
Praca z młodzieżą  
w małym zborze 

Zalety posiadania małej społeczności  

Oraz: jak wady zamienić w zalety? 



Trochę statystyki 

 

• 80%-90 % zborów w USA to zbory małe (poniżej 150 
osób) 

• ~ 95% zborów w Polsce to również zbory małe 

• Najmniej młodzieży 0 osób, najwięcej 50 osób 

• Pastorzy oddelegowani w zborze do pracy z 
młodzieżą – 0 osób 
 

 

 



Z czym się zmagamy…. 
 

 

 
DUŻY ZBÓR MAŁY ZBÓR 

• Duże środki finansowe • Permanentny brak pieniędzy 

• Duże grupy uczestniczące w 

spotkaniach 

• W porywach 3-4 osoby na 

spotkaniu młodzieżowym 

• Pastorzy/kierownicy młodzieży 

na etacie  

• Kierownicy to wolontariusze 

• Szeroki dostęp do 

materiałów/szkoleo 

• Brak szkoleo 

• Spektakularne efekty działao •  Działania na małą skalę 

•  ……………… •  ……………………………….. 

    



 

 

Mały zbór musi zmierzyd się z większą ilością 
wyzwao niż duży, ale ma jeden podstawowy 
atut: Można w nim łatwiej pielęgnowad 
relacje! 



W małym zborze… 

 

• Każdy się może wykazad 

• Nie ma presji perfekcjonizmu 

• Łatwo jest przearanżowad pewne schematy i 
zmienid strukturę (nabożeostw, spotkao, 
organizacji) 

• Wszyscy się znają i mogą łatwiej dbad 
nawzajem o swoje potrzeby 



Jesteś kierownikiem młodzieży  
… i co dalej? 

 

1. Z góry zaplanuj ile czasu tygodniowo poświęcisz na 
pracę z młodzieżą 

2. Ustal jaki okres w roku (święta, sylwester, wakacje 
itp.) zrobisz sobie  wolne 

3. Znajdź kogoś do współpracy 

4. Korzystaj z pomysłów innych zborów 

5. Korzystaj z bogatych zasobów internetu!  (kościoła 
ADS i innych kościołów chrześcijaoskich, materiały 
krajowe i obcojęzyczne) 
 

 



Jak sobie radzić w małym zborze? 

 

• 6. Stwórz sied komunikacji - z młodzieżą, rodzicami, 
pastorem itp.. 

• 7. Korzystaj z dostępnych mediów – 15 minut 
dziennie na facebooku może zaoszczędzid Ci wiele 
czasu w kontekście poznawania młodzieży 

• 8. Utrzymuj kontakt z innymi zborami – byd może 
razem uda wam się np. zorganizowad wyjazd  lub 
nabożeostwo 

 
 

 



http://gc.bigfoottech.com/ 

• http://gc.bigfoottech.com/ 

 

http://gc.bigfoottech.com/
http://gc.bigfoottech.com/


http://www.adventistyouthminist
ries.org/ 

 



http://www.thesource4ym.com 

 



Inne linki….. 

• http://www.youthworker.com/ 

• http://www.myfishbites.com/ 

• http://www.adventist.org.uk/departments/youth.php 

• http://resources.yfc.co.uk/search-and-
download/download/667 
 

 



Jak pracować z młodzieżą 
 

• 1. Naucz się zlecad zadania innym 

• 2. Młodzi ludzie często chcą uczestniczyd w życiu 
zborowym – angażuj ich 

• 3. Używaj poczucia humoru – jeżeli go nie masz – 
jeszcze raz zastanów się, czy na pewno chcesz 
pracowad z młodzieżą 

• 4. Bądź sobą – jeżeli lubisz kosza – zabierz ich na 
kosza, lubisz malowad paznokcie, zaproś dziewczyny 
na wieczór z kosmetykami 



Jak pracować z młodzieżą 
 

• 5. Zawsze publicznie mów dobrze o pastorze i radzie 
zboru. 

