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Miért jön létre egy JOC csoport?
Amikor
a
fiatalok
összejönnek,
beszélgetnek, cigiznek, fociznak, buliznak... Ezek
nagyon fontos találkozók . A JOC csoportba azért
jönnek össze a fiatalok, hogy az életükről
beszéljenek. Ennek célja, hogy megváltoztassák
az életüket, vagy jobbá tegyék. Egy ilyen csoport
nem nagy létszámú, 3-6 fiatal optimális létszám,
hogy egymásra megfelelően tudjanak figyelni, közösen tudjanak dolgozni.
A fiatalok nem csak saját életükről beszélnek, hanem barátaik, ismerőseink, munkatársaink,
osztálytársaik életéről is. A JOC fiataljai fontosnak tartják, hogy jobban megismerjék a társaik
életét. Társaik gondjai, problémái, örömei megérintik a fiatalokat.
Így valósulhat meg a misszió, amit a JOC fiataljai visznek végbe a társadalomban. A társaik
élethelyzetéből kiindulva, látva milyen kérdések foglalkoztatják legjobban őket, a JOC csoport
fiataljai akciókampányokat szerveznek az adott témában. Ennek célja, hogy minél több fiatalt
megszólítsanak, és a beszélgetés során megvizsgálják, hogy ők mit élnek meg az adott problémával
kapcsolatban. Ezért az adott témában kérdőíveket készítenek, és kapcsolataikat felhasználva
információkat gyűjtenek, élethelyzeteket, élettörténeteket ismernek meg. Az eredményeket
összegyűjtve válnak a JOC fiataljai az Egyház számára nem annyira észrevehető, nem annyira
látható fiatalok hangjává.
2010-es kampányában a francia JOC 30 000 darab kérdőívet gyűjtött össze abban a
kampányban, amelynek témája a „Fiatalok jövője” volt. Egy ilyen nagy szám esetén a JOC már
mondhat valamit a fiataloknak, az Egyháznak, a társadalomnak a fiatalok életéről. A JOC ez által
hitelesen szólalhat fel a fiatalok érdekében.
Természetesen a kampány nem csak országos lehet. Például az egy városban lévő JOC
csoportok is készíthetnek kampányt, vagy egy csoport is szervezhet kampányt. Ha egy országban a
JOC csak 100 kérdőívet tud összegyűjteni, az is fontos! Nem a kérdőívek száma a fontos, hanem a
kapcsolatépítés, a beszélgetések. A kapcsolatépítésben segíthet a Barátság Térkép.

Ki a kísérő?
Egy képpel lehet legjobban bemutatni a kísérő szerepét a
JOC csoportban. Vegyünk egy gyufásdobozt és a benne lévő 3-6
gyufát vegyük ki. Legyenek a gyufák a JOC csoport tagjai. A
gyufásdoboz a kísérő. Tehát a kísérő különbözik a fiataloktól.
Nem egy a fiatalok közül és nem az a szerepe, mint a fiatalok
szüleinek, tanárainak. Sokszor a fiatal a szüleivel, tanárival,
főnökeivel konfliktusban van. A kísérő az, aki meghallgatja a
fiatalt. A kísérő a fül.
Egy JOC csoportban nem a kísérő dönt, hanem a fiatalok döntenek. Ők döntenek a személyes
és csoport akciókampányokról, az ő aktivitásuk élteti a JOC-ot. Ha a gyufát hozzádörzsöljük a
gyufásdoboz oldalához, akkor az lángra kaphat. Vagyis a kísérő segíti „lángra gyújtani a
fiatalokat”, hogy aktívak és elkötelezettek legyenek társaik és saját életük jobbátételében.

Nagyon fontos, hogy az Egyházban legyenek olyan felnőttek, akik meghallgatják a fiatalokat
és segítik a munkásfiatalok csoportjainak létrejöttét.

