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II

Voditelj Određene upute za osobu koja nadgleda ovu obuku uvijek će se 
pojavljivati u plavim kućicama pod poticajem »Voditelj«.

KAKO KORISTITI OVA J PRIRUČNIK

Voditelj 
 
 
 
 

Ovaj je priručnik namijenjen za korištenje kao skupina za obuku voditelja. 
Pošto je nadgledanje skupina drugačije od podučavanja, neki su otkrili 
da je korisno pustiti da svaka osoba vježba voditi odsjek materijala za ovu 
obuku. Ako želite upotrijebiti ovu metodu, potražite donji poticaj. On će biti 
podsjetnik da omogućite nekome drugome u skupini da nadgleda sljedeći 
odsjek .

Promjena voditelja

Ako zadužite osobu da pazi na vrijeme i ostanete unutar navedenih raspo-
na vremena, ova obuka voditelja treba trajati manje od dva sata.

Planirajte donijeti nekoliko priručnika tečaja za samodostatnost da vam 
pomognu izvršiti jednu od grupnih aktivnosti kasnije u ovoj obuci.

UPUTE
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POČETAK (10 MINUTA ILI MANJE)

Voditelj Započnite sastanak obuke voditelja kako slijedi:

 1. Započnite s molitvom (i crkvenom pjesmom, ako želite).

 2. Stručnjak za samodostatnost ili drugi član odbora za samodostatnost 
može dati poduku i svjedočanstvo od tri do pet minuta.

 3. Neka se svaka osoba ukratko predstavi (ne više od 30 sekundi za 
svaku osobu).

 4. Pozovite cijelu skupinu da otvori svoje priručnike i prati.

DOBRODOŠLI
Čitajte Hvala vam na vašoj spremnosti da služite kao voditelj. Pomoći ćete voditi 

malu skupinu pojedinaca da postanu više samodostatni pomažući im da 
nauče nove praktične vještine i žive načela evanđelja. Bit ćete dio nečeg 
predivnog. Skupine za samodostatnost mogu promijeniti živote. Ne trebate 
biti stručnjak. Samo slijedite materijale i oslonite se na nadahnuće od 
skupine i od Duha.

Budući da su skupine za samodostatnost malo drugačije od drugih 
skupina u kojima smo bili, ova će nam obuka pomoći naučiti i vježbati ono 
što je jedinstveno u ovim skupinama. Danas ćemo odgovoriti na neka 
uobičajena pitanja koja voditelji imaju prije početka skupine:

○ Što znači biti samodostatan?

○ Kako djeluju skupine za samodostatnost?

○ Što mogu učiniti kako bih bio dobar voditelj?

Osim ove obuke, samostalno pročitajte Dodatak i provjerite izvore na 
stranici srs.lds.org prije prvog vašeg sastanka.

NADGLEDATI SKUPINE
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NADGLEDATI SKUPINE

Čitajte Današnja će obuka izgledati i djelovati poput sastanaka skupine za 
samodostatnost koje ćemo voditi. Na ovoj obuci i u našim skupinama za 
samodostatnost slijedit ćemo materijal kako je napisan. Svi priručnici za 
samodostatnost dolaze s poticajima da nam pomognu znati što činiti. 
Kada vidimo sljedeće poticaje, slijedit ćemo ove upute:

Čitajte Gledajte Raspravite Promislite Aktivnost

Jedna osoba čita 
naglas za cijelu 
skupinu.

Cijela skupina 
gleda videozapis.

Članovi skupine 
iznose razmišlja-
nja do tri minute.

Pojedinci tiho 
razmatraju, medi-
tiraju i pišu.

Članovi skupine 
rade individualno 
ili s drugima odre-
đeno vrijeme.

Čitajte Ova obuka i priručnici koje ćemo koristiti u našim skupinama uključuju 
preporuke vremena za odsjeke, rasprave i aktivnosti. Ovo nam pomaže 
upravljati vremenom i proći sav materijal. Uvijek zadužite osobu da pazi 
na vrijeme za svaki sastanak skupine kako bi skupina ostala na pravom 
usmjerenju.

