Vzdělání pro
lepší práci
S O B Ě S TA Č N O S T

ÚVOD
MŮŽE MI TATO SKUPINA POMOCI DOSTAT SE NA ŠKOLU?

Získat vzdělání není vždy jednoduché, ale tato skupina pro podporu
soběstačnosti vám pomůže poznat, jak co nejlépe získat vzdělání, které
potřebujete pro to, abyste měli lepší práci. Na setkáních skupiny si budete
dávat závazky, že splníte určité úkoly, a členové skupiny vám budou
poskytovat nápady a povzbuzení. Cílem této skupiny není jen pomoci
vám připravit se na získání vzdělání a úspěšně ho absolvovat, ale i pomoci
vám jednat s větší poslušností a vírou v Pána a získávat Jeho slíbená
požehnání plynoucí z časné a duchovní soběstačnosti.

CO JE TO SKUPINA PRO PODPORU SOBĚSTAČNOSTI?

Setkání skupiny pro podporu soběstačnosti se liší od většiny církevních
tříd, lekcí a workshopů. Nejsou v nich žádní učitelé ani školitelé. Členové
skupiny se učí společně a vzájemně se podporují. Navzájem se jeden
druhému zodpovídáme z dodržování svých závazků a společně se radíme
ohledně toho, jak řešit problémy.

CO DĚLAJÍ ČLENOVÉ SKUPINY?

Na setkání se členové skupiny zavazují jednat. Tomu, co nám pomáhá stát
se soběstačnými, se nejen učíme, ale také to děláme. Dáváme si závazky,
vzájemně si pomáháme je dodržovat a podáváme druhým zprávu o tom,
jak se nám daří. Vzhledem k tomu, že setkání skupiny funguje jako rada,
je důležité účastnit se těchto setkání pravidelně a přicházet včas. Vždy si
s sebou noste tento pracovní sešit a brožurky Můj základ: zásady, dovednosti
a návyky a Má cesta k dosažení soběstačnosti. Každé setkání skupiny potrvá
asi dvě hodiny. Činnosti týkající se plnění závazků budou trvat jednu až
dvě hodiny denně.

CO DĚLÁ VEDOUCÍ DISKUSE?

Vedoucí diskuse nejsou odborníci na získání vzdělání či na výuku.
Skupinu nevedou ani neučí. Zkrátka jen členům skupiny pomáhají řídit
se danými materiály přesně tak, jak byly napsány. Diskuse na setkáních
skupiny obvykle vede odborník pro podporu soběstačnosti, ale je-li to
potřeba, mohou být vedením diskuse po několika týdnech pověřeni
členové skupiny. Chcete-li se dozvědět více, viz Průvodce pro vedoucí
a doprovodná videa na stránce srs.lds.org.

OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ

Členové skupiny, kteří se setkání účastní a dodržují své závazky, budou mít
nárok na získání osvědčení o soběstačnosti od vysoké školy LDS Business
College. Viz strana 29 v brožurce Můj základ, kde jsou uvedeny požadavky.

„V rodině, ve sboru
či v kůlu neexistuje
problém, který by
nebylo možné vyřešit,
pokud budeme hledat
řešení po způsobu
Páně – tím, že se spolu
budeme radit, skutečně radit.“
M. RUSSELL BALLARD,
Counseling with
Our Councils, rev. ed.
(2012), 4
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Jaký typ práce mi
pomůže dosáhnout
soběstačnosti?
Vzdělání pro lepší práci

1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE

V den setkání:
• Pošlete SMS zprávu členům skupiny nebo jim zavolejte, pokud máte
jejich kontaktní údaje. Zeptejte se jich, zda se chystají přijít. Požádejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podepsat docházku.
• Připravte si materiály pro setkání:
◦ Přineste pro každého člena skupiny výtisk této učebnice
a brožurku Můj základ: zásady, dovednosti a návyky.
◦ Je-li to možné, připravte se na to, že členům skupiny pustíte
videa.
◦ Nemáte brožurky nebo videa? Můžete je najít on-line na
stránce srs.lds.org.
◦ Přineste výtisky těchto seznamů z programu Služeb pro podporu soběstačnosti: 1) Seznam upřednostňovaných zaměstnání
a 2) Seznam upřednostňovaných škol a programů. Tyto seznamy můžete získat ve středisku kůlu pro podporu soběstačnosti,
od odborníka pro podporu soběstačnosti, nebo on-line na
stránce srs.lds.org/pef.
30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
◦ Vedoucí diskuse během setkání nestojí a ani nesedí v čele
stolu. Nemá být v centru pozornosti, ale má pomáhat členům
skupiny v tom, aby věnovali pozornost jeden druhému.
10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte přicházející členy skupiny. Zjistěte, jak se jmenují.
• Pošlete po místnosti list papíru a požádejte členy skupiny, aby na
něj napsali celé své jméno, sbor či odbočku a datum narození (den
a měsíc, nikoli rok).
• Dejte někomu za úkol sledovat čas, aby setkání skupiny probíhalo
podle harmonogramu. Požádejte dotyčného, aby nastavoval časomíru podle pokynů v učebnici.
◦ Setkáte se například s těmito pokyny: „Čas: Pro oddíl týkající
se učení nastavte časomíru na 60 minut.“ Ten, který má za
úkol sledovat čas, nastaví příslušný čas na telefonu, na hodinkách nebo na jiné dostupné časomíře a sdělí skupině, kdy
příslušný časový úsek vyprší. Skupina se pak může rozhodnout, zda začít další oddíl, nebo zda pokračovat v diskusi ještě
několik dalších minut.
Po skončení setkání:
• Po skončení setkání jděte na stránku srs.lds.org/report a řiďte se
pokyny pro registraci všech členů skupiny.
• Po prvním setkání připravte seznam s kontaktními údaji, o který se
můžete podělit se členy skupiny na příštím setkání.
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1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

Na úvod setkání:
• Přivítejte všechny v této skupině pro podporu soběstačnosti.
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Poté řekněte:
◦ „Toto je skupina pro podporu soběstačnosti s názvem ‚Vzdělání pro lepší práci‘. Je zde každý z vás proto, aby získal vyšší
vzdělání?
◦ Pokud nepotřebujete půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu,
tak je to pro vás dobré! Pokud ji potřebujete, po našem čtvrtém
setkání budete připraveni si o ni zažádat.
◦ Setkáme se dvanáctkrát. Každé setkání potrvá asi dvě hodiny.
Každý den také strávíme hodinu až dvě tím, že budeme plnit
závazky, které nám pomohou získat vzdělání či kvalifikaci. Jste
ochotni tomu věnovat tento čas?“
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete-li).
• Poté řekněte:
◦ „Pokaždé, když se setkáme, zahájíme některým
tématem z brožurky Můj základ: zásady, dovednosti a návyky. Tato brožurka nám pomůže naučit se
zásadám, dovednostem a návykům, které vedou
k duchovní i časné soběstačnosti, a také podle
nich žít.“
• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na
20 minut.
Můj základ:
• Přečtěte úvodní dopis od Prvního předsednictva na
zásady, dovednosti
straně 2 v brožurce Můj základ. Poté v této brožurce
a návyky
projděte zásadu č. 1 a vraťte se k této učebnici.
S O B Ě S TA Č N O S T

12374_121_PEF_MyFoundation.indd 1

8/17/15 9:00
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1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

NAUČTE SE
CO BUDEME V TÉTO SKUPINĚ DĚLAT?
Čas:
Přečtěte si:

Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.
Abyste porozuměli účelu této skupiny pro podporu soběstačnosti,
nalistujte si vnitřní stranu obálky této učebnice a přečtěte si úvod.
Jsme zde proto, abychom si navzájem pomohli získat vzdělání
a měli lepší práci. Máme také ještě širší cíl – stát se soběstačnými,
abychom tak mohli lépe sloužit druhým.

Video:

„Education for Self-Reliance” [„Vzděláním k dosažení soběstačnosti“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 18.)

Diskutujte:

Co jste se dozvěděli z tohoto videa nebo jak na vás zapůsobilo?

Přečtěte si:

Střídejte se ve čtení těchto vět:
1) Chceme se stát soběstačnými.
2) V tuto chvíli však nemáme potřebné dovednosti, abychom
získali dobré zaměstnání či začali úspěšně podnikat.
3) A tak potřebujeme získat vzdělání či kvalifikaci, abychom
zdokonalili své dovednosti.
4) Tyto dovednosti nám dopomohou k lepší práci a k vyššímu
příjmu.
5) A vyšší příjem a více víry nám pomohou stát se soběstačnějšími!

Diskutujte:

Je toto výstižné shrnutí toho, proč tady jsme?

Přečtěte si:

Každý týden si v naší skupině odpovíme na tyto otázky.

1. TÝDEN

Jaký typ práce
mi pomůže
dosáhnout
soběstačnosti?

Diskutujte:
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2. týden
Jaké vzdělání
mi přinese
kvalifikaci pro
mou práci?

3. týden
Jak za své
vzdělání
zaplatím?

4. týden
Mám zažádat o půjčku
ze Stálého
vzdělávacího
fondu?

5. týden

6. týden

Jak se mi bude Jak se mi bude
dařit ve třídě? dařit mimo
třídu?

Proč podle vás začínáme tento týden výběrem žádoucího
zaměstnání ještě předtím, než se rozhodneme, jaké vzdělání
potřebujeme?

1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

Přečtěte si:

Cílem vzdělání je získat dobrou práci. Během prvních šesti týdnů
se budeme učit ohledně vzdělání. V průběhu 7.–12. týdne se naučíme, jak najít dobrou práci a jak v ní být úspěšní:

7. týden

8. týden

Jak najít správ- Jak se
né pracovní
přesvědčivě
příležitosti?
prezentovat?

Přečtěte si:

9. týden
Jak získat
přístup na
„skrytý“ trh
práce?

10. týden
Jak vyniknout
jako ideální
uchazeč?

11. týden

12. týden

Jak urychlit
Jak vynikat
hledání práce? v práci a být
nadále úspěšný?

Společně na tyto otázky najdeme odpověď a dosáhneme úspěchu!

CO MOHU NABÍDNOUT?
Přečtěte si:
Video:
Diskutujte:

Podívejme se na to, jak budeme v rámci skupiny spolupracovat.
„‚Go and Do‘ Learning“ [„Učení se stylem ‚půjdu a udělám‘“]
(Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 20.)
Budeme si vzájemně pomáhat v přístupu „půjdu a udělám“. Co
bylo v tomto videu důležité? Čím se tento přístup k učení se liší od
běžných výukových hodin ve škole či na církevním shromáždění?

Praktická činnost: Rozdělte se do menších týmů po třech. Posuňte si židle tak, aby-

ste si viděli do tváře, a proveďte tuto činnost.
1) Krátce se představte – řekněte své jméno a něco o své rodině.
Řekněte, co se vám v životě podařilo nebo čeho jste dosáhli.
Například: „Získal jsem ocenění zaměstnanec měsíce“ nebo
„sloužil jsem na misii“ nebo „vychovala jsem tři děti“.
2) Nyní vám ostatní dva členové týmu obratem řeknou, jaké
schopnosti byly pro to, co se vám podařilo, zapotřebí. Pokud
jste řekli: „Sloužil jsem na misii“, druzí mohou odpovědět: „To
znamená, že jsi odvážný, pracovitý, umíš vést druhé, jsi učitel
a dobře pracuješ s lidmi“.
3) Opakujte tuto činnost s každým členem týmu.
4) Vraťte se k celé skupině. Podělte se o to, co se členům skupiny
povedlo, a také zmiňte některé jejich schopnosti.

Přečtěte si:

Všechny tyto naše dovednosti a schopnosti jsou součástí Pánovy
zásobárny. Přečtěte vpravo uvedený verš z písem.

Diskutujte:

Jak si mohou členové naší skupiny vzájemně pomáhat?

„Aby každý člověk
mohl vylepšovati
hřivnu svou, aby každý
člověk mohl získávati
další hřivny, ano, až
stonásobně, aby byly
vrženy do Pánovy
zásobárny … každý
člověk usilující o blaho
bližního svého a činící
všechny věci s okem
upřeným na slávu
Boží.“
NAUKA A SMLOUVY
82:18–19

Praktická činnost: Pusťme se do naší první praktické činnosti ve skupině. Věnujme

nyní pět minut tomu, abychom se dohodli, jak se naše skupina
bude jmenovat.
Napište název skupiny zde:
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JAKOU BUDOUCÍ PRÁCI SI MÁM VYBRAT?
Přečtěte si:

Během tohoto týdne se rozhodneme, jaký druh práce můžeme
vykonávat, abychom se stali soběstačnějšími. Poté se znovu
sejdeme a podáme o tom zprávu.
Následující otázka a úkol týdne tvoří základ naší diskuse i závazků, které si stanovíme.

Přečtěte si:

OTÁZKA TÝDNE – Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout
soběstačnosti?
ÚKOL TÝDNE – Prozkoumat možnosti ohledně své budoucí
práce, dozvědět se něco o zaměstnáních od ostatních lidí
a připravit si plán na získání práce.

Praktická činnost: Napište příjem, který každý měsíc potřebujete k tomu, abyste

byli soběstační (ze zhodnocení soběstačnosti, které najdete
v brožurce Má cesta):
částka
Abych byl(a) soběstačný(á), potřebuji každý měsíc

Přečtěte si:
Video:

.

Jakou práci, která nám v budoucnu zajistí takový příjem, chceme
najít?
„The PEF Preferred Lists” [„Seznamy upřednostňovaných zdrojů
SVF“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 21.)

Praktická činnost: Vedoucí diskuse rozdá každému členu skupiny výtisk Seznamu

upřednostňovaných zaměstnání.
1) Posuňte si židli tak, abyste seděli naproti jinému členovi skupiny. Společně projděte Seznam upřednostňovaných zaměstnání, který jste obdrželi od vedoucího diskuse.
2) Nyní odpovězte na tyto otázky:
• Jaká zaměstnání vás zaujala? Odpovídají některá z nich
vašim silným stránkám či zkušenostem?
• Která zaměstnání jsou nejlépe placena?
• Která vyžadují další vzdělání?
• Jak vám tento seznam může pomoci?

Přečtěte si:

6

Jakmile máme představu o tom, která zaměstnání nám zajistí
potřebný příjem a po kterých je vysoká poptávka, je zapotřebí se
o těchto možnostech dozvědět něco více a rozhodnout se. „Plán
na získání práce“ nám pomůže rozhodnout se ohledně naší
budoucí práce nebo podnikání.

Brožurka Má cesta
vám při tomto
rozhodování
může pomoci.

1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

Přečtěte si:

V průběhu týdne budeme vytvářet plán na získání práce (viz strana 24). Tato praktická činnost nám pomůže naučit se, jak si ho
krok za krokem vytvořit!

Praktická činnost: Posuňte si židli tak, abyste mohli provést tuto praktickou činnost

s některým dalším členem skupiny.

1. krok Přečtěte si tyto dva příklady. A pak si jen cvičně do prázdného políčka „Váš příklad“ napište jeden typ práce, o kterém
přemýšlíte. Na další řádek si napište jména lidí, kterých byste se
mohli na tento typ práce zeptat.

MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ PRÁCE: JAKÁ PRÁCE MI MŮŽE POMOCI DOSÁHNOUT SOBĚSTAČNOSTI?

Napište tři typy
prací, které budete
zvažovat.

1. příklad

2. příklad

Automechanik

Operátor zdravotnických
zařízení

Váš příklad

KDO VÍ NĚCO O TOMTO TYPU PRÁCE?
Napište jména
3–5 lidí, s nimiž si
promluvíte o každé
uvedené práci.

Michal – kamarád
automechanik
Petr – prodejce automobilů
Karel – můj strýc

Nina – pracuje v nemocnici
Dana – zdravotní sestra
Zuzana – počítačový expert
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2. krok Přečtete si tyto otázky a příklady. Vyplňte políčka ve
sloupci „Váš příklad“. Při této činnosti možná budete muset
některé věci odhadovat.
JAKÉ OTÁZKY POLOŽÍM TĚMTO LIDEM?
1. příklad
(automechanik)

2. příklad
(operátor zdravotnických
zařízení)

Jaký měsíční příjem
mohu očekávat po
nástupu do práce?
Jaký měsíční příjem
mohu očekávat po
prvním roce práce?

Nástupní plat: 20 000
Po prvním roce: 24 000

Nástupní plat: 23 000
Po prvním roce: 30 000

Jak získám potřebnou kvalifikaci pro
každou z těchto
prací?

Kurz pro automechaniky –
10 měsíců
1 rok praxe
Znát někoho, mít kontakty

Zdravotnická škola – 2,5 roku
1,5 roku praxe
Zvládnout matematiku
a přírodní vědy

Ano

Ano

Roste poptávka po
této práci?

Pomalý nárůst, průměrná
poptávka

Rychlý nárůst, vysoká
poptávka

Jaké jsou náklady
při zahájení této
práce či tohoto
zaměstnání?

30 000 za nářadí a vybavení

20 000 za osvědčení

Nacházejí se potřebné školy v okolí?
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Váš příklad

1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

3. krok Přečtěte si příklady a poté shrňte svou odpověď ve třetím sloupci. Pamatujte na to, že toto je jen cvičení. Tento týden
shromáždíme přesnější informace. Jakmile budete hotovi, vraťte
se ke skupině.
KTERÁ PRÁCE MI NEJLÉPE ZAJISTÍ PŘÍJEM A ODPOVÍDÁ MÝM
SILNÝM STRÁNKÁM A DOVEDNOSTEM?
1. příklad
(automechanik)
Co jsem se dozvěděl(a)
o těchto možnostech?
Která se zdá být pro
mě tou nejvhodnější?

Přečtěte si:

2. příklad 
(operátor zdravotnických
zařízení)

Váš příklad

Kratší studium, nižší náklady,
Delší doba na získání
příjem vystačí tak akorát
kvalifikace, delší doba studia,
na pokrytí potřeb, nízká
vyšší náklady, vyšší příjem,
vysoká poptávka po této práci.
poptávka po této práci.

Až tento týden shromáždíme potřebné informace, budeme se
muset rozhodnout. Můžeme se modlit a přečíst si patriarchální
požehnání, které nám může pomoci. Pamatujte: 1) Začneme tím,
že si stanovíme, jaký příjem potřebujeme k tomu, abychom byli
soběstační. 2) Poté si vybereme práci, kterou v budoucnu chceme
vykonávat a která takový příjem zajistí. 3) A poté se můžeme rozhodnout, jaké vzdělání či vzdělávací program nám pomůže získat
potřebnou kvalifikaci pro tuto práci.
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1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

JAK PREZENTOVAT PLÁN NA ZÍSKÁNÍ PRÁCE?
Přečtěte si:

Příští týden budeme prezentovat svůj plán na získání práce před
celou skupinou. Podívejme se tedy na následující video a poté si
to vyzkoušejme.

Video:

„My Work Plan in Three Minutes“ [„Můj plán na získání práce
ve třech minutách“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte
stranu 22.)

Praktická činnost: Postavte se a připojte se k někomu, s kým jste dnes ještě nespolu-

pracovali. Prezentujte příklad plánu na získání práce (na stranách
7–9), jako by byl váš vlastní. Postupujte podle příkladů uvedených ve videu. Pokud nemáte některé informace, použijte vlastní
představivost.
1) Věnujte minutu tomu, že řeknete něco o tom, o jakých zaměstnáních uvažujete a koho jste se na tato zaměstnání zeptali.
2) Věnujte minutu tomu, abyste uvedli odpovědi, kterých se vám
na vaše otázky dostalo.
3) Věnujte minutu tomu, že řeknete, kterou z nabízených pracovních možností byste si vybrali a vysvětlete proč.
4) Poté věnujte dvě minuty tomu, že druhého člena skupiny
požádáte o zpětnou vazbu. Zeptejte se: Jak mohu zlepšit svůj
plán na získání práce? Jak ho mohu prezentovat efektivněji?
5) Vystřídejte se, aby i druhá osoba mohla prezentovat.
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Diskutujte:

Diskutujte v rámci celé skupiny o tom, jak během týdne budete
shromažďovat potřebné informace a jak budete příští týden prezentovat svůj plán na získání práce. Pokládejte otázky a podělte
se o nápady.

Přečtěte si:

Během týdne shromažďujte potřebné informace a zahrňte je do
tohoto plánu na získání práce na další straně. Promluvte si s co
největším počtem lidí. Pokládejte hodně otázek! Pokud potřebujete více místa na zapsání, můžete použít další plán na získání
práce na straně 24.

1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ PRÁCE: JAKÁ PRÁCE MI MŮŽE POMOCI DOSÁHNOUT SOBĚSTAČNOSTI?
Napište tři typy
prací, které budete
zvažovat.
KDO VÍ NĚCO O TOMTO TYPU PRÁCE?
Napište jména
3–5 lidí, s nimiž si
promluvíte o každé
uvedené práci.
JAKÉ OTÁZKY POLOŽÍM TĚMTO LIDEM?
Jaký měsíční příjem
mohu očekávat po
nástupu do práce?
Jaký měsíční příjem
mohu očekávat po
prvním roce práce?
Jak získám potřebnou kvalifikaci pro
každou z těchto
prací?
Nacházejí se potřebné školy v okolí?
Roste poptávka po
této práci?
Jaké jsou náklady
při zahájení této
práce či tohoto
zaměstnání?
Další otázky?
KTERÁ PRÁCE MI NEJLÉPE ZAJISTÍ PŘÍJEM A ODPOVÍDÁ MÝM
SILNÝM STRÁNKÁM A DOVEDNOSTEM?
Co jsem se
dozvěděl(a) o těchto
možnostech? Která
se zdá být pro mě
tou nejvhodnější?
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1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

JAK MOHU MOUDŘE HOSPODAŘIT SE SVÝMI FINANČNÍMI
PROSTŘEDKY?
Přečtěte si:

Být soběstačnými zahrnuje i to, že utrácíme méně, než kolik
vyděláme, a že máme něco našetřeno. Úspory nám mohou
pomoci zvládat nečekané výdaje nebo zaopatřit sebe a rodinu,
když je náš příjem nižší, než kolik jsme očekávali. V rámci této
skupiny si dejte závazek, že každý týden něco uspoříte, i kdyby
to byla jedna či dvě mince.

Diskutujte:

V některých oblastech na světě je dobré spořit v bance. V jiných
oblastech to není dobrý nápad – například když se daná země
potýká s vysokou inflací nebo když jsou banky nestabilní. Jsou
podmínky pro spoření v bance ve vaší oblasti dobré? Které banky
nabízejí nejlepší úrok na spořicím účtu?

Přečtěte si:

Další součástí soběstačnosti je nemít osobní dluhy. Osobní úvěry
či půjčky se používají pro to, abychom mohli utratit více, než
kolik jsme schopni zaplatit. Proroci nám radí, abychom se vyvarovali osobních dluhů, a tím, jak se budeme stávat soběstačnějšími,
budeme osobní dluhy snižovat a odstraňovat (ačkoli obchodní
dluhy mohou být v některých případech moudrou volbou).
Nenadálé výdaje na lékařskou péči často přinášejí značnou finanční zátěž. Zdravotní pojištění a státní programy zdravotnické péče
mohou často pomoci se před touto zátěží chránit. Placení zdravotního pojištění či jiného státního zdravotnického programu může
být důležitou součástí naší cesty k dosažení soběstačnosti.

Diskutujte:

12

Některé typy pojištění (například zdravotní nebo životní) jsou
dostupnější a užitečnější než jiné. Někteří poskytovatelé pojištění
jsou dobří a jiní nepoctiví. Jaké jsou ve vaší oblasti možnosti pro
získání nejlepšího pojištění?

