
SKÚSENOSTI ERKÁROV S PRÁCOU S TÍNEDŽERMI 
 

● miesto - blízke mladým (napr. u nás fara, rodičia sa nemusia báť, kde posielajú svoje deti) 

● osoba - blízka mladým, ktorá ich pozve a príde s nimi (napr. ZOF z iných farností, ktorý 
prišiel so svojimi 2 mladými a bol tam) 

● otvorenosť - možnosť, aby si priviedli aj kamaráta 

● patricipatívnosť - zapájať mladých do organizácie a programu, osvedčené spoločné 
varenie 

● bez mobilov - predsavzatie nepoužívať mobilné telefóny celý čas a striktne na tom trvať, 
predstaviť to mladým ako výzvu už v pozvánke. Nie je to nutné, ale ponúkame to ako tip, 
ktorý sa nám veľmi osvedčil. 

● hosť - eRkár so zaujímavou a dlhoročnou eRko-skúsenosťou „mimo“ známych eRkárov pre 
mladých, skúsenosť, že eRko je širšia rodina ako len naša farnosť. 

● využitie vecí, ktoré v eRku už máme - Cesta eRkára, Svedčí Ti to! (hodnoty), workshopy, 
LUSK,... 

● túžba osobného stretnutia a prijatia v srdci každého mladého človeka. Treba k nej 
pristupovať s pokorou a úctou.  

● pozitívny výsledok i pre eRkostretká - okrem osobnej formácie pre nich samých prináša 
táto snaha časom ovocie aj pre ich službu deťom. (Napr. po absolvovaní niekoľkých 
víkendoviek v jednej farnosti vzišli 2 animátorky pravidelných stretiek a 9 koledníckych 
skupín. Ak by mal niekto kapacitu venovať sa im celoročne, verím, že by boli viac aktívni. 

● vývoj skupiny - aj táto skupina prechádza rôznymi fázami vývoja - na začiatku problém už 
len byť ticho počas modlitby, zhadzovanie masiek - treba si byť toho vedomý a pracovať 
s dynamikou skupiny, nebáť sa držať pravidlá. 

● sebavyjadrovanie - treba počítať s tým, že niektorí mladí v skupine vedia len veľmi ťažko 
odprezentovať svoje názory alebo nevedia vyjadriť správne to, čo myslia. Ukazuje sa nám, 
že nie sú zvyknutí vyjadrovať sa o sebe, ohodnotiť, aké majú vlastnosti, v čom sú dobrí/zlí… 
Treba to podporiť otvorenosťou, trpezlivosťou, prijatím a tvorivou aktivitou.  

● modlitba nahlas - tí, ktorí nie sú zvyknutí modliť sa nahlas v skupine môžu mať stres aj z 
toho, ak majú predriekať Zdravas počas desiatku ruženca a pomýliť sa alebo vynechať 
nejakú časť. Tiež je možné očakávať, že ak sa niekto počas modlitby pomýli, nastane 
chichotanie, ktoré neskončí, kým sa neskončí modlitba.  

● po víkendovke - Je potrebné, aby násťroční mali po akcií niekoho, kto ich bude podporovať 
a ťahať. Niekoho, koho rodičia poznajú a potom aj mladí idú s ním na rôzne akcie. Niekoho, 
kto ich bude aj potom podporovať a zapájať, aby neostalo len pri jednom nadšenom 
zážitku.  

(spísané na stretnutí programových koordinátorov eRka, 2017) 


