SPECIALISTI I LAGJES PËR
MBËSHTETJEN TE VETJA
Përshkrimi i Rolit

Roli dhe Detyrat e Specialistit të Lagjes për Mbështetjen te
Vetja
1. Ndihmojeni Këshillin e Lagjes për veprimtaritë e Mbështetjes te vetja për lagjen


Merrni pjesë periodikisht në mbledhjen e këshillit të lagjes dhe jini një burim për
peshkopin në atë mbledhje duke vepruar si pikë komunikimi.



Ndihmojeni këshillin e lagjes për të kërkuar anëtarë që mund të kenë dobi nga
angazhimi në Shërbimet e Mbështetjes te Vetja. Punoni me udhëheqësit e lagjes,
mësuesit e shtëpisë, mësueset vizitore, etj.



Vini theks të veçantë te misionarët e kthyer.



Ndajeni të kuptuarin e doktrinës, parimeve dhe mjeteve të Mbështetjes te Vetja
me udhëheqësit e lagjes dhe anëtarët sipas nevojës.

2. Ndihmoni në organizimin e Takimeve Shpirtërore “Shtegu Im” të frekuentuara nga lagjja


Përkraheni Komitetin e Kunjit për Mbështetjen te Vetja që t’i organizojë Takimet
Shpirtërore “Shtegu Im” atje ku mund të marrë pjesë lagjja.



Punoni me Këshillin e Lagjes për t’u përgatitur siç duhet për Takimet Shpirtërore
“Shtegu Im” (ftesa, reklamim, manuale, ndërmjetës, etj.).

3. Bashkërendojeni ndihmën ndaj Grupeve të Mbështetjes te Vetja brenda lagjes


Ndërmjetësojini Grupet e Mbështetjes te Vetja atje ku është e mundur.



Trajnojini dhe përkrahini ndërmjetësit e tjerë brenda lagjes.



Sigurohuni që të gjitha Grupet e MV-së të regjistrohen në srs.lds.org/report.



Monitorojeni dhe nxiteni pjesëmarrjen në grupe.

4. Ndajini burimet e Mbështetjes te Vetja me të gjithë anëtarët e lagjes


Jepni një vështrim të përgjithshëm të burimeve, përfshirë mundësitë vendore
(vendet e punës, arsimimi, vetëpunësimi, etj.).



Jepuni përkrahje përgatitore individëve një e nga një.



Përcaktoni këshilltarë/trajnues brenda lagjes që mund të jenë në dispozicion për t’i
ndihmuar ata që kërkojnë mbështetje te vetja.



Përqendrohuni fillimisht tek ata që po marrin pjesë në grupet e MV-së.



Ndihmoni në ndjekjen e ecurisë së marrësve të huasë nga FQA-ja që banojnë në
lagjen tuaj, për t’u siguruar që ata po bëhen plotësisht të mbështetur te vetja.

5. Bashkërendojini përpjekjet e Mbështetjes te Vetja me Komitetin e Kunjit për Mbështetjen
te Vetja


Njihuni me burimet dhe funksionet në Qendrën e kunjit për MV-në dhe me burimet
e tjera për MV-në në dispozicion brenda kunjit.



Punoni drejtpërdrejt me specialistin e kunjit për MV-në sipas nevojës dhe reklamoni
ngjarjet dhe veprimtaritë e kunjit për MV-në. Bashkërendojini gjithashtu ngjarjet e
lagjes për MV-në me specialistin e kunjit.

6. Specialistë të tjerë të mbështetjes te vetja mund të thirren sipas nevojës

