Guia do Bispo para o Plano de Autossuficiência
1. Peça ao membro que preencha o formulário Plano de Autossuficiência.
2. Se necessário, peça aos líderes da Sociedade de Socorro e do quórum de élderes que ajudem o membro a formular seu plano.
3. Depois de verificar o plano preenchido pelo membro, decida qual é a natureza da ajuda necessária que a Igreja pode dar, se for o caso. Ver
Manual 1: Presidentes de Estaca e Bispos, 2010, 5.2.
Informações sobre o membro
Nome do membro
Avaliar as necessidades do membro e identificar a ajuda a ser oferecida

Os membros que estão incapacitados de prover suas necessidades básicas com seu próprio trabalho, com a ajuda da família ou com os recursos
da comunidade podem receber auxílio da Igreja. Use o quadro abaixo para manter um registro de qualquer ajuda oferecida.
Data

Tipo de ajuda (se houver)

Quantia ou duração

28 de julho

Exemplo: Compras de mercado

Exemplo: Duas semanas

Obs.: Se você tiver dúvidas sobre circunstâncias especiais, como membros informando que não têm autorização para trabalhar no país onde residem,
ligue para a central de ajuda do Bem-Estar (1-855-537-4357, ligação gratuita nos Estados Unidos e no Canadá), ou para o escritório da área.
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Guia do Bispo para o Plano de Autossuficiência — Continuação
Nome do membro
Acompanhamento do plano de autossuficiência do membro

1. Reúna-se periodicamente com o membro para analisar o plano de autossuficiência e fazer o acompanhamento dos compromissos que ele assumiu.
2. Convide o membro a participar dos grupos de autossuficiência.
Data

Progresso alcançado

Próximas ações

23 de agosto

Exemplo: Limpou a capela. Entrou no grupo de
autossuficiência da estaca “Educação para um
Emprego Melhor”.

Exemplo: Continuar participando do grupo de
autossuficiência.

Obs.: Como o membro não é funcionário da Igreja, evite registrar o progresso como se fosse um cartão de ponto de empregado.
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