
MI A CARITAS JUNIOR és YOUNG CARITAS? 
 

Evangéliumi alapokra épülő gyermek- és ifjúsági mozgalom, jellemformáló és közösségteremtő erő 
karitatív céllal. 
Játékos, szórakoztató és jellemnevelő módon, korosztályos programokkal és faladatokkal, rendszeres 
csoportéletet élve, közösséggé formálódva teszik a jót és vesznek részt a foglalkozásokon. 
1.1.1. Irányítója: 

 - országos szinten: Egri Karitász Központ 
- működésben:az Egyházmegyei Karitász Központ  

 
1.1.2. A csapat  
1.1.2.1. lehet iskolai vagy plébániai,  
1.1.2.2. fenntartója: a helyi Plébánia és iskola,  
1.1.2.3. csapatot alkotva élik a közösségi életet. 

 
1.1.3. Caritas Junior/ Young Caritas-tag önkéntes jelentkezéssel lehet az a tanuló, aki:  

- elfogadja a Caritas Junior/ Young Caritas szabályait; 
  - rendszeresen és aktívan vesz részt a csapatban;  

- a próbarendszert  folyamatosan teljesíti; 
- avatással lesz Juniorrá. 

 
1.2. Nevelési cél: az evangéliumi felebaráti szeretetre való nevelés; a karitatív szellem őrzése és 

fejlesztése, toleranciára való nevelés közösségben, játékosan. 
 

1.3. Oktatási cél: elméleti és gyakorlati ismeretek 
1.3.1. a segítő szeretet elméleti ismeretei  
1.3.1.1. Története: Bibliában, Ősegyházban, Szentek 
1.3.1.2. Karitász története és jelene  
1.3.1.3. egyház- és magyarságismeret 
1.3.2. gyakorlati ismeretek 
1.3.2.1. segítés, jócselekedetek: 
1.3.2.1.1. - élménye, motivációja 
1.3.2.1.2. - a Karitász 7 súlyponti területén,   
1.3.2.1.3. - krízishelyzetben,  
1.3.2.1.4. - katasztrófánál,  
1.3.2.2. természetismeret és szeretete 
1.3.2.3. egészséges életmód és a mai veszélyei. 

 
1.4. Evangéliumi alapokra épülő 
1.4.1. Caritas a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete 
1.4.2. normáit a Szentírás és az Egyház katekizmusa 
1.4.3. erkölcsi elveit a Katolikus Egyház tanítása határozza meg 

 
1.5. gyermek - és ifjúsági mozgalom, 
1.5.1. 6-18 éves korig, 18 után felnőtt karitász tag 
1.5.2. szülői hozzájárulás szükséges 
1.5.3. tagja lehet nem katolikus és kereszteletlen gyermek is 

 
1.6. jellemformáló és közösségteremtő erő 
1.6.1. jellemformálás a cél 
1.6.2. a közösség a formálás helyszíne 
1.6.3. kreatív és hasznos időtöltésre odacsábítani 

 
1.7. karitatív céllal 
1.7.1. az ösztönös segítőkészség ébrentartása 
1.7.2. ennek visszaszerzése, önzetlenség 

Junior I. korcsoport: 6-10 év 
Junior II. korcsoport:11-14 év 
 

Young Caritas:14-18 év 
 

CSAPAT  ALAPÍTÁS 

1.Szándék jelzése az egri és egyházmegyei 

Karitász Központnak 

2.Csapatvezető és csoportvezetők 

felkészítése (KÉPZÉS) 

3.Foglalkozások anyagának az átadása 

4.Juniorok toborzása 

5.Első foglalkozások 

6.Próbarendszer 

7.Avatás 

 



1.7.3. fejlesztése élményadás által 
 

1.8. Játékos, szórakoztató és jellemnevelő módon, 
1.8.1. mindennek az alapja a játék 
1.8.2. közös élmények és öröm megtapasztalása 
1.8.3. tevékenységek sokszínűsége 

 
1.9. korosztályos programokkal és faladatokkal, 
1.9.1. a gyermek megnyerése korosztályának/életkorának megfelelő szinten 
1.9.2. Junior I. korcsoport: 6-10 év 
1.9.3. Junior II. korcsoport:11-14 év 
1.9.4. Young: 14-18 év 