• 6.  Jeżeli zbierasz lub wydajesz jakieś pieniądze w 
ramach młodzieży, zawsze trzymaj zestawienie 
wszystkich płatności. Będziesz wiarygodny a w razie 
czego unikniesz problemów.  

• 7.  Nie ograniczaj się tylko do pracy z ludźmi z 
kościoła. Wyjdź na zewnątrz, zapraszaj innych. 

• 8. Zburz barierę miedzydenominacyjną. Spróbuj 
korzystad z materiałów i pomysłów innych kościołów 
w okolicy. 

 



 

• 9.  Zrób rozeznanie w szczególnych zdolnościach młodych 
ludzi. Spróbuj znaleźd miejsce, żeby je wykorzystad, 
nawet jeżeli będzie to wymagało stworzenia jakiejś nowej 
dziedziny w pracy z młodzieżą. 

• 10. Duchowe poszukiwania rób z młodymi ludźmi, nie dla 
nich. 

• 11. Spróbuj zaangażowad młodzież w swoje prywatne 
życie. Niech pomogą Ci przy porządkach, zabiorą 
wspólnie psa do weterynarza, albo pójdźcie razem na 
mecz 

• 12. Pod koniec roku zrób podsumowanie tego, co się 
wydarzyło w tym roku wśród młodzieży. 

 



 

 

• 13. Aktywnie uczestnicz we wszystkich spotkaniach, 
zabawach, itp. Bądź pierwszy do zabawy i do pracy, 
pokaż im swoim entuzjazmem jak można dobrze się 
bawid. 

• 14. Stwarzaj możliwości do uczenia młodych ludzi 
bezinteresowności poprzez tworzenie możliwości 
służby w kościele i dla innych ludzi. 

• 15. Jeżeli to tylko możliwe, zapraszaj młodych ludzi 
do siebie do domu. Poznają Cię przez to bardziej, a 
byd może znajdą też tam swoją bezpieczną przystao. 

 



• 16. Raz na miesiąc przeczytaj każdą ze ostatnich gazet 
dla młodzieży – to pozwoli Ci dotrzymad kroku temu 
co jest trendy i na topie. 
 

   

 





 



GRY KOMPUTEROWE 

 

 

 



JESTEŚ LIDEREM 

• Pamiętaj że po pierwsze jesteś liderem, dopiero w 
drugiej kolejności przyjacielem. Nie „zniżaj” się tylko 
po to, żeby zyskad aprobatę, albo byd „cool”. Osoby z 
którymi pracujesz nie potrzebują kolejnego kumpla, 
ale kogoś, kto będzie ich autorytetem, i komu będą 
ufad. 

• Nie rób ani nie mów rzeczy, które są zakazane dla 
dzieciaków. Jakiekolwiek stworzyłeś dla nich 
standardy – obowiązują również ciebie.  

• Ucz ludzi byd liderami. Wykorzystuj ich jak tylko się 
da do prowadzenia gier, do prowadzenia lekcji, 
spotkao 

 

 

 



RODZICE 

 

 

• Utrzymuj kontakt z rodzicami. Poinformowani 
i doceniani rodzice – to pomocni i rodzice. 

 
• Jeżeli potrzebujesz wolontariuszy do pomocy 

– nie błagaj o nich publicznie – narazisz się na 
koniecznośd zaangażowania ludzi, którzy ani 
nie spełniają odpowiednich standardów, ani 
nie mają odpowiednich zdolności. Zamiast 
tego podchodź do wybranych ludzi 
indywidualnie i proś ich o pomoc. Daj im czas 
do namysłu, a potem angażuj. 

 



Spotkania Młodzieżowe 

 

 

Po co organizujesz spotkania młodzieżowe? 
 

(warsztat) 



 

Jeżeli Twoim celem jest samo odbycie się 
spotkania, to najprawdopodobniej tylko 
taki cel zostanie osiągnięty !!!!! 



