
Uzupełnienie

Dodatek A - Zestawienia

SAMODOSKONALENIE SIĘ

Rozwijaj swoje zycie duchowe poprzez czy tam e Biblu l uczęszczanie do
kościoła

Parmętaj o swoich obowiązkach

Raduj Się Je WSPOłpl3CY z mnynu

Bądz zadowolony z dokonan mnych ludzi

Staraj Się posiadac dobre informacje - studrowac I czytac

W razie potrzeb) proś o radę I informacje

Korzystaj z doswradczema luzdolmen mnych ludzi

Staraj Się dobrze zrozumlec kierunki działan I procedury

Nie obawiaj Się podejmować ryzyka

Ucz Się dzralac jak naj lepiej W ramach srodkow posiadanych do dyspozycji

Podejrnuj szybkie ale przemysłane decyzje

Nie obawiaj Się PiZYjąĆ odpowiedzialnośct za decyzje

Wykorzystuj efektywnie SWOjczas

Staraj Się dostosowac do nowych warunków

Panuj nad sobą

Staraj Się nuec poczucie humoru

Sporządzaj notatki, korzystaj z posiadanych mforrnacji

Wyznaczaj osobiste cele I dąz do Ich osrągruęcra

We właściwy sposób wykorzystuj duchowe dary
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STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE

Dawaj Jasne instrukcje

Wyjasnn, dlaczego należy postępowac tak, a nie inaczej

Wyjasrnj znaczenie kazdego zadania

Zachęcaj ludzi, by dawali z siebie wszystko Idoskonalili swoje urmejęrności

Okazuj szacunek wszystkim pracownikom

Kiedy to tylko rnożhwe, korzystaj z sugestu pracowników

Pornagaj Innym w wyznaczautu celów Iosiągaruu Ich

Dostrzegaj dobrą pl acę I okazuj uznanie za mą

Ucz Się oceniać w konstruktywny, pouczający sposób

DZIel SIę mformacjarru

Zachęcaj do pracy zespołowej Ido współpracy, a nie do mezdrowego współ
zawodructwa

Przyjmuj krytykę I obwrmarue, kiedy są własciwe

Szanuj UCZUCiamnych, nigdy nie wprowadzaj Innych publicznie w zak/opo-
tame

Zwracaj uwagę na samotnych mesmiałych ludzi

Miej wobec ludzi wysokie oczekiwania oraz zaufanie

Kiedy to tylko możliwe, bądz dla mnych pizykładem

Słuchaj I właściwre reaguj

POROZUMIEWANIE SIĘ

Wyjaśnij wszystko zrozumiale I pozwalaj Innym na zadawanie pytan

Pokazuj Iprzedstawiaj sprawy obrazowo, kiedy to tylko mozhwe Iwłaściwe

Odpowiadaj na pytania Co? Kiedy? Gdzie? Kto? Jak I dlaczego?

Zachęcaj Innych do wypowiadania Się

Upewniaj SIę, czy zostałeś zrozumiany

Wyjaśnia] zmiany przed Ich dokonaniem

Wyjaśniaj deCYZJe, które podjęli mrn I nad którymi nie masz kontroli
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Podawąj motywacje wszystkich kierunków działarua I procedur
Informuj zwierzchnika, działaj włascrwyrm drogami

Ustal cel dla wszystkiego, co chcesz wykonać

Składaj sprawozdania z postępow
Nie polegaj tylko na biuletynach I notatkach

Słuchaj U\\ ażme skarg I sugestu
Uzywaj zrozumiałego dla grupy języka I przykładow

Ucz Się prowadzenia intensywnych I efektywnych zebran

NADZÓR ZADANIA

Korzystaj z mformacji, rozkładów zajęc, kalendarzy
Ucz SIę rozporządzać czasem I ustalać priorytety
Przewiduj koszty oraz potrzeby materiałowe I kadrowe
Wybieraj I szkól pracowników

Wyznaczaj konkretne zadania
Ustalaj cele I wyznaczaj normy

Prowadz dokładne notatki
Przekazuj odpowredzialnośc Ikontrolę

Stawiaj realistyczne wymagania

Rozporządzaj ludzrru, czasem matenalami miejscami l metodami, aby
osiągnąć cele

Ułóż plan dokonywania ocen oraz ustalen

KIEROWANIE GRUPĄ

Przygotowame

Uczestników przez zawiadorruerue ich o czasre, miejscu, temacie lub celu ze-
brania

Miejsca zebrania odpowredmej przestrzeni rmejsc do Siedzenia, oświetle
Ola I ogrzewania

Porządku zebrania
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Informacji, faktow do dyskusji, danych
Materiałów, notesow, pomocy wizualnych

