Інструкції:
Як користуватися формами
“План із самозабезпечення”
Форма “План із самозабезпечення”. Члени Церкви заповнюють цю форму
самостійно або за допомогою президента Товариства допомоги, президента кворуму
старійшин чи інших провідників, включно з братами-служителями та сестрами-служительками.
За допомогою цієї форми члени Церкви можуть оцінити свої потреби, доходи і витрати;
визначити наявні ресурси; з’ясувати, яке служіння вони можуть виконувати взамін отриманої
допомоги; і скласти власний план, щоб стати більш самозабезпеченими. Потім єпископи і
президенти філій розглядають і коригують цей план, перш ніж схвалити надання допомоги.
Щоб навчитися заповнювати ці форми, будь ласка, ознайомтеся зі зразками заповнених форм.
Путівник для єпископа щодо плану із самозабезпечення.

Єпископи і
президенти філій використовують цю форму, щоб планувати надання допомоги за програмою
благополуччя, відслідковувати, коли і яку допомогу надано, та контролювати виконання
членами Церкви їхніх особистих планів із самозабезпечення (див. крок 4 у формі “План із
самозабезпечення”).
Єпископів і президентів філій просять шукати тих, хто в нужді. Виявляти нужденних членів
Церкви часто можуть їхні брати-служителі та сестри-служительки, інші члени Церкви чи
провідники, або єпископ. Вони також можуть самі звертатися по допомогу до єпископа.

Президентства кворуму старійшин і Товариства допомоги відіграють ключову

роль, виявляючи нужденних членів Церкви і допомагаючи їм стати більш самозабезпеченими.
Перш ніж проводити зустріч з членом Церкви, єпископ або президент філії може попросити
члена президентства кворуму старійшин та/або Товариства допомоги, щоб вони допомогли
члену Церкви заповнити форму “План із самозабезпечення”. За довгострокове
самозабезпечення членів Церкви в першу чергу відповідають провідники кворуму старійшин і
Товариства допомоги.

Після того, як форму “План із самозабезпечення” заповнено, єпископ або президент філії
зустрічається з нужденним членом Церкви, щоб обговорити проблеми, з якими стикнулася ця
людина. Розглядаючи цей план, єпископ або президент філії може краще зрозуміти, як
ефективно надати допомогу за програмою благополуччя. Єпископ або президент філії чи
призначений провідник регулярно зустрічається з членом Церкви, щоб обговорити, які ще є
потреби, занепокоєння, та як виконується план.
Ці форми та інші навчальні матеріали доступні он-лайн на сайті:
www.ldschurch.com.ua – Матеріали – Благополуччя
Паперові примірники цих форм можна замовити у Територіальному розподільчому центрі,
надіславши запит на електронну адресу: EEADC@ldschurch.org

