
Spotkanie Organizacyjne
Spotkanie 0

Wprowadzenie

Podstawowym celem spotkania organizacyjnego jest pomoc w rozpoczęciu
budowania bliskich relacji  między uczestnikami grupy, przedstawianie zasad
oraz wymagań.

Zacznij troszczyć się o uczestników od pierwszego spotkania.

Liderzy powinni zapoznać się z materiałami do prowadzenia rekolekcji oraz
mieć przygotowane następujące prezentacje:

1. Sekwencja do Ducha Świętego i Modlitwa Zarządcy (którymi będziemy
zaczynać i kończyć spotkania,  pierwsze spotkanie można zacząć modlitwą
Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo).

https://drive.google.com/file/d/1kSSzhX5DeijWJPUSOYuHYfX1BJRINRB-/vie
w?usp=sharing

2. Prezentacja ‘’Crown Zasady ‘’

https://docs.google.com/presentation/d/1gHdXFNz0S77aHa2gCf-nV4T-izwz
3xgZNSOiTOkYP98/edit?usp=sharing

Powyższe linki wymagają logowania na konto w domenie @dlarodziny.eu

Liderzy / Tutorzy powinni mieć również włączonego WhatsAppa lub inny
komunikator do komunikacji  między sobą.

Liderzy powinni zaznaczyć w systemie do obsługi kursu, obecność przy każdym z
uczestników.
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Plan zajęć
5 min 20:00 Rozpocznij modlitwą.

Uwaga: Pierwsze spotkanie możemy zacząć modlitwą, Ojcze Nasz
i  Zdrowaś Maryjo.
Sekwencja do Ducha Świętego (na kolanach od następnego
spotkania)

10 min 20:05 Liderzy, kilka słów o sobie: Miejsce zamieszkania, rodzina,
zawodowe  zajęcie, itp.
Można też dodać: Jak się stało, że zostałem liderem edukacji
finansowej  Crown i dlaczego prowadzę ten kurs.
Liderzy przedstawiają Prezesa Fundacji dla rodziny. Prezes mówi
kilka  słów o sobie, Fundacji dla Rodziny i jej wizji.

30 min 20:15 Uczestnicy, kilka słów o sobie:
Miejsce zamieszkania, rodzina, zawodowe zajęcie, powód brania
udziału w rekolekcjach / Twoje oczekiwania wobec rekolekcji.
(ważne, aby liderzy zrobili krótkie notatki o uczestnikach, można
też  zrobić zrzut ekranu, klawisz PrtSc następnie CtrlV)
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45 min 20:45 Prezentacja: Cel, zasady ogólne i zasady szczegółowe kursu.
(Liderzy mogą prowadzić omawianie na przemiennie np. po
jednej  stronie prezentacji).

Rekolekcje on-line „Finanse po Bożemu”  na podstawie kursu
finansowego CROWN, książki ‘’Twoje pieniądze  się liczą’’,
‘’Podręcznik uczestnika’’ oraz ‘’ Zeszyt zastosowań praktycznych‘’
mają imprimatur Kościoła katolickiego.

Korzyści jakie przynosi kurs:

● Pogłębienie więzi z Bogiem
● Poświęcenie większej ilości czasu na zgłębianie Słowa

Bożego - Większe oddanie modlitwie za innych
● Zmniejszenie stopnia zadłużenia
● Poprawienie umiejętności zarządzania finansami
● Zwiększenie oszczędności
● dzielenie się wspólnymi doświadczeniami,

zadawanie pytań - biorą w nich udział również
absolwenci

Dopowiedzenia:

● Rekolekcje Prowadzi Duch Święty, my jesteśmy tylko
narzędziami w  jego rękach

● Przeżywamy Chrystocentrycznie, Jezus Chrystus zajmuje
centralne  miejsce w historii zbawienia i w świecie

● Bóg będzie o nas walczył i nieprzyjaciel też
● Jak się da to zaprosić jeszcze współmałżonków, aby

dołączyli do kursu,  więcej pieniędzy i lepsze relacje
uboczne to efekt uboczny

Środowe spotkania, konsultacyjno-pogłębiające - godzina
21:00 (dodatkowe, darmowe, prezent fundacji dla
uczestników)  - omawianie zagadnień praktycznych
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15
min

21:30 Omówienie co należy zrobić na kolejne spotkanie.