Planów stworzerua przyjacielskiej atmosfery
Planów zajęć w sferze duchowej

Uczestników w sensie poinformowarua Ich o procedurach

Prowadzenie zebr anta

Chwila otwarcia powinna byc dobrze pr zygotowana

Uczestników powinno Się zamtei esowac l zaangazowac

Wszyscy powinrn rozumieć cel zebrania oraz tematy lub sprawy ktore mają
być dyskutowane

Zebranie należy rozpocząć I skonczyc punkrualrue.jesh nie istrueją szczegol
ne okohczności

Uczestnikow powinno Się zachęcac do swobodnego udziału w dyskusjach

Nalezy dopilnowac aby dyskusje były na temat
Uczestnicy powrum nueć wystarczającą ilośc czasu, zeby Się wypowredziec,
ale nie zajmować całego czasu

Nalezy dać okazję do zadawania pyran I wysuwania propOZYCJI
Kiedy to potrzebne nalezy dyskusję podsumowac
Nalezy podtrzymywac dobry humor I entuzjazm
Uczestnicy powmru odczuć ze docenia Się Ichuczestnictwo I ze zebranie by
lo owocne

Cena rezultatow

Czy wystąpiły jakies szczegolne pt oblerny? Co mozna z tym zrobie?
Czy jacyś członkowie grupy by" rueobecru?
Czy przeoczono jakres wazne aspekty tematu?

jakle są najbardziej pozytywne rezultaty zebrania?
Jakle wyciągruęto wnioski?

Co mozna było zrobie lepiej?

Notatki ze spotkam a przydatne w przygotowaniu następnego zebrania
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Uzupełnienie B - Rokłady zajęc

DZIENNY ROZKŁAD ZAJI;C

MOJ DZICNNY ROZKŁAD

Spotkania
Nazwisko Czas

Rozmowy telefoniczne

Nazwisko Numer

DATA _

Do zrobienia

Potrzebne materiały

MOJ DZIENNY ROZKŁAD

Spotkania
Nazwisko Czas

Rozmowy telefoniczne

Nazwisko Numer

DATA _

Do zrobienia

Potrzebne matenały
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PLANOWANIE CELOW

Cel o który SIę modluny I który planujemy to

PYTANIA POMOCNe w PLANOWANIU ZADANIA DO WYZNACZENIA

DLACZEGO TEN CEL JCST WALNY'
(Należy wpisać duchową motywację)

CO BĘDZIE WYMAGANC DO
OSIĄGNlr;CIA CClU'

l Ilu ludzi? l

2 Który program lub plan będzie wvkorzys 2
tany do ostągmęcm celu?

1 Ile potrzeba czasu?
1

4 lic ptcruędzy?
4

5 Jakie matenały narzędzia? ,
6 Jakie są ułarwrerua?

6

7 C7y potrzebne będzie szkolenie? 7
Jeślr ta" to jakte?

KOGO NALEZY ZAANGALOWAC
ABY OS/ĄGNĄt CEL?
(LIsta osób przywódców grup up )

K/r.DY Bl,DĄ WYKONANE WSZYST"-IE OBOWIĄlKJ?

KIEDY WIEMY ZE Cl:L ZOSTAL O~IĄGN/ĘTY?

CZY Jl:~1LSMY PRlYGOTOWANI BY ODN1ESL SUKCl:S

(FIzyczne potrzeby nauczyciele materiały przcstrzen up )

Z kstązkt Skuteczny Pastor
wydanet przez Zenasa Brekera
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PLANOWANIE ZEBRANIA

Nazwa komitetu lub grupy _
(LIStę obecnoser można sporządzrc na odwrocie )

Dala _ Przewodniczący _

SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW WYKONYWANEJ OBECNIE PRACY
(Czy praca Idzie zgodnie z planem? Czy są jakieś problemy")

Projekt Uwag.

PLANY NOWEJ PRACY Nazwa projektu _

Zadania do wykonama Wyznaczone osoby Planowana data

OCENA WYKONANEJ PRACY
(Jak zostala wykonana? CLYwykonano ją na czas? Jak można bylo ją uspraw-
nić")

Uwag.

INNE NOTATKI
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Dodatek C - Procedura parlamentarna

PIĘC PODSTAWOWYCH ZASAD PRAWA PARLAMENTARNEGO

I Uprzejmość I sprawiedhwosc dla wszystkich
2 Rozwazac jedną sprawę na raz
3 Mniejszość musi być wysłuchana
4 Wrększośc mUSIZWYCIężyĆ
5 Celem zasad Jest ulatwreme dzralarua, a nie utrudnrame go

PIĘC PODSTAWOWYCH ZASAD DYSKUSJI

Kazdy człowiek ma prawo wypowtedziec SIę raz w danej kwestu.jednakze jesh
me ma sprzeciwów, moze zabt ać głos dwa lub więcej razy