Voditelj Upitajte nekoga želi li biti osoba koja pazi na vrijeme za ostatak obuke.

ŠTO ZNAČI BITI SAMODOSTATAN?
Čitajte »Samodostatnost je sposobnost, predanost i nastojanje da se osiguraju 

duhovne i životne potrepštine za sebe i obitelj« (Handbook 2: Administering 
the Church [2010.], 6.1.1). Biti samodostatan ne znači da možemo raditi ili 
imati sve što želimo. Ako smo samodostatni, znamo da kroz milost i moć 
Isusa Krista, zajedno s našom vjerom, možemo raditi za duhovne i prak-
tične životne potrebe koje trebamo za sebe i za našu obitelj. Skupine za 
samodostatnost namijenjene su da nam pomognu promijeniti način kako 
živimo, radeći s Gospodinom da postanemo vremenito i duhovno više 
samodostatni.

Pogledat ćemo videozapis o tome kako vođe i članovi skupine razgovaraju 
o svojim iskustvima sa skupinama za samodostatnost. Dok gledate video-
zapis, poslušajte kako skupine za samodostatnost utječu na ljude i vreme-
nito i duhovno.

Pogledajte »Self- Reliance: Tools to Become Better«, dostupan na stranici  
srs.lds.org/videos. (Nema videozapisa? Nastavite čitati.)
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Razgovarajte 
(2 minute)

Koja ste iskustva imali koja su vam pomogla naučiti da su duhovne i 
vremenite stvari povezane?

KAKO DJELUJU SKUPINE ZA SAMODOSTATNOST?
Čitajte Skupine za samodostatnost su mala vijeća usmjerena na pomaga-

nje svakom članu skupine da raste. Postoji izbor od četiri skupine za 
samodostatnost:

○ Pronaći bolji posao

○ Pokretanje i razvoj vlastitog poslovanja

○ Osobne financije

○ Obrazovanje za bolji posao

Ljudi mogu saznati za skupine samostalno, na sastanku duhovne misli ili 
kroz izravni poziv. Ljudi biraju kojoj se skupini pridružiti.

Skupine su obično male, s manje od 12 ljudi. Skupina se sastaje svaki tje-
dan kroz 12 tjedana, a svaki sastanak traje oko dva sata.

Svakom skupinom za samodostatnost upravlja voditelj (mi). Skupine za 
samodostatnost se nadgledaju, nema učitelja koji podučava. Kao voditelji, 
ne očekuje se da budemo stručnjaci u toj temi. Umjesto toga, pomažemo 
skupini slijediti materijale kako su napisani i pozivamo svakog člana skupi-
ne da sudjeluje .

Svaki sastanak skupine slijedi poglavlje u priručniku. Svako poglavlje ima 
pet odsjeka s preporučenim vremenom. Ovih su pet odsjeka srž sastanka 
skupine za samodostatnost. Kako biste vodili sastanak skupine, jednostav-
no slijedite materijale i predložena vremena – nemojte nikada preskočiti 
odsjek .

AKTIVNOST (8 minuta)

Uzmimo nekoliko minuta i pogledajmo priručnik za samodostatnost. To će nam pomoći vidjeti 
da jednostavno trebamo slijediti materijale kako bismo vodili sastanak skupine. Izvršit ćemo ovu 
aktivnost kao skupina.

1. korak: Voditelj će podijeliti primjerke priručnika za samodostatnost. Ljudi mogu dijeliti s onima 
oko njih.
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NADGLEDATI SKUPINE

2. korak: Kao skupina, neka svi otvore drugo poglavlje priručnika. Zajedno ćemo proći kroz 
poglavlje i pronaći pet odsjeka sastanka skupine za samodostatnost. Kada pronađemo svaki 
odsjek u poglavlju, stat ćemo i voditelj će pročitati opis odsjeka naglas iz sljedeće tablice.