Każdy temat jest realizowany jako:

1. Studium indywidualne i zadania finansowe – CODZIENNE –
ok. pół  godziny dziennie (zgodnie z Podręcznikiem
Uczestnika - każdy z małżonków ma  swój :-)

2. Modlitwa indywidualna i nauka cytatu z Pisma Świętego –
CODZIENNE

3. Refleksje autorów kursu Crown – lektura, raz w tygodniu,
pół  godziny.

4. Spotkanie w grupie on-line – raz w tygodniu 2 godziny

Głównie praca własna w domu, a na spotkaniu robimy
podsumowanie  Studium Indywidualne.

Można zachęcić do czytań z dnia:

- Niezbędnik katolika https://niezbednik.niedziela.pl/

- Modlitwa w drodze https://modlitwawdrodze.pl/home

- Mateusz.pl http://mateusz.pl/czytania/2021/

Od tej chwili zaczynamy zbierać paragony i rejestrować wydatki.
(W pierwszym mailu do uczestników prosiliśmy, aby to robili
wcześniej, kto jeszcze nie zaczął to musi zacząć teraz)

Modlitwa, pamiętamy o codziennej modlitwie w intencjach za
uczestników grupy. (Jest to bardzo bardzo, bardzo ważne!!!
Piszemy intencje i codziennie je zanosimy. Nie musimy
wszystkich czytać, choć wskazane, ale codzienna modlitwa,
chociaż 1 x Zdrowaś Mario. ... )

Przeczytaj książkę „Twoje pieniądze się liczą”. W swoim Zeszycie
zastosowań praktycznych przeczytaj Uwagi wstępne na temat
Rejestru wydatków i sprawdź swój System segregowania
dokumentów.
Zarejestruj się też na; https://crown.org.pl/ i pobierz formularze.
(Uwaga; zaloguj się na stronie cown.org.pl udostępnij swój ekran
i  pokaż uczestnikom jak to zrobić)

Poinformuj uczestników o stronie https://dlarodziny.eu/ i
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zakładce https://dlarodziny.eu/crown-zasoby-uczestnika/ na
której również będą  dodatkowe formularze do pobrania, np.
skrócona wersja budżetu  domowego, rejestr operacji kartą lub
gotówką)

Poinformuj uczestników o gwarancji zwrotu pieniędzy za kurs
jaką daje  Fundacja dla Rodziny tzn.
- jeśli ktoś zrezygnuje po spotkaniu organizacyjnym fundacja
zwraca  pieniądze
- jeśli ktoś przejdzie przez cały kurs, zrobi wszystkie zadania i
dojdzie do wniosku, że kurs nic nie wniósł w jego życie, fundacja
zwraca  pieniądze
- jeśli ktoś zrezygnuje w trakcie kuru, to może wziąć udział w
kolejnej  edycji za połowę ceny

Darmowa 1-godzinna konsultacja, dla każdego z uczestników
kursu.

Uczestnicy otrzymają maila po spotkaniu organizacyjnym z
przypomnieniem co należy zrobić.

15 min 21:40 Pytania uczestników

5 min 21:55 Zakończ modlitwą
Modlitwa Zarządcy
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Fundacja dla Rodziny - wizja
● Chcemy pomóc budować rodziny silne obecnością ojców i

małżonków.

● Chcemy przekonać ludzi, że można to zrobić, że
warto zawalczyć – i są na to sposoby.

● Wystarczy podjąć decyzję i być konsekwentnym.
To się opłaca.

● Wszystko da się zmienić, nie ma sytuacji bez wyjścia.

● W takim miejscu jakim jesteśmy, przy pomocy zasobów jakie
posiadamy, w czasie jaki został nam dany - zawsze coś da się
zrobić.
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