ESPECIALISTA DE
AUTOSSUFICÊNCIA DA ALA
Descrição das Funções

As Funções e os Deveres do Especialista de Autossuficiência da
Ala
1. Apoiar o Conselho da Ala nas atividades de Autossuficiência da Ala


Participar da reunião do conselho da ala periodicamente e ser um recurso para o bispo,
nessa mesma reunião, agindo como elo de comunicação.



Participar do conselho da ala na identificação dos membros que podem beneficiar do
envolvimento com os Serviços de Autossuficiência. Trabalhar com os líderes da ala, os
mestres familiares, as professoras visitantes, etc.



Dar especial ênfase aos ex-missionários.



Partilhar o entendimento da doutrina, dos princípios e das ferramentas da Autossuficiência
com os líderes da ala e os membros, à medida que for sendo necessário.

2. Apoiar na organização dos Devocionais do programa o “Meu Caminho” assistidos pela ala


Apoiar o Comité de Autossuficiência da Estaca na organização dos Devocionais do
programa o “Meu Caminho” onde a ala pode participar.



Trabalhar com o Conselho da Ala de modo a assegurar uma preparação adequada dos
Devocionais do programa o “Meu Caminho” (elaboração de convites, divulgação,
manuais, dinamizadores, etc.)

3. Coordenar a dinamização dos Grupos de Autossuficiência da Ala


Dinamizar os Grupos de Autossuficiência onde for possível.



Dar formação e apoio a outros dinamizadores dentro da ala.



Assegurar que todos os Grupos de Autossuficiência se encontram registados em
srs.lds.org/report.



Monitorizar e incentivar a participação nos grupos.

4. Partilhar recursos no âmbito da Autossuficiência com todos os membros da ala


Fornecer uma visão geral dos recursos, inclusive das oportunidades de emprego locais
(empregos, formações, negócios por conta própria, etc.)



Dar apoio pessoal e individualmente.



Identificar mentores/coaches dentro da ala que possam estar disponíveis para ajudar os
que procuram ser autossuficientes.



Dar especial ênfase àqueles que participam nos grupos de Autossuficiência.



Ajudar no acompanhamento dos beneficiários dos empréstimos do Fundo Perpétuo para a
Educação que vivem na sua ala e certificar-se que se estão a tornar plenamente
autossuficientes.

5. Coordenar os Esforços no âmbito da Autossuficiência com o Comité de Autossuficiência da Estaca


Familiarizar-se com os recursos e operações do centro de Autossuficiência da estaca e
outros recursos de Autossuficiência disponíveis na estaca.



Trabalhar diretamente com os especialistas de Autossuficiência conforme necessário e
promover os eventos e atividades de Autossuficiência da estaca. Simultaneamente,
coordenar os eventos de Autossuficiência com o Especialista da Estaca.

6. Podem ser chamados outros especialistas de autossuficiência à medida que for ser necessário.

