PROJEKT VZDELÁVANIA ANGAŽOVANÝCH LAIKOV
2013-2015

1- POPIS AKTUÁLNEJ SITUÁCIE
Vzdelávanie angažovaných laikov prebieha v Diecéznom centre 1. ročníkom,
kde sa veriaci z rôznych farností stretávajú raz v mesiaci a to v sobotu doobeda.
Program je zameraný na oboznámenia sa s históriou príchodu sv. Cyrila a Metoda na
naše územie. Doplňujúce prednášky k týmto témam sú z oblasti pastorálnej
a spirituálnej teológie. Je to spoločenstvo asi 40 aktívnych účastníkov prednášok.
2- SFORMULOVANIE VÍZIE
Víziou pre tento projekt by malo byť pokračovanie vzdelávania
angažovaných laikov ďalšími dvoma ročníkmi, s dôrazom na formáciu veriacich pre
ideu následného zorganizovania Evanjelizačných stretnutí vo farnostiach Žilinskej
diecézy so zainteresovaním týchto vyformovaných veriacich do procesu príprav.
Druhý ročník by bol zameraný na vzdelávanie a získanie vedomostí z oblasti :
Náuky Cirkvi, dejín Cirkvi a duchovného života. To by boli témy pre prednášky na
sobotné stretnutia, ktoré by boli obohatené o prácu v skupinkách so zdieľaním na
danú tému. Táto forma by nadväzovala na ďalší ročník, ktorý by bol skôr zameraný
konkrétne na rozvíjanie osobných daností každého pre nové formy evanjelizácie.
Tretí ročník by sa rozdelil do skupín so záujmovým okruhom o tieto tri hore
uvedené témy, a prednášky by sa organizovali v troch skupinách, v tom istom čase.
Táto forma by bola voľnejšia a zameraná na osobné zdieľanie a nadobúdanie
schopnosti hovoriť o téme, vytvoriť si svoj názor a obhájiť ho. Sú možné aj aktivity,
ktoré motivujú účastníkov pracovať aj v domácom prostredí na určitých úlohách.

3- POMENOVANIE NÁSTROJOV
Hlavná myšlienka projektu – formácia angažovaných laikov pre Evanjelizačný
program 2015- 2017, by sa organizovala v pokračovaní stretnutí 2.ročníkom
a následne 3. ročníkom raz za mesiac v sobotu v počte 8 stretnutí za rok (októbermáj) doobeda od 8.30- 13.00hod.

4-ČASOVÉ A VÝZNAMOVÉ ETAPY
2. ROČNÍK 2013-2014
3. ROČNÍK 2014-2015
EVANJELIZÁCIA 2015-2017

4-CELKOVÉ NÁKLADY
Celkové náklady na jedno stretnutie:
1.prednášajúci.............................................................30€ + doprava
2.prednášajúci.............................................................30€ + doprava
3.prednášajúci.............................................................30€ + doprava
organizačná zložka.....................................................80€
zabezpečenie občerstvenia......................................100€
zabezpečenie prípadných podkladov ....................20€
SPOLU:
290€
na 8 stretnutí .......................2.320€
pre 2 ročníky........................4.640€
+platba účastníkov 15€/osoba/rok

5-KONKRÉTNA ZODPOVEDNOSŤ
Zodpovednosť za :
- organizáciu stretnutia, vybavovanie kvalitných prednášajúcich, zabezpečenie
občerstvenia má ....................................................organizátor –manažér /prípadne tím
- kvalitu prednášok, výber tém............................prednášajúci
- osobnú formáciu a pravidelné účasti................účastník
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