Izvijestite  
(15–25 minuta)

Moj temelj (20 
minuta)

Učite  
(45 minuta)

Promislite  
(5 minuta)

Obvežite se  
(5–10 minuta)

Članovi skupine 
izvješćuju o svo-
jem napretku u 
obvezama koje su 
preuzeli na proš-
lom sastanku.

Članovi skupine 
imaju razgo-
vor usmjeren 
na evanđelje o 
temeljnom dok-
trinarnom načelu 
samodostatnosti.

Članovi skupine 
uče praktične 
vještine koje se 
odnose na tečaj.

Ovo je tiho 
vrij eme za osobno 
razmišljanje dok 
članovi skupine 
traže pomoć od 
Duha Svetoga. 
Ovo nije vrijeme 
za grupnu 
raspravu i ne bi se 
smjelo preskočiti.

Članovi skupine 
preuzimaju i 
iznose određene 
obveze koje se 
odnose na ono 
što su naučili. 
Također biraju 
suradnika za 
djelovanje radi 
podrške i odgo-
vornosti tijekom 
tjedna.

Promjena voditelja

Čitajte Na kraju svakog sastanka možemo pomoći članovima naše skupine da 
odaberu suradnika za djelovanje kao pomoć i potporu tijekom tjedna. 
Suradnici za djelovanje mogu se mijenjati svaki tjedan. Obično su istog 
spola, ali nisu članovi obitelji.

Kombinacija duhovnih načela, praktičnih vještina i moći skupine stvara 
jedinstveno okruženje za učenje koje pomaže ljudima popraviti njihove 
živote. Kao što ćete vidjeti u sljedećem videozapisu, u našim skupinama za 
samodostatnost učimo iz tri izvora: materijala, jedni od drugih i Duha.

Pogledajte »The Power of the Group«, dostupan na stranici srs.lds.org/videos. (Nema 
videozapisa? Nastavite čitati.)

Razgovarajte 
(2 minute)

Što mislite kako će vaše skupine za samodostatnost biti drugačije od dru-
gih tečajeva ili radionica koje ste pohađali? Kako će biti slične?
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Promjena voditelja

ŠTO MOGU UČINITI KAKO BIH BIO DOBAR VODITELJ?
Čitajte Biti voditelj može biti divno iskustvo. Najučinkovitiji voditelji čine tri veoma 

važne stvari:

○ Nadgledaju, ne podučavaju.

○ Brinu se za nekoliko drugih odgovornosti.

○ Služe kao pastiri za skupinu.

Nadgledajte, ne podučavajte
Čitajte Skupine za samodostatnost namjerno su osmišljene da se nadgledaju, ne 

da ih učitelj podučava. Voditelji ne pripremaju lekcije, podučavaju skupinu 
niti govore više od bilo kojeg drugog člana skupine. Oni slijede materijale 
tečaja i pozivaju svakog člana skupine da jednako sudjeluje. Voditelji poma-
žu stvoriti okruženje gdje Duh može podučiti skupinu.

U sljedećem videozapisu pogledajte načine kako je jedan voditelj prešao s 
podučavanja na nadgledanje te kako je to utjecalo na skupinu.

Pogledajte »How to Facilitate a Group«, dostupan na stranici srs.lds.org/videos. (Nema 
videozapisa? Nastavite čitati.)

Razgovarajte 
(2 minute)

Kako je nadgledanje drugačije od podučavanja? 
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NADGLEDATI SKUPINE

Promjena voditelja

Čitajte Kao voditelji, odgovorni smo za stvaranje pozitivnog, uljudnog i ugodnog 
okruženja za učenje. Mi pomažemo članovima naše skupine da se brinu 
jedni za druge i pokažu ljubav i podršku.

AKTIVNOST (5 minuta)

Slijedi popis onoga što bismo mi kao voditelji mogli činiti što ili pomaže ili šteti okruženju učenja 
za našu skupinu. Neka jedna osoba naglas pročita popis, zatim kao skupina razgovarajte o tome 
zašto bi ove stvari pomogle ili štetile.

