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Suvokdami, kad mūsų vaikai yra ateities viltis,
Rytų Europos Krašto Bažnyčios vadovai
nori remti tėvelius, vykdančius šventą pareigą
mokyti savo vaikus Evangelijos, ir
padėti Pradinukų organizacijoms tapti vietomis,
kur vaikai yra „Viešpaties mokomi“.

TIKSLAI
1. PADĖTI PRADINUKŲ ORGANIZACIJOMS MOKYTI VAIKUS
EVANGELIJOS MEILĖS IR DŽIAUGSMO ATMOSFEROJE
Evangelijos mokymo medžiaga
Peržiūrėti visą Bažnyčios medžiagą, kad užtikrintume, jog turime visą mūsų Krašto kalbomis išleistą
Pradinukų medžiagą.
Parūpinti Bendravimo valandėlių planą visomis savo Krašto kalbomis.

Pasiruošimas ir mokymas
Naudotis Krašto Pradinukų knygele ir Sunday Primary vaizdo medžiaga, esančia
www.lds.org Primary Leadership Training Library, kaip paprastu Evangelijos mokančios Pradinukų
organizacijos pavyzdžiu.
Mokymo susirinkimuose išdalinti ir parodyti Pradinukų vaizdo medžiagą Ateik ir sek paskui mane.

Muzika
Pradinukų muzikos išteklius padaryti pasiekiamus visomis mūsų krašto kalbomis.
Įrašyti CD ir skaitmeninius pradinukų muzikos, įdainuotos mūsų Krašto kalbomis, failus.
Suindeksuoti Bažnyčios pradinukų muzikos CD, kad atitiktų dainelių knygas mūsų Krašto kalbomis.
Parengti Vaikiškų dainelių knygos papildymą, kuriame būtų muzika, skirta Pradinukų pasirodymams
sakramento susirinkime.

Pradinukų pasirodymas sakramento susirinkime
Padėti Pradinukų organizacijoms parengti sakramento susirinkimui skirtus Pradinukų pasirodymus,
kurie palaimins vaikus, kai šie savo liudijimais dalinsis žodžiais ir dainomis.

2. REMTI GIMDYTOJŲ PASTANGAS NAMUOSE MOKYTI SAVO
VAIKUS EVANGELIJOS
Mokyti gimdytojus apie Šeimos namų vakarą ir skatinti juos naudotis internete esančiomis jam skirtomis
idėjomis ir medžiaga.
Skatinti naudoti CD ir padėti kiekvienai šeimai turėti priėjimą prie Pradinukų muzikos internete.
Ieškoti galimybės kiekvienuose namuose turėti po Evangelijos paveikslų knygą.
Ieškoti galimybės išspausdinti Raštų pasakojimų knygas vaikams.
Ieškoti galimybės išspausdinti paveikslus su pasakojimais iš Evangelijos paveikslų knygos.

3. PAKELTI SAKRAMENTO SUSIRINKIMŲ DVASINGUMĄ
PADEDANT VAIKAMS TAPTI PAGARBESNIEMS
Prašyti kalbėti apie pagarbumą sakramento susirinkimuose.

Paruošti pamokas apie pagarbumo svarbą, kurios būtų pravestos namuose ir Pradinukų organizacijoje.
Mūsų skyrių pastatuose parūpinti medžiagos, kuri padėtų sakramento susirinkimo metu vaikų dėmesį
sutelkti į Gelbėtoją, pavyzdžiui, Evangelijos paveikslų knygų ir žaidimų Bažnyčios tematika.

RYTŲ EUROPOS KRAŠTO
PRADINUKŲ ORGANIZACIJOS INICIATYVOS
ĮGYVENDINIMO PLANAS
Rytų Europos Krašto (REK) Pradinukų organizacijos iniciatyvos įgyvendinimas bus daugialypis.
Jame dalyvaus Krašto prezidentūros nariai ir jų žmonos, misijų prezidentai ir jų žmonos,
kunigystės ir pagalbinių organizacijų vadovai ir vyresnio amžiaus misionieriai.

