
Use este formulário para criar seu plano de autossuficiência. O bispo, o presidente de ramo, a presidente da Sociedade de Socorro, o presidente do 
quórum de élderes ou outros líderes podem ajudá- lo.
Informações sobre o membro
Nome

Passo 1: Quais são minhas necessidades?
Minhas necessidades imediatas podem incluir: alimento, roupas, cuidados médicos ou emocionais, ou moradia. Minhas necessidades a longo prazo podem incluir: 
uma formação educacional ou um emprego melhor. Descreva suas necessidades no espaço a seguir.

Passo 2: Qual é a minha renda e quais são as minhas despesas?

Renda mensal

Renda de todos os membros da família

Outras fontes de renda (família, outras)

Assistência do governo (financeira, alimentação, moradia, etc.)

Total

Despesas mensais

Dízimos e ofertas Pagamento de dívidas

Alimento Roupas

Moradia Eletricidade, combustível

Água
Outra (especifique)

Assistência médica
Outra (especifique)

Transporte
Outra (especifique)

Educação
Outra (especifique)

Total

Despesas que podem ser reduzidas ou eliminadas

Total

Obs.: A coleta e o compartilhamento de dados estão sujeitos às normas de privacidade de dados da Igreja, que podem ser visualizadas no site  
LDS.org/privacy.
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Passo 3: Que outros recursos estão disponíveis?
Recursos e habilidades pessoais

Ajuda e recursos disponíveis de membros da família (pais, filhos, irmãos e outras pessoas)

Recursos importantes da comunidade

Passo 4: Qual é meu plano pessoal ou familiar para me tornar mais autossuficiente?

Como parte de seu plano, pense na possibilidade de participar de um grupo de autossuficiência.

Recursos e habilidades necessários para me tornar autossuficiente Ações a serem tomadas Quando?

Passo 5: Que trabalho ou serviço farei em troca da ajuda que vou receber?
Ideias para compartilhar com o bispo ou com o presidente do ramo

Depois de conversar com o bispo ou com o presidente do ramo, descreva o trabalho ou o serviço que lhe foi designado

Compromisso
Assinatura do membro Data

Assinatura do cônjuge Data

Nome