 
1.10. rendszeres csoportéletet élve, közösséggé formálódva 
1.10.1. a csoport lehet osztályközösségi (1-4 alsó tagozatban bevált) 
1.10.2. a csoport lehet iskolai vagy iskolától független plébániai szintű 
1.10.3. különböző életkorú (figyelve a korosztályi sajátosságokra) 
1.10.4. korosztályos csoportoknak csapat találkozó 

 
1.11. teszik a jót  
1.11.1. karitatív jellegű cselekedetek 
1.11.2. jócselekedetek gyűjtése (egyénileg és közösségben) 
1.11.3. ennek összegyűjtése, kiállítása 
1.11.4. szorgalom elismerése 

 
1.12. és vesznek részt a foglalkozásokon 
1.12.1. legalább havonta 1alkamlommal, a tematikának megfelelően. 
1.12.2. alkalomtól függően (akciók) rendkívüli 

 
1.13. Irányítója  
1.13.1. az Egri Karitász Központ, 
1.13.1.1. Központilag készített éves terv és eseménynaptár 
1.13.1.2. Tudásanyag: életkornak megfelelő, de spirális felépítéssel 
1.13.1.3. kapcsolat a csapatok vezetőivel 
1.13.1.4. Elkészített anyag a gyerekeknek és a vezetőknek 
1.13.1.5. Próbarendszer 
1.13.1.6. Segítés a gyakorlatban: projektek alapján 

 
1.13.2. Egyházmegyei Karitász Központ 
1.13.2.1. Csapatok összefogása egyházmegyei szinten. 
1.13.2.2. csapatok nyilvántartása: kapcsolat a vezetőkkel 
1.13.2.3. csapatok életének felügyelete, segítése 
1.13.2.4. egyházmegyei programok 
1.13.2.5. egyházmegyei tábor, vetélkedők 

 
1.14. A csapat fenntartója  
1.14.1. lehet iskolai vagy plébániai, ,  
1.14.2. csapatot alkotva élik a közösségi életet. 
1.14.3. a Caritas Junior/Young élet élményszerűsége,  terjesztése 

 
1.15. Caritas Junior/ Young Caritas -tag önkéntes jelentkezéssel lehet az a tanuló, aki: 
1.15.1. alsó tagozatban osztályszinten is lehetnek tagok 
1.15.2. kamasz korban önkéntesség, ami ne zárja ki a toborzást 
1.15.3. kötelezni nem lehet 
1.15.4. szülői engedély, hozzájárulás szükséges 
1.15.5. ingyenes: nem jelenthet anyagi terhet a családnak 



 
1.16.  elfogadja a Caritas Junior/ Young Caritas szabályait;  
1.16.1. törvénymagyarázatokon értelmezni 
1.16.2. gyakorlati példákkal segíteni az elfogadást 
1.16.3. cél: tegye magáévá a szabályokat és élje meg 

 
1.17.  rendszeresen és aktívan vesz részt a csapatban;  
1.17.1. Rendszeres: minden gyűlésen részt vesz, hiányzása igazolt 
1.17.2. bekapcsolódik, nem passzív 
1.17.3. nem 50 órás közösségi szolgálat 
1.17.4. a Young munkája 50 órásba is beszámítható 

