For á ia pre služ u v ró sky h ko u itá h

Plán stretnutí
Termín

Vodcovstvo

Rómske reálie

Duchovná téma

11.-12.09.
2017

Objav vodcovstvo

V čo je pro lé ?
(rodina, mentalita chudoby, kolektívnu
vlastníctvo...)

Kresťa ská ide tita
(kto som v Kristovi)
synovstvo

09.-10.10.
2017

Srd e slúžia eho
vodcu

Pokuše ia lídra
(peniaze, moc, sex...)

13.-14.11.
2017

Myseľ slúžia eho
vodcu

Duchovné pozadie
otvore osť a du hov o, via vrstvová
viera, prechodová viera, jednovrstvová
viera, okultizmus, zranenia,
e ej e osť, porov áva ie...
Od prvot ej ez rozširujú u sa po
prehlbujúcu sa sociálnu zmenu

11.-12.12.
2017

Návyky slúžia eho
vodcu

Horieť a evyhorieť

15.-16.01.
2018

Ruky slúžia eho
vodcu

12.-13.02.
2018

Byť príklado

Rómske návyky
vzťah k pe iazo , vzťah k majetku,
k že á , k práci, k času – ekonomický
yklus, voľ ý čas...
Postup é zapája ie do služ y (etapy
podľa du hov ej a so iál ej z e y, typy
služie – pomáhajúce, s ižšou a vyššou
pridanou hodnotou, sledovanie a znaky
etáp rastu, preskakovanie etáp, rozvoj
zruč ostí počas etáp
Rómovia a autority
(potreba vodcovstva pre Rómov, riziko
manipulácie, prijímanie rómskych lídrov)

12.-13.03.
2018

Spoloč é hľada ie
cesty (Komunikácia
v tí e, ako sa stať
šéfo svojho šéfa,
s hop osť počúvať
Zlaďova ie tí u
(potreba tímu,
a až e t

Rómska komunikácia
v rá i ko u ity, voči ostat ý , voči
Bohu, áz aková ko u iká ia, uhád i, čo
ti h e povedať, ha a, divadielka,
manipulácia)
Potreba tímu v rómskej misii
krízový a ažér, ró ski služo í i,
štruktúry v rómskej misii)

Vytrvalosť

Z o ňova ie ďalší h
služo é dary
v rómskej misii,
uvoľňova ie ľudí do
služ y, vytvára ie
priestoru pre služ u,
zabezpeče ie služ y
Ďalšie kroky

Vyrov ať sa s ...
so závisťou a s poslami zlých správ, ako
riešiť krízové situá ie a konflikty
v spoloče stve, postoj k ľuďo h, ktorí
rozbíjajú...)

09.-10.04.
2018
15.-15.05.
2018

11.-12.06.
2018

Spása a premena
z ýšľa ia

Stojte pevne
(duchovný boj, teritória...)

Vydávanie svedectva

Kultúra úcty

Hostia:
Mo s. Já Ba jak SJ., Mário To ášik, Já Bu , Pavol Strežo, Edo Filo, Braňo Škripek, Valika
Juríčková, Mila Záleha, Peter Lipták, Peter Horváth, Julo Slovák, Jozef Mihok, Peter Štupák...