1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

PROČ SI PÁN PŘEJE, ABYCHOM BYLI SOBĚSTAČNÍ?
Diskutujte:

Proč si Pán přeje, abychom byli soběstační?

Přečtěte si:

Přečtěte vpravo uvedený citát.

Diskutujte:

Jak může naše úsilí najít práci sloužit „svatým účelům“, jak o tom
mluvil starší Christofferson?

Přečtěte si:

Pán má moc pomáhat nám stát se soběstačnými. Řekl: „Viz, já
jsem Bůh; a já jsem Bůh zázraků.“ (2. Nefi 27:23.) Když věnujeme neboli zasvětíme své úsilí najít práci a být v ní úspěšní
svatému účelu stát se soběstačnými, Pán nás povede skrze inspiraci. Když budeme projevovat víru tím, že budeme naslouchat
Jeho nabádáním a budeme se jimi řídit, Pán uskuteční zázraky a
pomůže nám toho zvládnout více, než bychom kdy byli schopni zvládnout sami.

„Zasvětit něco znamená vyčlenit to nebo to
považovat za posvátné,
věnovat to svatým
účelům.“
D. TODD
CHRISTOFFERSON,
„Zamyšlení nad
zasvěceným životem“,
Liahona, listopad
2010, 16
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1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

JAK SE PŘIPRAVIT NA ZÍSKÁNÍ PŮJČKY ZE SVF?
Pokud vy či vaše rodina nemáte prostředky a nemáte ani přístup k jiným místním finančním zdrojům,
můžete zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu, která vám pomůže náklady na vzdělání
zaplatit. Váš plán na získání práce vám také může pomoci připravit se, abyste mohli získat půjčku ze
Stálého vzdělávacího fondu. Pokud si myslíte, že možná budete potřebovat půjčku ze SVF, odpovězte
v průběhu přípravy plánu na získání práce na níže uvedené otázky a uchovejte si tyto odpovědi pro
žádost o půjčku ze SVF.

MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ PRÁCE: JAKÁ PRÁCE MI MŮŽE POMOCI
DOSÁHNOUT SOBĚSTAČNOSTI?
Stávající práce
Kolik hodin týdně pracujete (všechna zaměstnání)
Název pracovní pozice/
pracovních pozic:
Měsíční příjem:
Budoucí práce (musí být na seznamu upřednostňovaných prací od Služeb pro
podporu soběstačnosti, nebo se musí požádat o výjimku)
Budoucí pracovní pozice:
Odhadovaný měsíční
příjem (po absolvování
vzdělávacího programu):
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1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

ZAMYSLETE SE:
CO MÁM DĚLAT, ABY SE MI VÍCE DAŘILO?
Čas:

Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na
10 minut.

Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na

nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte.
Níže napište své dojmy a postřehy.







Diskutujte:

„Vpravdě pravím, lidé
mají býti horlivě
zaměstnáni v dobré
věci a konati mnoho
věcí ze své vlastní
svobodné vůle a uskutečňovati mnoho
spravedlivosti.“
NAUKA A SMLOUVY 58:27

Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?
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1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

UČIŇTE ZÁVAZEK
JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
Čas:
Přečtěte si:

Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.
Každý týden si vybereme „partnera pro úkoly“. Jedná se o člena
skupiny, který nám bude pomáhat dodržovat naše závazky. Partneři pro úkoly se mají v průběhu týdne navzájem kontaktovat
a podávat si zprávu o tom, jak se jim daří. Partner pro úkoly je
obvykle člen skupiny téhož pohlaví, který není členem vaší rodiny.

Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete

vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly

Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek.
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se
podepište.
MÉ ZÁVAZKY
Abych shromáždil(a) informace pro svůj plán na získání práce, promluvím si s alespoň pěti lidmi.
Můj cíl:
5
8
10
Připravím se na prezentování plánu na získání práce.
Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.
Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.
Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis
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Podpis partnera pro úkoly

1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
Video:
Přečtěte si:

„Action and Commitment“ [„Úkol a závazek“] (Nemáte toto
video k dispozici? Přečtěte stranu 23.)
Když o svých závazcích podáváme zprávu, je pravděpodobnější,
že je budeme dodržovat. Přečtěte vpravo uvedený citát.

Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenejte svůj pokrok pomocí této

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“,
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Promluvil(a)
jsem si
s alespoň
pěti lidmi o
svém plánu na
získání práce
(napište
počet)

Přečtěte si:

Připravil(a)
jsem si
prezentaci
svého plánu
na získání
práce
(Ano/Ne)

Použil(a)
jsem zásadu
z programu
Můj základ
a učil(a) jsem
jí svou rodinu
(Ano/Ne)

Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Podal(a)
jsem zprávu
partnerovi
pro úkoly
(Ano/Ne)

Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.
Na příštím setkání skupiny vedoucí diskuse nakreslí na tabuli
tabulku pro plnění závazků (podobnou té, která je uvedena výše).
Dorazíme 10 minut před začátkem setkání a do tabulky zaznamenáme, jak se nám daří.
Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané
téma z programu Můj základ. Požádejte ho, aby si přečetl text na
vnitřní straně obálky této brožurky, kde se dozví, co mají vedoucí diskuse dělat. Má vést diskusi přesně tak, jak ji vedl vedoucí
diskuse dnes:
• Zvěte Ducha, aby byl přítomen; vyzývejte členy skupiny, aby
usilovali o Ducha.
• Důvěřujte výukovým materiálům; nepřidávejte k nim nic;
zkrátka se řiďte pokyny.
• Zacházejte správně s časem.
• Chovejte se činorodě; setkání si užívejte!
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

„Když je výkon měřen,
zlepšuje se. Když je
výkon měřen a je
o něm podána zpráva,
míra zlepšení se
zrychluje.“
THOMAS S. MONSON,
Conference Report,
Oct. 1970, 107

Zpětná vazba je
vítána
Zašlete prosím své
náměty, komentáře, doporučení
a zkušenosti na
adresu: s rsfeedback@
ldschurch.org.
Poznámka pro
vedoucího diskuse:
Pamatujte na to,
abyste všechny členy
skupiny zaregistrovali
na stránce srs.lds.org/
report.
Také si nezapomeňte
připravit výtisk kontaktních údajů členů
skupiny pro příští
setkání.

17

1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

Zdroje a materiály
VZDĚLÁNÍM K DOSAŽENÍ SOBĚSTAČNOSTI
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.
VEDOUCÍ DISKUSE: Vítejte! Představte
se nám a řekněte něco málo o sobě.

jsi zmínila, je velmi důležité. Řekni nám
o tom něco více.

DAN: Jmenuji se Dan. Právě jsem se vrátil
z misie, hledám manželku a chodím po
příležitostných brigádách.

MARIE: No, mám dlouhou pracovní dobu
a kvůli tomu nemohu trávit tolik času s
dcerou. Zjistila jsem, že bez kvalifikace
nemohu získat lepší práci. Proto potřebuji
další vzdělání, abych získala další dovednosti. Biskup mi řekl, že tato setkání jsou
pro mě tím správným místem.

KRISTÝNA: Jmenuji se Kristýna, jsem
vdaná a mám dva malé chlapce, manželovi pomáhám s prodejem ovoce.
MARIE: A já se jmenuji Marie. Jsem osamělá matka, žiji s šestiletou dcerou. Pracuji na plný úvazek jako uklizečka v hotelu.
ROBERT: Jmenuji se Robert, jsem ženatý
a mám pět dětí, v současnosti sloužím jako
biskup, ale mám potíže s tím, abych našel
dobrou práci.
VEDOUCÍ DISKUSE: Dobře, děkuji. Proč
jste všichni tady?
DAN: Chtěl bych se dostat na školu.
Všichni mí společníci šli po misii na univerzitu, chtěl bych udělat totéž.
ROBERT: Ve skutečnosti jsem doufal, že
získám půjčku ze Stálého vzdělávacího
fondu – nejsou snad tato setkání právě
o tom?
KRISTÝNA: Prorok řekl, abychom získali
nejvyšší možné vzdělání, a proto jsem řekla
manželovi, že to musím zkusit.
MARIE: No, potřebuji lepší práci, abych se
mohla stát soběstačnější, a nemám tolik
dovedností.
VEDOUCÍ SKUPINY: Dobře, vypadá to,
že je mnoho důvodů, proč jsme zde. Bude
se nám dobře spolupracovat. Marie, to, co

VEDOUCÍ DISKUSE: Máš pravdu, Marie!
Ve skutečnosti to je důvod, proč jsme my
všichni zde. Tento program se netýká pouze
vzdělání. Překvapuje vás to? Tato skupina
nám pomůže s plánováním toho, abychom
získali kvalifikaci či vzdělání, ale cílem je
získat dovednosti, lepší práci a vyšší příjem. A možná tím nejdůležitějším během
těchto 12 týdnů bude to, že se naučíme
zásadám, dovednostem a návykům, které
nám pomohou stát se skutečně soběstačnými. Tato skupina se zaměřuje na mnoho
dalších věcí než jen na to, abychom se
dostali na školu.
ROBERT: A co půjčky ze Stálého vzdělávacího fondu?
VEDOUCÍ DISKUSE: Pokud zjistíte, že
tuto půjčku opravdu potřebujete, určitě
bude možné o ní zažádat, a společně si
řekneme vše o tom, jak postupovat. Ale co
kdybyste mohli získat potřebnou kvalifikaci, aniž byste o půjčku žádali? Potom byste
nebyli zadluženi.
KRISTÝNA: Pomůže nám tato skupina
k tomu, abychom se dostali na univerzitu?
pokračování na další straně
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1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

VEDOUCÍ DISKUSE: Pokud je to to
správné místo, kde získat patřičné dovednosti, které budou pro získání dobré práce
zapotřebí, tak ano. Někdy se ale stává, že
vysokoškolský titul nám v našem ekonomickém prostředí práci nezajistí.

DAN: Vypadá to, že by mi to mohlo
pomoci. Není divu, že mě sem můj president kvora poslal!

ROBERT: To je pravda. Znám lékaře, kteří
se živí jako taxikáři.

VEDOUCÍ DISKUSE: No, bude potřeba, abychom společně usilovně pracovali
a vzájemně si pomáhali. Ale věřím, že
nám to půjde. Z celého srdce věřím tomu,
že Pán chce, abychom byli soběstační a úspěšní. Přeje si, abychom se učili
a rostli. A On má moc k tomu, aby nám
pomohl. Usmíření je skutečné, v časných
i duchovních záležitostech. Skupiny pro
podporu soběstačnosti již pomohly mnoha
lidem. Co myslíte? Zvládneme to? Zkusíme to? Zde je jeden příběh ze života:

DAN: Chtěl bych na něčem začít pracovat.
Před misií jsem pouze prodával zboží na
ulici. Nemám žádné pracovní dovednosti.
KRISTÝNA: Takže jsme tady, abychom
se dozvěděli něco o práci, nebo něco
o vzdělání?
VEDOUCÍ DISKUSE: O obou! Chceme
se stát soběstačnými, je to tak? A proto se
budeme učit o hlavních zásadách soběstačnosti. Začneme tím, že se rozhodneme,
jaký druh práce nám zajistí příjem, který
nás povede k soběstačnosti.
Poté se rozhodneme, jaké školení či vzdělání nám pomůže získat odpovídající kvalifikaci pro takovou práci. A poté se budeme
snažit zjistit, jakým způsobem zaplatit za
vzdělání a jak být ve škole úspěšní. Navzájem si pomůžeme dosáhnout svých cílů.
ROBERT: To dává smysl. Až dosud jsem
přemýšlel jen o tom, abych se dostal na
školu, ale nemyslel jsem moc na to, proč
bych měl jít studovat.

MARIE: Ale bude to opravdu fungovat?
Jsem z toho dost zoufalá – už jsem vyzkoušela různé možnosti, jak získat vzdělání.

EVA: To, že jsem jedna z nejlepších studentek, není moje zásluha; je to zásluha
Církve! Věděla jsem, že když vstoupím do
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů,
přenese mě to do vyšších duchovních sfér,
ale nedokázala jsem si představit, že mně to
otevře dveře i z akademického hlediska.
Učení se evangeliu mi opravdu otevřelo oči.
Uvědomila jsem si díky němu, že zodpovědnost za svůj osud nesu já sama. Nepochybuji o tom, že nehledě na naši stávající
situaci a na to, jak se třeba cítíme, s námi
má Nebeský Otec dobré záměry.
Zpět na stranu 4
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1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

UČENÍ SE STYLEM „PŮJDU A UDĚLÁM“
Střídejte se ve čtení následujících odstavců:
V běžné vyučovací hodině se často chováme takto: 1) přijdeme a posadíme se,
obvykle se moc nepřipravujeme. 2) Učitel
něco říká. 3) Snažíme se poslouchat a učit
se. 4) Někdy odpovíme na otázku. A pak
5) jdeme domů.
Na setkáních naší skupiny pro podporu
soběstačnosti se budeme řídit jiným vzorem.

Podejte zprávu

Základ

Učte se

Zamyslete se

JEDNEJTE

každý den odpovědně

Učiňte závazek

Během týdne budeme jednat. Budeme
dělat to, k čemu jsme se zavázali na
předchozím setkání skupiny. Budeme
pokládat otázky, zkoušet nápady a skutečně se učit.
Poté si všichni před setkáním skupiny
projdeme pracovní sešit, své závazky
a přijdeme připravení a včas.
V první části každého setkání skupiny se
budeme věnovat tomu, že se zaměříme
na nějakou zásadu či návyk z programu
Můj základ. Dáme si závazek, že tomuto
budeme učit svou rodinu i druhé.
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Dále podáme zprávu o tom, jak se
nám daří dodržovat závazky, budeme
se učit navzájem, a najdeme způsoby,
jak se zlepšit.
Poté se zaměříme na učení. Zde se
budeme zabývat myšlenkami a nástroji, kterých bude zapotřebí k tomu,
abychom se během týdne mohli řídit
přístupem „půjdu a udělám“. Společně
budeme diskutovat, sledovat videa,
učit se a procvičovat.
Po části určené pro učení se na chvilku
zamyslíme. To může být okamžik pro
získání inspirace a odpovědí.
A nakonec si vzájemně dáme závazek.
Projdeme si, jak v průběhu týdne použijeme přístup „půjdu a udělám“, abychom v osobním životě něco zlepšili.
To nás zavede znovu k bodu jednejte.
Ta nejdůležitější část tohoto vzoru učení se probíhá v době mezi setkáními!
Vybereme si „partnera pro úkol“, který
nám během týdne pomůže, každý den
ho budeme kontaktovat a stručně mu
podáme zprávu o tom, co jsme udělali
a čemu jsme se naučili. Můžeme poslat
SMS zprávu či použít jiný způsob
kontaktu. Kromě toho bude zdrojem
největší pomoci naše rodina!
Zpět na stranu 5

1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

SEZNAMY UPŘEDNOSTŇOVANÝCH ZDROJŮ SVF
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.
VEDOUCÍ DISKUSE: Dobře. Na tomto
seznamu upřednostňovaných zdrojů SVF
jsou vidět některá nejlepší pracovní místa,
vzdělávací programy a školy v naší oblasti. Pokud chcete půjčku ze Stálého vzdělávacího programu, budete si muset vybrat
z tohoto seznamu.

KLÁRA: A náklady na studium se velmi
liší. Proč asi?

KRISTÝNA: Proč?

MARIE: To je důležité. Chtěla bych jít na
školu, která mi pomůže získat dobrou práci. Ale kratší doba studia a nižší náklady
jsou také důležité.

VEDOUCÍ DISKUSE: To je dobrá otázka.
Seznam nabízí nejlepší zaměstnání v naší
oblasti. Jsou to „upřednostňovaná zaměstnání“ a je po nich vysoká poptávka. Takovýchto pracovních míst je k dispozici více
a zaměstnavatelé přijímají více a více lidí.
ROBERT: Vypadá to opravdu užitečně.
Kdo ten seznam vytvořil?
VEDOUCÍ DISKUSE: Naši místní odborníci pro podporu soběstačnosti a někteří
dobrovolníci udělali průzkum místního
trhu práce, sledovali trendy v oblasti pracovních míst a hovořili s mnoha místními
zaměstnavateli. Také našli místní školy
a programy, které lidem pomohou získat
dovednosti potřebné v upřednostňovaných
zaměstnáních.
MARIE: Vypadá to, že tady také uvedli
délku vzdělávacích programů a náklady
na studium.
DAN: Páni. Přijde mi zajímavé, že na
některých školách trvají studijní programy více než dva roky, zatímco na jiných
pouze 10 měsíců.

VEDOUCÍ DISKUSE: O nákladech na
studium a hodnotě studia se dozvíme více
v následujících týdnech. Ale to, co vidíte, je důležité. Ne každá škola má tutéž
hodnotu!

VEDOUCÍ DISKUSE: Přesně tak. Upřednostňované školy a vzdělávací programy
zajistí za přiměřené náklady i délku studia
dovednosti pro upřednostňovaná zaměstnání. Tyto školy by také měli mít vysoké
procento absolventů, kteří si našli práci.
Toto je pro nás velmi přínosná pomůcka.
ROBERT: Mohlo by mi to pomoci, i když
půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu
nepotřebuji?
DAN: No ano. V každém případě tímto
seznamem začnu.
VEDOUCÍ DISKUSE: To je dobrý nápad.
A pokud si práci, program či školu z tohoto
seznamu nevyberete, přesto byste měli sami
pro sebe najít odpovědi na tyto otázky:
po kterých pracovních místech je vysoká
poptávka a které programy a školy se pro
tato zaměstnání nejvíce hodí. Co myslíte?
Zpět na stranu 6
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1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ PRÁCE VE TŘECH MINUTÁCH
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.
MARIE: Dobře, toto je můj plán na
získání práce ve třech minutách. První
část zahrnuje seznam mých vybraných
zaměstnání. Dosud si ohledně nich nejsem
zcela jistá, ale hodně se učím a mám větší
naději. Jde o tyto pozice: výkonná asistentka, učitelka nebo manažerka v hotelu.
Poté další část …
ROBERT: Další částí plánu na získání
práce jsou lidé, se kterými jsem hovořil.
Ohledně možnosti dělat tlumočníka jsem
mluvil s lidmi z překladatelské agentury
a také s mým presidentem kůlu, který se
zabývá mezinárodním obchodem. Na
pozicích vedoucího pracovníka vzdělávacích institucí se mi podařilo najít pouze
dva lidi na jedné soukromé škole, kteří byli
ochotní mi věnovat čas. A ohledně varianty podnikání v oblasti pekárenství jsem
mluvil se čtyřmi vlastníky pekáren, včetně
mé tety Heleny. Díky mým zkušenostem
z podnikání se tato varianta jeví jako
dobrá možnost.
Máte na mě nějaké otázky nebo zpětnou
vazbu?
MARIE: Která z těchto variant by ti
umožnila lépe sloužit ve tvém církevním
povolání? Vím, že ti na tom záleží.
KRISTÝNA: A jaké vybavení je potřeba
k tomu, aby sis otevřel pekárnu?
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ROBERT: To jsou dobré otázky. No,
myslím, že bych měl více času, ale
náklady na …
DAN: Páni, to byla skvělá činnost, nezdá
se vám? Jako bych byl zpátky na misii.
Jeden svářečský mistr mi pověděl, jak
a kde se vyučil, a také mi řekl, kolik to
stojí. A poté mi řekl, že nejlepší cestou pro
mě bude, když se vyučím. V další dílně mi
dokonce nabídli rekvalifikační kurz, ale
nedostával bych zaplaceno za práci, tak se
mi to moc nezdá. Policejní akademie se mi
moc líbila. Musel bych chodit rok do školy
a poté ještě rok pracovat mezi policisty.
No, stálo by to více peněz, ale plat bych
měl čtyřikrát vyšší, než jaký jsem kdy měl.
Musím se rozhodnout …
KRISTÝNA: A tak jsem se nakonec
musela rozhodnout. Zúžila jsem výběr
na pouhé dvě varianty, ale pomáhala mi
v tom má rodina, což bylo skvělé. Budu
usilovat o to, abych se stala softwarovou
specialistkou nebo odbornou techničkou ve
zdravotnictví. V obou zaměstnáních platí
podobně, ale pro mou rodinu by pravděpodobně bylo lepší, kdybych pracovala jako
softwarová specialistka. Dál bych mohla
pomáhat manželovi, a navíc je studium
o tři měsíce kratší …
DAN: Tak, čas vypršel. Děláme pokroky!
Zpět na stranu 10

1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

ÚKOL A ZÁVAZEK
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.
1. ČLEN SKUPINY: Věříme, že si máme
dávat závazky a dodržovat je. Vše, co
v rámci skupiny pro podporu soběstačnosti
děláme, se týká závazků a podávání zpráv
o jejich plnění.
2. ČLEN SKUPINY: Na konci každého
setkání skupiny si projdeme úkoly pro
daný týden a na důkaz svého závazku
připojíme svůj podpis. Také si vybereme
„partnera pro úkol“. Ten se nám v učebnici podepíše, čímž nám slibuje svou podporu a pomoc. A každý den mezi setkáními
svého partnera pro úkol kontaktujeme,
abychom mu podali zprávu o tom, co
jsme udělali, a aby nám v případě potřeby
pomohl.
3. ČLEN SKUPINY: V době mezi setkáními si budeme v učebnici zaznamenávat,
jak se nám daří, a budeme používat různé
pomůcky, jako jsou například pracovní
listy či jiné formuláře. A budeme-li potřebovat další pomoc, můžeme se obrátit
na členy rodiny, přátele nebo vedoucího
diskuse.
4. ČLEN SKUPINY: Na začátku příštího
setkání podáváme o plnění svých závazků
zprávu. Měl by to být pro každého příjemný a působivý zážitek. Když jednotliví

členové podávají zprávu o tom, jak se jim
dařilo, přemýšlejte o tom, jak dotyčnému
členovi pomohlo, že si dal nějaký závazek
a že pak o něm podal zprávu.
1. ČLEN SKUPINY: Když jsem poprvé
podával zprávu o svých závazcích, pomyslel jsem si: „To je tak trochu divné.“ Proč
by mělo ostatní členy skupiny zajímat, co
jsem dělal? Ale pak jsem zjistil, že je to
opravdu zajímá. A to mi pomáhalo.
2. ČLEN SKUPINY: Uvědomil jsem si, že
nechci svou skupinu zklamat. A tak jsem
se opravdu snažil všechny své závazky
dodržovat. Nevím, zda by se mi dařilo
dosahovat tak pravidelného pokroku nějak
jinak. Když jsem na každém setkání podával zprávu, opravdu mi to pomohlo utřídit
si priority.
3. ČLEN SKUPINY: Když jsem přemýšlel
o své cestě k dosažení soběstačnosti, měl
jsem z toho hrozný strach, protože to byl
velký cíl. Ale setkání skupiny mi pomohlo
rozdělit ho na malé kroky. A o každém
kroku jsem podával zprávu ve skupině. Díky tomu jsem dosáhl skutečného
pokroku. Myslím, že tohoto úspěchu jsem
dosáhl díky osvojení si nových návyků.
Zpět na stranu 17
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1. Jaký typ práce mi pomůže dosáhnout soběstačnosti?

MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ PRÁCE: JAKÁ PRÁCE MI MŮŽE POMOCI DOSÁHNOUT SOBĚSTAČNOSTI?
Napište tři typy
prací, které budete
zvažovat.
KDO VÍ NĚCO O TOMTO TYPU PRÁCE?
Napište jména
3–5 lidí, s nimiž si
promluvíte o každé
uvedené práci.
JAKÉ OTÁZKY POLOŽÍM TĚMTO LIDEM?
Jaký měsíční příjem
mohu očekávat po
nástupu do práce?
Jaký měsíční příjem
mohu očekávat po
prvním roce práce?
Jak získám potřebnou kvalifikaci pro
každou z těchto
prací?
Nacházejí se potřebné školy v okolí?
Roste poptávka po
této práci?
Jaké jsou náklady
při zahájení této
práce či tohoto
zaměstnání?
Další otázky?
KTERÁ PRÁCE MI NEJLÉPE ZAJISTÍ PŘÍJEM A ODPOVÍDÁ MÝM
SILNÝM STRÁNKÁM A DOVEDNOSTEM?
Co jsem se
dozvěděl(a) o těchto
možnostech? Která
se zdá být pro mě
tou nejvhodnější?
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2

Jaké vzdělání mi
přinese kvalifikaci
pro mou práci?
Vzdělání pro lepší práci

2. Jaké vzdělání mi přinese kvalifikaci pro mou práci?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE

V den setkání:
• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu
o plnění svých závazků.
• Připravte si materiály pro setkání. Nemáte brožurky nebo videa?
Můžete je najít na stránce srs.lds.org.
• Pokud jste každému členovi skupiny minulý týden nedali výtisk
seznamů upřednostňovaných zdrojů od Služeb pro podporu soběstačnosti, udělejte to dnes. Tyto seznamy získejte ze střediska kůlu pro
podporu soběstačnosti, od odborníka pro podporu soběstačnosti
nebo on-line na stránkách srs.lds.org/pef.
30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů
NOVÉ!
skupiny (viz níže uvedený příklad).
Jméno člena
skupiny

Promluvil(a)
jsem si
o své práci
s alespoň
pěti lidmi
(napište
počet)

Připravil(a)
jsem si
prezentaci
svého plánu
na získání
práce
(Ano/Ne)

Použil(a)
jsem zásadu
z programu
Můj základ
a učil(a) jsem
jí svou rodinu
(Ano/Ne)

Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Ludmila

8

A

A

A

Podal(a)
jsem zprávu
partnerovi
pro úkoly
(Ano/Ne)

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění
NOVÉ!
závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.
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Na úvod setkání:
• Rozdejte všem kontaktní údaje členů skupiny (z minulého setkání).
NOVÉ!
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete-li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon
a aby vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje v diskusi.
• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 2 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této
učebnici a čtěte dál na další straně.

A

2. Jaké vzdělání mi přinese kvalifikaci pro mou práci?

PODEJTE ZPRÁVU
DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
Čas:
Diskutujte:

Pouze pro tuto stránku (nikoli pro celý oddíl týkající se podávání
zpráv) nastavte časomíru na 10 minut.
Přečtěte vpravo uvedený citát. Jak se to týká naší skupiny?

Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví

všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili
všechny své závazky, zatleskejte.)

Přečtěte si:

Nyní se prosím postavte všichni. Máme se snažit plnit všechny
své závazky. To je jeden z hlavních návyků soběstačných lidí.
Zatímco ještě stojíme, zopakujme si společně hlavní myšlenky
tohoto programu. Tyto myšlenky nám připomínají účel setkávání
naší skupiny:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť
všechny věci jsou moje.“

„Když je výkon měřen,
zlepšuje se. Když je
výkon měřen a je
o něm podána zpráva,
míra zlepšení se
zrychluje.“
THOMAS S. MONSON,
Conference Report, Oct.
1970, 107

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom
se stali soběstačnými.
Přečtěte si:

Posaďme se.
Nyní se budeme společně radit a vzájemně si pomáhat s plány
pro získání vzdělání a lepší práce. Toto je nejdůležitější diskuse
tohoto setkání!

Diskutujte:

Čemu jste se naučili, když jste se tento týden snažili dodržovat
své závazky? Potřebujete nějakou pomoc od členů skupiny?
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2. Jaké vzdělání mi přinese kvalifikaci pro mou práci?

ČEMU JSTE SE NAUČILI DÍKY PŘÍPRAVĚ PLÁNU NA
ZÍSKÁNÍ PRÁCE?
Čas:
Přečtěte si:
Video:

Pouze pro tuto stránku nastavte časomíru na 40 minut.
Podívejme se na toto video, které nám připomene, jak prezentovat svůj plán.
„My Work Plan in Three Minutes“ [„Můj plán na získání práce
ve třech minutách“]. (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte
stranu 22.)

Praktická činnost: Každý člen skupiny má nyní

v necelých třech minutách prezentovat před skupinou svůj plán
na získání práce.
Po prezentaci požádejte o zpětnou vazbu. Získané postřehy
ze zpětné vazby si zapište. Pro
poznámky použijte prázdné řádky níže.
Poskytněte jen krátký čas na zpětnou vazbu, aby měl každý možnost se vyjádřit v rámci časového
limitu.

Diskutujte:

Jaké nápady či myšlenky získané ze zpětné vazby vám mohou
pomoci při rozhodování? Své
myšlenky si zapište.
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MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ PRÁCE: JAKÁ PRÁCE MI MŮŽE
POMOCI DOSÁHNOUT SOBĚSTAČNOSTI?
Napište tři typy prací,
které budete zvažovat.

KDO VÍ NĚCO O TOMTO TYPU PRÁCE?
Napište jména 3–5 lidí,
s nimiž si promluvíte
o každé uvedené práci.

JAKÉ OTÁZKY POLOŽÍM TĚMTO LIDEM?
Jaký měsíční příjem
mohu očekávat po
nástupu do práce?
Jaký měsíční příjem
mohu očekávat po
prvním roce práce?
Jak získám potřebnou
kvalifikaci pro každou
z těchto prací?
Nacházejí se potřebné
školy v okolí?
Roste poptávka po
této práci?
Jaké jsou náklady při
zahájení této práce či
tohoto zaměstnání?
Další otázky?

KTERÁ PRÁCE MI NEJLÉPE ZAJISTÍ PŘÍJEM A ODPOVÍDÁ
MÝM SILNÝM STRÁNKÁM A DOVEDNOSTEM?
Co jsem se dozvěděl(a)
o těchto možnostech?
Která se zdá být pro
mě tou nejvhodnější?
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NAUČTE SE
JAKÉ MOŽNOSTI VZDĚLÁNÍ SE MI NABÍZEJÍ?
Čas:
Přečtěte si:

1. týden
Jaký typ práce
mi pomůže
dosáhnout
soběstačnosti?

Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 30 minut.
Nyní již máme nějaké představy o své budoucí práci. Tento týden
budeme diskutovat o tom, jaké vzdělání nebo jakou kvalifikaci
potřebujeme pro získání dovedností, které jsou pro dotyčnou
práci zapotřebí.

2. TÝDEN

Díky jakému vzdělání
získám kvalifikaci pro svou
práci?

3. týden
Jak za vzdělání
zaplatím?

4. týden
Mám zažádat
o půjčku ze
Stálého vzdělávacího fondu?

5. týden
Jak se mi bude
dařit ve třídě?

6. týden
Jak se mi bude
dařit mimo
třídu?

Praktická činnost: Vedoucí diskuse má dát všem členům skupiny výtisk seznamů

upřednostňovaných zdrojů od Služeb pro podporu soběstačnosti,
pokud je již nemají z minulého týdne.
Vyberte dva lidi, kteří budou psát na tabuli. Pak má každý rychle
během dvou minut vyjmenovat co nejvíce místních škol nebo
kvalifikačních či vzdělávacích programů. Vezměte v úvahu tyto
možnosti:
• Veřejné a soukromé školy nebo univerzity
• Odborné a technické školy
• Odborné praxe nebo firemní školení
• Upřednostňované programy a školy ze seznamu upřednostňovaných škol a programů

Přečtěte si:

Video:

Které vzdělání nám umožní získat kvalifikaci pro budoucí práci?
Je důležité si uvědomit, že ne všechny školy a programy jsou rovnocenné. Liší se délkou studia, náklady na studium a obtížností.
Některé úspěšně pomáhají absolventům sehnat práci. Jiné nejsou
tak efektivní nebo jsou příliš nákladné.
„Choosing a School or Training Program“ [„Výběr školy nebo
školicího programu“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte
stranu 38.)

Diskutujte:

Co podniknete pro to, abyste si vybrali správný vzdělávací
program?

Přečtěte si:

Použijeme-li půjčku ze SVF, je nutné si vybrat školu nebo program ze seznamu upřednostňovaných škol a programů. Tyto ško-
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ly nabízejí možnost osvojit si dovednosti a schopnosti pro získání
upřednostňované práce. Také absolventům pomáhají tuto práci
najít. Chcete-li požádat o výjimku z tohoto seznamu nebo o přidání položky na tento seznam, kontaktujte místního vedoucího
Služeb pro podporu soběstačnosti.
Přečtěte si:

Tento týden si položíme tuto otázku a splníme tento úkol:

Přečtěte si:

OTÁZKA TÝDNE – Díky jakému vzdělání či školení získám
kvalifikaci pro svou práci?
ÚKOL TÝDNE – Prozkoumejte různé možnosti vzdělání, zjistěte něco o těchto programech tím, že si promluvíte s ostatními, a připravte si plán na získání vzdělání.

JAK VYTVOŘIT PLÁN NA ZÍSKÁNÍ VZDĚLÁNÍ?
Praktická činnost: Během tohoto týdne si vytvoříme „plán na získání vzdělání“

(viz strana 33). Tato činnost nám pomůže poznat, jak si ho
postupně vytvořit!

Krok č. 1. Přečtěte si níže uvedené příklady. Pak si, jen cvičně,
napište do sloupce „Váš příklad“ název vzdělávací instituce,
o které uvažujete. Zapište si všechny ty, s nimiž můžete o této
možnosti pro získání vzdělání mluvit.

MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ VZDĚLÁNÍ: JAKÉ MOŽNOSTI VZDĚLÁNÍ SE MI NABÍZEJÍ?

Napište si seznam
vzdělávacích programů či škol, o kterých
přemýšlíte

Příklad č. 1

Příklad č. 2

Polytechnický institut

Softwarové certifikační
středisko

KDO NĚCO VÍ O TOMTO PROGRAMU ČI ŠKOLE?
Ke každému programu či škole si
napište seznam lidí,
se kterými si můžete
promluvit
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Pracuje tam sestra Nováková
Poradci a učitelé ve škole
Studovala tam má
kamarádka Ludmila
Studenti

Prodavač v obchodě s
počítači
Bratr Dvořák má certifikát
Někdo v certifikačním
středisku

Váš příklad
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Krok č. 2. Přečtěte si níže uvedené otázky a příklady. Vyplňte
políčka ve sloupci „Váš příklad“. Při této činnosti možná budete
muset některé věci odhadovat.

NA CO SE ZEPTÁM?
Příklad č. 1

Příklad č. 2

Kolik studentů
program nebo školu
absolvuje? Kolik
z nich získá dobrou
práci?

Absolvuje 80% studentů
Většina z nich získá
dobrou práci
Mnozí z nich do jednoho roku
pracují jako vedoucí

Certifikát získává 60–65%
studentů
Téměř všichni, kteří projdou,
získají dobrou práci

Co je zapotřebí pro
přijetí do tohoto
programu či školy?

Na obor svařování přijímají
100 lidí ročně; musí
zvládnout základní zkoušku
z matematiky; potřebují 2
doporučení

Musí zvládnout zkoušku
z matematiky
Zaplatit školné
Mít přístup k notebooku

Za jak dlouho mohu
vystudovat/získat
certifikát?

18 měsíců pro absolvování
6 měsíců doporučená odborná
praxe (škola ji zajistí, bez
poplatků)

9 měsíců plus zkouška pro
získání certifikátu

Jaké jsou roční
náklady na studium?
Náklady za celý program? Za certifikát?

10 000/roční školné a různé
poplatky
15 000 za celé studium
8 000 (dalších) za osvědčení
a nářadí

15 000/9 měsíců
(15 000 za celý program)
5 000 (dalších) za certifikát

Je možné získat
stipendium? Granty?
Půjčky?

Stipendium pro nejlepší
s tudenty na posledních 6
měsíců studia; žádné granty;
půjčky mají vysoký úrok

Ne

Jak vypadá harmonogram studia?
Možnosti dopravy?

3 studijní bloky (ranní,
odpolední, večerní)
Autobus poblíž; cesta mi bude
trvat 45 minut

Dopoledne a večer
Autobusem s jedním
přestupem, každá cesta
trvá 1 hodinu

Váš příklad
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Krok č. 3. Nyní si přečtěte uvedené příklady a pak napište svou
odpověď do příslušného políčka vpravo ve sloupci „Váš příklad“.
Pamatujte na to, že toto je jen cvičení. Tento týden shromáždíme
přesnější informace.

KTERÁ PRÁCE MI NEJLÉPE ZAJISTÍ PŘÍJEM A ODPOVÍDÁ
MÝM SILNÝM STRÁNKÁM A DOVEDNOSTEM?
Co jsem se
dozvěděl(a) ohledně
těchto možností?
Která se zdá
být pro mě tou
nejvhodnější?
Přečtěte si:

Příklad č. 1

Příklad č. 2

Více časově náročné. Trochu
nákladnější. Dobré umístění
absolventů, stipendia, časová
flexibilita. Dobré kontakty se
zaměstnavateli.

Méně časově náročné.
Menší celkové náklady. Vyšší
riziko neúspěchu. Vynikající
umístění absolventů. Obtížná
doprava.

Až tento týden shromáždíme potřebné informace, budeme se
muset rozhodnout. Můžeme se modlit a přečíst si patriarchální požehnání, které nám může pomoci. Budeme-li způsobilí
a upřímní, Duch Svatý nás povede. Pán si nám přeje žehnat.
Usilujme o Jeho pomoc!

JAK PREZENTOVAT PLÁN NA ZÍSKÁNÍ VZDĚLÁNÍ?
Přečtěte si:

Abychom se připravili na příští týden, zkusme si prezentovat svůj
plán na získání vzdělání.

Praktická činnost: Postavte se a najděte si nějakého nového partnera na toto cvi-

čení. Prezentujte jeden vzorový plán na získání vzdělání, jako
kdyby byl váš osobní. (Viz strany 30–31.) Pokud nemáte všechny
potřebné informace, použijte vlastní představivost. Prezentaci
věnujte tři minuty. Poté věnujte dvě minuty tomu, že druhého
člena skupiny požádáte o zpětnou vazbu.
Pak si role vyměňte a umožněte druhému, aby si prezentaci
vyzkoušel.
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Diskutujte:

Vraťte se ke skupině. Diskutujte o tom, jak během týdne budete
shromažďovat potřebné informace a jak budete příští týden prezentovat svůj plán na získání vzdělání. Pokládejte otázky a podělte se o nápady.

Přečtěte si:

Během týdne shromažďujte potřebné informace a zahrňte je do
tohoto plánu na získání vzdělání. Promluvte si s co největším
počtem lidí. Co nejvíce se jich ptejte a zapisujte si další možné
otázky. Pokud potřebujete další formulář pro plán na získání
vzdělání, najdete ho na straně 39.

Váš příklad
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MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ VZDĚLÁNÍ: JAKÉ MOŽNOSTI VZDĚLÁNÍ SE MI NABÍZEJÍ?
Napište si seznam
vzdělávacích programů či škol, o kterých
přemýšlíte

KDO NĚCO VÍ O TOMTO PROGRAMU ČI ŠKOLE?
Ke každému programu či škole si
napište seznam lidí,
se kterými si můžete
promluvit

NA CO SE ZEPTÁM?
Kolik jich dokáže
program či školu
absolvovat? Kolik
z nich získá dobrou
práci?
Co je zapotřebí pro
přijetí do tohoto
programu či školy?
Za jak dlouho mohu
vystudovat/získat
certifikát?
Jaké jsou roční
náklady na studium?
Náklady za celý program? Za certifikát?
Je možné získat
stipendium? Granty?
Půjčky?
Jak vypadá harmonogram studia?
Možnosti dopravy?

KTEROU ŠKOLU SI VYBERU?
Co jsem se
dozvěděl(a) ohledně
těchto možností?
Která se zdá
být pro mě tou
nejvhodnější?
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JAK SE PŘIPRAVIT NA ZÍSKÁNÍ PŮJČKY ZE SVF?
Pokud si potřebujete na zaplacení vzdělání nebo školení vzít půjčku, váš plán na získání vzdělání vás
také může připravit na získání půjčky ze SVF. Pokud si myslíte, že možná budete potřebovat půjčku
ze SVF, odpovězte v průběhu přípravy plánu na získání vzdělání na níže uvedené otázky a uchovejte
si tyto odpovědi pro žádost o půjčku ze SVF.

MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ VZDĚLÁNÍ: JAKÉ VZDĚLÁNÍ ČI
ŠKOLENÍ MI PŘINESE KVALIFIKACI PRO MOU PRÁCI?
Vybraná škola (ze seznamu upřednostňovaných škol
a programů od Služeb pro podporu soběstačnosti):
Hlavní obor nebo program (ze seznamu upřednostňovaných škol a programů od Služeb pro podporu
soběstačnosti):
Upřednostňovaná práce (ze seznamu upřednostňovaných pracovních příležitostí od Služeb pro podporu
soběstačnosti):
Kdy na základě této žádosti o půjčku začnete
studovat?
Plánovaný měsíc a rok absolvování:

Poznámka: Pokud dotyčná škola nebo program nejsou uvedeny
na seznamu upřednostňovaných škol a programů od Služeb pro
podporu soběstačnosti a vy chcete přesto požádat o půjčku, kontaktujte vedoucího Služeb pro podporu soběstačnosti.
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ZAMYSLETE SE:
CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
Čas:

Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na

nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte.
Níže napište své dojmy a postřehy.







Diskutujte:

„Já tobě k srozumění
posloužím, a vyučím
tě cestě, po níž bys
choditi měl; dámť radu,
oči své na tě obrátě.“
ŽALM 32:8

Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?
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UČIŇTE ZÁVAZEK
JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
Čas:

Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete

vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly

Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek.
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se
podepište.
MÉ ZÁVAZKY
Abych shromáždil(a) informace pro svůj plán na získání vzdělání,
promluvím si s alespoň pěti lidmi.
Můj cíl:
5
8
10
Připravím se na prezentování plánu na získání vzdělání.
Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.
Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.
Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis
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Podpis partnera pro úkoly
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“,
nebo kolikrát jste závazek splnili.
Promluvil(a)
jsem si
o možnostech
vzdělání,
které zvažuji,
s alespoň pěti
lidmi
(napište
počet)

Přečtěte si:

Připravil(a)
jsem si
prezentaci
svého plánu
na získání
vzdělání
(Ano/Ne)

Použil(a)
jsem zásadu
z programu
Můj základ
a učil(a) jsem
jí svou rodinu
(Ano/Ne)

Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Podal(a)
jsem zprávu
partnerovi
pro úkoly
(Ano/Ne)

Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.
Na příštím setkání skupiny vedoucí diskuse nakreslí na tabuli
tabulku pro plnění závazků (podobnou té, která je uvedena výše).
Dorazíme 10 minut před začátkem setkání a do tabulky zaznamenáme, jak se nám daří.
Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané
téma z programu Můj základ. Připomeňte mu, aby se držel materiálu a aby si nic jiného s sebou nenosil. (Nevíte, jak vést diskusi
na téma z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 17 a vnitřní
stranu obálky.)

Zpětná vazba je
vítána
Zašlete prosím své
náměty, komentáře, doporučení
a zkušenosti na
adresu: s rsfeedback@
ldschurch.org.

Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.
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Zdroje a materiály
VÝBĚR ŠKOLY NEBO ŠKOLICÍHO PROGRAMU
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.
DAN: Myslím, že mám dobrý nápad
ohledně několika dobrých zaměstnání,
o které bych mohl usilovat.
KRISTÝNA: A pomohou ti dosáhnout
tvého cíle ohledně soběstačnosti?
DAN: Myslím, že ano. Ale stále mi pro tato
zaměstnání chybí potřebná kvalifikace.
MARIE: Ano. Já jsem na tom podobně.
ROBERT: My všichni potřebujeme získat
vyšší vzdělání nebo lepší kvalifikaci.
KRISTÝNA: Ale vzhledem k tomu, kolik
je na výběr různých škol, jak poznat, kam
jít studovat? Náklady na studium se velmi
liší. A jak poznat, zda je ta škola dobrá?
DAN: Jeden bratr v mém sboru chodí do
školy ABC. Je to škola pro technické obory.
Možná prostě půjdu tam.
MARIE: Viděla jsem spoustu plakátů
o tom, že nejlepší v okolí je státní univerzita. Ale tam bych se nikdy nedostala.
ROBERT: A já jsem slyšel, že je lepší šance
dostat dobrou práci, když za sebou máte
praxi v oboru nebo stáž.
KRISTÝNA: Jak tedy zjistíme, co si
vybrat?
DAN: Co kdybychom si promluvili s těmi,
kteří v těchto školách pracují? Nebo třeba
s těmi, kteří je vystudovali?
MARIE: To by bylo těžké. Jsem z toho
vždycky hrozně nervózní.
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ROBERT: Ale možná právě tohle musíme udělat. Musíme si s nimi promluvit
a zjistit, jestli jejich studenti obvykle školu
dokončí a jestli najdou dobrou práci. A co
náklady na studium a stipendia – a všechny ostatní finanční záležitosti? Myslím,
že si s nimi musíme zkrátka promluvit.
A také s těmi, kteří na tu školu chodili.
KRISTÝNA: Půjdu s tebou, Marie.
Vydejme se tam spolu.
MARIE: To by bylo skvělé!
DAN: Je to velké rozhodnutí – jedná se
o naše peníze a naši budoucnost. Možná
bychom se ohledně toho měli také modlit. Nebo požádat o požehnání, abychom
získali vedení. Na misii jsem se naučil, že
Pán nás může vést.
MARIE: Také tomu věřím. Možná, že víra
je toho velkou součástí. Víra, naděje a naše
snaha. Začínám mít dojem, že Nebeský
Otec si přeje, abychom v tomto úsilí byli
požehnáni.
ROBERT: A ještě nezapomeňme na
seznam upřednostňovaných škol a programů. Jsou tam uvedeny dobré náměty
ohledně programů a dovedností, které
nám mohou pomoci získat kvalifikace
pro upřednostňovaná zaměstnání. Možná
bychom tím měli začít – ať již potřebujeme
půjčku ze SVF, nebo ne.
Zpět na stranu 29
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MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ VZDĚLÁNÍ: JAKÉ MOŽNOSTI VZDĚLÁNÍ SE MI NABÍZEJÍ?
Napište si seznam
vzdělávacích programů či škol, o kterých
přemýšlíte

KDO NĚCO VÍ O TOMTO PROGRAMU ČI ŠKOLE?
Ke každému programu či škole si
napište seznam lidí,
se kterými si můžete
promluvit

NA CO SE ZEPTÁM?
Kolik jich dokáže
program či školu
absolvovat? Kolik
z nich získá dobrou
práci?
Co je zapotřebí pro
přijetí do tohoto
programu či školy?
Za jak dlouho mohu
vystudovat/získat
certifikát?
Jaké jsou roční
náklady na studium?
Náklady za celý program? Za certifikát?
Je možné získat
stipendium? Granty?
Půjčky?
Jak vypadá harmonogram studia?
Možnosti dopravy?

KTEROU ŠKOLU SI VYBERU?
Co jsem se
dozvěděl(a) ohledně
těchto možností?
Která se zdá
být pro mě tou
nejvhodnější?
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2. Jaké vzdělání mi přinese kvalifikaci pro mou práci?

