Planul de bizuire pe forțele proprii
Folosește acest formular pentru a-ți întocmi planul de bizuire pe forțele proprii. Episcopul, președintele de ramură, președinta Societății de
Alinare, președintele cvorumului vârstnicilor sau alți conducători, inclusiv frații și surorile care slujesc, te pot ajuta.

Informații despre membru
Nume

Pasul 1. Care sunt nevoile mele?
Nevoile imediate pot include alimente, îmbrăcăminte, îngrijire medicală sau emoțională ori chirie. Nevoile pe termen lung pot include educația sau
un loc de muncă mai bun. Identifică-ți nevoile în tabelul de mai jos.

Pasul 2. Care sunt veniturile și cheltuielile mele?
Venit lunar
Venitul tuturor membrilor gospodăriei
Alte surse de venit (familie, alții)
Ajutor asigurat de guvern (financiar, mâncare, chirie și așa mai departe)
Total
Cheltuieli lunare
Zeciuială, alte donații

Plăți datorii

Mâncare

Îmbrăcăminte

Chirie

Telefon/Internet

Asistență medicală

Altele (specificați)

Transport

Altele (specificați)

Educație

Altele (specificați)

Total
Cheltuieli care pot fi reduse sau eliminate

Total
Balanță

(venit minus cheltuieli)

Notă. Regulile Bisericii cu privire la informațiile cu caracter personal cuprind colectarea și distribuirea datelor și le puteți găsi pe
lds.org/privacy.
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Planul de bizuire pe forțele proprii – continuare
Nume

Pasul 3. Ce alte resurse sunt disponibile?
Resurse și îndemânări individuale

Ajutor și resurse disponibile de la membrii familiei (părinți, copii, frați, surori, alții)

Resurse relevante din comunitate

Pasul 4. Care este planul meu personal sau cel al familiei mele pentru a mă bizui mai mult pe forțele proprii?
Ca parte a planului tău, poți să te alături unui grup pentru bizuire pe forțele proprii.
Resurse și îndemânări necesare pentru a ajunge să
te bizui pe forțele proprii

Pași de urmat

Până când

Pasul 5. Ce muncă sau slujire voi oferi în schimbul oricărui ajutor pe care-l primesc?
Idei de împărtășit episcopului sau președintelui de ramură

După ce te consulți cu episcopul sau președintele de ramură, descrie însărcinarea ce presupune munca sau slujirea pe care o vei face

Angajament
Semnătura membrului

Data

Semnătura soțului/soției

Data
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Îndrumarul episcopului privind
planul de bizuire pe forțele proprii
1. Invitați membrul să întocmească un plan de bizuire pe forțele proprii.
2. Invitați conducătorii cvorumului vârstnicilor și conducătoarele Societății de Alinare să ajute membrul la întocmirea planului
său, dacă este nevoie.
3. După ce treceți în revistă planul întocmit de membru, stabiliți ce fel de ajutor din partea Bisericii este necesar, dacă este cazul.
Vedeți Handbook 1: Stake Presidents and Bishops (Manualul 1: Președinți de țăruși și episcopi) (2010), 5.2.
Informații despre membru
Numele membrului

Evaluați nevoile membrului și identificați orice fel de ajutor care trebuie oferit
Este posibil ca membrii care nu-și pot împlini singuri nevoile de bază sau cu ajutorul familiei extinse ori al resurselor comunității
să aibă nevoie de ajutor din partea Bisericii. Folosiți tabelul de mai jos pentru a ține evidența oricărui ajutor oferit.
Data

Tipul de ajutor (dacă este cazul)

Valoarea sau durata
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Îndrumarul episcopului privind planul de bizuire pe forțele proprii – continuare
Numele membrului

Urmăriți progresul privind planul de bizuire pe forțele proprii întocmit de membru
1. Întâlniți-vă periodic cu membrul pentru a revedea planul de bizuire pe forțele proprii și pentru a urmări progresul
privind angajamentele.
2. Aveți în vedere să invitați membrul să participe la grupurile pentru bizuire pe forțele proprii.
Kuupäev

Tehtud edusammud

Järgmine samm

Notă. Deoarece Biserica nu este angajatorul membrului, evitați să consemnați progresul așa cum ați consemna o fișă de pontaj la
un loc de muncă.
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