STVARI KOJE POMAŽU STVARI KOJE ŠTETE

○	 Imati	povjerenja	u	materijale	i	slije-
diti	ih

○	 Osigurati	da	komentari	budu	rele-
vantni	i	pozitivni

○	 Početi	i	završiti	na	vrijeme

○	 Preusmjeravati	pitanja	skupini

○	 Smiješiti	se	i	biti	prijateljski	
nastrojen

○	 Znati	imena	svih	sudionika

○	 Pripremiti	i	podučiti	lekciju

○	 Iznositi	ili	dopuštati	komentare	koji	
obeshrabruju	ili	kritiziraju

○	 Kasno	početi	ili	završiti	sastanak

○	 Komentirati	svako	pitanje	i	nastojati	
imati	zadnju	riječ

○	 Govoriti	više	od	drugih	u	skupini

○	 Preskakati	odsjeke	ili	mijenjati	sadržaj
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Promjena voditelja

Čitajte Kao voditelji, mi postavljamo primjer. Možemo pomoći članovima naše 
skupine da stvore pozitivno i brižno okruženje za učenje. Neće sve uvijek 
proći savršeno i ponekad ćemo možda trebati pomoći članovima skupine 
da vide kako njihovi postupci utječu na skupinu te kako ih mogu promijeni-
ti. Govorit ćemo više o tome u našoj sljedećoj aktivnosti.

AKTIVNOST (10 minuta)

1. korak (5 minuta): Udružite se s osobom do vas, odaberite jedan od sljedećih scenarija i raspra-
vite o tome kako biste ga riješili.

2. korak (5 minuta): Vratite se u skupinu i iznesite o čemu ste pričali.

Scenariji

○ Jedan ili dva člana skupine komentiraju više od ostatka skupine, a drugi se članovi skupine 
suzdržavaju i ne iznose svoje ideje i misli.

○ Jedan od članova vaše skupine ne sudjeluje u raspravama ili aktivnostima skupine.

○ Jedan od članova vaše skupine neprestano govori o stvarima nevezanim za temu. Njegovi 
komentari otežavaju ostati usredotočeni i pokriti sav materijal u dodijeljenom vremenu.

○ Članici skupine je teško čitati naglas. Pitate se je li joj neugodno ili se srami.

○ Skupina stalno počinje kasno zato što nekoliko članova skupine ne stiže na vrijeme i nije vam 
ugodno početi bez njih.

Voditelj Za sljedeću raspravu o odgovornostima voditelja, moglo bi biti korisno 
prebaciti nadgledanje natrag primarnom voditelju.
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NADGLEDATI SKUPINE

Brinite se za nekoliko drugih odgovornosti
Čitajte Kao voditelji, mi također imamo nekoliko odgovornosti izvan sastanaka 

naše skupine. Sljedeća će nam aktivnost dati priliku da razgovaramo o 
ovim odgovornostima.

AKTIVNOST (10 minuta)

Sljedeći popis pitanja vodit će nas kroz raspravu o nekim drugim odgovornostima koje imamo 
kao voditelji. Stručnjak za samodostatnost ili drugi mjesni vođa vodit će ovu raspravu i dati nam 
određeno vodstvo za svaku točku. Slobodno postavite pitanja dok pričamo.

Tko je moj stručnjak za samodostatnost i što oni rade?

○ Podaci za kontakt:  

Kada se održava sastanak duhovne misli i koja je moja uloga?

○ Kada:  

○ Gdje:  

○ Moja uloga:  

Kako se skupina koju nadgledam formira i kako sam pridružen njima?

Kako i kada trebam registrirati svoju skupinu i izvijestiti o njezinom napretku?

○ Kako:  

○ Kada:  

Kako se trebam pripremiti za svoj prvi sastanak?

○ Kada i gdje će biti održan:  

○ Kako ću dobiti pristup zgradi:  

○ Kako ću dobiti priručnike:  

○ Kako ću prikazati videozapise:  

○ Kako ću postaviti prostoriju:  

Koja druga pitanja imamo?

