Przeczytaj ostatnie zadanie z broszury Moja podstawa i 
przygotuj się do odpowiedzi na pytania.

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.
• Przynieś pięć dodatkowych egzemplarzy broszury Moja ścieżka do 

samowystarczalności.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię członka 
grupy

Dotrzymałem 
nowego 

zobowiązania 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

Gloria T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły tele-

fony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy mogła 
kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 12. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

NOWE! 

NOWE! 

12: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: W jaki sposób wzmocniło was „troskliwe miłosierdzie Pana”, żeby-
ście mogli przezwyciężyć swoje wyzwania, kiedy dotrzymywaliście 
swoich zobowiązań?

12: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

SPRAWOZDANIE
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JAK MOŻEMY POMAGAĆ SOBIE NAWZAJEM W 
PRZEZWYCIĘŻANIU WYZWAŃ?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie (nie całej 

części Nauka) ustaw minutnik na 20 minut.
Zwróć także uwagę na to, że poświęcisz o 20 minut dłużej niż zwy-
kle na omówienie części Zobowiązanie.

 Przeczytaj: Niektórzy z nas mają pracę, a inni nadal jej szukają, ale wszyscy 
doświadczamy wyzwań związanych z zatrudnieniem. Oto kilka 
przykładów:
• Nadal nie znalazłem pracy.
• Mój szef nigdy nie jest ze mnie zadowolony.
• Mam pracę, ale moje zarobki są zbyt niskie.
• Nie wiem, jak poradzić sobie z korupcją w pracy.
• Rozmawiam z dużą liczbą pracodawców, ale nikt nie chce mnie 

zatrudnić.
• Trudno jest być uczciwym w stosunku do mojego pracodawcy.
• Nie lubię osób, z którymi pracuję.
• Nie jestem w stanie utrzymać zatrudnienia.
Stajemy się bardziej samowystarczalni, kiedy wspólnie dyskutu-
jemy i ćwiczymy przezwyciężanie wyzwań.

 Przećwicz: Niech każdy członek grupy napisze na tablicy swoje największe 
wyzwanie związane z zatrudnieniem. Jako grupa wybierzcie trzy z 
wypisanych wyzwań. Dzisiejsze ćwiczenia będą polegać na omó-
wieniu i zaplanowaniu kilku rozwiązań.
Pomocne może okazać się omówienie doświadczeń z przeszło-
ści oraz dyskusje i filmy wspomniane w tym zeszycie ćwiczeń. 
Być może znasz również osobę spoza grupy, która może udzielić 
pomocy w konkretnym wyzwaniu. Możesz zaprosić tę osobę na 
następne spotkanie, żeby wam pomogła.

12: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

NAUKA
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CZY STAJĘ SIĘ BARDZIEJ SAMOWYSTARCZALNY?
 Czas: Na czas omawiania tej strony ustaw minutnik na 20 minut.

 Przeczytaj: Naszym celem jest osiągnięcie samowystarczalności, zarówno pod 
względem doczesnym, jak i duchowym. Odnoszenie sukcesów w 
pracy to zaledwie część tego celu.

 Przedyskutuj: Jakie zmiany dostrzegłeś w swoim życiu, ćwicząc i ucząc zasad z 
broszury Moja podstawa?

 Przećwicz: Otwórz broszurę Moja ścieżka do samowystarczalności na stronie 
z oceną poziomu samowystarczalności (na jej 
końcu). Wykonaj polecenia.
Kiedy skończysz, poświęć trzy minuty na rozważe-
nie następujących kwestii:
Czy jesteś teraz bardziej świadomy swoich wydat-
ków? Czy możesz odpowiedzieć „często” lub „zaw-
sze” na większą liczbę pytań? Czy lepiej czujesz się 
z kwotą, jaką ustaliłeś jako dochód na poziomie 
samowystarczalności? Czy zbliżasz się do osiągnię-
cia dochodów na poziomie samowystarczalności? 
Co możesz zrobić, żeby dokonać zmian na lepsze? Moja ścieżka do 

samowystarczalności

12: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.
  
  
  
  
  
 

Który z tych pomysłów pomoże ci w tym tygodniu znaleźć zatrud-
nienie lub sprawi, że będziesz lepszym pracownikiem? Dokonaj 
zobowiązania, że wprowadzisz go w życie.
Zapisz to zobowiązanie na następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim zobowiązaniem lub innym 
pomysłem?