Iniciatyvos veiklos yra suplanuotos kaip tikslai ir yra tokios:
Pradinukų vadovų ir mokytojų mokymas bei lavinimas,
Pradinukų mokomosios medžiagos ir muzikos išteklių vertimas bei pritaikymas REK kalboms ir
medžiagos bei išteklių išplatinimas Pradinukų organizacijoms ir šeimoms.

Krašto prezidentūra
Pradinukų iniciatyvai skirti pirmaeilį dėmesį svarbiausiuose susirinkimuose su kunigystę turinčiais
vadovais.
Krašto tarybos susirinkime skirti laiko Pradinukų organizacijos ir ankstyvo Evangelijos mokymo
svarbos aptarimui norint paremti šeimas, mokančias Evangelijos savo vaikus.
Kviesti Krašto prezidentūros narių žmonas, kuolo ir apygardos Pradinukų organizacijų vadoves
dalyvauti Krašto tarybos susirinkimuose.
Lankant misijas, apygardas ir kuolus, Pradinukų organizacijos mokymui skirti pirmaeilį dėmesį.

Krašto prezidentūros narių žmonos
Su kuolo ir apygardos pagalbinių organizacijų vadovėmis ir misijų prezidentų žmonomis stengtis
nustatyti poreikius ir galimus sprendimus.
Lankyti Pradinukų organizacijas ir šeimas su Pradinukų amžiaus vaikais, kai jos keliaus mokyti ir
mokytis.
Su kuolų ir apygardų vadovų bei misijų prezidentų žmonomis dalyvauti mokant Pradinukų vadoves.

Misijų prezidentai
Pradinukų iniciatyvai skirti pirmaeilį dėmesį ir pravesti mokymą apygardų prezidentūroms ir
vietiniams kunigystę turintiems vadovams.
Paprašyti, kad vyresnio amžiaus misionieriai tarnaudami sekmadienį Pradinukų iniciatyvai skirtų
pirmaeilį dėmesį.
Kur galima, Pradinukų organizacijai padėti kviestis vyresniuosius ir seseris.

Misijų prezidentų žmonos
Su apygardomis susitarti dėl apygardų, apylinkių ir skyrių Pradinukų organizacijų prezidentūrų
mokymo.
Paprašyti vyresnio amžiaus misionieres padėti, o tada mokyti jas, kad tarnaudamos apylinkėse ir
skyriuose pirmaeilį dėmesį skirtų Evangelijos mokančių Pradinukų organizacijų įkūrimui ir
Evangelijos mokymo šeimose rėmimui.
Jų vyrus skatinti, kad susirinkimuose ir lankydami skyrius pirmaeilį dėmesį skirtų Pradinukų
organizacijai.
Užtikrinti, kad visi skyriai ir grupės turėtų būtiną Pradinukų medžiagą ir išteklius.

Kuolų ir apygardų prezidentai bei kuolų ir apygardų pagalbinių organizacijų vadovai
Susirinkimuose su vietiniais kunigystės ir pagalbinių organizacijų vadovais Pradinukų organizacijos
iniciatyvai skirti pirmaeilį dėmesį.
Mokyti ir remti apygardos ir skyrių kunigystės bei Pradinukų organizacijos vadovus, muzikos vadovus
ir mokytojus.

Užtikrinti, kad visos apylinkės ir skyriai turėtų būtiną Pradinukų medžiagą ir išteklius.

Krašto biuras
Padėti misijų prezidentų žmonoms gauti būtiną Pradinukų medžiagą.
Turėti atnaujintą informaciją apie galimus gauti ir reikalingus Pradinukų išteklius visomis Krašto
kalbomis.
Išversti, išleisti, išspausdinti ir išplatinti apylinkėms ir skyriams Pradinukų išteklius visomis Krašto
kalbomis.
Pradinukų iniciatyvai skirti pirmaeilį dėmesį skirstant biudžetą ir laiką. Sukurti prieinamus išteklius
internete.

Vyresnio amžiaus misionieriai
Tarnaudami apylinkėse ir skyriuose pirmaeilį dėmesį turi skirti Evangelijos mokančių Pradinukų
organizacijų įkūrimui ir Evangelijos mokymo šeimose rėmimui.
Informuoti misijos prezidentus apie Pradinukų pasiekimus ir poreikius skyriuose ir šeimose.