POZNÁMKY

40

3

Jak za své vzdělání
zaplatím?
Vzdělání pro lepší práci

3. Jak za své vzdělání zaplatím?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE

V den setkání:
• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu
o plnění svých závazků.
• Připravte si materiály pro setkání.
30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.
Jméno
člena
skupiny

Promluvil(a)
jsem si
o možnostech
vzdělání,
které zvažuji,
s alespoň pěti
lidmi
(napište
počet)

Připravil(a)
jsem si
prezentaci
svého plánu
na získání
vzdělání
(Ano/Ne)

Použil(a)
jsem zásadu
z programu
Můj základ
a učil(a) jsem
jí svou rodinu
(Ano/Ne)

Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Ludmila

7

A

A

A

A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění
závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.
Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete-li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon
a aby vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje v diskusi.
• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 3 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této
učebnici a čtěte dál na další straně.
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3. Jak za své vzdělání zaplatím?

PODEJTE ZPRÁVU
DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
Čas:

Pouze pro tuto stránku (nikoli pro celý oddíl týkající se podávání
zpráv) nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví

všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

Přečtěte si:

Nyní se prosím postavte všichni. Máme se snažit plnit všechny
své závazky. To je jeden z hlavních návyků soběstačných lidí.
Zopakujme si společně hlavní myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť
všechny věci jsou moje.“
Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom
se stali soběstačnými.
Přečtěte si:

Posaďte se prosím.

Diskutujte:

Čemu jste se naučili, když jste se tento týden snažili dodržovat
své závazky? Potřebujete nějakou pomoc od členů skupiny?

43

3. Jak za své vzdělání zaplatím?

ČEMU JSTE SE NAUČILI DÍKY PŘÍPRAVĚ PLÁNU NA
ZÍSKÁNÍ VZDĚLÁNÍ?
Čas:

Pouze pro tuto stránku nastavte časomíru na 40 minut.

Praktická činnost: Každý člen skupiny má nyní

v necelých třech minutách prezentovat před skupinou svůj plán na
získání vzdělání.
Po prezentaci požádejte o zpětnou
vazbu. Získané postřehy ze zpětné
vazby si zapište. Pro poznámky
použijte prázdné řádky níže.
Poskytněte jen krátký čas na zpětnou vazbu, aby měl každý možnost
se vyjádřit v rámci časového limitu.

Diskutujte:

Jaké nápady či myšlenky získané ze
zpětné vazby vám mohou pomoci
při rozhodování? Své myšlenky si
zapište.
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MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ VZDĚLÁNÍ: JAKÉ MOŽNOSTI VZDĚLÁNÍ SE MI NABÍZEJÍ?
Napište si seznam
vzdělávacích programů
či škol, o kterých
přemýšlíte

KDO NĚCO VÍ O TOMTO PROGRAMU ČI ŠKOLE?
Ke každému programu
či škole si napište
seznam lidí, se kterými
si můžete promluvit

NA CO SE ZEPTÁM?

Kolik jich dokáže program či školu absolvovat? Kolik z nich získá
dobrou práci?

Co je zapotřebí pro
přijetí do tohoto
programu či školy?
Za jak dlouho mohu
vystudovat/získat
certifikát?
Jaké jsou roční náklady
na studium? Náklady
za celý program? Za
certifikát?
Je možné získat
stipendium? Granty?
Půjčky?
Jak vypadá harmonogram studia? Možnosti
dopravy?

KTEROU ŠKOLU SI VYBERU?
Co jsem se dozvěděl(a)
ohledně těchto
možností? Která se
zdá být pro mě tou
nejvhodnější?

3. Jak za své vzdělání zaplatím?

NAUČTE SE
JAK ZA VZDĚLÁNÍ ZAPLATÍM?
Čas:
Přečtěte si:

Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 30 minut.
Nyní již máme lepší představu o tom, jaké vzdělání či školení
nám pomůže získat kvalifikaci pro budoucí práci. A teď můžeme
spočítat, kolik nás bude vzdělání stát a jak ho zaplatit. Existují
různé možnosti a zdroje – včetně osobních úspor, pomoci od
rodiny, stipendií a půjček.

1. týden

2. týden

Jaký typ práce
mi pomůže
dosáhnout
soběstačnosti?

Díky jakému
vzdělání získám kvalifikaci pro svou
práci?

3. TÝDEN

4. týden

Jak za vzdělání Mám zažázaplatím?
dat o půjčku
ze Stálého
vzdělávacího
fondu?

5. týden

Jak se mi bude Jak se mi bude
dařit ve třídě? dařit mimo
třídu?

Video:

„Paying for My Education“ [„Jak zaplatit za vzdělání“] (Nemáte
toto video k dispozici? Přečtěte stranu 54.)

Přečtěte si:

Tento týden budeme hledat odpovědi na tuto otázku a splníme
tento úkol:

Přečtěte si:

6. týden

OTÁZKA TÝDNE – Jak za své vzdělání zaplatím?
ÚKOL TÝDNE – Zjistit, kolik musím zaplatit za vzdělávací
programy, o kterých uvažuji; zjistit, jak za ně mohu zaplatit
a sestavit si finanční plán.

Přečtěte si:

Budeme hodně přemýšlet o penězích, abychom dokázali náklady
na vzdělání zaplatit. To možná nebude zpočátku příjemné, ale
pomůže nám to moudře plánovat, jak hospodařit s financemi
a dosáhnout potřebného vzdělání.

Diskutujte:

Přečtěte vpravo uvedené verše z písem. V rámci skupiny diskutujte o zásadách v této pasáži. Co si myslíte o penězích, když chápete tyto zásady?

„Ale předtím, nežli
budete hledati bohatství, hledejte království Boží. A poté, co
obdržíte naději v Kristu,
obdržíte bohatství,
budete-li je hledati; a
budete je hledati se
záměrem činiti dobro
– šatiti nahé a sytiti
hladové a osvobozovati zajaté a poskytovati
úlevu nemocným a
souženým.“
JÁKOB 2:18–19
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3. Jak za své vzdělání zaplatím?

JAK ODHADNOUT NÁKLADY?
Praktická činnost: Přečtěte níže uvedený příklad a přitom diskutujte o uvedených

částkách.

Marek plánuje, že se stane opravářem elektrických spotřebičů. O tuto práci je v místě jeho bydliště zájem. Tato práce je také uvedena na seznamu upřednostňovaných
prací. Společně se svou ženou Eliškou si vybrali jeden program a školu ze seznamu
upřednostňovaných škol a programů, ale nevědí přesně, jak zvládnou studium
uhradit. Společně se snaží si finance utřídit. Zapisují si výdaje a příjmy a aktualizují
měsíční příjem a měsíční výdaje z brožurky Má cesta. Zjišťují toto:

MĚSÍČNÍ PŘÍJEM

MĚSÍČNÍ VÝDAJE

Příjem z práce

1 450

Desátek, oběti

170

Pomoc od rodiny

100

Nájem

550

Další příjem (měsíční)

100

Jídlo

450

„A“ – celkový měsíční
příjem

1 650

Doprava

200

Vodné, elektřina, telefon

230

„B“ – celkové měsíční výdaje 1 600
Počítají, kolik mohou měsíčně zaplatit za vzdělání: „A“ – celkový měsíční příjem –
„B“ – celkové měsíční výdaje = „C“ neboli 50.
Pak počítají, kolik by mohli zaplatit
ročně: „C“ (50) x 12 (měsíců) =
„D“ (600). „D“ neboli 600 je
celková částka, kterou mohou ročně
zaplatit za vzdělání.
Poté počítají, jaké budou jejich
náklady na získání vzdělání – „E“.
A nakonec vypočítají, kolik v současnosti nejsou schopni zaplatit – „F“.
Tuto částku musejí získat tím, že si
najdou další práci, dostanou půjčku
nebo nějak jinak.

Diskutujte:
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NÁKLADY NA VZDĚLÁNÍ TECHNICKÝ
(za jeden rok)
INSTITUT
Školné

9 800

Přičíst poplatky za zkoušky
a jiné

+ 500

Přičíst učebnice a pomůcky

+ 1 200

Odečíst stipendia

-1 150

„E“ – náklady na vzdělání

= 10 350

„D“ – co jsme schopni
zaplatit

- 600

„F“ – co nejsme schopni
zaplatit

= 9 750

Marek a Eliška budou pro první rok studia potřebovat dodatečnou částku ve výši 9 750. Rozumíte tomu, jak k této částce došli?
Diskutujte společně o otázkách, které máte.

3. Jak za své vzdělání zaplatím?

JAKÝ JE MŮJ PŘÍJEM? JAKÉ JSOU MÉ VÝDAJE?
Přečtěte si:

Nyní si vytvořme vlastní plán na financování vzdělání.

Praktická činnost: Věnujte několik minut tomu, že vyplníte tento formulář. Buďte

k sobě upřímní a poctiví. Můžete použít obyčejnou tužku. Pak
během týdne společně s rodinou jednotlivé částky upřesněte.
Prozatím se je snažte co nejlépe odhadnout.

MĚSÍČNÍ PŘÍJEM
(jste-li sezdaní, zahrňte i p
 říjem
manželského partnera)

Použijte částky,
které jste si
zaznamenali
na zadní straně
brožurky Má cesta.

MĚSÍČNÍ VÝDAJE

Příjem z práce

Desátek, oběti

Pomoc od rodiny

Spoření

Další příjem

Jídlo

Další příjem

Bydlení

„A“ – celkový měsíční příjem

Výdaje za vodu
Zdravotní výdaje

Poté, co vyplníte všechny příjmy a výdaje, vypočtěte, kolik
jste schopni za vzdělání každý měsíc platit:
„A“ – celkový měsíční příjem – „B“ – celkové měsíční
výdaje = „C“

Pokud je „C“ větší než 0, spočítejte, kolik byste mohli zaplatit
za rok:
x 12 (měsíců) = „D“

Výdaje na vzdělání
Splátky dluhů

.

Pokud je „C“ 0 nebo méně, nemáte žádné peníze navíc na
z aplacení nákladů na vzdělání.

„C“

Doprava

.

„D“ je celková částka, kterou můžete zaplatit ročně za
náklady na vzdělání.

Oblečení
Elektřina
Telefon
Jiné
„B“ – celkové měsíční výdaje

47

3. Jak za své vzdělání zaplatím?

JAKÉ JSOU NÁKLADY NA MÉ VZDĚLÁNÍ?
Přečtěte si:

Dále se podíváme na své náklady na vzdělání.

Praktická činnost: Snažte se vyplnit formulář a spočítat příslušné částky. Použijte

obyčejnou tužku. Pokud jste si již vybrali jeden konkrétní vzdělávací program, vyplňte jeden sloupec. Pokud přemýšlíte o dvou
nebo o třech programech, vyplňte tyto sloupce, abyste je mohli
mezi sebou porovnat. Potřebujete-li pomoc, spolupracujte mezi
sebou nebo s vedoucím diskuse.
Uvedený příklad se týká jednoho roku. Pokud váš vzdělávací
program trvá kratší dobu, upravte odhady částek. Může vám
pomoci seznam upřednostňovaných škol a programů od Služeb
pro podporu soběstačnosti a také informace z vašeho plánu na
získání vzdělání.

MŮJ PLÁN NA FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁNÍ
(na jeden rok)

Příklad
Rentgenolog

Program
č. 1

Program
č. 2

Školné (za jeden rok)

12 000

Přičíst poplatky za zkoušky a jiné (přijímací p
 oplatek,
licence, certifikát, závěrečné zkoušky nebo jiné
poplatky – za jeden rok)

+ 2 000

+

+

+

Přičíst učebnice a pomůcky (za jeden rok)

+ 1 000

+

+

+

Odečíst stipendia nebo granty (jsou-li k dispozici – za
jeden rok)

-1 000

-

-

-

= 14 000

=

=

=

-1 000

-

-

-

= 13 000

=

=

=

„E“ náklady na vzdělání (za jeden rok)
„D“ – co jsme schopni zaplatit (za jeden rok)
„F“ zbývá zaplatit (za jeden rok)

JAK VELKOU ČÁST NÁKLADŮ NA VZDĚLÁNÍ DOKÁŽU
ZAPLATIT?
Praktická činnost: Podívejte se na spodní řádek ve výše uvedené tabulce.

Pokud je „F“ 0 nebo méně, dokážete sami zaplatit celé náklady na
vzdělání – blahopřejeme!
Pokud je „F“ větší než 0, musíte najít způsob, jak tuto zbývající
částku zaplatit. Tento rozdíl můžete vyrovnat vyšším stipendiem,
dalším pracovním úvazkem nebo půjčkou.
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Program
č. 3

3. Jak za své vzdělání zaplatím?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD NEMŮŽU VŠE ZAPLATIT
SÁM/SAMA?
Přečtěte si:

Nejlepší je, když jsme schopni si zaplatit náklady na vzdělání
sami, i když to vyžaduje určitou oběť. Pokud se podle našich
výpočtů ukazuje, že nejsme schopni si veškeré náklady na vzdělání zaplatit, můžeme se obrátit na další zdroje.

Diskutujte:

V rámci skupiny se střídejte ve čtení jednotlivých oddílů této
tabulky. O každém oddíle stručně diskutujte. Jaká možnost by
byla nejlepší pro vás?

ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ FINANCÍ

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Začít při studiu pracovat
v dalším zaměstnání

Bez dluhů a bez úroků. Získání
nových dovedností nebo jejich
vytříbení. Získání důležitých
kontaktů.

Může být náročné mít dvě
zaměstnání a přitom úspěšně
studovat. Může to být náročné
pro rodinu. Absolvování programu
může trvat déle.

Vypůjčit si od rodiny

Lidé, které znáte a kterým důvěřujete. Chtějí, aby se vám dařilo.

Může ohrozit vztahy v rodině.
Může být náročné, pokud v rodině
nastane krize.

Získat stipendia nebo granty

Bez dluhů a bez úroků. Přináší to
svobodu studovat bez nutnosti mít
další práci.

Může být obtížné je získat. Ale
stojí to za námahu!

Najít placenou praxi nebo stáž

Možnost naučit se dovednostem
Může být náročné zároveň
ve studovaném oboru. Získání zkupracovat, studovat a být na praxi.
šeností. Může vést k získání práce.

Získat půjčku od banky nebo
státní instituce

Získání důvěry u banky. Některé
státní půjčky mají nízký úrok.

Žádost o půjčku ze Stálého
vzdělávacího fondu (SVF)

Dostupná způsobilým členům Církve. Nízký úrok. Dostupné pobídky Je to půjčka a musí se splatit (aby
závisející na pracovním výkonu,
půjčku mohli dostat další žadatelé).
které mohou pomoci půjčku splatit.

Diskutujte:

Úroky mohou být vysoké. Je to
půjčka a musí se splatit.

Našli jste školu poskytující nejlepší hodnotu, porovnáte-li náklady na studium a kvalitu?
Pokud zvažujete žádost o půjčku, budete schopni ji splácet? Jako
vodítko vám může posloužit toto – vaše měsíční splátka půjčky
poté, co vzdělávací program absolvujete, by neměla přesahovat
10 procent z celkového očekávaného měsíčního příjmu.
Pokud potřebujete více informací ohledně možnosti platby za
vzdělání, kdo by vám mohl poradit? Proberete to se svou rodinou? Na koho dalšího byste se mohli obrátit s prosbou o další
informace?
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3. Jak za své vzdělání zaplatím?

JAK PREZENTOVAT PLÁN NA FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁNÍ?
Praktická činnost: Příští týden budete v nejvýše třech minutách prezentovat svůj

finanční plán. Můžete použít níže uvedenou osnovu. Nebudete
muset sdělovat žádné důvěrné informace. Po prezentacích příští
týden budou členové skupiny zkoumat jednu finanční možnost –
půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu.
Během tohoto týdne se snažte získat informace pro vyplnění
osnovy tohoto plánu. Zkoušejte plán prezentovat své rodině
nebo jiným lidem.

MŮJ PLÁN NA FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁNÍ
1. Porovnal(a) jsem
studia.

(počet) škol(y), pokud jde o náklady na studium a hodnotu

2. Tři pro mě nejlepší školy jsou:
,
3. V současnosti jsem přesvědčen(a), že tato škola: 

,

.
pro mě bude nejlepší, protože



.

4. Probral(a) jsem svůj příjem a výdaje s rodinou. Dozvěděl(a) jsem se toto:


.

5. Provedl(a) jsem výpočty, abych zjistil(a), zda si mohu vzdělání zaplatit sám/sama, a zjistil(a) jsem, že
(mohu nebo nemohu).
(Pokud dokážete vzdělání zaplatit sám/sama, přejděte na číslo 9; pokud ne, pokračujte číslem 6.)
6. Budu potřebovat najít dalších
(částka) pro první rok studia tím, že si vezmu další
práci, získám stipendium, pomoc od rodiny nebo půjčku.
7. Po tomto prvním roce budu potřebovat dalších asi

(částka) pro další

roky studia.

8. Začal(a) jsem prozkoumávat další možnosti úhrady za vzdělání. V současnosti se přikláním k


.

9. (Pokud se o to chcete podělit) Modlil(a) jsem se ohledně svého vzdělání a finančního plánu a

10. Chtěl(a) bych vás požádat o rady a pomoc. Máte pro mě nějaká doporučení nebo návrhy? Zapište
si sem nápady.
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.

3. Jak za své vzdělání zaplatím?

ZAMYSLETE SE:
CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
Čas:

Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na

nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte.
Níže napište své dojmy a postřehy.


„Veškeré vítězství
a sláva se pro vás
uskutečňuje skrze vaši
píli, věrnost a modlitby
víry.“
NAUKA A SMLOUVY
103:36






Diskutujte:

Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?
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3. Jak za své vzdělání zaplatím?

UČIŇTE ZÁVAZEK
JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
Čas:

Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete

vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly

Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek.
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se
podepište.
MÉ ZÁVAZKY
Ve spolupráci s rodinou sestavím přesný přehled svých příjmů
a životních nákladů.
Zapíši si náklady na získání vzdělání a zjistím, jaká jsou k dispozici
stipendia, granty, půjčky a jiné finanční možnosti.
Připravím se na prezentování svého finančního plánu.
Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.
Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.
Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis
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Podpis partnera pro úkoly

3. Jak za své vzdělání zaplatím?

JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“,
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Společně
s rodinou
jsem
sestavil(a)
přehled
příjmů
a výdajů
(Ano/Ne)

Přečtěte si:

Zapsal(a)
jsem si
náklady
na získání
vzdělání;
prozkoumal(a)
jsem finanční
možnosti
(Ano/Ne)

Připravil(a)
jsem si
prezentaci
svého
finančního
plánu
(Ano/Ne)

Použil(a)
jsem zásadu
z programu
Můj základ
a učil(a) jsem
jí svou rodinu
(Ano/Ne)

Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Podal(a)
jsem zprávu
partnerovi
pro úkoly
(Ano/Ne)

Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.

Zpětná vazba je
vítána

Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané
téma z programu Můj základ. (Nevíte, jak vést diskusi na téma z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 17 a vnitřní stranu obálky.)

Zašlete prosím své
náměty, komentáře, doporučení
a zkušenosti na
adresu: s rsfeedback@
ldschurch.org.

Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Poznámka pro
vedoucího diskuse:
Před příštím setkáním
si připravte pokyny pro
splácení půjčky ze SVF
platné ve vaší zemi. Na
příští schůzku si pro
každého člena skupiny
tyto pokyny přineste.
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3. Jak za své vzdělání zaplatím?

Zdroje a materiály
JAK ZAPLATIT ZA VZDĚLÁNÍ
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.
MARIE: Páni. Tenhle týden jsem se toho
o různých školách hodně dozvěděla.

KRISTÝNA: Ale byl jsi velmi úspěšný
misionář.

KRISTÝNA: Měli byste ji vidět. Šla přímo
za všemi těmi lidmi a mluvila s nimi.
Vůbec jsem jí nestačila.

DAN: Chvíli to trvalo, ale byl jsem opravdu požehnán. A nakonec jsem se do toho
dostal.

ROBERT: Dospěla jsi k nějakému konečnému rozhodnutí?

MARIE: Já mám taky trochu strach. Zdá
se mi nemožné sehnat tolik peněz. Ale
mluvila jsem s jednou sestrou ve sboru,
která sehnala, co mohla, a pak si na
zbytek vzala půjčku. Byla to půjčka ze SVF.
Možná, že když si budeme dál vzájemně
pomáhat, tak to nakonec vyjde.

MARIE: Ne, ale zůstaly mi dvě varianty.
KRISTÝNA: A já mám tři varianty.
DAN: Tak to jste to zvládly skvěle. Já
mám pocit, že jsem se nikam nedostal.
ROBERT: Jak to myslíš?
DAN: Ale, mám pořád dost velký zmatek.
Nebo z toho mám možná jen strach. Nikdo
z mé rodiny se nedostal po základní škole
někam dál. Navštívil jsem pět různých škol
a dalo mi to zabrat. Přijímací požadavky
jsou podle mě složité a ty náklady na studium – nikdy tolik peněz neseženu.
ROBERT: Ale necítil ses podobně i na
začátku své misie?
DAN: Když o tom tak přemýšlím, tak asi
ano. Máš pravdu.

ROBERT: A v mém sboru je bratr, který
platil jen za první rok a pro druhý rok
získal stipendium.
KRISTÝNA: S manželem se snažíme zjistit, kde můžeme trochu ušetřit, a mám také
strýce, který mi možná pomůže.
DAN: No, my v rodině žádné bohaté
strýčky nemáme. Ale došli jsme až sem
a já se nechci svého snu vzdát. Asi máš
pravdu, Marie. Zkusím na tom ještě pár
týdnů zapracovat, pokud mě budete dál
povzbuzovat.
Zpět na stranu 45

54

4

Mám zažádat
o půjčku ze Stálého
vzdělávacího fondu?
Vzdělání pro lepší práci

4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE

V den setkání:
• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu
o plnění svých závazků.
• Připravte si materiály pro setkání.
• Pro každého člena skupiny obstarejte z vašeho střediska kůlu pro
NOVÉ!
podporu soběstačnosti leták o SVF. Přineste si je na dnešní setkání.
• Přineste pokyny pro poskytování půjček ze SVF platné ve vaší zemi
NOVÉ!
(dostupné ve středisku vašeho kůlu pro podporu soběstačnosti nebo
on-line na adrese srs.lds.org/pef). Připravte výtisk pokynů pro každého člena skupiny.
30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.
Jméno
člena
skupiny

Ludmila

Společně
Zapsal(a) jsem
s rodinou
si náklady na
jsem
získání vzdělání;
sestavil(a)
prozkoumal(a)
přehled příjmů jsem finanční
a výdajů
možnosti
(Ano/Ne)
(Ano/Ne)
A

A

Připravil(a)
jsem si
prezentaci
svého
finančního
plánu
(Ano/Ne)

Použil(a)
jsem zásadu
z programu
Můj základ
a učil(a) jsem
jí svou rodinu
(Ano/Ne)

Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Podal(a)
jsem zprávu
partnerovi
pro úkoly
(Ano/Ne)

A

A

A

A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění
závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.
Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete-li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon
a aby vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje v diskusi.
• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 4 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této
učebnici a čtěte dál na další straně.
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

PODEJTE ZPRÁVU
DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
Čas:

Pouze pro tuto stránku (nikoli pro celý oddíl týkající se podávání
zpráv) nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví

všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

Přečtěte si:

Nyní se prosím postavte všichni. Máme se snažit plnit všechny
své závazky. To je jeden z hlavních návyků soběstačných lidí.
Zopakujme si společně hlavní myšlenky programu.

