Savarankiškumo planas
Savarankiškumo planui sudaryti naudokite šią formą. Jums gali padėti jūsų vyskupas, skyriaus prezidentas, Paramos bendrijos prezidentė,
Vyresniųjų kvorumo prezidentas ar kiti vadovai, taip pat jūsų tarnaujantieji broliai ir seserys.

Informacija apie narį
Vardas ir pavardė

1-as žingsnis: ko man reikia?
Trumpalaikiai poreikiai – tai maistas, drabužiai, medicininė ar emocinė pagalba, būstas. Ilgalaikiai poreikiai – tai išsilavinimas, geresnis darbas.
Žemiau išdėstykite savo poreikius.

2-as žingsnis: kokios yra mano pajamos ir išlaidos?
Pajamos per mėnesį
Visų namiškių bendros pajamos
Kiti finansiniai ištekliai (šeima, kiti)
Valstybės parama (finansinė, maistui, būstui ir pan.)
Iš viso
Išlaidos per mėnesį
Dešimtinė, atnašos

Skolų išmokėjimas

Maistas

Drabužiai

Būstas

Telefonas / internetas

Medicininės išlaidos

Kita (konkretizuokite)

Transporto išlaidos

Kita (konkretizuokite)

Mokslai

Kita (konkretizuokite)

Iš viso
Išlaidos, kurias galima sumažinti ar panaikinti

Iš viso
Likutis

„mėnesio pajamos“ minus „mėnesio išlaidos“ plius
„išlaidos, kurias galima sumažinti arba iš viso atsisakyti“

Pastaba. Duomenų rinkimą ir platinimą apibrėžia Bažnyčios duomenų privatumo taisyklės, kurias galite peržiūrėti adresu
internete lds.org/privacy.
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Savarankiškumo planas (tęsinys)
Vardas ir pavardė

3-ias žingsnis: kokie yra kiti prieinami ištekliai?
Asmeniniai ištekliai ir įgūdžiai

Pagalba ir ištekliai iš šeimos narių (tėvų, vaikų, brolių ir seserų bei kitų)

Tinkami bendruomenės ištekliai

4-as žingsnis: koks yra mano asmeninis ar šeimos planas tapti savarankiškam?
Į savo planą įtraukite dalyvavimą kurioje nors savarankiškumo grupėje.
Kokie ištekliai ir įgūdžiai reikalingi,
kad taptumėte savarankiškas

Žengtini žingsniai

Iki kada

5-as žingsnis: kokiu darbu ar tarnyste prisidėsiu atsilygindamas už man suteiktą pagalbą?
Kokiomis idėjomis galėtumėte pasidalyti su vyskupu ar skyriaus prezidentu

Pasitarę su vyskupu ar skyriaus prezidentu, apibūdinkite, kokį darbą ar tarnystę atliksite

Įsipareigojimas
Nario parašas

Data

Sutuoktinio parašas

Data
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Savarankiškumo planas. Gairės vyskupui
1. Paprašykite nario sudaryti savarankiškumo planą.
2. Prireikus, pakvieskite Paramos bendrijos ir Vyresniųjų kvorumo vadovus padėti nariui sudaryti šį planą.
3. Peržiūrėjęs nario sudarytą planą nuspręskite, kokia Bažnyčios pagalba reikalinga ir ar ji apskritai reikalinga. Žr. Handbook 1:
Stake Presidents and Bishops (2010), 5.2.
Informacija apie narį
Nario vardas ir pavardė

Įvertinkite nario poreikius ir nustatykite reikalingą pagalbą
Nariams, kurie savo, savo artimųjų ar vietos bendruomenės pastangomis neįstengia patenkinti pagrindinių poreikių, gali būti
reikalinga Bažnyčios pagalba. Lentelėje žemiau surašykite visą suteiktą pagalbą.
Data

Pagalbos (jei suteikta) pobūdis

Kiekis, trukmė
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Savarankiškumo planas. Gairės vyskupui (tęsinys)
Nario vardas ir pavardė

Pasidomėkite, kaip nariui sekasi įgyvendinti savarankiškumo planą
1. Su nariu periodiškai susitikite apžvelgti savarankiškumo plano ir pasidomėti, kaip jam sekasi vykdyti savo įsipareigojimus.
2. Pagalvokite, ar nariui nevertėtų dalyvauti savarankiškumo grupėse.
Data

Padaryta pažanga

Kitas žingsnis

Pastaba. Kadangi Bažnyčia nario neįdarbina, venkite daromą pažangą registruoti taip, kaip darbe pildytumėte darbo valandų tabelį.
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