 
1.18.  a próbarendszert  folyamatosan teljesíti;  
1.18.1. a próbarendszer célja az elért eredmények elismerése és a tudásban való előrehaladás 
1.18.2. Próbarendszer állomásai: 
1.18.2.1. SZT. TARZÍCIUSZ:  
1.18.2.1.1. elmélet: a szent élete; liturgia megismerése 
1.18.2.1.2. gyakorlat:liturgia+jócselekedet ( ministrál, felolvas + jócselekedet, 3 hónap) 
1.18.2.2. SZT. LŐRINC: 
1.18.2.2.1. elmélet:a szent élete;  adománygyűjtés, adományok megismerése 
1.18.2.2.2. gyakorlat: adománygyűjtés karitatív programban való részvétel 
1.18.2.3. Szt. MIKLÓS: 
1.18.2.3.1. elmélet:a szent élete; gyermekeken való segítés módozatai 
1.18.2.3.2. gyakorlat:  gyermekek segítésében való részvétel – Legyél te is Mikulás! 
1.18.2.4. SZT. ERZSÉBET: 
1.18.2.4.1. elmélet:a szent élete, élelmiszeradományok szabályai 
1.18.2.4.2. gyakorlat: élelmiszergyűjtésben való részvétel 
1.18.2.5. Szt. TERÉZ ANYA:  
1.18.2.5.1. elmélet: a szent élete;az idős kor sajátosságainak megismerése 
1.18.2.5.2. gyakorlat: idősek látogatása, segítése 
1.18.2.6. Assisi Szt Ferenc: 
1.18.2.6.1. elmélet: a szent élete; a természet szeretetének motivációi 
1.18.2.6.2. gyakorlat: természetvédelem, szemétgyűjtési akció 
1.18.2.7. Boldog Apor Vilmos: 
1.18.2.7.1. elmélet: a szent élete; gyengék védelmezésének motivációja 
1.18.2.7.2. gyakorlat: kisebbek segítése, programban való részvétel 

 
1.19. Avatással lesz Juniorra:  
1.19.1. pl. Szent Erzsébet ünnepén. 
1.19.2.  Junior/Young jelvény átadásával 
1.19.3. Ígéretet tesz: 
1.19.3.1. Én…….ígérem, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy Hazámnak,  Egyházamnak 

hűséges gyermeke legyek és Árpád-házi Szent Erzsébet példáját követve segítsem az 
embereket. Igyekszem jó példát mutatva Isten szeretetét közvetíteni ott, ahol élek. 

 
 
 

2. Nevelési cél: A velünk születetett segítő szeretet megőrzése 
2.1.0. A tudatos karitatív érzék fejlesztése: 
2.1.1. A jócselekedet utáni jó érzés felébresztése: élményadás. 
2.1.2. A tudatos karitatív érzék fejlesztése   
2.1.3.  Önzetlen segítőkészség gyakorlati megnyilvánulása 
2.1.4.  Tudatos segítségnyújtásra motiválás 
2.1.5. Az emberi méltóság tisztelete iránti tudatosság. 

 
2.2. Antiszociális jelenségek leküzdése 
2.2.0. Bőre alatt minden ember ugyanolyan színű 



2.2.1. Megbélyegzés hajlamáról és gyakorlati megnyilvánulásáról való beszélgetés  
2.2.2. Tolerancia, mások elfogadása 
2.2.3. Társadalmi rétegződés, megbélyegzés helyzete 
2.2.4. Erkölcsileg helyes magatartás megismerése és elsajátítása:- Isten előtt minden ember egyforma 

értékű. 
2.2.5. Mi az előítélet, annak kialakulása. 
2.2.6. Előítélet leküzdése gyakorlatban 

 
2.3. Hogyan kell jól segíteni? (gyakorlati ismeretek) 
2.3.0. Mi a jó cselekedet? 
2.3.0.1. – mi a motiváció? Miért tegyünk jócselekedeteket? 
2.3.0.2. – irgalmasság testi és lelki cselekedeti 
2.3.0.3. – nem csupán az a  fontos, hogy mivel segítünk, hanem az is, hogy azt hogyan tesszük 
2.3.1. tudatosítani  elvben és példákkal 
2.3.1.1. – melyik rászorulónak, milyen módon kell segíteni? 
2.3.1.2. –visszaélések elkerülése: kihasználás, élősködés 
2.3.1.3. – lehet a segítség rossz is? 
2.3.1.4. – a rászoruló személyiségi jogainak tiszteletbentartása 
2.3.2. Szentírási példák és azok megismerése, értelmezése (beszélgetés) 
2.3.3. a dicsekvés kísértése 
2.3.4. A jóról való híradás: legyen ragadós a példánk. 
2.3.5. Isten megjutalmazza azt, aki jót tesz! Hogyan (eufória, jóérzés, boldogság-bonbon) 

 
2.4. Isten-, ember-,  és hazaszeretet 
2.4.0. Melyik mit jelent? 
2.4.1. -Isten: szeret bennünket! A világot jónak teremtette! A rossz az emberek önzésének, irigységének, 

gonoszkodásának az eredménye!  
2.4.2. -Ember: Feladatunk: tegyük újra jóvá a világot: kezdjük magunkon, környezetünkkel! „Add tovább a jót” 

mozgalom. (film) 
2.4.3. -Haza: Mit jelent ez a szó? Mit ad neked a hazád és te mivel tartozol neki? Nemzeti jelképeink 

ismerése, jelentése. Hol élnek még magyarok? 
 