2 Nalezy unikać wyrmentama członków z nazwiska
3 Członkowie powmm zadawac pytania za pośrednictwem przewodniczącego
4 Członek który zgłasza wniosek ma przywilej otworzenia I zamkruęcia debaty
5 Przewodniczący musi pozostac neutralny Gdyby chciał SIę włączyć do dysku-

SjI, musi powołać wiceprzewodruczącego, żeby przewodruczył do czasu kiedy
zakonczy głosowanie nad rozpatI ywaną spt awą

PODSTA WOWE ZASADY GLOSOWANIA

Metody glosowania

Głosowanie listne Tak' lub Nie, gdy chcemy uzyskac zwykłą wrększosc
glosów
Głosowanie przez wstame .potwierdzające ' I negatywne gdy chcemy uzys
kac wrększosc kwalifikowaną, np większośc dwóch trzecich głosów

Podniesterne rąk za' I .pizeciw (dla małych grup)
Odczvtvwame hsty obecnoset sprawdzanie obecnoser I głosowanie
Tajne glosowanie zapewnia tąjnosc głosującemu preferowane przy wyborach
Sekretarz oddaje Jeden glos jesli przewiduje to regulamm
Pocztą lub przez pełnomocnika Jeśli przewrduje to regulamm
Za ogolną zgodą przy rutynowych decyzjach przewodniczący stwierdza .Jeś
11Ole ma żadnych sprzeciwów '
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2 Rodzaje glosowama

Wlększosc Jest to więcej nrz polowa oddanych glosow
Względna wtększosc to najwięcej oddanych glosow rnezalezrue od wrększosci
Dw te trzecie gloso w oznacza po prostu dwie trzecie glosow
Glosow ame patov e Jednakowa liczba głosów oddanych za I przeciw wrnos-
kOWI (W takim przypadku wniosek me przechodzi)

PRZEWODNICZĄCY
PI zewodruczący za rząd za dzralalnoścrą organizacyjną I przewodniczy wszyst-

klin zebraruom

Przewodn lezący unika słowa "Ja' 1mÓWI, Przewodniczący'
Przewodniczący me mowi .Wypowiadacie Się meprzeprsowo ', lecz ,WOlO

sek Jest meprzeptsowy ,
Przewodniczący orgaruzuje, deleguje, nadzoruje, ale nie ingeruje MUSI byc

zawsze bezstronny

Przewodniczący me powinien mowić Przecrwrucy rnowią, nie Zaparmę
taj członkowie mogą Się sprzeciwrac WIlIOS}...OWI. ale niekoniecznie muszą byc
przeciwnikanu

Przewodniczący musi pamiętać ze wszyscy członkowie mają prawo zadawac
mu pytania prosie o informacje, wycofywać własne wnioski jesh nie ma sprzeci
wów prosic o ponowne przehczerne głosów lub kwestionować kworum

Przewodniczący powinien na każde zebranie przygotować lego porządek
Powinien iownreż pr zyruesć ze sobą egzemplarze regulammu mfcrmator parla-
mentarny listę komitetów, zegarek kalendarz papier I pióro

PODSTAWOWY PORZĄDEK ZEBRANIA DLA PRZEWODNICZĄCYCH

Wezwanie do porzadku Uderzając raz młotkiem przewodniczący mówi Pro-
szę zebranych o CiSZę"

2 Modlitwa
3 Sprawdzenie kworum Regulamin powtmen określać wymaganą dla kworum

liczbę zebranych

4 Czytanie protokołu Sekretarz przeczyta teraz protokoł z ostatniego zebrania
(lub protokoły z ) Jeśli Jest Ich kilka, nalezy Je przeczytać W porządku chro-
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na logicznym Przewodniczący pyta Czy sąjakreś zastrzezema?" Jesli me ma,
dodaje ,PI otol ół zostaje przyjęty Jesli są poprawki mewi P, otokół zos
tal przyjęty z poprawkami

5 Korespondencja Przedstawrają sekretarz Aby oszczędzic czas, wnioski wno
szone w związku z korespondencją mozna rozpatrzyć od razu zarmast zajmo-
wac Się runu razem z nowymi sprawami

6 Finansowy Iaport skarbnika Nalezy go odczytać Przewodniczący rnowi Ra-
port skarbtuka będzie dołączony do akt"

7 Raporty innych urzędmkow (Zwykle składa SięJe tylko na rocznym zebraniu)

8 Raporty stałych kamilelaw Regulamm okresla koleJllOSĆkorrutetow Przewod
ruczący mówi po kazdym Iaporcie ,Raport będzie dołączony do akt

9 Raporty komuetow specjalnych
\0 Ntedokonczone sprawy (Zapamiętaj uzywasz okreslenia medokonczone '

a nie .stai e sprawy) Sekretarz podaje Je przewodniczącemu z poprzednich
protokolow

II Nowe sprawy Nowe sprawy wynikają z poprzednio rozpatrywanych lub pro
panowane są przez członków

