Доброволците на БХСС
Има много възможности за служение и ние искаме завършилите да служат по начини, които
ще помогнат да достигнем целите на движението и ще приложат на практика специфичните
дарби, таланти и способности на завършилите.
Вижте по-долу какви са възможностите за служение. Може би има нещо точно за вас!

Спешни Нужди
•
•

•

Уеб координатор – човек, който редовно ще обновява информацията на сайта на БХСС.
Това включва той/тя да се свързва със студентските групи в страната, както и с Екипа, за
да получава актуална информация и новини за предстоящи събития.
Координатор за молитвения бюлетин – човек, който веднъж месечно да изпраща
бюлетин до финансовите и молитвените партньори на БХСС (на български и на английски
език). Това включва да се свързва със студентските групи, за да получи информация за
Божията работа сред тях, както и да има способности да редактира и оформи материала.
Ментор и човек за контакт за Благоевград, Пловдив, Бургас и Русе – човек, който да се
среща със студентските лидери там за менторство и насърчение. Човек, който да помага
на студентските групи да развиват живота си и да е на разположение за обратна връзка и
насоки.

Други нужди и възможности.
•
•
•
•

•
•

Ментори и хора за контакт – Хора, които да се срещат със студентските лидери (или
някои от студентите) в градовете, където съществува студентска група в момента и да
помагат на групата да расте, да са на разположение за обратна връзка и насоки.
Пионери – Хора, които да помогнат да се започне студентска група и да се развие
студентска работа в градове, където в момента няма студентска група.
Организатори на молитва – Хора, които да помагат да се води студентската общност в
молитва един за друг и за мисията.
Лидери и организатори на проекти – Хора, които да организират проекти за БХСС, което
включва социални проекти, евангелизационни възможности и дейности за изграждане на
общността.
Домакини и хора за създаване на атмосфера – Хора, които да отворят домовете си и да
създадат подходяща атмосфера за срещите на студентската група.
Други – Завършилите студенти може да помислят за още много начини, в които могат да
използват дарбите, талантите, образованието и ресурсите си, за да помогнат на
студентските групи да растат като мисионерски общности, които участват в мисията на

Бога.

Посвещение
Бихме искали опитността да си доброволец да носи не само плодове на мисионерското поле,
но също така да носи радост и растеж за самия доброволец. С тази цел ние се стараем да
създадем здравословна, забавна и благодатна среда за служение и растеж на всеки
доброволец.
Тъй като завършилите студенти служат по много начини според своите възможности,
БХСС ще направи следното посвещение към тях:
•

•

•

•
•

Всеки, който служи редовно, ще има човек за контакт, който е в състояние да помогне,
ако възникнат някакви въпроси, да изясни очакванията към определените задължения,
да осигури насърчение, обратна връзка и по възможност необходимите ресурси за
служението.
Посвещаваме се да помогнем на всеки човек, който служи редовно, да има яснота
относно какви са очакванията към него, свързани със служението: включително за какъв
период от време и в какво точно ще се изразява то. Към всеки доброволец се обръщаме с
молба да попълни формуляр за посвещение заедно с екипа на БХСС, за да се създаде
длъжност, която е най-добра и подходяща за него.
Посвещаваме се да дадем на доброволците свобода за идеи и действие. Човекът за
контакт може да даде предложения и препоръки за поетата задача, но тя си остава
задача на доброволеца. Искаме да дадем на всеки свобода да служи и води по начин,
който е най-естествен за него.
Завършилите студенти, които служат редовно, са поканени да участват в нашите
конференции и работни срещи.
Посвещаваме се да осигурим ресурсите, необходими за служението.

Бихме искали също така нашите доброволни сътрудници да се посветят на
следващото:
•
•

да се молят за служението на БХСС;
да изпълняват служението си с вярност за определения период от време
(обикновено една академична година).