2.5.  Egészséges életmódra nevelés:   
2.5.0. -Tested a Szentlélek temploma. Szent Ferenc „szamár testvérnek” nevezi, ami olykor megmakacsolja 

magát: nekünk kell irányítani és gondoskodni róla. -Irányítani: uralkodni kell rajta, ösztöneidnek 
parancsolni, (Ki a főnök? Ki irányít? Te, vagy a tested?) 

2.5.1. -Egészséges életmód: étkezés, testmozgás, pihenés. Káros szenvedélyek:-„minden jó, de nem minden 
használ nekem”. Mi az ami káros és a társaid használják és csábít téged is? 
 

2.6. Természetismeret és szeretet: A természetet Istentől kaptuk ajándékba úgy, hogy 

továbbadhassuk másoknak is. 
2.6.0. -Természetvédelem: mi káros a természetre? Mit tehetek én a természetért (pl.szelektív 

hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, stb) 
2.6.1. -Ismerd meg a természetet: állatokat, növényeket.  
2.6.2. -Ápold:tisztaság, nagytakarítások tavasszal, ősszel. 
2.6.3. -Őrizd: ne szemetelj, szemétgyűjtés.   
2.6.4. -Gondozd: növények ápolása (otthon, iskolában, természetben) megtanulni; állatok gondozása: téli 

madáretetés. 
 

 
 

3. OKTATÁSI CÉL 
Elméleti és gyakorlati ismeretek: 

1. A Karitászról 

2. A segítésről  

3. A másik ember elfogadásáról 

4. Praktikus ismeretekről 

5. Játékról és vidámságról 

6. Hazaszeretetről 



4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS  

YOUNG-JUNIOR 

-CSOPORT, CSAPAT 

-RÉGIÓ 

-EGYHÁZMEGYE 

-ORSZÁGOS KOORDINÁLÁS  

 

ÉLETKOR 

6-14. év: CARITAS JUNIOR 

14-18.év: YOUNG CARITAS 

 

Csapat alapítás 

1.Szándék jelzése az egri és egyházmegyei Karitász Központnak 

2.Csapatvezető és csoportvezetők felkészítése 

3.Foglalkozások anyagának az átadása 

4.Juniorok toborzása 

5.Első foglalkozások 

6.Próbarendszer 

7.Avatás  

 

 

5. FOGLALKOZÁSOK MENETE 

5.1. – Ima 

5.2. - Beszámoló a kapott feladatokról- értékelés 

5.3. - Törvénymagyarázat: példákkal 

5.4. – Ének 

5.5. - Bibliai történet (karitatív) 

5.6. – Játék 

5.7. - Gyakorlati ismeretek közül az aktuális 

5.8. - „Jót tenni jó” feladat 

5.9. – Ének 

5.10. – Ima 

 

6. LELKI ÉLET, LELKI PROGRAMOK 

6.1.0. A lelki program élményszerű és céltudatos legyen 

6.1.1. Korosztályos metodikájú felvezetés 

6.1.2. Közösségi és egyéni egyaránt 

6.1.3. Liturgikus időknek, akcióknak megfelelő: éves megtervezés 

6.1.4. A gyerekek ne passzív, hanem aktív résztvevői legyenek 

6.1.5. Gyerekek is felkészülhetnek 

 

6.2. Eszközei 

6.2.0. Biblia 

6.2.1. Szentek élete 

6.2.2. lelki olvasmányok 

6.2.3. Filmek 

6.2.4. Kreatív foglalkozással egybekötve 

 

6.3. Módszertana 

6.3.0. Téma felvetése 

6.3.1. Mit tanít az Egyház? 

6.3.2. Mit jelent neked? 

6.3.3. Mi a célja? 

6.3.4. Mire tanít? 



6.3.5. Hogyan valósítjuk meg az életünkben? 

 