12 Program Zaparrnętaj pr. ewodrnczący ole powieiza nikomu prowadzenia zeb-
Iarua, chociaż program moze przedsrawic osoba wskazana przez przewodni
czącego Przewodniczący przez cały czas zebrania trzyma młotek I utrzymuje
porządek

13 Ogłoszenia Przewodmczący zawsze ogłasza datę, czas I miejsce następnego
zebrania

14 Przewodruczący pozwala na ki otkie chwile wytchnienia
15 Zamkruęcte zebranta Jesh nie ma więcej spraw przewodniczący moze zakon-

czyc zebranie me prosząc o wniosek o zakonczerue obrad .Poruewaz me m,
JUZ zadnych spr aw do rozpatrzenia ogłaszam zamkrnęcre zebrania'

ROZPATRYWANIE GŁOWNEGO WNIOSKU

Zasady dla przewodniczącego

Jeden z czlonkow wstaje I zabter a glos Zwraca Siędo ciebie I podaje swoje naz
wisko Powrrnenes powtórzyć Jego nazwisko I skmąć na niego głową

2 Członek przedstawia sprawę Wnosi wmosek Inny członek mUSI go poprzec
Jesh nikt tego nie robi od razu pytasz "Czy ktos popiera wniosek? ' Jesh nikt
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nie popiera mo ń'ISZ .Poruewaz nikt nie poparł wniosku nie będzie on rozpa-
trywany przez zebranych' (Zaparmętaj, conąjrnruej dwóch członków musi po
przeć wrnosek I wyrazić chęć przedyskutowarua jakiejś kwestu ) Jeśli wiuosek
został prawidłowo złożony Ipoparty, mówisz , Zgłoszono wniosek (powtarzasz
Jego (Jeść) I go poparto Następnie pytasz "Czy ktoś ma w tej sprawie cos do
powiedzenia? Przewodruczący musi otworzyć dyskusję, ałe SIędo nie] me włą-
cza, Jeśli tymczasowo me przekaże przewodruczerua zebrania innej osobie

3 P, zewodmczqcy przeprowadza głosowanre Czekasz, al. dyskusja Się skonczy,
a następnie przeprowadzasz głosowanie, które możesz otworzyć takim stwrer-
dzeruern , Pomewaz dyskusja SIęzakonczyła sprawę poddaje SIępod głosowa-
me CI którzy są za mech powiedzą Tak" CI, którzy są przeciw, mech powie-
dzą "Nle' Wniosek przeszedł (lub me)

INNE UWAGI

Poprawki do wniosku

Wnoszerue poprawek Izmian do wruosku możhwe jest tylko wtedy, gdy główny
wniosek Jest rozpatrywany Nad poprawkami głosuje SIę przed głosowaniem nad
głównym wrnoskrem Do glownego wniosku można wprowadzac na raz tylko Jed-
ną podstawowa poprawkę IJedną drugorzędną wobec podstawowej
Sposoby wnos:ema poprawek I) Przez uzupełruerue (tylko na koncu) 2) skreśle
nie 3) wstawienie 4) skreślenie 1 wstawierue, l ") zastąprerue
Ulepszenie wniosku Jesh chcemy wniosek udoskonahc, a następnie wnieść po
prawki (jesh trzeba go Jeszcze przemyśleć) byc może powmruśmy skierować go
do komitetu lub odłozyc na następne zebranie

ObOWIązkI przewodmczącego

Do mego należy SIęzwracać Musi on rozpoznać członka, przyjąć Jego wruo-
sek, wysłuchac poparcia, stwrerdzic przyjęcie wniosku poddać go pod dyskusję,
pl zeprowadzrć głosowanie I ogłOSIĆwynik

ObOWIązkI I przywrleje
ObOWIązkI urzędników powiruen okreslać regulamm Pracę każdego korrute-

tu rówruez powinny w pisemnej formie okreslać stale zasady lub regulamm Urzęd-
nicy I przewodniczący muszą bez zwłoki przekazać wszystkie akta I mformacje
swoim zastępcom
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Dodatek D - Model przywództwa chrześcijańskiego

Współczucie Lk 631, Hbl 13 3, 1Pl 3 8,59 Gal6 1-2

Kompetencja 2Mo 35 366 Prz 12 27 22 29 31 10-31 2Tm 2 15 2Pt 1 5 10

OSIągaule celów Flp 3 14 Ef3 I 10 II 2Tm 3 10

M
I
Ł
O
S
C

rnądt osc
posługa
przewodnictwo

fNSTYTUCjON

Poczucre posłannictwa

Chrzescijanskt przywodca to osoba ktora stymuluje
1 rozwija zdolności innych ludzi l prowadzi Ich w osrągaruu

chrzescijansktch celow

c SJihe DavIS, 1979




