ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑ
Περιγραφή ρόλου

Ρόλος και καθήκοντα ειδικού αυτοδυναμίας τομέα
1. Βοηθήστε το συμβούλιο τομέα στις δραστηριότητες αυτοδυναμίας για τον τομέα


Παρευρεθείτε στη συγκέντρωση συμβουλίου τομέα περιοδικώς και γίνετε πόρος για τον
επίσκοπο σε αυτήν τη συγκέντρωση με το να ενεργείτε ως σημείο επικοινωνίας.



Βοηθήστε το συμβούλιο τομέα στην αναζήτηση μελών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν
από τη συμμετοχή στις υπηρεσίες αυτοδυναμίας. Εργαστείτε με τους ηγέτες τομέα, τους
οικογενειακούς διδασκάλους, τις επισκέπτριες διδασκάλισσες κ.τ.λ.



Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στους επιστρέψαντες ιεραποστόλους.



Μοιραστείτε την κατανόηση της διδαχής, των αρχών και των εργαλείων της αυτοδυναμίας με
τους ηγέτες τομέα και τα μέλη όπως πρέπει.

2. Βοηθήστε στην οργάνωση πνευματικών συγκεντρώσεων, το Μονοπάτι μου, που
παρακολουθούνται από τον τομέα


Υποστηρίξτε την επιτροπή αυτοδυναμίας πασσάλου στην οργάνωση πνευματικών
συγκεντρώσεων, το Μονοπάτι μου, όπου ο τομέας μπορεί να συμμετάσχει.



Εργαστείτε με το συμβούλιο τομέα για να ετοιμαστείτε καταλλήλως για τις πνευματικές
συγκεντρώσεις, το Μονοπάτι μου (προσκλήσεις, δημοσιότητα, εγχειρίδια, συντονιστές κ.τ.λ.).

3. Συντονίστε τη διευκόλυνση των ομάδων αυτοδυναμίας εντός του τομέα


Διευκολύνετε τις ομάδες αυτοδυναμίας όπου είναι δυνατόν.



Εκπαιδεύστε και υποστηρίξτε άλλους διοργανωτές εντός του τομέα.



Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ομάδες αυτοδυναμίας είναι καταγεγραμμένες στο srs.lds.org/report.



Παρακολουθήστε και ενθαρρύνετε την προσέλευση στις ομάδες.

4. Μοιραστείτε τους πόρους αυτοδυναμίας με όλα τα μέλη του τομέα


Παρέχετε επισκόπηση πόρων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών ευκαιριών (δουλειές,
εκπαίδευση, αυτοαπασχόληση κ.τ.λ.).



Παρέχετε καθοδηγητική υποστήριξη κατ’ ιδίαν.



Προσδιορίστε συμβούλους/προπονητές εντός του τομέα οι οποίοι μπορεί να είναι διαθέσιμοι
να βοηθήσουν εκείνους που επιζητούν αυτοδυναμία.



Δώστε πρωταρχικό σημείο εστιάσεως σε εκείνους που συμμετέχουν στις ομάδες
αυτοδυναμίας.



Βοηθήστε στην παρακολούθηση των παραληπτών δανείου από το Ταμείο Συνεχούς
Εκπαιδεύσεως, που διαμένουν στον τομέα σας, ώστε να διασφαλίσετε ότι γίνονται πλήρως
αυτοδύναμοι.

5. Συντονίστε τις προσπάθειες αυτοδυναμίας με την επιτροπή αυτοδυναμίας πασσάλου


Εξοικειωθείτε με τους πόρους και τις λειτουργίες στο κέντρο αυτοδυναμίας πασσάλου και
άλλους διαθέσιμους πόρους εντός του πασσάλου.



Εργαστείτε απευθείας με τον ειδικό αυτοδυναμίας πασσάλου κατά τις ανάγκες και προαγάγετε
τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες πασσάλου. Επίσης συντονίστε τις εκδηλώσεις
αυτοδυναμίας τομέα με τον ειδικό πασσάλου.

6. Μπορούν να κληθούν επιπρόσθετοι ειδικοί αυτοδυναμίας κατά τις ανάγκες