6.4. Fontos támpontjai 

6.4.0. Szentmise 

6.4.0.1.1. megismerése 

6.4.0.1.2. élményszerűsége 

6.4.0.1.3. bekapcsolódás: ministrálás, felolvasás 

6.4.0.1.4. szentséghez járulás 

6.4.1. Szentségek, szentelmények: egyházközségben 

6.4.1.1. Bűnbánat szentsége 

6.4.1.1.1. alkalmai: venisancte, advent, nagyböjt, tedeum 

6.4.1.1.2. közös felkészülés: bűnbánati liturgia 

6.4.1.2. Adventi gyertyagyújtás, házszentelés, Balázs-áldás, hamvazás,keresztút, barkaszentelés, 

búzaszentelés, kenyérszentelés, mindenszentek 

 

6.4.2. Lelki nap 

6.4.2.1. külön  csapatnak 

6.4.2.2. elmélkedés elsajátítása, saját füzet 

6.4.2.3. élményszerű, változatos 

 

6.4.3. Imák 

6.4.3.1. Közösségi 

6.4.3.2. egyéni, otthoni 

6.4.3.3. saját imáknak imafüzet 

6.4.3.4. élményszerű 

 

6.4.4. Kreatív eszközök, kézműves tárgyak készítése (veszpremhittan.hu) 

6.4.4.1. Október: rózsafüzér tized karkötő 

6.4.4.2. Advent: koszorú készítés; kalendárium; jócselekedet dobókocka, színező, zsinór 

6.4.4.3. Nagyböjt: töviskoszorú kivirágzása (jócselekedetek); keresztúti színező;  Nagyböjti 

erénygyakorlatok; nagyböjti naptár; húsvéti gyertyatartók készítése (énekes); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. JELKÉPEK, LOGÓK 
7.1. CARITAS -Karitász logó: 

7.1.0. Lorenz Wethmann atya készítette: 

7.1.1. „Jézus szíve, a szeretettől lángoló szív” 

7.1.2. „lángoló kereszt” a szeretettől lángoló kereszt 

7.1.3. A CARITAS jelképe lett ennek a gondolata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. CARITAS JUNOIR 

7.3. saját, magyar logó 

7.3.0. Stift Zoltán „Angelico” atya grafikája 

7.4. Jelentése: 

7.4.0. Az angyalok vezetnek a jóban! 

 

 

 

 

 

7.5. YOUNG CARITAS  

7.5.0. nemzetközi logó 

7.5.1. az Y és a C összeolvadása felirattal 

7.5.2. szerzőjét nem ismerjük 

7.5.3. interneten több honlap is található 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. TÖRVÉNY és MAGYARÁZATA  

 

A Caritas Junior/ Young Caritas:  

8.1. I. Szereti Istent, embertársait és a hazáját, hűséges az egyházához. 

8.2. II. Nyitott szívű: segíti és elfogadja az embereket bőrszínre való tekintet nélkül. 

8.3. III. Becsületes, őszinte és mindig igazat mond. 

8.4. IV. Segítőkész: nem a maga javát keresi, és nem kérkedik a jóval. 

8.5. V. Védi és tiszteli az életet, testben és lélekben tiszta 

8.6. VI. Szereti a természetet és jó az állatokhoz. 

8.7. VII. Türelmes, jóságos, nem féltékeny és nem kevély. 

8.8. VIII. Nem haragszik, a rosszat nem rója fel és könnyen megbocsájt. 

8.9. IX. A jóért mindent elvisel, örömét az igazság győzelmében leli. 

8.10. X. Igyekszik jó példát mutatva Isten szeretetét közvetíteni a világban. 

 

 

8.11. A TÖRVÉNYMAGYARÁZAT METODOLÓGIÁJA 

8.11.0. Szöveg, szavak értelmezése. 

8.11.1. Motiváció: mit üzen, miben segít? 

8.11.2. Pozitív és negatív példák megbeszélése. 

8.11.3. Gyakorlati megvalósítása: 

8.11.3.1. zsákutcás gyakorlat 

8.11.3.2. Behajtani tilos gyakorlat 

8.11.3.3. Kötelező haladási irány gyakorlat 

8.11.3.4. Mi a teendő, ha nem sikerült? 

 

 

 

 