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť
všechny věci jsou moje.“
Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom
se stali soběstačnými.
Přečtěte si:

Posaďte se prosím.

Diskutujte:

Čemu jste se naučili, zatímco jste tento týden dodržovali své
závazky? Potřebujete nějakou pomoc od členů skupiny?
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

CO JSEM SE DOZVĚDĚL(A) PŘI PŘÍPRAVĚ FINANČNÍHO
PLÁNU?
Čas:

Pouze pro tuto stránku nastavte časomíru na 40 minut.

Praktická činnost: Každý člen skupiny má nyní v necelých

třech minutách prezentovat před skupinou svůj finanční plán.

MŮJ PLÁN NA FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁNÍ
1. Porovnal(a) jsem 

Po prezentaci požádejte o zpětnou
vazbu. Získané postřehy ze zpětné
vazby si zapište. Pro poznámky použijte
prázdné řádky níže.

,
3. V současnosti jsem přesvědčen(a), že tato škola: 

Získali jste díky prezentacím nějaké
nápady či myšlenky, které vám mohou
pomoci při rozhodování? Zapište si své
myšlenky níže.
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,

.
pro mě bude nejlepší,

protože 

.

4. Probral(a) jsem svůj příjem a výdaje s rodinou. Dozvěděl(a) jsem se toto:


Poskytněte jen krátký čas na zpětnou
vazbu, aby měl každý možnost se
vyjádřit v rámci časového limitu.
Diskutujte:

(počet) škol(y), pokud jde o náklady na studium a hodnotu studia.

2. Tři pro mě nejlepší školy jsou:

.

5. Provedl(a) jsem výpočty, abych zjistil(a), zda si mohu vzdělání zaplatit sám/sama, a zjistil(a)
jsem, že (mohu nebo nemohu).
(Pokud dokážete vzdělání zaplatit sám/sama, přejděte na číslo 9; pokud ne, pokračujte číslem 6.)
6. Budu potřebovat najít dalších
(částka) pro první rok studia tím, že si
vezmu další práci, získám stipendium, pomoc od rodiny nebo půjčku.
7. Po tomto prvním roce budu potřebovat dalších asi
roky studia.

(částka) pro další

8. Začal(a) jsem prozkoumávat další možnosti úhrady za vzdělání. V současnosti se
přikláním k 

.

9. (Pokud se o to chcete podělit) Modlil(a) jsem se ohledně svého vzdělání a finančního plánu a

10. Chtěl(a) bych vás požádat o rady a pomoc. Máte pro mě nějaká doporučení nebo
návrhy? Zapište si sem nápady.





.

4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

NAUČTE SE
MÁM ZAŽÁDAT O PŮJČKU ZE STÁLÉHO VZDĚLÁVACÍHO
FONDU?
Čas:
Přečtěte si:

1. týden
Jaký typ práce
mi pomůže
dosáhnout
soběstačnosti?

Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 30 minut.
Zvážili jsme různé možnosti, jak zaplatit náklady na vzdělání.
Jednou z variant je půjčka ze Stálého vzdělávacího fondu (SVF).
2. týden
Jaké vzdělání
mi poskytne
kvalifikaci pro
mou práci?

3. týden
Jak za své vzdělání zaplatím?

4. TÝDEN

Mám zažádat o půjčku
ze Stálého
vzdělávacího
fondu?

5. týden
Jak se mi bude
dařit ve třídě?

6. týden
Jak se mi bude
dařit mimo
třídu?

Přečtěte si:

Tento týden budeme hledat odpovědi na následující otázku a splníme tento úkol:

Přečtěte si:

OTÁZKA TÝDNE – Mám zažádat o půjčku ze Stálého
vzdělávacího fondu?
ÚKOL TÝDNE – Rozhodnout se s rodinou, zda zažádat
o půjčku ze SVF, či nikoli. Pokud je pro mě půjčka ze
SVF správnou volbou, vyplním žádost o půjčku.
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

CO JE TO PŮJČKA ZE STÁLÉHO VZDĚLÁVACÍHO FONDU?
Video:
Diskutujte:

„What is a PEF Loan?“ [„Co je to půjčka ze SVF?“] (Nemáte toto
video k dispozici? Přečtěte stranu 68.)
Jaké myšlenky nebo pocity jste během sledování videa měli?

Praktická činnost: Vytvořte skupinky po dvou či po třech. Střídejte se ve čtení násle-

dujících citátů presidenta Gordona B. Hinckleyho ohledně těch,
kteří získávají půjčky ze SVF.

„[Budou se] učit … dovednostem, které jsou
žádané. … S dobrou kvalifikací pro zaměstnání se tito mladí muži a ženy mohou
povznést nad chudobu. … Vzdělání je klíč
k příležitostem.“ („Stálý vzdělávací fond“,
Liahona, červenec 2001, 62, 67.)

„Uzavřou sňatek a půjdou vpřed s dovednostmi, jež je budou kvalifikovat k tomu,
aby si dobře vydělávali a zaujali místo ve
společnosti, kde budou moci významně
přispívat.“ („The Church Goes Forward“,
Ensign, May 2002, 6–7.)

„Stanou se z nich vedoucí tohoto velikého
díla v jejich rodných zemích. Budou platit
desátky a oběti, které umožní Církvi, aby
rozšířila své dílo po celé zemi.“ („Skloňme
se, abychom pozvedli druhé“, Liahona,
leden 2002, 62.)

„Peníze splatí, a když tak učiní, budou se
těšit z úžasného pocitu svobody, protože svůj život zdokonalili. … Mohou nést
hlavu vztyčenou v duchu nezávislosti.“
(„Stálý vzdělávací fond“, Liahona, červenec
2001, 62.)

Diskutujte:
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Která výše uvedená zaslíbení jsou pro vás důležitá? Jak by se
mohl váš život i život vaší rodiny změnit, kdyby se tato zaslíbení
naplnila?

4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

KDO MŮŽE DOSTAT PŮJČKU ZE SVF?
Přečtěte si:

Dříve byly půjčky ze SVF dostupné pouze pro navrátivší se misionáře ve věku 18 až 30 let. Nyní jsou k dispozici všem způsobilým
členům Církve ve věku 18 let a více. Pojďme se podívat na podmínky a požadavky. (Výjimky z těchto podmínek mohou schválit
vedoucí kněžství v případě neobvyklé potřeby.)

Praktická činnost: Posuňte si židli, abyste mohli pracovat s některým dalším členem

skupiny. Společně si přečtěte jednotlivé podmínky a požadavky
v levé části textu v níže uvedeném rámečku. Pak spojte čarou slova v pravé části s odpovídajícím volným místem ve větách. Jeden
příklad je již znázorněn.

ÚČASTNÍCI PROGRAMU PRO ZÍSKÁNÍ PŮJČKY ZE SVF MAJÍ SPLŇOVAT TYTO POŽADAVKY:
Aktivní členové Církve, kteří slouží v nějakém 

.

institutu

Jejich vedoucí kněžství je mají doporučit jako členy, kteří jsou

, kteří potřebují
finanční pomoc a jsou odhodláni dosáhnout svého cíle.

18 let nebo více

Ve věku 

.

povolání

Studují vzdělávací program nebo školu, které jsou 

.

Vzdělání pro lepší práci

Připravují se tím, že se účastní setkání skupiny 
a zpracují plán půjčky ze SVF.

hodni vstupu do chrámu

Bydlí, pracují a navštěvují místní školy v oblastech, kde je


.

Jsou zavázáni jednat bezúhonně a v duchu soběstačnosti tím, že


.

Spolupracují s 
který jim pomáhá v tom, aby dosáhli úspěchu ve škole, v práci a při
splácení půjček.

,

Účastní se 

, pokud jsou mladí svobodní dospělí.

na seznamu upřednostňovaných
škol a programů
mentorem
poskytování půjček ze SVF
schváleno
půjčku plně splatí

Chcete-li porozumět podmínkám získání půjčky, podívejte se na
stranu 69.
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

JAK PŮJČKA ZE SVF FUNGUJE?
Poznámka pro vedoucího diskuse: Rozdejte místní leták
s informacemi o SVF, který obsahuje konkrétní pokyny týkající
se tohoto programu ve vaší oblasti.
Diskutujte:

Projděte si rychle místní leták s informacemi o SVF, který obsahuje konkrétní pokyny týkající se získání půjčky ze SVF ve vaší
oblasti. Co jste se dozvěděli?

Přečtěte si:

Když máme dobré výsledky, mohou nám být splátky půjčky
sníženy. Celkovou výši nesplacené půjčky lze snížit v případě,
že 1) máme dobré známky, 2) školu nebo vzdělávací program
absolvujeme, 3) dosáhneme svého cíle týkajícího se zaměstnání a 4) splátky platíme včas. Pokud se nám toto daří plnit,
můžeme získat kredit za dobré výsledky a výše dlužné částky
nám je snížena.
Další informace o půjčkách ze SVF najdete na straně 70. Doma si
tyto informace znovu pozorně pročtěte. V případě dotazů můžete
také kontaktovat středisko pro podporu soběstačnosti.

Diskutujte:

Máte nějaké další otázky, na něž vám mohou členové skupiny
pomoci odpovědět?

JAK MÁM PODAT ŽÁDOST?
Přečtěte si:

Níže jsou uvedeny kroky k podání žádosti o půjčku ze SVF.
Vytvořte dvojice a zjistěte, co je pro každý krok zapotřebí. Nalistujte si strany uvedené u jednotlivých kroků a střídejte se ve čtení
(informace na těchto stranách ale nevyplňujte). Poté se vraťte na
tuto stránku a odškrtněte u příslušného kroku uvedené políčko.

☐ 1. Vyberte si práci, vzdělávací program nebo školu ze seznamů upřednostňovaných zdrojů od Služeb pro podporu soběstačnosti (viz strany 11, 14, 33, 34).
☐ 2. Vyplňte plán na financování vzdělání (viz strana 50).
☐ 3. Vyberte mentora pro půjčku ze SVF (viz strany 71–72).
☐ 4. Vyplňte pracovní list plánu pro získání půjčky ze SVF (viz strany 73–74).
☐ 5. Získejte doporučení od vedoucího kněžství (viz strany 75–76).
☐ 6. Vyplňte on-line žádost o půjčku ze SVF na adrese srs.lds.org/pef (viz
strana 77).
Diskutujte:
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Máte pro splnění těchto kroků všechny potřebné informace?
Pokud ne, jak je můžete získat?

4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

CO SE STANE PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI?
Přečtěte si:

Poté, co žádost vyplníme, nastane toto:

1

2

Odešlete žádost

Diskutujte:

Personál
a vedoucí SVF
žádost posoudí

3
Je-li žádost
schválena,
uzavřete smlouvu o půjčce na
stránkách SVF

4

5

Odborník na SVF
provede telefonický pohovor
s vámi a s vaším
mentorem

Přihlásíte se
na příslušnou
školu a požádáte
o uhrazení nákladů na studium

Máte nějaké otázky? Pokud na něco neznáte odpověď, navštivte
nejbližší středisko pro podporu soběstačnosti.
Pokud má váš vedoucí diskuse přístup k internetu, může po setkání otevřít stránky pro podání žádosti o půjčku ze SVF a předvést, jak je použít.

JAK BUDU PŮJČKU SPLÁCET?
Přečtěte si:

Půjčka ze SVF není dar a očekává se od nás, že ji splatíme. Zavazujeme se, že ji splatíme. Zavazujeme se k tomu během pohovoru s vedoucím kněžství pro doporučení k získání půjčky ze SVF
a také tehdy, když vyplňujeme on-line žádost.
Splátky půjčky poskytují peníze dalším lidem (včetně členů
našeho kůlu či okrsku), kteří dostanou půjčku ze SVF v budoucnu. Pokud půjčku nesplácíme, zbývá méně peněz pro budoucí
půjčky ze SVF.
Přečtěte vpravo uvedený citát.

Diskutujte:

Proč je splacení půjčky ze SVF důležité? Zamyslete se nad těmito
důvody:
• Dodržení závazku a posílená schopnost dodržovat smlouvy.
• Poskytnutí téže příležitosti druhým, aby i oni mohli získat
půjčku.
• Získání slíbených požehnání pro sebe a svou rodinu.
• Posílení víry v Ježíše Krista a dosažení soběstačnosti.

Přečtěte si:

Abychom se ujistili, že víme, jak půjčku splácet, musíme svou
první splátku zaplatit ještě předtím, než naše škola obdrží úhradu
za studium.

„Účastníci peníze
splatí, a když tak učiní,
budou se těšit z úžasného pocitu svobody,
protože svůj život
zdokonalili nikoli prostřednictvím stipendia
nebo daru, ale skrze
půjčku a její pozdější splacení. Mohou
nést hlavu vztyčenou
v duchu nezávislosti.
Pravděpodobnost, že
po celý život zůstanou
věrní a aktivní, bude
velmi vysoká.“
GORDON B. HINCKLEY,
„Stálý vzdělávací fond“,
Liahona, červenec
2001, 62

Poznámka pro vedoucího diskuse: Rozdejte pokyny pro
splácení půjčky určené pro vaši zemi.
Společně si zběžně projděte pokyny pro splácení půjčky určené
pro vaši zemi.
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

CO JE ZAPOTŘEBÍ K ÚSPĚŠNÉMU VYUŽITÍ PŮJČKY ZE SVF?
Video:

„I Have Two Hands to Work“ [„Mám dvě ruce na práci“] (Nemáte
toto video k dispozici? Přečtěte stranu 78.)

Diskutujte:

Vyberte jedno slovo, kterým byste popsali své pocity po zhlédnutí videa. Podělte se o toto slovo s ostatními.
Rozhodnete se, na základě toho, co nyní víte, požádat o půjčku
ze SVF? Co můžete během tohoto týdne udělat, abyste se ohledně této možnosti rozhodli správně?

Přečtěte si:
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V našem úsilí nejsme sami. Pamatujme na toto: „Všecko mohu
v Kristu, kterýž mne posiluje.“ (Filipenským 4:13.)

4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

ZAMYSLETE SE
CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
Čas:

Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na

nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte.
Níže napište své dojmy a postřehy.



„Ó, neopovrhujte
tedy a nedivte se, ale
poslouchejte slova
Páně a žádejte Otce ve
jménu Ježíšově o vše,
čeho vám bude zapotřebí. Nepochybujte,
ale buďte věřící.“
MORMON 9:27





Diskutujte:

Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

UČIŇTE ZÁVAZEK
JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
Čas:

Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete

vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly

Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek.
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se
podepište.
MÉ ZÁVAZKY
Prodiskutuji s rodinou své plány týkající se práce, vzdělání a financí.
S rodinou se rozhodnu, zda potřebuji půjčku ze SVF, či nikoli.
Najdu si mentora pro půjčku, promluvím si se svým vedoucím kněžství
a zahájím proces podání žádosti.
Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.
Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.
Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis
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Podpis partnera pro úkoly

4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“,
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Prodiskutoval(a) Rozhodl(a)
jsem s rodinou
jsem se, zda
plány týkající
potřebuji
se práce,
půjčku ze SVF
vzdělání a financí
(Ano/Ne)
(Ano/Ne)

Přečtěte si:

Pokud půjčku
ze SVF
potřebuji,
zahájil(a)
jsem proces
podání
žádosti
(Ano/Ne)

Použil(a)
jsem zásadu
z programu
Můj základ
a učil(a) jsem
jí svou rodinu
(Ano/Ne)

Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Podal(a)
jsem zprávu
partnerovi
pro úkoly
(Ano/Ne)

Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.
Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané
téma z programu Můj základ. (Nevíte, jak vést diskusi na téma
z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 17 a vnitřní stranu
obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je
vítána
Zašlete prosím své
náměty, komentáře, doporučení
a zkušenosti na
adresu: s rsfeedback@
ldschurch.org.
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

Zdroje a materiály
CO JE TO PŮJČKA ZE SVF?
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.
BRAZILSKÝ BRATR: Když jsem přišel
domů z misie, opravdu jsem si přál získat
vzdělání. Zkoušel jsem to rok co rok, ale
prostě jsem se na školu nedokázal dostat.
Stále jsem si říkal, že studium bude jistě
levnější, ale ono se nezlevnilo. Bylo čím dál
dražší a čím dál obtížnější a obtížnější.
HAITSKÁ SESTRA: Bez vzdělání je život
na Haiti nemožný. Bez vzdělání zde nemůžete žít.
ARGENTINSKÝ BRATR: Měl jsem tytéž
sny jako kterýkoli jiný mladý člen v Církvi
– založit rodinu a sloužit v Církvi. A abych
to zvládl, potřeboval jsem dobrou práci.
PRESIDENT HINCKLEY: Ve snaze
napravit tento stav navrhujeme plán –
plán, který, jak věříme, je inspirovaný
Pánem. … Budeme ho nazývat Stálý
vzdělávací fond.
VANDERLEI: Když jsem se vrátil z misie,
neměl jsem možnost studovat. A pak
najednou vznikl Stálý vzdělávací fond a já
jsem z toho byl nadšený! Přihlásil jsem se
na školu a zaplatil za studium. Věnoval
jsem tomu své nejlepší úsilí a dařilo se mi.
Byl jsem nejlepším studentem ve třídě! Než
jsem začal studovat, pracoval jsem jako
dělník. Dělal jsem podle příkazů druhých.
Když jsem dostudoval, byl jsem zaměstnán
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jako vedoucí týmu 450 lidí, a dnes mám
mnohem lepší plat. Manželka už nemusí
pracovat. Stará se o děti, což je pro nás
to nejdůležitější. A mohu s láskou sloužit
v Církvi. Mohu sloužit oddaně. Toto skutečně změnilo můj život i život mé rodiny.
NADINE: Snažím se ze všech sil půjčku splácet, protože vím, že to pomůže
i ostatním dostat půjčku a získat vzdělání. Pokud se do tohoto programu zapojíte,
musíte být čestní.
CARLOS: V mém patriarchálním požehnání je zmíněno, že budu mít tuto příležitost, a splnilo se to. Pro nás není
Stálý vzdělávací fond jen něco, co se týká
časných věcí. Pro nás je to proroctví. Je to
něco posvátného.
KEVIN: Měl jsem pocit, že se prorok díval
přímo na mě, že viděl mou situaci. Zkrátka jsem měl dojem, že řekl: „Musím ti
pomoci.“
PRESIDENT HINCKLEY: Cesta před
námi je otevřená, potřeba je veliká a Pán
nám ukázal směr. Stane se to požehnáním
pro všechny ty, jejichž života se dotkne –
pro mladé muže i ženy, pro jejich budoucí
rodiny, pro Církev. S pokorou a vděčností se
modlíme, aby Bůh tomuto úsilí požehnal.
Zpět na stranu 60

4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA ZÍSKÁNÍ PŮJČKY ZE SVF?

• Účastnit se setkání skupiny Vzdělání pro lepší práci; vyplnit pracovní
list plánu pro získání půjčky ze SVF.
• Vybrat práci, školu nebo vzdělávací program ze seznamu upřednostňovaných zdrojů od Služeb pro podporu soběstačnosti; výjimky lze
udělit na základě žádosti.
• Vybrat mentora, který bude pomáhat s dodržováním závazků týkajících se školy, práce a splácení půjčky.
• Účastnit se institutu (pro mladé svobodné dospělé).
• Být ve věku 18 let nebo starší.
• Být hoden/hodna vstupu do chrámu a sloužit v povolání.
• Získat doporučení od vedoucího kněžství.

Zpět na stranu 61
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

JAK LZE PŮJČKU ZE SVF POUŽÍT? JAK FUNGUJE SPLÁCENÍ
PŮJČKY?
Půjčky ze SVF lze použít pro úhradu těchto nákladů:
• Vzdělání nebo školení, které povede k získání místní stabilní práce
nebo založení podnikání.
• Školné, učebnice a některé pomůcky (školné je placeno přímo škole).
Pokyny pro splácení půjčky:
• Pro každou zemi jsou dostupné konkrétní pokyny týkající se výše
půjčky a způsobu splácení.
• Splácení se provádí kombinací pobídek závisejících na pracovním
výkonu a peněžního splácení.
◦ Pobídky závisející na pracovním výkonu sníží zůstatek
půjčky tímto způsobem:
• 5% snížení celoročních splátek půjčky za každoroční
dobré známky (viz definice dobrých známek v letáku
o půjčkách ze SVF)
• 10% snížení za dokončení (absolvování) vzdělávacího
programu
• 10% snížení za dosažení plánovaných cílů (pracovního
umístění a úrovně příjmu)
• Odpovídající snížení o 25 % u všech včasných splátek
• Dodatečné 10% snížení na zůstatek, pokud je půjčka splacena předčasně
◦ Měsíční splátky během studia
• První splátka je požadována před uhrazením nákladů za
studium
• Malé měsíční splátky během studia pro nenákladné a kratší
vzdělávací programy
• Větší měsíční splátky během studia pro nákladnější a delší
vzdělávací programy
◦ Měsíční splátky půjčky začínají šest měsíců po absolvování školy nebo po vyčerpání půjčky
• Splátky jsou odvozené od výše půjčky a délky programu
• Zahrnují malý úrok
• Půjčku je možné se všemi pobídkami závisejícími na pracovním výkonu zcela splatit za tři až čtyři roky
Zpět na stranu 62
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

MENTOR PRO PŮJČKU ZE SVF
Kdo je mentor pro půjčku ze SVF?

Mentor pro půjčku ze SVF je dospělý člověk, který vám pomáhá dosáhnout úspěchu ve škole, v práci a při splácení půjčky.
Mentor pro půjčku ze SVF není spolusignatář smlouvy
o půjčce, ani ručitel půjčky a nemá v souvislosti s půjčkou ze SVF žádné finanční závazky.

Jak vybrat mentora pro půjčku ze SVF?

