Het zelfredzaamheidsproces opstarten
Stappen

Wanneer

Criteri

Andere ideeën

1- Datum voor Mijn padworkshop stellen

Nu

Stel een datum en begin met de andere stappen. Trek
twee uur uit om aan het Mijn pad-werkboek te werken.

Stel een datum en tijd die de leden het beste uitkomt. Dat kan tijdens de
zondagsschool en priesterschap/ZHV zijn als de bisschop dat goedkeurt.

2- Deskundigen en
begeleiders roepen of
aanwijzen

Vijf weken
voor
workshop

Roep of wijs een zelfredzaamheidsdeskundige en
begeleiders aan. Leden van de wijkraad kunnen die
rollen op zich nemen. De deskundigen en begeleiders
werken mee aan de workshop.

Begeleiders hoeven geen expert te zijn om aan een
zelfredzaamheidsgroep mee te werken. Ze moeten wel het materiaal
doornemen en van de deelnemers houden. Ze geven geen onderwijs,
maar assisteren de deelnemers.

3- Materiaal bestellen

Vier weken
van te voren

Zorg voor voldoende boekjes ‘Mijn pad naar
zelfredzaamheid’ en ‘Mijn fundament’ voor alle
verwachte deelnemers.

Bovendien exemplaren van de boekjes voor elk van de verwachte
groepen (Mijn zoektocht naar werk, Scholing voor beter werk, en Mijn
bedrijf beginnen en laten groeien), zodat de groepen direct na de
workshop kunnen beginnen.

4- Wijkraad instrueren

Vier weken
van te voren

Dat kan tijdens de wijkraad gebeuren. Sommige ringen
zullen ervoor kiezen dit met meerdere units te doen.

5- Mijn pad-workshop
bekendmaken

Drie weken
van te voren

Maak de datum aan de leden en zendelingen bekend.
Zorg voor posters en uitnodigingen.

6- In de
zelfredzaamheidsleer
onderwijzen

Drie weken
van te voren

In avondmaalsdiensten en in lessen.

De Heilige Geest zal de onderwezen leer bevestigen en het hart van de
leden raken, zodat zij het verlangen krijgen om stoffelijk en geestelijk
zelfredzaam te worden en aan de Mijn pad-workshop deel te nemen.

7- Vaststellen en
uitnodigen

Twee weken
van te voren

De wijkraad stelt vast wie er meedoen en nodigt die uit
voor de Mijn pad-workshop. Dit kunnen ook
minderactieve leden zijn. Zie LV 84:106.

Teruggekeerde zendelingen, nieuwe leden, minderactieve leden,
ontvangers van welzijnshulp, en vrienden die niet tot de kerk behoren.
Ook huisonderwijzers en huisonderwijzers en huisbezoeksters, en
leidinggevenden.

8- Begeleiders
instrueren

Eén week
van te voren

Instrueer de aangewezen begeleiders. Het
zelfredzaamheidscomité van de ring kan hierbij helpen.

U vindt materiaal, zoals instructievideo’s en de Gids voor de begeleider,
op srs.lds.org.

Mijn pad-workshop
houden

Week van de
workshop

Begin met een boodschap van priesterschapsleiders (5–
10 minunten) en houd u daarna precies aan het
materiaal. Splits aan het eind op in
zelfredzaamheidsgroepen.

Als de begeleiders niet al zijn aangewezen, wijst u in elke groep iemand
aan als begeleider. Als uitgenodigde leden de workshop niet kunnen
bijwonen, zorgt u ervoor dat ze de Mijn pad-workshop op een later
tijdstip kunnen voltooien. Daarna sluiten ze zich bij de groep aan.

Zelfredzaamheidsgroepen
opstarten

Eén week na
de
workshop

De zelfredzaamheidsgroepen gaan binnen een week na
de workshop van start.

Aan het eind van de Mijn pad-workshop bepalen de groepen de
vergaderdatums en -tijden.

De wijkraad is de sleutel tot succes. De raad begrijpt de leer en het
proces, zodat ze de leden van hun organisaties de nodige steun kunnen
geven.
De zelfredzaamheidsdiensten hebben wellicht standaardmateriaal
beschikbaar.

