Молодіжний Собор 2019 – Сесія 1 – Керівництво
Делегати Молодіжного Собору обговорили значення керівництва. Вони виділили три шляхи, за якими
церковна молодь має можливість стати кращими в керівництві: в своїй парафії, громаді та Церкві
загалом.
Керівництво в межах парафії:
Обізнаність в керівництві – на щорічній основі, обговорюйте керівництво з УСІЄЮ парафією. Проведіть сесії мозкового
шторму на тему, як парафіяни можуть стати добрими керівниками.
• Всі парафіяни обирають регулярно відвідувати церкву.
• Дорослі показують та втілюють в життя керівництво як ролеву модель для молоді.
• Вибудовуйте зв’язки з людьми в парафії, те, що ви їх бачите щотижня, не означає, що ви їх знаєте.
• Нехай парафіяльна управа чи її члени регулярно зустрічаються з молоддю для обговорення стану речей в
парафії. Подавайте інформацію так, щоб вони зрозуміли та дайте можливість висловити свою думку.
• Призначайте підлітків для настанов в керівництві молодших дітей.
• Посміхайтеся. J
• Ініціюйте міжвікові інтерактиви та дискусії.
• Заохочуйте молодь до знайомства з тихими та непримітними парафіянами.
• Проявіть до них свою турботу.
• Створіть привітальну програму для молоді, з метою вивчення правильної комунікації.
• Заплануйте регулярні візити до немічних парафіян, які не можуть відвідувати церкву. Організуйте візит і,
можливо, створіть для них певний пакет піклування.
• Допомагайте родинам у своїй парафії, які, можливо, переживають фінансову кризу або лишилися без роботи.
• Поважайте молодь так, як дорослі поважають одне одного.
Керівництво в межах громади:
Створюйте керівницькі можливості для молоді, щоб вони могли брати участь та допомагали в плануванні та управлінні.
Деякі поради стосовно цього:
• Відкладіть 10% парафіяльного доходу на благодійні цілі.
• Організуйте збірку в громаді таку, як: зимовий одяг, шкарпетки для FOUCS, набори для IOCC (міжнародна
православна християнська благодійність), на потреби семінарії та ін.
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Підтримуйте та приймайте участь в керівницьких програмах Церкви таких, як неділя Super Bowl або Great Lent
Giveaway (великопосні давання).
Якщо ваша парафія організовує такі заходи, як Super Bowl, чи навіть просто парафіяльний обід/сніданок,
запросіть тих, що в потребі з вашої громади, відвідати захід БЕЗКОШТОВНО.
Заплануйте похід до місцевих старечих будинків, щоб відвідати їх жителів.
Візьміть на піклування до вашої громади неблагополучну сім’ю.
Різдвяні ялинки для тих, хто в потребі при вашій громаді або ялинки з ангеликамидля дитячих подарунків.

Керівництво для Церкви:
• Розробіть програму Першопожертви для сімей та вірних. Роздайте контейнери для пожертв.
Попросіть сім’ї вирішити, яким чином вони хочуть наповнити ці контейнери. Можливо це буде 10% від надбавки до
зарплати, 10% грошових дарунків до дня народження, копійки чи замість місячної сплати за Нетфлікс по $15.
Згодом 10% вмісту контейнера сім’я віддає на церкву, а решту кошти можуть бути направлені на благодійність,
яку сім’я сама вибере, або ж стовідсотково на церкву.
• Жертвуйте свій час так само як і кошти. Якщо ви не маєте змоги давати гроші, віддавайте більше свого часу.
• Любіть один одного.

