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 1. Etter å ha dekket presserende behov, kan du be medlemmet fullføre en plan for selvhjulpenhet. (Se Generell håndbok, 22.3.2 og 22.3.3.)
 2. Be om nødvendig en leder i Hjelpeforeningen, i eldstenes quorum eller omsorgssøster eller - bror om å hjelpe medlemmet med planen.
 3. Etter å ha gjennomgått medlemmets utfylte plan, fastslå, hvis aktuelt, hvilke behov Kirken kan dekke. (Se Generell håndbok, 22.4.)
Medlemsopplysninger
Medlemmets navn

Evaluer medlemmets behov og kartlegg hvilken hjelp som skal gis

Medlemmer som ikke er i stand til å dekke grunnleggende behov ved egen innsats, kan ha behov for hjelp fra utvidet familie, eller fra offentlige, 
kommunale eller Kirkens ressurser. Bruk tabellen nedenfor for å holde en opptegnelse over mottatt hjelp fra Kirken.
Dato Type hjelp (hvis aktuelt) Beløp eller varighet

28. juli Eksempel: Dagligvarer Eksempel: 2 uker

Biskopens veiledning til plan for selvhjulpenhet
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Biskopens veiledning til plan for selvhjulpenhet – fortsettelse

Medlemsopplysninger
Medlemmets navn

Følg opp medlemmets plan for selvhjulpenhet
 1. Møt medlemmet med jevne mellomrom for å gjennomgå planen for selvhjulpenhet og følge opp forpliktelser.
 2. Vurder å innby medlemmet til å delta i selvhjulpenhetsgrupper.

Dato Oppnådd fremgang Neste trinn

28. juli Eksempel: Vasket møtehuset. Ble med i selvhjulpenhetsgruppen 
“Utdannelse for bedre arbeid.” Eksempel: Fortsette i selvhjulpenhetsgruppen.

Merk: Fordi Kirken ikke ansetter medlemmet, unngå å notere fremgang som du ville gjort på en timeliste i et arbeidsforhold.


	members name: 
	Date 1: 
	Date 2: 
	Date 3: 
	Date 4: 
	Date 5: 
	Date 6: 
	Date 7: 
	Date 8: 
	Date 9: 
	Date 10: 
	Date 11: 
	Date 12: 
	Date 13: 
	Date 14: 
	Date 15: 
	Date 16: 
	Date 17: 
	Date 18: 
	Date 19: 
	Assistance 1: 
	Assistance 2: 
	Assistance 3: 
	Assistance 4: 
	Assistance 5: 
	Assistance 6: 
	Assistance 7: 
	Assistance 8: 
	Assistance 9: 
	Assistance 10: 
	Assistance 11: 
	Assistance 12: 
	Assistance 13: 
	Assistance 14: 
	Assistance 15: 
	Assistance 16: 
	Assistance 17: 
	Assistance 18: 
	Assistance 19: 
	Duration 1: 
	Duration 2: 
	Duration 3: 
	Duration 4: 
	Duration 5: 
	Duration 6: 
	Duration 7: 
	Duration 8: 
	Duration 9: 
	Duration 10: 
	Duration 11: 
	Duration 12: 
	Duration 13: 
	Duration 14: 
	Duration 15: 
	Duration 16: 
	Duration 17: 
	Duration 18: 
	Duration 19: 
	Date 21: 
	Date 22: 
	Date 23: 
	Date 24: 
	Date 25: 
	Date 26: 
	Date 27: 
	Date 28: 
	Date 29: 
	Date 30: 
	Date 31: 
	Progress 1: 
	Progress 2: 
	Progress 3: 
	Progress 4: 
	Progress 5: 
	Progress 6: 
	Progress 7: 
	Progress 8: 
	Progress 9: 
	Progress 10: 
	Progress 11: 
	Next step 1: 
	Next step 2: 
	Next step 3: 
	Next step 4: 
	Next step 5: 
	Next step 6: 
	Next step 7: 
	Next step 8: 
	Next step 9: 
	Next step 10: 
	Next step 11: 
	Member's name: 