Rodzaje spotkań 
młodzieżowych 

1. Spotkania biblijne 

2. Spotkania dyskusyjne 

3. Spotkania integracyjne 

4. Spotkania „aktywne” 

5. Spotkania ewangelizacyjne 

6. Nabożeostwa 

7. Spotkania modlitewne 

 

 

 
 



Jak przygotować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

 

 

 

1. MÓDL SIĘ! 
 



Jak przygotować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

 

• 2. Sprecyzuj cel spotkania – serii spotkao 



Jak przygotować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

 

 

•  3. Zaplanuj spotkanie kilka tygodni wcześniej! 

•  4. Sprecyzuj datę  i rodzaj spotkania 
(kalendarz spotkao) 

•  5. Przygotuj program spotkania 

•  6. Zaplanuj marketing 
 

 

 

 



ZADANIE: 

 

Zaproponuj akcję marketingową dla dwóch 
następujących spotkao: 

 

1. Spotkanie biblijne :   Studiowanie tematu  
„wydarzenia czasów kooca” 

2. Spotkanie integracyjne :  Jednodniowy wypad do 
borów Tucholskich 

 
 



Jak przygotować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

   7. Rozdziel pracę: 
 

 - ……………………………………. 

 - ……………………………………. 

 - …………………………………….    

 - ……………………………………. 

 - …………………………………….    

 - …………………………………….    



Jak przygotować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

7.   Rozdziel pracę: 

•     - zapewnienie picia, przekąsek 

•     - ustawienie krzeseł 

•     - witanie (ale nie sztywniackie) 

•     -  sprawdzenie obecności 

•     -  modlitwa 

•    -  prowadzenie spotkania 

•    -  sprzątanie, ogrzewanie, klucz 

•    -   robienie zdjęd 

•    -  umieszczenie zdjęd na stronie 

•    -  kontakt z osobami które były, wysłanie materiałów itd………… 

 



Jak przygotować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

• Jeżeli na spotkaniu pojawi się tylko kilka osób, 
(albo jedna!) nie komentuj: : 
„A gdzie są wszyscy?” niech te osoby co 
przyszły poczują, że spotkanie może byd tylko 
dla nich, i oni są ważni. 

 



Gdzie zorganizować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 



Gdzie zorganizować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

1. W domu  

2. W kafejce - wybierz ciche miejsce.  (Idź tam jeżeli 
możesz wszystkim postawid chociaż gorącą 
czekoladę) 

3. W parku – koc, piłka i przede wszystkim jedzenie 

4. Stwórz poczucie przynależności poprzez 
udekorowanie waszego pokoju młodzieżowego 
wspólnymi zdjęciami, albo wspólnie go udekorujcie.  

 

 



Jak przygotować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

 

Pomyśl wcześniej o pytaniach jakie chcesz zadad. 
Zobacz o czym młodzi ludzie ostatnio mówią, i 
przygotuj kila pytao na ten temat – pytao na myślenie 

 

Kiedy przygotowujesz spotkanie, zawsze miej w zapasie 
kilka zabaw, albo tematów, żeby w razie katastrofy byd 
przygotowanym z czymś alternatywnym. 

 

 



Jak przygotować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

• Używaj różnego rodzaju artykułów z gazet,  filmików, 
które możesz znaleźd na youtubie. To świetny 
materiał do ilustrowania lekcji 

 

 
 



Przykładowe filmiki: 





Jak przygotować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

• Kiedy znajdziesz/dostaniesz jakieś materiały, nie 
stosuj ich na ślepo.  Poświęd trochę czasu na 
dostosowanie ich do potrzeb Twojej grupy 



Jak przygotować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

Po spotkaniu: 

 

Podsumuj każde spotkanie: Zadaj sobie pytanie:  co 
poszło z planem, a co nie? Czy udało Ci się osiągnąd 
zamierzony cel? Jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli tak, co na 
to wpłynęło? 

 

 



Jak przygotować spotkanie 
młodzieżowe? 

 

Niech po spotkaniach coś pozostanie. : 

• Rozdaj materiały 

• Wyślij smsa z podziękowaniem 

• Rób zdjęcia – wywieszaj je w zborze, umieśd w 
internecie 

• Zbieraj swoje materiały 

• zrób kalendarz spotkao,  

• Przygotuj skrypt – po roku zobaczysz co udało ci się 
osiągnąd 

 