„I jak to się stało, że 
zapomnieliście, że Pan 
może wszystko uczynić 
dla ludzi według swej 
woli, jeśli będą mieli 
wiarę w Niego?”.
1 NEFI 7:12

12: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie ustaw 

minutnik na 10 minut.

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Dotrzymam nowego zobowiązania, które dzisiaj sobie wybrałem:

 
Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę co tydzień odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Mój podpis

12: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?

ZOBOWIĄZANIE
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W JAKI SPOSÓB MOGĘ CIĄGLE BYĆ 
SAMOWYSTARCZALNY?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie ustaw 

minutnik na 20 minut.

 Przeczytaj: Znajdź stronę 28 w broszurze Moja podstawa i wykonaj ostatnie 
zadanie oraz zaplanuj grupowy projekt służby. Kiedy skończysz, 
powróć do tego miejsca.
Gratulacje! Ukończyliśmy ten podręcznik i dokonaliśmy wielu 
zmian na lepsze. Stajemy się bardziej samowystarczalni!
Jeśli chcecie, możecie nadal spotykać się w grupie w nadchodzą-
cych tygodniach, żeby udzielać sobie wsparcia i dodawać otuchy.
Aby ciągle umacniać swoją samowystarczalność, możecie:
• Zgłaszać się na ochotnika i służyć w centrum samowystarczal-

ności w waszej okolicy. ( Jednym z celów bycia samowystar-
czalnym jest możliwość udzielania pomocy innym ludziom. 
Pomaganie bliźnim to wspaniałe błogosławieństwo).

• Nadal spotykać się z członkami grupy. Nadal udzielać sobie wza-
jemnie wsparcia i dodawać otuchy.

• Nadal uczęszczać na spotkania związane z tematyką samowy-
starczalności.

• Pozostawać w kontakcie ze swoim partnerem do współpracy. 
Udzielać sobie wzajemnie wsparcia i dodawać otuchy.

Będę dokonywać dalszych postępów, dokonując i 
dotrzymując zobowiązań.

Mój podpis

 Przeczytaj: Teraz pomodlimy się na zakończenie.

Uwaga dla 
koordynatora:
Pamiętaj, żeby odno-
tować postępy grupy 
na stronie: srs. lds. org/ 
report.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

12: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?
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12: Jakie mam teraz największe wyzwania w pracy?



POSZUKIWANIE PRACY  
MAPA SUKCESU

Codziennie: Uświęcaj swoje wysiłki, przyspieszaj  
poszukiwanie pracy, korzystaj z sieci kontaktów

Jak mam znaleźć właściwą pracę?
•  Miej świadomość tego, co masz do 

zaoferowania pracodawcom.
•  Używaj prezentacji „Ja w 30 sekund” w 

rozmowach z jak największą liczbą osób.

Jak mam uzyskać dostęp 
do „ukrytego” rynku pracy?

•  Znajduj „ukryte” możliwości 
zatrudnienia, korzystając z sieci 
kontaktów.

•  Używaj deklaracji mocy, aby 
zaprezentować swoją wartość w sieci 
twoich kontaktów.

•  Pozwól osobom z sieci twoich 
kontaktów, żeby ci pomogły.

Jak mam przyspieszyć 
proces poszukiwania 

pracy?
•  Codziennie używaj zasad 

Przyspieszonego poszukiwania pracy.
•  Zapisuj swoje postępy w 

poszukiwaniu zatrudnienia.

Jak mam przedstawić 
się w przekonywający 

sposób?
•  Określ, w jaki sposób 

możesz osiągnąć rezultaty, 
które są ważne dla twojego 
pracodawcy.

•  Używaj deklaracji mocy, 
aby zaprezentować 
pracodawcom swoją 
wartość.

Jak mam się wyróżnić jako  
idealny kandydat?

•  Dobrze przygotuj się do każdej rozmowy 
kwalifikacyjnej.

•  Zdobądź umiejętności, które pomogą ci wyróżnić 
się podczas każdej rozmowy o pracę.

•  Naucz się wypełniać aplikacje.

Jak mam wyróżniać się 
w pracy i ciągle odnosić 

sukcesy?
•  Bądź proaktywny i zapobiegaj 

problemom w pracy.
•  Naucz się zasad i oczekiwań, jakie 

panują w pracy.
•  Zapewnij pracodawcy więcej 

wartości niż kosztów.
•  Przyjmuj na siebie 

odpowiedzialność za swoją 
karierę.

CODZIENNY POSTĘP
• Ciągle zadawaj sobie te pytania.
• Szukaj odpowiedzi i pomysłów.
• Ucz się, dokonuj zmian na lepsze i powtarzaj ten cykl.




