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téma:  „Wpływ Szkolnych Kół Caritas na kształtowanie postaw charytatywnych 

 dzieci i młodzieży w wybranych środowiskach diecezji sandomierskej.“ 

 

abstrakt: Vedenie mladého pokolenia k zapájaniu sa do charitatívnej činnosti je v 

súčasnosti úlohou a zároveň výzvou pre pedagógov detí a mládeže. Citlivé vnímanie 

ľudského utrpe-nia, ktoré je založené na láske a solidarite s blížnymi, garantuje správny 

osobnostný, du-chovný i sociálny rozvoj mladého človeka. Vytvorenie vzťahu k charite 

formuje viaceré osobnostné vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné v rôznych aspektoch života. Patria 

k nim: em-patia, zodpovednosť, trpezlivosť, nezištnosť a otvorenosť. Osoba, ktorá pomáha, 

obdarúva dobrom nielen človeka v núdzi, ale obohacuje predovšetkým seba samého. 

Predkladaná dizertačná práca pertraktuje problematiku pôsobnosti školských krúžkov 

Caritas. Našim cieľom je predstavenie charitatívnej služby žiakov združených v krúžkoch ako 

determinujúceho činiteľa pre formovaniepostojov detí a mládeže k charite. Dobrovoľ-nícka 

činnosť mládeže je úzko spojená s pôsobnosťou Caritas Poľsko, keďže žiaci vykoná-vajú svoju 

službu v jej mene. Všetky pravidlá a hodnoty, ktorými sa riadi cirkevná inštitúcia Caritas, sú 

totožné so zámermikrúžkov, ktoré sú rešpektované ich členmi. 

Dizertačná práca má teoreticko-empirický charakter, pričom pozostáva z piatich 

kapitol. Prvé dve kapitoly sú venované predstaveniu inštitúcie Caritas Poľsko, ako aj škol-

ských krúžkov Caritas, ktoré jej podliehajú. V ďalšej časti práce sú obsiahnuté metodolo-gické 

aspekty, ktoré tvoria základ pre analýzu zozbieraného výskumného materiálu získa-ného 

prostredníctvom anketového výskumu. Oslovení respondenti boli členmi vybraných 

školských krúžkov Caritas s pôsobnosťou na území sandomierskej diecézy. Ich názory na 

tému činnosti krúžkov boli podrobne spracované a predstavené v ďalších dvoch kapitolách 

dizertačnej práce. 

Štruktúra predkladanej práce poukazuje na to, že spracovanie predmetnej problema-

tiky si vyžaduje komplexné uchopenie a hlboké poznanie problematiky charitatívnej čin-nosti 

detí a mládeže združenej v školských krúžkoch Caritas. Mladí ľudia sú nádejou a 

budúcnosťou Cirkvi a národa, preto je dôležité zaujímať sa o ich vzťah k osobám slab-ším, 

trpiacim, ktoré potrebujú pomoc. 

Zozbierané výsledky výskumu potvrdzujú, že pôsobnosť školských krúžkov Caritas 

formuje postoj detí a mládeže k charite prostredníctvom zvyšovania ich citlivosti na potre-by 

blížneho, resp. rozvíjania zdravých medziľudských vzťahov založených na princípe 

 

TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 

Košice, 16.07.2021 



nezištnosti. Dobrovoľníctvo v rámci školských krúžkov Caritas učí a vychováva mladého 

človeka – formuje v ňom „predstavu o milosrdenstve”. Vedie k vnímavému rozhliadaniu sa 

okolo seba, všímaniu si problémov blížneho, či k nezištnému deleniu sa dobrom. Rozvíja 

schopnosť spolupracovať, zodpovedne sa správať v spoločnosti, ako aj nadväzovať medzi-

ľudské kontakty. Všetky činnosti dobrovoľníkov majú dobrovoľný charakter a sú výsled-kom 

ich uvedomelého rozhodnutia. Zapojenie sa mladých ľudí do služby núdznym svedčí o ich 

kresťanskej i sociálnej zrelosti. 