Požádejte nějakého zodpovědného dospělého, aby byl vaším
mentorem pro půjčku ze SVF. Můžete vybrat někoho, kdo zná
vaše plány – může to být i někdo, s kým jste mluvili o práci nebo
o škole. Můžete to být člen nebo členka Církve nebo někdo, kdo
členem Církve není.
Pro přístup na stránku mentora pro půjčku ze SVF bude mentor
potřebovat účet LDS Account. Abyste vyplnili on-line žádost
o půjčku ze SVF, budete od svého mentora potřebovat tyto údaje:
1. Uživatelské jméno účtu LDS Account (volitelné)

(Účet LDS Account si může zřídit kdokoli.)
2. Telefon (hlavní) 
3. Telefon (vedlejší) 
4. E-mail 
Zástupce SVF bude vašeho mentora pro půjčku ze SVF kontaktovat, aby zajistil, že mentor své zodpovědnosti přijímá.
Pokračování na další straně
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

Co bude muset můj mentor pro půjčku ze SVF vědět a dělat?
Váš mentor:
• By měl vědět, že nenese finanční zodpovědnost za vaši půjčku
ze SVF.
• Bude vás povzbuzovat a radit vám, když se při studiu, práci
nebo při splácení půjčky setkáte s nějakými těžkostmi, a bude
vám pomáhat dodržet váš závazek půjčku ze SVF splácet.
• Je zapotřebí, aby mohl přijímat telefonáty nebo e-maily
od zástupců SVF a vedoucích kněžství, kteří s ním budou
probírat váš pokrok.
• Měl by zachovávat v důvěrnosti informace týkající se vaší půjčky.
• Souhlasí s tím, aby měl SVF přístup k údajům z církevních
záznamů o členství a aby tyto údaje shromažďoval
a zpracovával pro účely související s jeho rolí jakožto
mentora pro půjčku ze SVF.
Zpět na stranu 62
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

PLÁN NA ZÍSKÁNÍ PŮJČKY ZE SVF
Vyplňte tento plán doma, ne během setkání skupiny. Použijte informace ze svého pracovního
sešitu Vzdělání pro lepší práci. Ukažte tento plán vedoucímu kněžství během vašeho pohovoru pro
doporučení na získání půjčky ze SVF.
Můj mentor (ze 4. týdne, strana 71)
Jméno:
Uživatelské jméno účtu LDS Account (volitelné):
Telefon (hlavní):
Telefon (vedlejší):
E-mail:
Můj plán na získání práce (z 1. týdne, strana 14)
MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ PRÁCE: JAKÁ PRÁCE MI MŮŽE
POMOCI DOSÁHNOUT SOBĚSTAČNOSTI?
Stávající práce
Kolik hodin týdně pracujete
(všechna zaměstnání):
Název pracovní pozice/
pracovních pozic:
Měsíční příjem:
Budoucí práce (musí být na seznamu upřednostňovaných prací od Služeb
pro podporu soběstačnosti, nebo se musí požádat o výjimku)
Budoucí pracovní pozice:
Odhadovaný měsíční příjem
(po absolvování v zdělávacího
programu):

Můj plán na získání vzdělání (z 2. týdne, strana 34)
MŮJ PLÁN NA ZÍSKÁNÍ VZDĚLÁNÍ: JAKÉ VZDĚLÁNÍ ČI
ŠKOLENÍ MI PŘINESE KVALIFIKACI PRO MOU PRÁCI?
Vybraná škola (ze seznamu upřednostňovaných škol
a programů od Služeb pro podporu soběstačnosti):
Hlavní obor nebo program (ze seznamu upřednostňovaných
škol a programů od Služeb pro podporu soběstačnosti):
Upřednostňovaná práce (ze seznamu upřednostňovaných
prací od Služeb pro podporu soběstačnosti):
Kdy na základě této žádosti o půjčku začnete studovat?
Plánovaný měsíc a rok absolvování:

Pokračování na další straně
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

PLÁN NA ZÍSKÁNÍ PŮJČKY ZE SVF (POKRAČOVÁNÍ)
Můj příjem a výdaje (z 3. týdne, strana 47)
PŘIČÍST MĚSÍČNÍ PŘÍJEM
(jste-li sezdaní, zahrňte i příjem manželského partnera)

PŘIČÍST MĚSÍČNÍ VÝDAJE

Příjem z práce

Desátek, oběti

Pomoc od rodiny na úhradu vzdělání

Spoření

Další příjem

Jídlo

Další příjem (měsíční)

Bydlení

„A“ – celkový měsíční příjem

Výdaje za vodu
Zdravotní výdaje
Doprava
Výdaje na vzdělání
Splátky dluhů
Oblečení

Nyní spočítejte, kolik můžete platit měsíčně za vzdělání:
„A“ – celkový měsíční příjem – „B“ – celkové měsíční výdaje
= „C“

x 12 (měsíců) = „D“

.

Elektřina
Telefon
Jiné

„B“ – celkové měsíční výdaje

Náklady na mé vzdělání (z 3. týdne, strana 48)
MŮJ PLÁN NA FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁNÍ
(na jeden rok)

Vybraná škola

Školné (za jeden rok)

Přičíst poplatky za zkoušky a jiné (přijímací poplatek, licence, certifikát, závěrečné zkoušky nebo jiné
poplatky – za jeden rok)

+

Přičíst učebnice a pomůcky (za jeden rok)

+

Odečíst stipendia nebo granty (jsou-li k dispozici – za jeden rok)

-

„E“ – náklady na vzdělání (za jeden rok)

=

„D“ – co jsme schopni zaplatit (za jeden rok)

-

„F“ – zbývá zaplatit (za jeden rok)

=

Doporučení od vedoucího diskuse
(jméno) absolvoval(a) čtyři lekce kurzu Vzdělání
pro lepší práci a je připraven(a) podat žádost o půjčku ze SVF.

Jméno skupinového vedoucího diskuse Podpis skupinového vedoucího diskuse Datum
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

DOPORUČENÍ OD VEDOUCÍHO KNĚŽSTVÍ
Tento formulář je k dispozici ve vašem středisku kůlu pro podporu soběstačnosti
nebo on-line na adrese srs.lds.org/pef. Na pohovor s vedoucím kněžství ohledně
doporučení si s sebou přineste svůj plán na získání půjčky ze SVF (strany 73–74).

R
O

Z
V
Pokračování na další straně

75

4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

Základní nauky soběstačnosti pro vedoucí kněžství a žadatele o půjčku
Víra v Ježíše Krista
NaS 104:15; Eter 12:27

Důvěřujte tomu, že Božím záměrem je
postarat se o časné potřeby svých Svatých a že
má veškerou moc tak učinit.

Poslušnost
NaS 130:21; Matouš 7:21

Požehnání plynoucí ze soběstačnosti závisí
na poslušnosti zákonů a obřadů, na nichž je
soběstačnost založena.

Jednotlivci musí vyvíjet
aktivitu
2. Nefi 2:16, 26

Soběstačnost znamená schopnost pomoci
sám sobě, nikoli mít na něco nárok. Musíte
pracovat. Máte být těmi, kteří jednají, nikoli
těmi, za něž je jednáno.

Jednota a služba
Mojžíš 7:18; NaS 56:16–17

Chudí a bohatí musí být sjednoceni. Všichni
si musí vzájemně sloužit a mít se rádi.

Zpět na stranu 62
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

PŘÍSTUP DO ON-LINE ŽÁDOSTI O PŮJČKU ZE SVF
Abyste mohli požádat o půjčku ze SVF, musíte pomocí svého účtu LDS Account
vyplnit on-line žádost na stránkách srs.lds.org/pef.
Mentoři pro půjčku ze SVF, kteří mají účet LDS Account, se mohou dostat na svou
stránku pro mentora na stránkách SVF.
Pokud jste nedávno sloužili na misii, je pravděpodobné, že účet LDS Account
již máte. Pokud účet LDS Account nemáte, můžete si ho založit na adrese
ldsaccount.lds.org.

Všeobecné otázky

1. Co je účet LDS Account?
Účet LDS Account je způsob přihlašování (uživatelským jménem
a heslem) na většinu církevních internetových stránek – například
na ldsjobs.org, stránky o rodinné historii, na on-line misionářské
přihlášky nebo na stránky sboru či kůlu.
2. Musím být členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, abych mohl účet LDS Account používat?
Nemusíte. Ačkoli členové Církve získají přístup k dalším zdrojům
a materiálům týkajícím se jejich členství (požadováno pro půjčku
ze SVF), kdokoli si může bezplatně zaregistrovat účet jako „přítel“
(včetně mentorů pro půjčku, kteří nejsou členy Církve).
3. Jaké údaje budu pro založení účtu LDS Account
potřebovat?
Pokud jste členem Církve, budete potřebovat číslo záznamu
o členství, datum narození a platnou e-mailovou adresu. Číslo
svého záznamu o členství můžete najít na svém chrámovém
doporučení nebo na požádání od referenta svého sboru či odbočky. Pokud váš mentor pro půjčku není členem Církve, bude muset
uvést své jméno, datum narození, pohlaví a zemi.
Pro přístup do on-line žádosti o půjčku ze SVF budeme potřebovat:
1. Základní údaje o sobě a své rodině
2. Podepsané doporučení od vedoucího kněžství
3. Vyplněný plán na získání půjčky ze SVF
◦ Údaje o mentorovi
◦ Plán na získání práce
◦ Plán na získání vzdělání
◦ Plán na financování vzdělání
◦ Doporučení od vedoucího diskuse
Zpět na stranu 62
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4. Mám zažádat o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

MÁM DVĚ RUCE NA PRÁCI
Střídejte se při čtení tohoto příběhu o Arturovi, členovi Církve z Peru.
Opustit misijní pole nebylo snadné. Měl
jsem hodně cílů a snů, ale když jsem se
vrátil z misie, musel jsem čelit realitě.
Neměl jsem žádné dovednosti a žádný
velký příjem. Najít práci nebylo lehké.
Nakonec jsem si zřídil stánek s ovocem
a s vydělanými penězi jsem zaplatil za
studium, pomáhal jsem rodině a platil
desátky a oběti.
To jsem dělal až do září. Při prodeji ovoce
do mě narazilo nákladní auto převážející
víno. Přimáčklo mě ke zdi a zmrzačilo mi
pravou nohu. Přišel jsem o pravou nohu
a oslepl na jedno oko. Pravou ruku a levou
nohu jsem měl také poraněnou.
Po tom, co se všechno toto stalo, jsem
slyšel, jak prorok říká, že chudoba má
být vymýcena a že navrátivší se misionáři, kteří nemají finanční prostředky,
budou moci získat vzdělání. Pro mladé
lidi s vysokými cíli měl být vytvořen Stálý
vzdělávací fond. Sice jsem přišel o nohu
a o oko, ale nepřišel jsem o touhu žít
a držet se svého snu. Rozhodl jsem se
bojovat, abych svých cílů dosáhl.
Díky Stálému vzdělávacímu fondu jsem
za tři roky absolvoval vzdělání pro získání profesní kvalifikace a pak jsem chtěl
pokračovat dál. Podal jsem přihlášku na
univerzitu a přijali mě.
V současnosti pracuji sám na sebe jako
zástupce technické podpory. Poskytuji
zákaznickou podporu a technickou podporu
týkající se počítačů pro několik společností
od rána až asi do 16:00. Také opravuji
doma počítače. Po večerech chodím do
školy. Z domu odcházím v 17:00 a škola
mi začíná v 18:00. Přednášky jsou až
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do 23:00. Kolem 23:30 si zavolám taxi
a domů se dostanu někdy mezi půlnocí
a půl jednou. Něco sním, projdu si úkoly
do školy a jdu spát. Druhý den vstávám
brzy, abych se pustil do práce nebo abych
našel nějakou práci. Pracuji do 14:00 nebo
15:00 a pak vyrážím na univerzitu.
Jsem Bohu vděčný za vše, co mám. Chtěl
bych Mu nějak splatit to všechno, co pro
mě dělá. Nemohu Mu to moc splatit a vždy
budu Jeho dlužníkem. Sloužím jako dobrovolník v kontaktním středisku v církevní
kanceláři Stálého vzdělávacího fondu.
Mám plán za dva a půl roku univerzitu
absolvovat jako systémový specialista. Za
pět let budu pracovat v nějaké významné
společnosti, abych mohl podporovat svou
rodinu a také zaopatřit svou budoucí
rodinu a děti.
Mám cíl uzavřít sňatek v chrámu. Právě
kvůli tomu studuji a právě kvůli tomu pracuji. A právě kvůli tomu každý den bojuji.
Vím, že to nebude snadné, ale naučil jsem
se, že Pán nám nikdy nedává přikázání,
aniž by připravil cestu.
Dal mi život. Dal mi Stálý vzdělávací
fond. Dal mi dvě ruce, abych mohl pracovat, mozek, abych mohl přemýšlet, ústa,
abych mohl mluvit, a srdce, abych mohl
pociťovat a jít si za svými sny.
Vím, že možné je vše – jak řekl Pavel:
„Neboť moc má ve slabosti se stává dokonalou.“ Pán mi pomáhá.
Za vše, co mám – za rodinu, za školu i za
vlastní život, vděčím Bohu. Vše přichází
z Jeho rukou a já jsem za to vděčný.
Zpět na stranu 64
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Jak se mi bude
dařit ve třídě?
Vzdělání pro lepší práci

5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE

V den setkání:
• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu
o plnění svých závazků.
• Připravte si materiály pro setkání.
30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.
Jméno
člena
skupiny

Prodiskutoval(a)
jsem s rodinou
plány týkající se
práce, vzdělání
a financí
(Ano/Ne)

Rozhodl(a)
jsem se, zda
potřebuji
půjčku ze
SVF
(Ano/Ne)

Ludmila

A

A

Pokud půjčku
Použil(a)
ze SVF
jsem zásadu
potřebuji,
z programu
zahájil(a)
Můj základ
jsem proces
a učil(a)
podání
jsem jí svou
žádosti
rodinu
(Ano/Ne)
(Ano/Ne)
A

A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění
závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.
Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete-li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon
a aby vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje v diskusi.
• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 5 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této
učebnici a čtěte dál na další straně.
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Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Podal(a)
jsem
zprávu
partnerovi
pro úkoly
(Ano/Ne)

A

A

5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

PODEJTE ZPRÁVU
DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
Čas:

Pouze pro tuto stránku (nikoli pro celý oddíl týkající se podávání
zpráv) nastavte časomíru na 20 minut.

Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví

všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

Přečtěte si:

Nyní se prosím postavte všichni. Máme se snažit plnit všechny
své závazky. To je jeden z hlavních návyků soběstačných lidí.
Zopakujme si společně hlavní myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom
se stali soběstačnými.
Přečtěte si:

Posaďte se prosím.

Diskutujte:

Čemu jste se naučili, zatímco jste tento týden dodržovali své
závazky? Potřebujete nějakou pomoc od členů skupiny?
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5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

MŮJ POKROK
Čas:
Přečtěte si:
Video:

Pouze pro tuto stránku nastavte časomíru na 15 minut.
Podejme nyní zprávu o tom, jakého pokroku jsme doposud
dosáhli. Toto video nám pomůže zjistit, jak podat zprávu.
„Reporting My Progress“ [„Podávání zprávy o mém pokroku“]
(Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 92.)

Praktická činnost: Členové skupiny se nyní podělí o to, jakého pokroku za posled-

ních několik týdnů dosáhli. Nejprve si přečtěte tyto pokyny:
1. Věnujte minutu tomu, abyste se zamysleli nad tím, jak byste
odpověděli na níže uvedené zásadní otázky. Odpovědi byste
měli mít zapsané ve svém pracovním sešitu z minulých týdnů.
2. Až budou všichni připraveni, střídejte se v odpovídání na
tyto otázky se svým partnerem pro úkoly. Požádejte ho
o zpětnou vazbu.

MŮJ POKROK NA CESTĚ K ZÍSKÁNÍ VZDĚLÁNÍ PRO LEPŠÍ PRÁCI
Proč se chci stát soběstačnější? 
Jak velký příjem potřebuji, abych byl(a) soběstačný(á)? 
Jaký druh budoucí práce jsem si vybral(a), abych tohoto příjmu dosáhl(a)?

Jaké vzdělání či průpravu potřebuji, abych pro svou budoucí práci měl(a) potřebnou kvalifikaci?

Jakou školu a jaký vzdělávací program jsem si vybral(a)? Proč? 
Vím, jaké jsou mé náklady na studium? Jak je zaplatím? Tím, že budu pracovat? Pomůže
rodina? Vezmu si půjčku? 
Potřebuji požádat o půjčku ze SVZ, abych dokázal(a) náklady na studium zaplatit?

Pokud ano, našel/našla jsem si mentora a kontaktoval(a) jsem svého vedoucího k něžství?

Pokud ano, vyplnil(a) jsem žádost o půjčku? 

Má největší obava nebo otázka: 
Nějaké rady pro mě nebo zpětná vazba? 
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5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

NAUČTE SE
KDYŽ UŽ JSEM SE DOSTAL(A) NA ŠKOLU, JAK DOSÁHNU
TOHO, ABYCH PŘI STUDIU USPĚL(A)?
Čas:
Přečtěte si:

1. týden
Jaký typ práce
mi pomůže
dosáhnout
soběstačnosti?

Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 45 minut.
Při plánování toho, jak získat vzdělání, jsme dosáhli velkého pokroku. Ale když jsme se dostali na školu, co je zapotřebí
k tomu, abychom uspěli?
2. týden
Jaké vzdělání
mi poskytne
kvalifikaci pro
mou práci?

3. týden
Jak za své
vzdělání
zaplatím?

4. týden
Mám zažádat
o půjčku ze Stálého vzdělávacího fondu?

5. TÝDEN

Jak se mi bude
dařit ve třídě?

6. týden
Jak se mi bude
dařit mimo
třídu?

Přečtěte si:

Tento týden budeme hledat odpovědi na tuto otázku a splníme
tento úkol:

Přečtěte si:

OTÁZKA TÝDNE – Jak se mi bude dařit ve třídě?
ÚKOL TÝDNE – Prohlubovat poslušnost duchovních zásad
a zlepšovat se ve studijních dovednostech a návycích.
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5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

PROČ NÁM PÁN RADÍ, ABYCHOM SE UČILI?
Přečtěte si:

Pán a Jeho proroci nám radí, abychom usilovali o získání vzdělání a určité kvalifikace, abychom si osvojili dovednosti potřebné
pro získání dobré práce a abychom byli pracovití.

Video:

„Education Is the Key to Opportunity“ [„Vzdělání je klíčem k příležitostem“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 93.)

Diskutujte:

Rozdělte se do skupinek po třech. Věnujte několik minut tomu,
že budete diskutovat o následujících otázkách. Poté shrňte, co
jste se ve skupince dozvěděli.
1. Proč Pán chce, abychom získali vzdělání a určitou kvalifikaci?
Může nám Pán pomoci, aby se nám toho podařilo dosáhnout?
2. Jak nám vzdělání a získání kvalifikace pomáhají „zvelebovat
povolání“, které nám Bůh dal?

JAK ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI VÍROU?
Přečtěte si:

Přečtěte vpravo uvedený citát.

„Hledejte pilně slova
moudrosti a učte jim
jeden druhého; ano,
vyhledávejte slova
moudrosti z nejlepších
knih; usilujte o vědomosti, dokonce studiem a také vírou.“
NAUKA A SMLOUVY
88:118

Praktická činnost: Vyberte si jednu zásadu z níže uvedeného přehledu a přečtěte si

ji. Položte si otázku: „Jak by to mohlo změnit způsob, jak se učím
a získávám vědomosti?“

ZÁSADY VÍRY
Zůstaňte způsobilí. „Budete-li [ochotní] a poslušní, dobré věci země jísti budete“ (Izaiáš 1:19); „Když získáme jakékoli požehnání …, je to skrze poslušnost onoho zákona, na němž je založeno“ (NaS 130:21).
Usilujte o Ducha. „Utěšitel … vás naučí všemu, a připomeneť vám všecko“ (Jan 14:26); „Hledejte pilně, modlete
se vždy a buďte věřící“ (NaS 90:24).
Naslouchejte, přemítejte, věřte. „Naslouchejte hlasu Ježíše Krista, Vykupitele svého“ (NaS 29:1); „Tak praví tichý,
jemný hlas“ (NaS 85:6); „Nedivte se, … nepochybujte, ale buďte věřící“ (Mormon 9:27).
Jednejte; buďte aktivní. „Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati“ (Jan 7:17); „Půjdu a učiním věci, které přikázal Pán“ (1. Nefi 3:7); „Lidé mají býti horlivě zaměstnáni … a uskutečňovati mnoho spravedlivosti“ (NaS 58:27).

V rámci skupiny diskutujte o tom, co jste se dozvěděli. Jak budete
uplatňovat tyto čtyři zásady v osobním životě? Jak jim budete
učit svou rodinu?
Přečtěte si:
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Můžeme získávat vědomosti vírou, protože známe pravdu! Bůh
je náš Otec a my jsme Jeho děti. Přeje si, abychom byli takovými,
jako je On. Spasitel nás může uschopnit svou mocí. Duch Svatý může prohloubit naše chápání a pomoci nám pamatovat si.
Vzhledem k tomu, že známe tyto pravdy, můžeme mít víru v to,
že můžeme být skvělými studenty!

5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

JAK ZÍSKAT VĚDOMOSTI STUDIEM?
Přečtěte si:

Kromě získávání vědomostí vírou se musíme učit i studiem.
Studium zahrnuje to, co děláme ve třídě, i to, jak se připravujeme mimo třídu. Ve zbývající části tohoto setkání se zaměříme na
hlavní zásady úspěchu ve třídě. Příští týden budeme diskutovat
o přípravě mimo třídu.

Zaznamenávejte si
a pamatujte, co se dozvídáte

Aktivně se zapojujte,
přispívejte k diskusi ve třídě

Získávejte
 ědomosti
v
studiem: ve třídě
Seznamte se s očekávanými
požadavky a plňte je

Naučte se zvládat
zkoušky efektivně

JAK SI DĚLAT POZNÁMKY, ABYCH SI ZAZNAMENAL(A),
CO SE DOZVÍDÁM?
Přečtěte si:

Děláme si poznámky, abychom si zaznamenali to, co ve třídě
vidíme a slyšíme. A tyto poznámky si procházíme, abychom si
to, čemu se učíme, zapamatovali.

Praktická činnost: Vyberte někoho, aby přečetl „Vzdělání pro skutečný život“ na

straně 94. Ostatní členové skupiny mají poslouchat, a přitom se
dívat na níže uvedené poznámky. Zachycují tyto poznámky to,
co president Eyring řekl?

VZDĚLÁNÍ PRO SKUTEČNÝ ŽIVOT: HENRY B. EYRING
Pán si přeje, abych Obrácení přináší touhu učit se
se učil; Jeho
milost mi pomůže Pán si přeje, abychom se učili a sloužili
Jeho milost nám pomůže učit se rychleji a lépe
Získávání vědomostí mi umožňuHlavní prioritou je duchovní studium
je sloužit
Skutečný život je Pán ví, co musíme dělat
život věčný!!
Skutečný život je život věčný
3. Jakmile
vyučovací
hodina skončí,
shrňte si své
poznámky zde.

1. Zapište si název,
jméno řečníka.

2. Během
přednášky si
zapisujte hlavní
body v této větší
části stránky; pište
jednoduše.

To, co se naučím, s námi zůstane
Bůh si přeje, abychom se učili a sloužili
Více se modlit ohledně školy, spoléhat na Svatého Ducha

4. Stanovte si, co
je nejdůležitější
si zapamatovat
a dělat.
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5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

Diskutujte:

Co jste se o zapisování dobrých poznámek dozvěděli?

Praktická činnost: Vyberte někoho, aby přečetl „Učení se a Svatí posledních dnů“

na straně 95. Poslouchejte a dělejte si poznámky na níže uvedené řádky:
1. Nahoru si napište název proslovu, jméno řečníka a datum.
2. Zatímco proslov posloucháte, zapisujte si vpravo (do většího
prostoru) hlavní body.
3. Poté, co dotyčný proslov přečte, věnujte dvě minuty tomu,
abyste si poznámky shrnuli v levé části stránky.
4. Do spodní části si zapište, co chcete změnit nebo dělat lépe.
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Diskutujte:

Porovnejte své poznámky s poznámkami ostatních členů skupiny. Zvládli jste si dělat dobré poznámky? Jak si to budete procvičovat, abyste si z toho vytvořili návyk?

Přečtěte si:

Abychom si dokázali zaznamenat to, o čem se učíme, pamatujme
na toto:
• Rozdělte si stránku v zápisníku nebo v sešitu svislou čarou;
řiďte se výše uvedenými kroky.
• Zapisujte si hlavní myšlenky; podrobnosti doplňte později.
• V mysli si propojte nově nabyté poznatky s něčím, co již znáte.