Promjena voditelja
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Služite kao pastiri za svoju skupinu
Čitajte Sada kada smo obradili kako nadgledati i prošli kroz neke od naših drugih 

odgovornosti, vrijeme je da govorimo o ključu za dobro nadgledanje. Naj-
bolji voditelji vole članove svoje skupine i brinu se za njih. Oni služe svojoj 
skupini gotovo kao pastir koji se brine za svoje stado. Krist je upotrijebio 
primjer pastira zato što su pastiri poznavali svaku svoju ovcu po imenu, 
osobnosti i potrebama. Dobri voditelji upoznaju članove svoje skupine, sta-
lo im je do njihovog uspjeha i pomažu im sudjelovati i biti uspješni. Možda 
će trebati nekoliko tjedana da se vaša skupina upozna, ali većina onih koji 
su prošli skupinu za samodostatnost govore o tome koliko su se zbližili sa 
svojom skupinom i koliko su se brinuli jedni o drugima. Kao voditelji, može-
mo pomoći stvoriti okruženje koje potiče ovo.

Naizmjence pročitajte sljedeće prijedloge o tome kako biti pastir za svoju 
skupinu .

Biti pastiri za svoju skupinu

○ Nazovite članove skupine ili im pošaljite poruku. Možete im se javiti i 
podsjetiti ih na datum, vrijeme i mjesto sastanka.

○ Dok ljudi stižu, toplo ih pozdravite i upoznajte ih.

○ Prepoznajte i pokažite uzbuđenje za napredak članova vaše skupine.

○ Podsjetite članove skupine da poštuju povjerljive informacije.

○ Između sastanaka potaknite članove skupine koji se muče. Pomozite i 
njihovim suradnicima za djelovanje da ih kontaktiraju i podrže.

○ Zajedno s drugima u skupini, posegnite za članovima skupine koji su 
možda propustili sastanak.

○ Molite se za članove skupine po imenu.

○ Uz molitvu pregledajte materijale za vaš sljedeći sastanak skupine.

○ Ostanite uz Duha i djelujte prema idejama i nadahnuću.

Razgovarajte 
(2 minute)

Kako će nam činjenje ovoga pomoći da budemo pastiri za naše skupine za 
samodostatnost?
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Promjena voditelja

AKTIVNOST (10 minuta)

1. korak (5 minuta): Udružite se s osobom do vas, odaberite jedan od sljedećih scenarija i raspra-
vite o tome kako biste ga riješili.

2. korak (5 minuta): Vratite se u skupinu i iznesite o čemu ste pričali.

Scenariji

○ Na vašem drugom sastanku skupine osjećate da ljudi pomalo oklijevaju izvijestiti da nisu 
održali sve svoje obveze. Neki žele da ih se preskoči prilikom iznošenja.

○ Tijekom četvrtog sastanka, uočavate da jedna članica vaše skupine nije prisutna. Njezina 
suradnica za djelovanje kaže kako nije mogla doći do nje cijeli tjedan.

○ Dvoje članova vaše skupine različite su vjere. Želite osigurati da je vaša skupina prijazna i 
osjetljiva na njihove drugačije poglede.

○ Jedan od članova skupine imao je hitan slučaj u obitelji i nije mogao doći na sastanak ovaj 
tjedan. On razmišlja o tome da se povuče iz skupine jer je propustio jedan sat.

○ Jedan član skupine se muči. Čini se obeshrabren jer nije vidio neke od istih uspjeha kao drugi 
članovi skupine.
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Promjena voditelja

ZAKLJUČAK
Čitajte Nadamo se da nam je ova obuka pomogla razumjeti malo više o samo-

dostatnosti, kako skupine za samodostatnost djeluju i što mi možemo 
učiniti da budemo dobri voditelji. Biti dio skupine za samodostatnost može 
biti drugačije i novo iskustvo za nas i članove naše skupine. Možda će i tre-
bati malo vremena da se osjetimo ugodno s postupkom i jedni s drugima. 
Vraćajte se često ovom priručniku, provjerite daljnje podatke u Dodatku 
– pogotovo procjene – i pogledajte stranicu srs.lds.org za piše podataka i 
korisnih videozapisa. S vremenom i povjerenjem u Gospodina imat ćemo 
predivno iskustvo.

