
Що робить Jubla
Групова активність
Діти, які приєднуються до Jubla, 
поділяються на групи за віком. Однолітки 
регулярно зустрічаються і щось роблять 
разом: будують хижу на узліссі, малюють 
крейдою велетенську мандалу, збирають 
на галявинах трави для чарівного 
напою, вирушають на велосипедах до 
струмка, який є поблизу, коли багато 
снігу — катаються на санчатах, а літніми 
ночами влаштовують вечірки. Усі види 
групової активності організовуються та 
проводяться керівниками, а діти беруть 
активну участь у підготовці. У такий спосіб 
гарантуються різноманітність дозвілля, 
його відповідність інтересам дітей, 
незабутні враження для їх і їхніх друзів.

Події
Окрім активності в групі, діти можуть 
проводити час із усіма учасниками 
об’єднання під час спеціальних подій. 
Тобто діти та підлітки різного віку разом 
беруть участь у різних видах діяльності. 
Це можуть бути гра «пошуки скарбів» за 
містом, вечір кіно в молодіжному клубі, 
літня олімпіада на території школи, похід 
із ліхтарями по снігу або обсмаження 
багетів і сервелату на вогнищі в 
лісі. Три-чотири рази на рік учасники 
Jubla збираються, щоб повеселитися, 
зважитися на щось нове чи реалізувати 
грандіозний задум. 

Табір
Майже в кожному місцевому осередку 

відпочинок у таборі є улюбленим видом 
дозвілля. Переважно влітку, але місцями 
й восени, взимку чи навесні, групи 
вирушають на один-два тижні в табір 
із наметовим містечком або будинками. 
Це час, коли всі поринають у світ Jubla, 
забуваючи про повсякденне життя, і 
настає час для пригод із друзями.

У таборі Jubla на дітей і підлітків чекають 

 ² різноманітні активні ігри просто неба,

 ² мандрівки природою та інші види 
фізичної активності,

 ² атмосфера затишку, яка наводить на 
роздуми, і пісні біля вогнища,

 ² смачна та збалансована їжа, 

 ² моменти розслаблення із чудовим 
самопочуттям, 

 ² майстрування та різні види діяльності, 
в яких можна проявити креативність, 

 ² різноманітні групові ігри

 ² та багато іншого!

Що відрізняє Jubla?
10 000 молодих керівників, 
які дбають, щоб дозвілля 
було різноманітним і 
цікавим
За діяльністю Jungwacht Blauring стоять 
близько 10 000 підлітків і представників 
молоді. Вони організують різноманітне і 
цікаве дозвілля для більш ніж 22 000 дітей 
по всій Швейцарії. Для молодих керівників 
це волонтерська діяльність, якою вони 
займаються у свій вільний час. 

Підтримка та супровід
У своїй діяльності керівники Jubla завжди 
можуть покластися на підтримку фахівців 
Jubla різних профілів. 

Якісне навчання та 
підвищення кваліфікації 
Навчання та підвищення кваліфікації у 
Jungwacht Blauring має високий пріоритет. 
Навчання дозволяє молодим людям, які 
працюють із дітьми, впевненіше 
почуватися та краще виконувати свої 
повсякденні завдання, пов’язані з 
діяльністю Jubla. Учасники курсів 
здобувають професійні, соціальні та 
лідерські навички, які допомагають їм 
виконувати керівні функції впевнено і з 
задоволенням. Співпраця з Jugend+Sport 
та іншими партнерами дозволяє 
розробляти якісні програми з 
урахуванням потреб керівників.

Jubla і цифри
3 000 000 годин
Підлітки та молодь працюють у 
Jubla на волонтерських засадах 
близько 3 мільйонів годин на рік. 

32 000 членів
Jubla налічує понад 32 000 членів 
по всій Швейцарії. Серед них:

22 000 дітей і підлітків, 
які регулярно беруть участь у 
груповій активності, подіях та 
виїздах у табори;

10 000 підлітків і 
представників молоді, 
які виконують роль керівників на 
волонтерських засадах.

4 000 учасників курсів 
щороку
На курсах J+S, яких 
нараховується більше 150, 
щороку навчаються та 
підвищують кваліфікацію понад 4 
000 керівників груп.

400 локальних груп
Близько 400 місцевих осередків 
пропонують по всій Швейцарії 
«задоволення від дозвілля 
і школу життя», і тим самим 
приносять радість і допомагають 
знайти справжніх друзів!

450 виїздів у табори 
на рік
По всій Швейцарії щороку 
відбувається понад 450 виїздів 
у табори J+S. Вони чудово 
доповнюють інші види активності 
протягом року і їх найбільше 
чекають у кожному осередку.
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Сміятися разом, переживати незабутні моменти, співати 
й насолоджуватися компанією біля вогнища, поринати в 
захоплюючі ігри на природі, мандрувати, спати під зоряним 
небом, ставити намети, готувати їжу на вогні, малювати 
карту скарбів, перевдягатися кимось, поєднувати 
зусилля в пошуку ідей, брати на себе відповідальність і 
продовжувати рухатися разом далі по життю, святкувати 
особливі моменти, знаходити щирих друзів — усе це та 
багато іншого пропонує Jungwacht Blauring.

Що таке Jubla? 

Jubla — це задоволення від 
дозвілля і школа життя
Jungwacht Blauring (Jubla) — це дитячо-
юнацьке об’єднання, до якого входять 
близько 400 локальних груп, відкритих 
для всіх, незалежно від здібностей, 
походження або віросповідання. Ключові 
цінності Jubla — вміння приймати 
людей такими, якими вони є, повага 
і солідарність.  У Jungwacht Blauring 
роблять усе, щоб дозвілля дітей було 

якомога різноманітнішим, а види 
активності відповідали їхньому віку. Усі 
заходи Jubla проводяться підлітками та 
молоддю на волонтерських засадах. Вони 
навчаються на курсах і завжди можуть 
покластися на підтримку досвідчених 
дорослих.

Jubla — це продумана 
організація дозвілля, 
орієнтована на користь

Jubla пропонує
 ² місце, де діти, підлітки та молодь 

відчуватимуть себе частиною цілого і 
поділятимуть спільні цінності;

 ² захоплення від участі у діяльності, 
спільне прийняття рішень, можливість 
нести відповідальність за себе та 
інших; 

 ² простір для запитань про життя та 
особливих моментів;

 ² активність просто неба і на природі, 
щоб рухатися та отримувати 
задоволення без вимог щодо 
досягнення певних результатів;

 ² свободу, яка необхідна, щоб 
зважуватися на щось нове для себе і 
розвиватися як особистість;

 ² безпеку та якість програм завдяки 
супроводу груп та навчанню керівників 
на акредитованих курсах;

 ² щирих друзів і радість життя.
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