
Folosiți acest formular pentru a întocmi propriul plan de bizuire pe forțele proprii. Episcopul dumneavoastră, președintele de ramură,  
președinta Societății de Alinare, președintele cvorumului vârstnicilor sau alți conducători vă pot ajuta.
Informații despre membru
Nume

Pasul 1. Care sunt nevoile mele?
Nevoile imediate pot include mâncare, îmbrăcăminte, îngrijire medicală sau emoțională ori cheltuieli pentru locuință. Nevoile pe termen lung pot include educație sau 
un loc de muncă mai bun. Scrieți- vă nevoile în spațiul de mai jos.

Pasul 2. Care sunt venitul și cheltuielile mele?

Venit lunar

Venitul tuturor membrilor din gospodărie

Alte surse financiare (ale familiei, altele)

Ajutor primit de la guvern (financiar, mâncare, locuință și așa mai departe)

Total

Cheltuieli lunare

Zeciuială, alte donații Datorii

Mâncare Îmbrăcăminte

Chirie Curent electric, combustibil

Apă
Altele (specificați)

Cheltuieli medicale
Altele (specificați)

Transport
Altele (specificați)

Educație
Altele (specificați)

Total

Cheltuieli care pot fi reduse sau eliminate

Total

Notă. Colectarea și împărtășirea datelor se face conform regulilor Bisericii privind confidențialitatea informațiilor, care pot fi vizualizate la  
privacynotice.churchofjesuschrist.org.
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Pasul 3. Ce alte resurse sunt disponibile?
Resurse și îndemânări individuale

Ajutor și resurse disponibile în familie (părinți, copii, frați și surori, alții)

Resurse disponibile în comunitate

Pasul 4. Care este planul meu sau al familiei mele pentru a ne bizui mai mult pe forțele proprii?

Ca parte a planului dumneavoastră, aveți în vedere să participați la un curs pentru bizuire pe forțele proprii.

Resurse și îndemânări de care am nevoie pentru a mă bizui pe forțele proprii Pași de urmat Până când?

Pasul 5. Cu ce muncă sau slujire voi contribui în schimbul ajutorului pe care îl pot primi?
Idei de împărtășit episcopului sau președintelui de ramură

După ce vă consultați cu episcopul sau președintele de ramură, descrieți însărcinarea, constând în muncă sau slujire, pe care o veți îndeplini

Angajament
Semnătura membrului Data

Semnătura soțului sau soției Data

Nume