Pogledajte »Self- Reliance Facilitators: Bringing About Change«, dostupan na stranici 
srs.lds.org/videos. (Nema videozapisa? Nastavite čitati.)

Razgovarajte 
(3 minute)

Koje su najvažnije stvari koje smo naučili iz ove obuke? 

Promislite 
(3 minute)

Pojedinačno razmislite o tome što ste naučili iz ove obuke i razmotrite što 
bi Gospodin želio da učinite. Ispod zapišite svoj odgovor.

Temeljem iskustva koje sam imao danas, želio bih:

  

  

 

Molitva Pozovite nekoga da iznese završnu molitvu.
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INTERNETSKI IZVORI STRANICE ZA SAMODOSTATNOST

Pogledajte stranicu srs.lds.org kako biste pronašli više podataka i korisnih 
videozapisa o nadgledanju skupine.

ŠTO RADITE PRIJE SASTANKA SKUPINE

○ Pogledajte stranicu srs.lds.org kako biste preuzeli videozapise za 
načelo i lekciju Moj temelj .

○ Za vaš prvi sastanak, tražite od stručnjaka za samodostatnost da 
vam da dovoljno priručnika za sve koji su se prijavili i još dva dodatna 
primjerka.

○ Pregledajte materijale kako biste se pripremili voditi, no nemojte se 
pripremati podučavati kao da je u pitanju lekcija.

○ Nakon vašeg prvog sastanka radite s vašim stručnjacima kako biste 
registrirali vašu skupinu (vidi srs.lds.org/report).

○ Nazovite članove skupine ili im pošaljite poruku kako biste ih podsjetili 
na datum, vrijeme i mjesto sastanka skupine.

○ Potaknite suradnike za djelovanje da kontaktiraju i potiču jedni druge 
tijekom tjedna.

○ Pripremite se duhovno i djelujte u skladu s poticajima koje primite.

○ Dođite ranije kako biste pravilno postavili stolice, stolove i videozapise. 
Postavite stolove kako slijedi (zvijezde pokazuju mjesto gdje sjedi 
voditelj).

DODATAK
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NE OVAKO

ŠTO RADITE TIJEKOM SASTANKA SKUPINE

○ Pozdravite članove skupine dok stižu i upoznajte ih.

○ Prepoznajte i pohvalite njihova postignuća i napredak.

○ Zadužite nekoga da vodi brigu o predloženom vremenu.

○ Potaknite raspravu među članovima skupine.

○ Naglasite djelovanje u skladu s obvezama između sastanaka.

○ Podsjetite članove skupine da poštuju povjerljive informacije.

KAO DIO VAŠEG POSLJEDNJEG SASTANKA SKUPINE

○ Članovi skupine ispunjavaju osobnu procjenu.

○ Vi skupljate procjene, ispunjavate izvješće o završetku skupine i dajete 
zahtjev za svjedodžbe (vidi srs.lds.org/report).

○ Proslavite zajedno!
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DODATAK

SAMOPROCJENA VODITELJA

Nakon svakog sastanka skupine pregledajte sljedeće izjave. Kako vam ide?