5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

JAK SI ZAPAMATOVAT TO, ČEMU SE UČÍM?
Přečtěte si:

Jsme-li toho hodni, Duch Svatý nám může pomoci tím, že nám
vše připomene. (Viz Jan 14:26.) Také můžeme zlepšovat schopnost si toho více zapamatovat tím, že si danou látku budeme
v určitých intervalech připomínat či procházet. Vědci dokázali, že
jsme schopni si zapamatovat téměř vše, o čem se učíme, pokud se
řídíme tímto vzorem:

Nové
informace

Přečtěte si něco
nebo se něco
naučte ve vyučovací
hodině a udělejte si
poznámky

Diskutujte:

O hodinu
později

Věnujte 10 minut
tomu, že si své
poznámky projdete

O den později
Věnujte 10 minut
tomu, že si poznámky projdete znovu;
shrňte si je

O týden
později

Věnujte 10 minut
tomu, že si poznámky projdete znovu

O měsíc
později

Věnujte 10 minut
tomu, že si poznámky projdete znovu;
již byste je neměli
zapomenout!

Jak byste mohli změnit své studijní návyky a naplánovat si čas na
to, abyste si své poznámky takto znovu procházeli? Uděláte to?

JAK SE VE TŘÍDĚ AKTIVNĚ ZAPOJOVAT?
Diskutujte:

Proč je tak důležité se zapojovat ve třídě nebo na setkání skupiny? Co dáváte učiteli najevo, když se do výuky zapojujete?

Praktická činnost: Zodpovězením níže uvedených otázek zhodnoťte, jak se vám

daří zapojovat se do výuky.

Do jednoho ze čtyř políček na každém řádku zapište „x“, abyste uvedli, jak se vám v každé z uvedených oblastí daří.
Nikdy

Občas

Často

Vždy

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Snažím se pomáhat ostatním v mé skupině nebo třídě tím, že jim
naslouchám a aktivně s nimi studuji nebo spolupracuji.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Studuji každý den; plánuji si čas na studium a plán d
 održuji; úkoly
plním včas.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Snažím se pomáhat učiteli nebo vedoucímu diskuse tím, že mu
naslouchám a dělám něco víc, než co se ode mě očekává.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Na setkání naší skupiny pro podporu soběstačnosti chodím
připraven(a). Odpovídám na otázky a zapojuji se často do výuky.
Když jsem ve škole na vyučovací hodině, jsem připraven(a). Dělám,
co mám, odpovídám na otázky a plním všechny p
 ožadované úkoly.

Diskutujte:

Jak se budete každý den zlepšovat v tom, abyste se do výuky
aktivně zapojovali?
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5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

JAK ZVLÁDAT ZKOUŠKY EFEKTIVNĚ?
Přečtěte si:

Zkoušky mohou být obtížné. Jsou ale nutné pro to, abychom zjistili, jak dobře jsme se danou látku naučili. Díky nim ukazujeme,
jak jsme zodpovědní – což je dobře, chceme-li dosáhnout úspěchu!

Diskutujte:

V rámci skupiny si vyměňte názory a myšlenky týkající se těchto
otázek:
1. Co děláte pro to, abyste zkoušky efektivně zvládali?
2. Jaké máte ohledně zkoušek obavy? Jak je překonáváte?
3. Jak můžete změnit to, jak se na zkoušky připravujete?

Přečtěte si:

Níže je uvedeno několik dalších námětů, které nám mohou
pomoci zvládat zkoušky dobře:
• Modlete se s vírou! Modlete se, než začnete studovat, a před
zkouškou.
• Pilně se připravujte; předem si vytvořte nějaký vlastní test
nebo zkoušku.
• Během zkoušky si správně rozdělte čas – na začátku si stanovte, kolik času můžete věnovat jednotlivým otázkám nebo
částem testu.
• Pečlivě a opakovaně si přečtěte zadání – co přesně se po vás žádá?
• Odpovězte nejprve na nejlehčí otázky, abyste získali sebedůvěru, a pak se vraťte k ostatním.
• Zeptejte se, zda za špatné odpovědi dostanete minusové body –
pokud ne, tak odpověď odhadněte.

JAK DĚLAT TO, CO ODE MĚ UČITEL OČEKÁVÁ?
Diskutujte:

Proč je důležité vědět, co od vás učitel očekává, a toto očekávání
plnit?

Praktická činnost: Obraťte se na některého dalšího člena skupiny. Jeden z vás bude

představovat učitele a druhý studenta. Student má učiteli položit
níže uvedené otázky. Učitel si může odpovědi vymyslet. Pak se
vystřídejte a zkuste si to znovu.
1. Jak mohu úspěšně absolvovat váš předmět?
2. Co si přejete, abychom se jako studenti naučili a zvládli?
3. Jak budete hodnotit zvládnutí předmětu?
4. Co je pro vás nejdůležitější? Zapojení se do výuky, včasné
odevzdávání úkolů, připravenost? Něco jiného?

Diskutujte:
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Když jste si toto nyní vyzkoušeli, dokážete se na to zeptat svého
učitele? A kdy to uděláte?

5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

ZAMYSLETE SE
CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
Čas:

Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na

nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte.
Níže napište své dojmy a postřehy.

„Proste, a bude
vám dáno; hledejte,
a naleznete; klepejte,
a bude vám otevřeno.“
3. NEFI 14:7







Diskutujte:

Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?
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5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

UČIŇTE ZÁVAZEK
JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
Čas:

Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete

vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly

Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek.
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se
podepište.
MÉ ZÁVAZKY
Budu učit svou rodinu nebo přátele o tom, jak získávat vědomosti vírou.
Každý den budu používat hlavní zásady týkající se toho, jak získávat vědomosti
studiem ve třídě.
V případě, že potřebuji půjčku, budu dál pracovat na tom, abych půjčku ze SVF
získal(a).
Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.
Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.
Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis
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Podpis partnera pro úkoly

5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“,
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Učil(a) jsem
svou rodinu
nebo přátele
o tom, jak
získávat
vědomosti
vírou
(Ano/Ne)

Přečtěte si:

Používal(a)
jsem hlavní
zásady
týkající se
toho, jak
získávat
vědomosti
studiem
ve třídě
(Ano/Ne)

V případě,
že potřebuji
půjčku, dál
pracuji na
tom, abych
půjčku ze
SVF získal(a)
(Ano/Ne)

Použil(a)
jsem zásadu
z programu
Můj základ
a učil(a) jsem
jí svou rodinu
(Ano/Ne)

Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Podal(a)
jsem zprávu
partnerovi
pro úkoly
(Ano/Ne)

Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.

Zpětná vazba je
vítána

Na příštím setkání si znovu provedeme zhodnocení soběstačnosti, abychom zjistili, zda se stáváme soběstačnějšími. Bude nutné
přinést si vlastní brožurku Má cesta k dosažení soběstačnosti.

Zašlete prosím své
náměty, komentáře, doporučení
a zkušenosti na
adresu: s rsfeedback@
ldschurch.org.

Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané
téma z programu Můj základ. (Nevíte, jak vést diskusi na téma
z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 17 a vnitřní stranu
obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Poznámka pro
vedoucího diskuse:
Na příští setkání si
přineste pět prázdných výtisků brožurky
Má cesta k dosažení
soběstačnosti.
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5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

Zdroje a materiály
PODÁNÍ ZPRÁVY O POKROKU
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.
VEDOUCÍ DISKUSE: Podáme teď zprávu
o svém pokroku. Mohl bys prosím začít,
Roberte?

Celeri. Jejich absolventi nacházejí snadno
práci, zajišťují dobré odborné praxe a mají
kontakty na dobré zaměstnance.

ROBERT: Dobře. První otázka zní: „Proč
se chci stát soběstačnější?“ No, znáte moji
situaci – malé děti a spousta zodpovědností – takže potřebuji dobrou práci. Chci
být opravdu soběstačný, abych se dokázal
postarat o rodinu a sloužit lépe ve svém
povolání.

JANA: Jak dlouho se musí studovat
a kolik to stojí?

ROBERT: Další otázka je: „Jak velký příjem potřebuji?“ Pomohlo nám, když jsme
si prošli rozpočet. Potřebujeme o trochu víc
než dvojnásobek toho, co teď vyděláváme.
Ale to nevadí, to zvládneme vyřešit.
ROBERT: Dále: „Jaký druh budoucí práce
mi tento příjem zajistí?“ Máme dobrý pocit
z práce v oblasti překládání. Mluvím totiž
dvěma jazyky. A je to práce, která je časově
flexibilní.
MARIE: Je na seznamu upřednostňovaných prací?
ROBERT: Ano. O tuto práci je velká
poptávka a rychle se rozvíjí.
ROBERT: Takže – „Jaké vzdělání potřebuji?“ Potřebuji se zdokonalit v jazykových
dovednostech. A navíc se potřebuji seznámit s technickými prostředky a také si
osvojit několik podnikatelských dovedností.
Také jsem zjistil, že abych získal práci,
potřebuji mít za sebou nějakou praxi.
DAN: Našel jsi školu, kde se tohle všechno
můžeš naučit?
ROBERT: Ano! A ta škola i studijní program jsou na seznamu upřednostňovaných
škol a vzdělávacích programů. Doufám, že
se dostanu na program pro pokročilé překladatele, který se studuje na škole Lingua
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ROBERT: Je to dvouletý program, včetně
odborné praxe. Mohu studovat většinou po
večerech, takže mohu dál vykonávat své
povolání. Jsme schopni splatit asi polovinu nákladů na studium a na zbytek budu
potřebovat půjčku ze SVF.
VEDOUCÍ DISKUSE: To vypadá dobře,
Roberte. Máš ohledně toho nějaké obavy
nebo otázky?
ROBERT: No, s manželkou nám dělá trochu starost to, že budu trávit další čas mimo
rodinu, zvláště když mám ještě své církevní
povolání. Ale mluvili jsme o tom s dětmi
a podporují nás. Ve skutečnosti bych díky té
práci mohl svůj příjem ztrojnásobit.
VEDOUCÍ DISKUSE: Skvělá zpráva. Máte
pro Roberta nějaké rady nebo zpětnou
vazbu?
JANA: Máš na cestu do školy zajištěnou
dopravu a plánoval jsi, jak uhradit tyto
náklady?
ROBERT: Cestou tam i zpět musím jet
několika autobusy a ještě jsem do nákladů
cenu dopravy nezapočítal. Takže díky za
připomínku.
DAN: Myslím, že budeš dobrý překladatel.
Dokážeš rychle přemýšlet a dobře mluvit.
Můžeš si při studiu přivydělávat překladatelskou prací, abys získal více zkušeností?
ROBERT: To je skvělý nápad. Nemáte
někdo kontakt na někoho, pro koho bych
mohl něco přeložit?
Zpět na stranu 82

5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

VZDĚLÁNÍ JE KLÍČEM K PŘÍLEŽITOSTEM
Střídejte se ve čtení těchto citátů:
Thomas S. Monson
„Vybízím vás, abyste [získali vzdělání a naučili] se dovednostem, kterými lze vydělávat peníze, … abyste [byli připraveni] zaopatřit rodinu. Tím, že budete studovat
a učit se, vaše talenty se budou rozvíjet. Budete schopn[i] více pomáhat svým dětem
při učení a naleznete klid mysli díky vědomí, že jste se připravil[i] na různé situace,
které vás v životě mohou potkat.“ („Buď příkladem“, Liahona, leden 2002, 115.)
Gordon B. Hinckley
„Již nyní si naplánujte, že získáte veškeré vzdělání, které můžete, a pak pracujte na
tom, abyste tento plán uskutečnili. … Rozvíjejte dlouhodobější náhled na život.“
(„Four B’s for Boys“, Ensign, Nov. 1981, 40.)
Nauka a smlouvy 130:18
„Jakéhokoli základu inteligence dosáhneme v tomto životě, ten povstane s námi při
vzkříšení.“
Nauka a smlouvy 88:78–80
„Učte pilně a milost má vás bude provázeti, abyste mohli býti poučeni dokonaleji
… o věcech na nebi i na zemi a pod zemí; o věcech, které byly, o věcech, které jsou,
o věcech, které musejí brzy nastati. … Abyste mohli býti připraveni ve všech věcech,
až vás opět pošlu, abyste zvelebovali povolání, k němuž jsem vás povolal.“
Zpět na stranu 84
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5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

VZDĚLÁNÍ PRO SKUTEČNÝ ŽIVOT
Požádejte některého člena skupiny, aby přečetl tento citát, zatímco ostatní přitom
budou sledovat poznámky uvedené na straně 85.
HENRY B. EYRING
Obrácení k evangeliu Ježíše Krista s sebou
přináší touhu učit se. … Je to přirozený
výsledek života podle evangelia Ježíše Krista. … Pokud se dál budeme snažit získávat
vědomosti, abychom mohli lépe sloužit
Bohu a Jeho dětem, je to nesmírně cenné
požehnání. …
Pán i Jeho Církev vždy vzdělání podporovali, aby se prohloubila naše schopnost
sloužit Jemu a [Jeho] dětem. Po každého
z nás, ať již máme jakékoli talenty, má
Pán připravenou nějakou službu, kterou
můžeme druhým poskytnout. A máme-li
ji poskytovat dobře, vždy to vyžaduje učení se – nejen po nějakou omezenou dobu,
ale neustále.
… Skrze modlitbu, půst a usilovnou práci,
s motivací Mu sloužit, můžeme očekávat,
že nás bude doprovázet Jeho milost. …
[To] znamená, že se budeme moci učit
rychleji a že budeme zdokonalovat své
dovednosti lépe, než bychom toho byli
schopni bez pomoci – pouze svými přirozenými schopnostmi. …
Naší hlavní prioritou má být duchovní
vzdělávání. … O vzdělání se nezajímáte
jen kvůli životu ve smrtelnosti, ale také
kvůli věčnému životu. Když tuto skutečnost
jasně pochopíte, dáte duchovní studium na

94

první místo, a přesto nebudete zanedbávat
studium světské. Ve skutečnosti budete
pracovat na získání světského vzdělání
usilovněji, než byste tak činili bez oné
duchovní vize. …
Pán ví jak to, co bude potřebovat, abyste
dělali, tak i to, co bude potřeba, abyste
znali. Můžete s důvěrou očekávat, že
pro vás připravil a připravuje příležitosti
k tomu, abyste se učili. …
Naše vzdělávání se nesmí nikdy zastavit.
… Skutečným životem, na který se připravujeme, je život věčný. … Jsme přesvědčeni, že Bůh, náš Nebeský Otec, si přeje,
abychom vedli takový život, jako vede
On. Vše, co se dokážeme naučit v tomto
životě a co je pravdivé, s námi povstane při
vzkříšení. A vše, čemu se dokážeme naučit,
obohatí naši schopnost sloužit. …
Modlím se o to, abyste pociťovali dluh
vděčnosti vůči Mistru Učiteli, našemu Spasiteli Ježíši Kristu. Modlím se o to, abyste
si uvědomovali onu velkou službu, kterou
od vás milující Nebeský Otec očekává, že
poskytnete Jeho dětem, a že budete vidět
příležitosti se něčemu naučit, které pro vás
připravil. („Real-Life Education“, New
Era, Apr. 2009, 2–8)
Zpět na stranu 85

5. Jak se mi bude dařit ve třídě?

UČENÍ SE A SVATÍ POSLEDNÍCH DNŮ
Požádejte některého člena skupiny, aby přečetl tento citát, zatímco ostatní si přitom budou zkoušet dělat poznámky na straně 86.
DALLIN H. OAKS A KRISTEN
M. OAKSOVÁ
My, Svatí posledních dnů, věříme ve vzdělání. … Naše náboženská víra nás učí,
že bychom měli usilovat o vzdělání skrze
Ducha a že jsme odpovědni za používání svého poznání ve prospěch lidstva. …
Duch [Nebeského Otce] může řídit a umocňovat naše úsilí učit se a zvýšit naši schopnost přijmout pravdu. …
Chceme-li být vedeni Duchem Svatým,
musí být naše snaha o získání vědomostí
spojena s osobní způsobilostí. … Hřích
zahání Ducha Páně, a když se to stane,
zmizí ono zvláštní osvícení Duchem a světlo učení začne poblikávat. …
[Máme zaslíbení], že když bude naše oko
upřeno na slávu Boží, což zahrnuje osobní
způsobilost, naše „celé tělo… bude naplněno světlem a v nás nebude žádné temnoty; a ono tělo, které je naplněno světlem,
chápe všechny věci“ (NaS 88:67). …
Pokání, které nás může očistit od hříchu
skrze smírnou oběť Ježíše Krista, je proto
základním krokem na cestě k poznání pro
všechny ty, kteří usilují o světlo a pravdu
prostřednictvím vyučující moci Ducha
Svatého. …
Pokud jde o naše rozhodnutí týkající se
vzdělání, máme být připraveni postarat se
o sebe a o ty, kteří možná budou na nás
závislí. Je nutné, abychom měli dovednosti, které můžeme uplatnit na trhu práce.
Vzdělání je nutné pro získání osobního
zajištění a pohody.

Náš Nebeský Otec očekává, že budeme
používat svou svobodu jednání a inspiraci
k tomu, abychom se zamysleli nad sebou
a nad svými schopnostmi a rozhodli se
pro konkrétní studijní program. … Čtěte
si patriarchální požehnání, přemýšlejte
o svých přirozených schopnostech a talentech a jděte kupředu. Udělejte první krok,
a dveře se otevřou. … S Pánem „všecky
věci napomáhají [našemu dobru]“ (Římanům 8:28). …
Možná budeme muset pro to, abychom
svých cílů dosáhli, vyvíjet velké úsilí, ale
díky svému úsilí můžeme růst stejnou
měrou jako díky učení se. Silné stránky,
které rozvíjíme zdoláváním zkoušek, si
s sebou vezmeme do věčností. …
Nejdůležitější je však náš závazek pokračovat v našem duchovním vzdělávání tím,
že studujeme písma a církevní literaturu
a chodíme na shromáždění a do chrámu.
Hodování na slovech života nás bude obohacovat, bude to posilovat naši schopnost
učit ty, které máme rádi, a bude nás to
připravovat na věčný život.
Hlavním cílem vzdělávání je učinit z nás
lepší rodiče a služebníky v království. …
Vzdělání je dar od Boha; když ho používáme ku prospěchu druhých, je základním
kamenem našeho náboženství. („Učení se
a Svatí posledních dnů“, Liahona, duben
2009, 26–31)
Zpět na stranu 86
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POZNÁMKY
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6

Jak se mi bude dařit
mimo třídu?
Vzdělání pro lepší práci

6. Jak se mi bude dařit mimo třídu?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE

V den setkání:
• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění svých závazků.
NOVÉ!
• Přineste si pět prázdných výtisků brožurky Má cesta
k dosažení soběstačnosti.
• Během příštích šesti setkání budeme používat brožurku
NOVÉ!
Mé hledání práce. Přineste si na toto setkání několik výtisků
této brožurky, aby je členové skupiny viděli.

Mé hledání
práce
S O B Ě S TA Č N O S T

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.
Jméno
člena
skupiny

Učil(a) jsem
svou rodinu
nebo přátele
o tom, jak
získávat
vědomosti
vírou
(Ano/Ne)

Ludmila

A

Používal(a)
V případě,
Použil(a)
jsem hlavní
že potřebuji jsem zásadu
zásady týkající
půjčku, dál
z programu
se toho, jak
pracuji na
Můj základ
získávat
tom, abych a učil(a) jsem
vědomosti
půjčku ze
jí svou rodinu
studiem ve
SVF získal(a)
(Ano/Ne)
třídě
(Ano/Ne)
(Ano/Ne)
A

N

A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění
závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.
Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete-li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon
a aby vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje v diskusi.
• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 6 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této
učebnici a čtěte dál na další straně.
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Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Podal(a)
jsem zprávu
partnerovi
pro úkoly
(Ano/Ne)

A

A

6. Jak se mi bude dařit mimo třídu?

PODEJTE ZPRÁVU
DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
Čas:

Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na
20 minut.

Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví

všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

Přečtěte si:

Nyní se prosím postavte všichni. Máme se snažit plnit všechny
své závazky. To je jeden z hlavních návyků soběstačných lidí.
Zopakujme si společně hlavní myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť
všechny věci jsou moje.“
Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom
se stali soběstačnými.
Přečtěte si:

Posaďte se prosím.

Diskutujte:

Čemu jste se naučili, zatímco jste tento týden dodržovali své
závazky? Potřebujete nějakou pomoc od členů skupiny?
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6. Jak se mi bude dařit mimo třídu?

NAUČTE SE
JAK SE PŘIPRAVOVAT MIMO TŘÍDU?
Čas:
Přečtěte si:

1. týden
Jaký typ práce
mi pomůže
dosáhnout
soběstačnosti?

Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.
Minulý týden jsme diskutovali o tom, jak se učit vírou a také jak
získávat vědomosti studiem ve třídě. Tento týden se zaměříme na
to, abychom byli připraveni i mimo třídu.
2. týden
Jaké vzdělání
mi přinese
kvalifikaci pro
mou práci?

3. týden
Jak za své
vzdělání
zaplatím?

4. týden
Mám zažádat
o půjčku ze
Stálého vzdělávacího fondu?

5. týden
Jak se mi bude
dařit ve třídě?

Jak se mi bude
dařit mimo
třídu?

Přečtěte si:

Tento týden budeme hledat odpovědi na tuto otázku a splníme
tento úkol:

Přečtěte si:

OTÁZKA TÝDNE – Jak se mi bude dařit mimo třídu?
ÚKOL TÝDNE – Posilovat svou duchovní připravenost
a zlepšovat své studijní dovednosti a návyky včetně
schopnosti spolupracovat s druhými a plnění úkolů.
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6. TÝDEN

6. Jak se mi bude dařit mimo třídu?

JAK SE PŘIPRAVOVAT DUCHOVNĚ?
Přečtěte si:

Video:

V úsilí získat vzdělání máme velkou výhodu. Můžeme následovat
Svatého Ducha, který zná pravdu ohledně všech věcí! I když jsme
hodně zaneprázdněni, musíme každý den věnovat čas tomu, abychom se připravovali duchovně. Duch nám pak může pomáhat
učit se rychleji a více si toho pamatovat.
„Spiritually Prepared“ [„Duchovně připraveni“] (Nemáte toto
video k dispozici? Přečtěte stranu 112.)

Diskutujte:

Jak získáváme nárok na vedení Ducha? Jak nám Duch pomůže
získávat vědomosti?

Přečtěte si:

Toto jsou některé hlavní zásady duchovní připravenosti:
• Modlete se ráno a večer; modlete se, než začnete studovat,
i poté; proste Nebeského Otce, aby požehnal vaší mysli
a vašemu úsilí.
• Čtěte písma každý den.
• Dodržujte přikázání; uchovávejte se čistými a neposkvrněnými.
• Služte druhým; pomozte druhým učit se společně s námi.

„Vy i já jsme zde na
zemi proto, abychom
se připravili na věčnost,
abychom se naučili,
jak se máme učit, abychom se učili tomu, co
je z časného hlediska
důležité a z věčného
hlediska zcela zásadní,
a abychom pomáhali
druhým v poznávání
moudrosti a pravdy.
[Viz NaS 97:1.]“
DAVID A. BEDNAR,
„Learning to Love
Learning“, Ensign,
Feb. 2010, 27

Praktická činnost: V tabulce níže jsou uvedeny zásady, které vám pomohou v tom,

abyste se dokázali duchovně připravit a byli při studiu úspěšní.

Zamyslete se nad tím, jak se vám v jednotlivých oblastech daří.
Zapište si, jak se můžete zlepšit.

Pociťuji, jak mi Duch pomáhá a působí skrze mě.
Má touha se učit, láska ke studiu a schopnost se učit se
čím dál více prohlubují.
Dodržuji Boží přikázání a uplatňuji zásady efektivního
studia.
Studuji každý den; plánuji si čas na studium a plán
dodržuji; úkoly plním včas.
Rozvíjím křesťanské vlastnosti a pomáhám v tomtéž
i druhým.

