Ko jaunieši sagaida no Baznīcas?
Samuēla grupas jauniešu diskusijas rezultāti / 2017. gada Vasarassvētkos

Piecas jauniešu pamatvajadzības
Katru jaunieti raksturo viņa vajadzības, intereses, sapņi, vērtības, spēcīgās un vājās puses, kas
ietekmē viņa uzvedību. Lai arī jaunieši ir ļoti atšķirīgi kā personības, tomēr viņus visus raksturo
piecas pamatvajadzības.

Mīlestība un pieņemšana ir
pamatvajadzības personības
attīstībā. Mums ir nepieciešams
zināt, ka esam mīlēti un vajadzīgi,
neraugoties uz mūsu trūkumiem.

Vēlme piederēt grupai ir dabiska
vajadzība un palīdz veidot attiecības ar
citiem. Piederība grupai palīdz
nostiprināt pašvērtējumu un veicina
izaugsmi.

Mīlestība

Jauniešiem vajag un viņi
vēlas augt un piedzīvot
izaicinājumus. Viņiem ir
nepieciešamas jaunas un
dažādas pieredzes, kas
paplašina horizontus.

Piederība

Jauna
pieredze

Neatkarība

Sasniegumi

Jauniešiem ir nepieciešams zināt,
ka viņu pūles ir bijušas vērtīgas un
nozīmīgas, kā arī citu atzītas.

Vajadzība pēc
neatkarības no vecākiem ir
raksturīga iezīme veselīgai
pieaugšanai. Ar to ir saistīta
vēlēšanās pieņemt
patstāvīgus lēmumus.
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Jauniešu piedāvātās idejas:
kas ir nepieciešams jauniešiem Baznīcā?

JAUNA PIEREDZE SASNIEGUMI

NEATKARĪBA

PIEDERĪBA

RISINĀJUMI
Neformāla gaisotne

KONKRĒTĀS AKTIVITĀTES
- sporta pasākumi
- jauniešu kopienas / lūgšanu grupas / Bībeles, katehisma
studijas
- nometnes, svētceļojumi, Jauniešu dienas
- puišu / meiteņu grupas

Sadraudzība starp
draudzēm

- viesošanās, kopīgi pasākumi, slavēšana, sports

Iesaistīšana
kalpošanā

- pasākumu organizēšana, iesaistot jauniešus un viņu idejas
- jauniešu padome - pie draudzēm, diecēzē - ar regulārām
tikšanās reizēm
- atbildību uzticēšana (piem., Alfā)
- jaunu jauniešu iesaistīšana kalpošanā, turpinātāju
sagatavošana

Atbalsts no
draudzes
(priesteris, pieredzējuši
laji...)

- būt blakām, nevis "teikt priekšā, kā dzīvot"
- līderis no jauniešu vidus

Sava telpa

- vajadzīgie resursi

Iespējas mācīties un
apgūt jaunas
prasmes

- mākslas un mūzikas (piem., ģitārspēles) grupas, projektu
radošās nedēļas

Izaicinājumi

- pārgājieni, svētceļojumi, kas izaicina
- kalpošana ārpus draudzes: pansionāta, bērnunama
apciemojums

Informācijas
pieejamība

- internetā utml.
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MĪLESTĪBA

Garīgā vadība

- garīgā līdzgaitniecība
- palīdzība kopienu izvēlē, aicinājuma izzināšanā
- emocionālais atbalsts (dusmas, šaubas, nepārliecinātība par
sevi utml.), stiprinājums kārdinājumos

Autoritāte /
piemērs
Palīdzība ienākt
draudzē

- sajūta, ka esi gaidīts - "dežurants", kas sagaida, pavada :)
- kopīgas draudzes brokastis
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