KAKO MENI IDE KAO VODITELJU? Nikada Ponekad Često Uvijek

1.	Kontaktiram	članove	skupine	tijekom	tjedna. □ □ □ □
2.	Iznosim	svoje	uzbuđenje	i	ljubav	prema	svakom	članu	

skupine. □ □ □ □
3.	Pomažem	osigurati	da	svaki	član	skupine	izvijesti	o	svo-

jim	obvezama. □ □ □ □

4.	Govorim	manje	od	drugih	članova	skupine.	Svi	sudjeluju	
podjednako. □ □ □ □

5.	Dopuštam	da	članovi	skupine	odgovaraju	na	pitanja	
umjesto	da	sam	odgovaram	na	njih. □ □ □ □

6.	Pridržavam	se	preporučenog	vremena	za	svaki	odsjek	i	
aktivnost. □ □ □ □

7.	Imam	vremena	za	odsjek	»Promislite«	kako	bi	Duh	Sveti	
mogao	voditi	članove	skupine. □ □ □ □

8.	Slijedim	priručnik	kako	je	napisano	i	završavam	sve	
odsjeke	i	aktivnosti. □ □ □ □

KAKO NAPREDUJE MOJA SKUPINA? Nikada Ponekad Često Uvijek

1.	Članovi	skupine	vole	i	potiču	jedni	druge	i	služe	jedni	
drugima. □ □ □ □

2.	Članovi	skupine	vrše	svoje	obveze. □ □ □ □

3.	Članovi	skupine	postižu	i	vremenite	i	duhovne	rezultate. □ □ □ □

4.	Suradnici	u	djelovanju	redovito	kontaktiraju	i	potiču	jedni	
druge	tijekom	tjedna. □ □ □ □
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PROCJENA SKUPINE

Može biti korisno upotrijebiti ovu samoprocjenu skupine kao dio nekih 
od sastanaka vaše skupine za samodostatnost kako biste provjerili svoju 
skupinu i vidjeli kako doživljavaju tečaj. Možete pozvati svakog člana 
skupine da ispuni obrazac i zatim možete razgovarati o tome kao skupina. 
Možete učiniti ovo na početku sastanka skupine ili na kraju odsjeka 
»Naučite«. Ova aktivnost traje oko 10 minuta.

ŠTO OSJEĆAM O OVOM ISKUSTVU? Nikada Ponekad Često Uvijek

1.	Svaki	član	skupine	izvještava	o	svojim	obvezama. □ □ □ □

2.	Naša	skupina	počinje	i	završava	na	vrijeme. □ □ □ □

3.	Osjećam	povezanost	s	članovima	moje	skupine. □ □ □ □

4.	Osjećam	Duha	na	sastancima	naše	skupine. □ □ □ □

5.	Svi	u	skupini	podjednako	sudjeluju. □ □ □ □

6.	Osjećam	da	napredujem	prema	samodostatnosti. □ □ □ □

7.	Osjećam	da	me	članovi	moje	skupine	vole. □ □ □ □

RAZLIČITE OPCIJE SASTA JANJA ZA TEČA J PRONAĆI BOLJI POSAO

Ako vodite skupinu Pronaći bolji posao, možda ćete imati članove skupine 
koji odmah trebaju posao i ne mogu čekati 12 tjedana da dovrše sav mate-
rijal tečaja. Ako pogledate prvih nekoliko stranica priručnika, pronaći ćete 
dodatne opcije za sastanke koje mogu bolje zadovoljiti potrebe ovih člano-
va skupine. Možete razgovarati i sa svojim stručnjakom za samodostatnost 
kako biste saznali više.
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DODATAK

ČLANOVI SKUPINE RAZLIČITIH VJERA

Svi pojedinci, bez obzira na vjersku pozadinu, dobrodošli su sudjelovati u 
tečajevima za samodostatnost. Slijedi nekoliko jednostavnih prijedloga koji 
mogu pomoći stvoriti pozitivno i ugodno iskustvo za sve članove skupine.

○ Budite osjetljivi i otvoreni za pitanja.

○ Može biti korisno objasniti stihove ili citate specifične za Crkvu Isusa 
Krista svetaca posljednjih dana.

○ Možda će biti potrebno prilagoditi neke od obveza.

○ Vaš stručnjak za samodostatnost može pomoći sa svim pitanjima o 
registraciji kako bi osigurao da svi sudionici u skupini prime svjedodž-
bu tečaja.

DODATNA POMOĆ

Ako imate probleme ili brige, ili na druge načine trebate pomoć u povezi-
vanju članova skupine s njihovim jedinicama odjela ili ogranka, radite sa 
svojim stručnjakom da dobijete vodstvo i pomoć.
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