Felelősségvállalás kialakítása a csoportban
Ha a kísérő feladata, hogy meghallgassa a fiatalokat, viszont a fiatalok szervezik az
akciókampányokat, akkor ők, azaz a fiatalok kell vállalják a felelősséget is a csoportban. Ha a
felnőtt parancsol a csoportban, akkor könnyen úgy viselkedhet, mint egy szülő, mint egy edző vagy
tanár, és akkor a fiatalok nem biztos, hogy bíznak benne. Tehát, ha egy felnőtt vezeti az
összejöveteleket, akkor elmegy a kedvük, és nem lesznek saját ötleteik, javaslataik. Ha
megkérdezzük tőlük, ki a felelős a csoportért, azt fogják mondani, hogy a kísérő.
Ha a csoporttagok összedobnak egy kis pénzt (pl. kirándulás, valakinek a megsegítése,
csoportpénz céljából) akkor kell, hogy legyen valaki, aki összegyűjti, nyilvántartja az összegyűjtött
pénzösszeget. Tehát valaki vállalhatja a csoportban a pénztárosi feladatokat.
Ha egy akciókampányt beszélnek meg a fiatalok, vagy beszélgetnek, akkor valaki írhat egy
emlékeztetőt a beszélgetésről. Valaki tehát vállalhatja a fiatalok közül a titkári feladatot.
A beszélgetést valakinek vezetnie kell a csoportban, tehát kell egy vezető vagy elnöklő a
csoportban.
A fiatalok azért jönnek össze, mert jól érzik magukat együtt, de nem feltétlen szeretnének
felelősséget vállalni. Sokszor a családban illetve az iskolában is úgy nőnek fel, hogy nem kell
felelősséget vállalniuk. Ilyenkor időt kell adni a fiataloknak, hogy növekedjenek, és hogy merjenek
feladatokat vállalni a csoportban. Meg kell várni, hogy legyen ötletük, és akkor megkérdezni, hogy
ki vállalja a felelősséget. Fontos, hogy ne a felnőtt kísérőnek legyen ötlete, azaz ne a felnőtt
ötleteit, álmait valósítsák meg a fiatalok.
Franciaországban is hasonló a helyzet, mint Magyarországon. A fiatalok ott is fogyasztói
társadalomban élnek, sokszor az önzés sokkal erősebb a szolidaritásnál, a szeretetnél. Tízből kilenc
fiatal inkább focizik, bulizik, mint hogy csoportba járjon. A JOC a fiatalok egy kisebbségét gyűjti
össze. „Ti vagytok a föld sója.” Mt 5,13
Egy konkrét megjegyzés: „Például az én plébániámon 200 fiatal bérmálkozik. Ha a
bérmálkozás után egy héttel megkérdezem, milyen ötleteid vannak, mit csináljunk a plébánián, az
Egyházban, akkor csak ketten jelentkeznek, ketten vállalnak felelősséget...”
Ha például a pénztáros munkáját nézzük, nehéz dolog lehet egy ilyen feladatot egy fiatalnak
elvállalni. A felelősséget akkor adjuk át a fiataloknak, amikor készek lesznek azt vállalni.
A felnőtt kísérő segíthet, közösen tervet készíthetnek, ha vita van, segíthet az érvek
meghallgatásában stb.

A fiatalok és a hit
A keresztény hit egy út, amin járunk. A JOC-ban a csoporttalálkozás alatt a fiatalok
kinyitják a Bibliát és elolvasnak egy-egy részt a témával kapcsolatban, s ekkor a Biblia szövege
megszólítja őket is. A fiatalok egymásnak mondják el, mi érintette meg őket, milyen érzések
jelentkeztek a szöveg olvasása során. Lehet, hogy amit mondanak, az tudományosan nem helyes
vagy pontos, de nem ez a lényeg. A lényeg a megosztás, amikor elmondják az életük történéseit, s
érzéseiket a Biblia tanításának fényében. A fiatalok elmondják, hogy hisznek abban, amit olvastak,
vagy nem. Fontos, hogy erről szabadon beszélhessenek és gondolkodjanak.
A Biblia olvasása közben a fiatalok megtalálják a kapcsolatot az élet és a hit között. Pl. „Az
Isten szeret, mert a szomszédom segített, amikor nehéz helyzetben voltam...”.

LICS
A módszer, ahogy a fiatalok a csoportban beszélgetnek, a Láss- Ítélj- Cselekedj. Hogyan indul
a folyamat? Például az egyik fiatal elmeséli, hogy hol lakik, és hogy az utolsó találkozó óta
megtámadták és ellopták a pénzét. A többiek ezt meghallgatják és ők is elmondják, hogy történt-e

velük vagy barátaikkal hasonló eset. Előfordulhat, hogy másokkal is történt hasonló eset. A fiatalok
megosztják félelmeiket és reményeiket, örömeiket.
Tehát a JOC találkozók nem tematikus találkozók, a fiatalok az életükről beszélnek.
Az Ítélj részben (ami nem valamilyen bírósági vagy más típusú elítélést jelent), megpróbáljuk
Isten szemével nézni a dolgokat. Ezért kinyitják a fiatalok a Bibliát. Ez azért van, mert
keresztényként elhiszem, hogy az Isten komolyan veszi az életemet. Megpróbáljuk a szívünkkel
nézni a történetet.
A példánál maradva feltesszük a kérdést: Miért van erőszak? Miért támadták meg a sértettet?
Miért van félelem a fiatalokban? A kérdésekre megpróbálunk nem sablonos, elítélő válaszokat
keresni, hanem a szívünket nyitjuk meg egymás felé.
A cselekedj részben megnézzük, mit tehetünk személyesen vagy csoport szinten a beszélgetés
után. Mit tehetünk azért a csoporttársunkért, akinek nincs pénze és hiányoznak az iratai! Fontos,
hogy megtaláljuk, hogyan tudunk a világban tevékenyen részt venni, szembe avval, hogy
elszenvedjük az életünket.

A célcsoport
A JOC olyan fiatalokat szólít meg, akik dolgoznak, munkanélküliek, szegényebb sorsúak.
Sokszor ezek a fiatalok nem vesznek részt az Egyház által a fiataloknak szervezett programokon,
nem jönnek el, nem kapnak meghívást a találkozókra. A JOC-ista fiatalok őket szólítják meg,
beszélgetnek velük, kapcsolatban vannak velük.
Sokszor tapasztaljuk, hogy ilyen fiatalok közösségbe hívása nem egyszerű. Sokszor a tanult
vagy jobb iskolába (pl. egyetemre) járó fiatalok könnyebben megszólíthatók, nyitottabbak ilyen
tevékenységre. De a JOC egy evangelizációs mozgalom. A munkásfiatalok apostolai csak is a
munkásfiatalok lehetnek.
Egy egyházmegyében a püspök felel az evangelizációért. Ezért a felnőtt kísérőknek
kapcsolatban kell állni a püspökkel, illetve a papokkal, akik az Egyházközséget vezetik.