Diskutujte:

Jaké závazky by si každý z nás mohl dát, abychom se v duchovní připravenosti zlepšili? Jak si budeme vzájemně pomáhat tyto
závazky dodržovat?
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6. Jak se mi bude dařit mimo třídu?

JAK SE PŘIPRAVOVAT MIMO TŘÍDU?
Přečtěte si:

Zde jsou čtyři hlavní zásady úspěchu, když se připravujeme mimo
třídu. O jednotlivých zásadách si něco řekneme.

Plánujte efektivní studium

Spolupracujte a učte
se s druhými

Získávejte
vědomosti studiem:
připravujte se
mimo třídu
Čtěte, abyste rozuměli
a pamatovali si

Plňte úkoly včas

JAK PLÁNOVAT EFEKTIVNÍ STUDIUM?
Diskutujte:

Proč je důležité plánovat, kde a kdy budete studovat? Proč je
důležité pečlivě hospodařit s časem?

Praktická činnost: Vytvořte dvojici s některým dalším členem skupiny. Navzájem si

pomozte stanovit, kdy a kde budete studovat, až vám začne škola.
1. Dokážete si každý den najít nějaké čisté místo ke studiu, kde
budete mít klid? Kde budete studovat? 
2. Dokážete si naplánovat studium v určitý čas na každý den?
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Praktická činnost: S jiným členem skupiny uveďte všechny překážky či problémy,

které by vám mohly bránit v tom, abyste každý den studovali.
Rozhodněte se již nyní, jak tyto překážky vyřešíte.

CO BY MI MOHLO BRÁNIT VE STUDIU?
Sousedé dělají hluk
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JAK TUTO PŘEKÁŽKU VYŘEŠÍM?
Laskavě je požádat, aby nedělali hluk od 15:00 do
17:00

6. Jak se mi bude dařit mimo třídu?

JAK SE PŘIPRAVOVAT MIMO TŘÍDU?
Přečtěte si:

Někteří lidé se dobře učí ve skupině. Naše skupina pro podporu
soběstačnosti je toho skvělým příkladem!

Diskutujte:

Díky čemu je naše skupina pro podporu soběstačnosti tak dobrým místem k učení? Jak vám naše skupina pomáhá v tom, abyste jednali a měli pocit odpovědnosti?

Přečtěte si:

Když se učíme ve škole, máme kolem sebe obvykle spolužáky. Ti
se také snaží něčemu se naučit. Pokud najdeme ty správné lidi,
mohou nám pomáhat a my můžeme pomáhat jim.

Diskutujte:

Diskutujte o těchto zásadách efektivního učení se ve skupině.
Promluvte o tom, kdy vám skupinové učení se pomohlo. A promluvte o tom, kdy vám toho tolik nepřineslo. V čem se tyto dvě
zkušenosti lišily?
• Najděte ty nejlepší studenty, s nimiž můžete spolupracovat –
zvláště ty, kteří mají takové nasazení jako vy.
• Stanovte si pravidelnou dobu, kdy spolu budete studovat.
• Na začátku každého společného studijního setkání se shodněte
na konkrétním cíli.
• Každé společné studijní setkání zakončete závazkem – co každý
z vás udělá a do kdy to udělá.
• Užijte si spolu zábavu, ale soustřeďte se na studium.
• Buďte připraveni a odveďte svůj díl práce. Pomáhejte členům
skupiny při studiu. Naučte se toho od nich co nejvíce.

Praktická činnost: Jak využijete studijní skupiny k tomu, aby vaše studium bylo

efektivnější? Zapište si nápady a pak je uskutečněte.
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JAK POROZUMĚT TOMU, ČEMU SE UČÍM, A JAK SI TO
ZAPAMATOVAT?
Přečtěte si:

Ve škole toho budeme muset nejspíše hodně přečíst. Pro to, abychom porozuměli tomu, co čteme, a pamatovali si to, můžeme
udělat mnoho věcí.

Diskutujte:

Diskutujte o těchto krocích, které vám pomohou porozumět
tomu, co čtete, pamatovat si to a uplatňovat to:
1. Pomodlete se. Požádejte o Ducha, aby vám pomohl dané látce
porozumět a pamatovat si ji.
2. Udělejte si osnovu hlavních bodů. Zapište si hlavní myšlenky,
o kterých čtete. Pak přidejte podpůrné myšlenky, fakta a čísla.
Projděte si své poznámky znovu v daný den, pak o týden
později a pak o měsíc později.
3. V učebnici si podtrhněte nebo zvýrazněte klíčová slova
a neznámé výrazy; napište si definice na okraj stránky.
4. Pište si poznámky na okraj stránek; zapisujte si spojitosti
v dané látce; propojujte nové informace s tím, co již znáte.
5. Vyzkoušejte se; snažte se zjistit, jak tyto informace využít
a uplatnit.

Praktická činnost: Podívejte se v rámci skupiny na tento článek. Jak čtenář pou-

žil všechny výše uvedené náměty? Projděte si osnovu hlavních
bodů, kterou si čtenář vytvořil a která je uvedena na další straně.
Co jste se dozvěděli o efektivním čtení?

TŘI ASPEKTY ROZHODNUTÍ

President Thomas S. Monson
Nedávno jsem přemýšlel o rozhodnutích a o jejich následcích. … Když jsem přemýšlel
o různých aspektech rozhodnutí, rozdělil jsem je do tří kategorií: zaprvé – právo na
rozhodnutí; zadruhé – zodpovědnost spojená s rozhodnutím a zatřetí – výsledky rozhodnutí. …
Zmíním se nejprve o právu na rozhodnutí. Jsem velmi vděčný milujícímu Nebeskému
Otci za Jeho dar svobody jednání neboli práva se rozhodovat. … Víme, že jsme měli svobodu jednání předtím, než byl tento svět, a že Lucifer se snažil nám ji vzít. … My, kteří
jsme si vybrali plán Spasitelův, jsme věděli, že se vydáme na riskantní a obtížnou cestu,
neboť žijeme ve světském prostředí, hřešíme a klopýtáme, a tím se oddělujeme od našeho Otce. Avšak Prvorozený v Duchu nabídl sám sebe jako oběť, aby usmířil hříchy všech.
… Ať se ocitneme v jakékoli situaci, budeme mít vždy právo se rozhodnout.
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Modlitba: měl jsem
pocit, že potřebuji
toto poselství

„Svoboda jednání“ je
právo se rozhodovat.

Usmíření může
napravit nesprávná
rozhodnutí, pokud
činím pokání.

6. Jak se mi bude dařit mimo třídu?

TŘI ASPEKTY ROZHODNUTÍ (POKRAČOVÁNÍ)
S právem na rozhodnutí je spojena zodpovědnost rozhodnout se. … Nebeský Otec
nás nevyslal na naši věčnou cestu, aniž by nám poskytl prostředky, díky nimž od Něho
můžeme obdržet božsky dané vedení, které nám bude pomáhat v našem bezpečném
návratu, až náš smrtelný život skončí. Mluvím o modlitbě. Mám také na mysli ono
našeptávání tichého a jemného hlasu, který je uvnitř každého z nás, přičemž nezapomínám na svatá písma napsaná námořníky, kteří úspěšně zdolali oceány, které i my
musíme přeplout. … Rozhodnutí opravdu určují náš osud. …
Nakonec … budu mluvit o výsledcích rozhodnutí. Všechna naše rozhodnutí mají své
důsledky. … Jste vznešeného rodu. Vaším cílem je věčný život v království našeho Otce.
Tohoto cíle nelze dosáhnout jedním vznešeným pokusem, jeho dosažení je spíše výsledkem celoživotní spravedlivosti, řady moudrých rozhodnutí. …
Kéž jsme naplněni vděčností za právo na rozhodnutí, kéž přijímáme zodpovědnost za
rozhodnutí a kéž si vždy uvědomujeme výsledky svého rozhodnutí. … Jsme zapojeni do
díla Pána Ježíše Krista. My, podobně jako ti za starých dob, jsme přijali Jeho povolání.
Jsme v Jeho službě. (Liahona, listopad 2010, 67–70)

Je potřeba, abych
při modlitbě lépe
naslouchal.

To jsem poznal na
misii.

Jakou to má
spojitost s mými cíli?

STUDIJNÍ OSNOVA (VE STUDIJNÍM DENÍKU)

1. Svoboda rozhodovat se
Máme svobodu jednání; Pán nám umožňuje se rozhodovat
2. Zodpovědnost se rozhodovat
3. Výsledky našich rozhodnutí
Dosažení cílů díky dlouhodobému správnému rozhodování
4. Je třeba se rozhodovat správně, je to důležité pro život
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Praktická činnost: Nalistujte si stranu 113 a přečtěte si článek „Usilujte o vědomosti

vírou“. Snažte se mu porozumět a zapamatovat si ho. Držte se
přitom všech pěti kroků uvedených na straně 104.

Aniž byste se k článku vraceli, odpovězte na tyto otázky ohledně
toho, co jste četli. Četli jste tak, abyste textu rozuměli a pamatovali si ho?
1. Co musíme dělat, abychom usilovali o vědomosti vírou?



2. Proč je důležité, aby každý z nás usiloval o vědomosti vírou?



3. Jak dal Joseph Smith najevo, že se chce učit vírou?


Diskutujte:
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Jak při studiu použijete těchto pět kroků, abyste si lépe pamatovali přečtené informace?

6. Jak se mi bude dařit mimo třídu?

JAK PLNIT DOMÁCÍ ÚKOLY?
Přečtěte si:

Jak porozumět domácím úkolům a plnit je včas? Jak je plnit co
nejlépe? Takové otázky si pokládá každý student.

Diskutujte:

Co děláte pro to, abyste rozuměli zadaným úkolům? Co vám
pomáhá splnit úkoly správně a včas?

Přečtěte si:

Je užitečné pamatovat na to, že dobrý začátek obvykle vede
k dobrému konci. Když dostaneme nějaký úkol, je nejlepší plánovat a začít včas!

Praktická činnost: Pomocí této činnosti zjistěte, jak na tom jste. Do jednoho ze čtyř

políček na každém řádku zapište „x“, abyste uvedli, jak se vám
v každé z uvedených oblastí daří. Opakujte tuto činnost vždy po
několika týdnech, abyste se zlepšili.
Nikdy

Občas

Často

Vždy

Když dostanu nějaký úkol nebo projekt, zapíšu si do
kalendáře datum odevzdání a naplánuji si kroky potřebné
k jeho vypracování.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Zjistím, jak bude úkol hodnocen, a pak se učím a udělám
vše, co je zapotřebí, abych dosáhl(a) úspěchu.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Ptám se, dokud úkolu zcela neporozumím.

Pracuji na vypracování úkolu bez průtahů. Neodkládám ho.
Je-li to možné, informuji učitele o svém pokroku
a v případě nutnosti ho žádám o pomoc ještě před
datem odevzdání.

ODHODLANOST A VYTRVALOST
Přečtěte si:

Jsme odhodláni získávat vědomosti „studiem a také vírou“ (NaS
88:118)? Jsme odhodláni se dál snažit a nikdy to nevzdávat?
Věříme tomu, že Svatý Duch nás může zvelebit, jsme-li toho hodni? Studujeme, abychom pak mohli sloužit?

Diskutujte:

Jak si můžeme vzájemně pomáhat, abychom dosáhli úspěchu?

Praktická činnost: Doma si zkontrolujte, jak jste připraveni na to, abyste ve škole

uspěli – vypracujte úkol uvedený na straně 114.
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STÁVÁM SE SOBĚSTAČNĚJŠÍ?
Čas:

Pouze pro tuto stránku nastavte časomíru na 15 minut.

Přečtěte si:

Naším cílem je dosáhnout soběstačnosti – časné i duchovní. Získat vzdělání nebo práci je pouze jednou částí tohoto cíle. Druhou
částí je posilovat víru a duchovně se rozvíjet.

Diskutujte:

V čem jste se stali soběstačnějšími, když uplatňujete zásady z programu Můj základ a učíte jim druhé?

Praktická činnost: Do jaké míry jste dnes vy a vaše rodina soběstační? Nalistujte si

v brožurce Má cesta k dosažení soběstačnosti nevyplněné zhodnocení soběstačnosti. Vyplňte všechny položky. Věnujte tři
minuty tomu, že se zamyslíte nad těmito otázkami:
Věnujete nyní více pozornosti svým výdajům? Dokážete
nyní na více otázek odpovědět slovy „často“ nebo „vždy“?
Pociťujete větší jistotu, pokud jde o částku, kterou jste si stanovili jako svůj soběstačný příjem? Jste blíže dosažení svého
soběstačného příjmu?

Přečtěte si:

Naším cílem je dosáhnout soběstačnosti – časné i duchovní.
Získání vzdělání je pouze jednou částí tohoto cíle. Také se
stáváme soběstačnými, když žijeme podle zásad z programu
Můj základ a když získáme lepší práci.

Má cesta k dosažení
soběstačnosti

Během příštích šesti setkání budeme dál používat zásady
z programu Můj základ. Probereme zbývající zásady a splníme závěrečný projekt.
Pomocí pracovního sešitu Mé hledání práce se budeme snažit
najít lepší práci.

Mé hledání
práce
S O B Ě S TA Č N O S T
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ZAMYSLETE SE
CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
Čas:

Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na

nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte.
Níže napište své dojmy a postřehy.


„Uč se ode mne
a naslouchej slovům
mým; kráčej v mírnosti
Ducha mého, a budeš
míti pokoj ve mně.“
NAUKA A SMLOUVY
19:23






Diskutujte:

Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?
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UČIŇTE ZÁVAZEK
JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
Čas:

Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete

vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly

Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek.
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se
podepište.
MÉ ZÁVAZKY
Budu učit svou rodinu nebo přátele o tom, jak se duchovně připravit na
získávání vědomostí.
Každý den budu používat hlavní zásady týkající se toho, jak získávat
vědomosti studiem mimo třídu.
V případě, že potřebuji půjčku, vyplním žádost o půjčku ze SVF.
Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.
Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.
Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis
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Podpis partnera pro úkoly

6. Jak se mi bude dařit mimo třídu?

JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište buď „Ano“,
nebo „Ne“.
Učil(a) jsem
Používal(a)
svou rodinu jsem všechny
nebo přátele hlavní zásady
o tom, jak
týkající se
se duchovně
toho, jak
připravit na
získávat
získávání
vědomosti
vědomostí
studiem
(Ano/Ne)
mimo třídu
(Ano/Ne)

Přečtěte si:

V případě,
že potřebuji
půjčku,
vyplnil(a)
jsem žádost
o půjčku
ze SVF
(Ano/Ne)

Použil(a)
jsem zásadu
z programu
Můj základ
a učil(a) jsem
jí svou rodinu
(Ano/Ne)

Přidal(a)
jsem něco
k úsporám
(Ano/Ne)

Podal(a)
jsem zprávu
partnerovi
pro úkoly
(Ano/Ne)

Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.

Zpětná vazba je
vítána

Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané
téma z programu Můj základ. (Nevíte, jak vést diskusi na téma
z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 17 a vnitřní stranu
obálky.)

Zašlete prosím své
náměty, komentáře, doporučení
a zkušenosti na
adresu: s rsfeedback@
ldschurch.org.

Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.
Poznámka pro vedoucího diskuse: Na příští setkání si pro
každého člena skupiny přineste brožurku Mé hledání práce.
Na příštím setkání začněte na straně 1 brožurky Mé hledání práce.
Ačkoli vás text bude směrovat k dopisu Prvního předsednictva
a k 1. zásadě programu Můj základ, začněte na 7. zásadě. V průběhu dalších 6 setkání dokončete zbývající zásady Mého základu
a splňte závěrečný projekt.
Během 12. setkání nezapomeňte vyplnit další zhodnocení
soběstačnosti, které se nachází v zadní části brožurky Má cesta
k dosažení soběstačnosti.

Poznámka pro
vedoucího diskuse:
Po probrání všech
dvanácti zásad v programu Můj základ
nezapomeňte podat
zprávu o pokroku
skupiny na stránce
srs.lds.org/report, aby
mohli členové skupiny
obdržet osvědčení od
LDS Business College.
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Zdroje a materiály
DUCHOVNÍ PŘIPRAVENOST
Střídejte se ve čtení následujícího:
JULIE B. BECKOVÁ
Schopnost zasloužit si osobní zjevení,
získat ho a jednat podle něj, je tou nejdůležitější dovedností, kterou si lze v tomto
životě osvojit. Oprávnění získat Pánova
Ducha začíná touhou po tomto Duchu
a předpokládá určitý stupeň způsobilosti.
Když dodržujeme přikázání, činíme
pokání a obnovujeme smlouvy uzavřené
při křtu, získáváme požehnání plynoucí
z toho, že je s námi vždy Duch Páně [viz
NaS 20:77]. Také uzavírání a dodržování
chrámových smluv dodává … do života
duchovní sílu a moc.
Mnoho odpovědí na obtížné otázky lze
najít čtením písem, neboť písma jsou
pomocníkem při přijímání zjevení [viz
2. Nefi 32:3]. Poznatky z písem se získávají v průběhu času, a proto je důležité najít
si každý den chvíli na písma.
Každodenní modlitba je rovněž nezbytná pro to, abychom měli Ducha Páně
[viz 3. Nefi 19:24–33]. Ti, kteří upřímně
vyhledávají pomoc skrze modlitbu a studium písem, u sebe často mají tužku a papír,
aby si zapisovali otázky a zaznamenávali
dojmy a myšlenky.
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Když děláme to, co je správné, zjevení
může přicházet hodinu za hodinou a okamžik za okamžikem. … Skrze osobní zjevení porozumíme tomu, jak máme každý den
prohlubovat víru a osobní spravedlivost,
posilovat rodinu a domov a vyhledávat ty,
kteří potřebují naši pomoc. Osobní zjevení je trvale obnovitelným zdrojem síly,
a proto můžeme získávat hojnost pomoci
i v neklidných dobách.
Je nám řečeno, abychom vkládal[i] důvěru
v Ducha, který nás pobízí „činiti správně,
kráčeti pokorně, souditi spravedlivě“ (NaS
11:12). Je nám také řečeno, že tento Duch
nám osvítí mysl, naplní nám duši radostí
a pomůže nám poznat vše, co máme činit
(viz NaS 11:13–14).
Slíbené osobní zjevení přichází tehdy, když
o ně žádáme, připravujeme se na něj a jdeme kupředu s vírou a s důvěrou, že na nás
bude vylito. („A na služebnice v těch dnech
vyleji Ducha svého“, Liahona, květen
2010, 10–11)
Zpět na stranu 101
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USILUJTE O VĚDOMOSTI VÍROU
Přečtěte si toto poselství sami nebo s dalším členem skupiny. Přečtěte si ho
a zpracujte ho podle námětů uvedených na straně 104. Znovu si ho projděte
téhož dne později, pak za týden a poté za měsíc. Tímto si zapamatujete téměř
vše, co se z něho dozvídáte!
DAVID A. BEDNAR
Co to znamená usilovat o vědomosti vírou?
… Jako synové a dcery Nebeského Otce
jsme požehnáni darem svobody jednání.
… Jako studenti máme vy i já jednat a být
činitelé slova. … Jsme vy i já zmocněnci,
kteří jednají sami za sebe a usilují o vědomosti vírou, nebo jen čekáme, že nás někdo
bude učit a že za nás bude jednat? … My
všichni máme být horlivě zaměstnáni
tím, že budeme prosit, hledat a klepat [viz
3. Nefi 14:7].
… Učení se vírou vyžaduje duchovní,
duševní a tělesné úsilí, a ne jen pasivní přijímání. … Učení se vírou vyžaduje „srdce
a ochotnou mysl“ (NaS 64:34). Učení se
vírou je výsledek procesu, při němž Duch
Svatý nese moc slova Božího jak k srdci,
tak do srdce. Učení se vírou nemůže učitel
předat studentovi …; místo toho musí student používat víru a jednat tak, aby tuto
znalost dokázal získat sám pro sebe.
Mladý chlapec Joseph Smith … rozuměl
tomu, co to znamená usilovat o vědomosti
vírou. … Nepochybně se připravil na to,
aby žádal s vírou [viz Jakub 1:6] a jednal.
… Všimněte si toho, že Josephovy otázky
se nesoustředily jen na to, co potřeboval

vědět, ale také na to, co potřeboval udělat.
… V modlitbě se pouze neptal, která církev
je pravdivá. Jeho otázka zněla, do které církve má vstoupit. Joseph se vydal do lesíka,
aby se učil vírou. Byl odhodlán jednat. …
Vskutku jedním z nejdůležitějších úkolů
smrtelného života je usilovat o vědomosti
vírou. … Joseph učil: „Nejlepším způsobem, jak získat pravdu a moudrost, není
žádat o to z knih, ale jít k Bohu v modlitbě
a obdržet božskou nauku.“ [History of the
Church, 4:425.]
… Ze zkušeností jsem pochopil, že odpověď
danou jiným člověkem si obyčejně nepamatujeme moc dlouho. … Ale odpověď,
kterou jsme objevili nebo získali použitím
víry, si obvykle uchováme na celý život. …
Zodpovědnost usilovat o vědomosti vírou
spočívá jednotlivě na každém z nás. …
Učení se vírou je nezbytné pro náš osobní
duchovní rozvoj a pro růst Církve. … Kéž
každý z nás skutečně lační a žízní po spravedlivosti a je naplněn Duchem Svatým
[viz 3. Nefi 12:6] – abychom usilovali
o vědomosti vírou. („Seek Learning by
Faith“, Ensign, Sept. 2007, 63–68 nebo
Liahona, Sept. 2007, 19–24)
Zpět na stranu 106
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DOMÁCÍ ÚKOL: JSEM PŘIPRAVEN(A) NA TO, ABYCH VE
ŠKOLE USPĚL(A)?
Abychom uspěli ve studiu nebo při získávání kvalifikace, musíme být připraveni.
Vyplňte si sami toto zhodnocení. Můžete požádat ostatní, aby vám řekli svůj názor.
Vedle každé položky napište buď 1, 2, nebo 3. 1 = potřebuji na tom zapracovat, 2
= celkem se mi to daří, 3 = daří se mi to skvěle
Zapište si nápady, jak se v dané oblasti zlepšit.
Osobní motivovanost. Dokáži se přinutit k zvládání těžkých
věcí. Pracuji každý den, aniž by mě k tomu museli druzí nutit.
Možnosti, jak se zlepšit:

Rozhodování ohledně profesní dráhy. Mám jasný cíl
a jsem odhodlán(a) školu dostudovat.
Možnosti, jak se zlepšit:

Touha učit se. Učím se moc rád(a) a nedopustím, aby mi
v tom něco bránilo.
Možnosti, jak se zlepšit:

Plánování. Přijímám zodpovědnost za svůj život. Dělám si
plán na dny a týdny a umožňuji Duchu, aby mě vedl.
Možnosti, jak se zlepšit:

Podpora. Mám kolem sebe lidi, kteří mě podporují, vedou
a mají mě rádi. Pokud tomu tak není, najdu si ty, kteří mi budou poskytovat podporu.
Možnosti, jak se zlepšit:

Hospodaření s penězi. Dokážu vydělávat peníze a spořit je.
Platím účty v době splatnosti, včetně splátek půjčky ze SVF. Žiji v mezích
svého příjmu.
Možnosti, jak se zlepšit:
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Čemu jste se díky tomuto úkolu naučili? Stručně se podělte o své myšlenky s rodinou nebo s přáteli.





