
ماذا تفعل جمعية Jubla )يوبال(

أنشطة المجموعات

يف جمعية Jubla )يوبال(، يجتمع األطفال من نفس العمر 
بانتظام ملامرسة أنشطة جامعية. سواء بناء كوخ عىل 

حافة الغابة، أو رسم مانداال عمالقة بالطباشري، أو تجميع 
األعشاب لتناول مرشوب سحري يف أحد املروج، أو ركوب 
الدراجات الهوائية وصوالً لجدول املاء التايل، أو التزحلق 

من تل القرية يف الثلوج العميقة أو إقامة حفلة مبيت 
يف إحدى ليايل الصيف. يقوم القادة بتنظيم األنشطة 

الجامعية وتنفيذها ويساعد األطفال يف تشكيلها بفعالية. 
ويضمن ذلك توفري مجموعة متنوعة من األنشطة الرتفيهية 

التي تناسب اهتاممات األطفال وتضمن تجارب ال تُنىس 
مع أصدقائهم.

المناسبات

إىل جانب األنشطة الجامعية، يقيض األطفال وقتًا مع 
جميع أعضاء الجمعية يف املناسبات الخاصة. وهذا يعني 

أنه ميكن للصغار والكبار املشاركة يف مجموعة واسعة 
من األنشطة سويًا. لعبة خريطة الكنز عرب القرية، أو 

أمسية السينام يف غرفة الشباب، أو دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية يف مبنى املدرسة، أو مسرية القناديل عرب الثليج 

أو مسابقة خبز سريفيالت والخبز امللفوف يف الغابة. نرفع 
يف جمعية Jubla )يوبال( الشعار التايل لثالث حتى أربع 

مرات كل عام: نستمتع سويًا، ونتحىل بالجرأة للقيام بأشياء 
جديدة وتحقيق أشياء عظيمة! 

المخيمات

كل جمعية من الجمعيات املحلية تعترب املخيامت من أبرز 
الفعاليات السنوية. حيث نقيض أسبوًعا إىل أسبوعني سويًا 
يف خيمة أو مخيم منزيل يف فصل الصيف عادًة، ويف بعض 
الجمعيات يتم ذلك أيًضا يف فصول الخريف أو الشتاء أو 
الربيع. خالل هذا الوقت يرسي ما ييل: ننغمس يف عامل 
جمعية Jubla )يوبال( قلبًا وقالبًا ونستمتع مبغامرات ال 

حرص لها قامئة عىل التحفيز مع األصدقاء بعيًدا عن روتني 
الحياة اليومية.

 Jubla يقيض األطفال والشباب الوقت يف مخيم جمعية
)يوبال( 

مامرسة ألعاب خارجية متنوعة وحركية.  •

امليش يف الطبيعة ومامرسة األنشطة الرياضية   •
األخرى.

االستمتاع باللقاءات الحميمة والتأملية والغناء   •
حول نار املخيم.

طعام املخيم اللذيذ واملتوازن.   •

لحظات الرفاهية واالسرتخاء.   •

مامرسة األعامل والهوايات اليدوية.   •

األلعاب الجامعية املتنوعة.  •

وأكرث من ذلك بكثري!  •

ماذا مُييز جمعية Jubla )يوبال(

10.000 من القادة الشباب ألنشطة 
ترفيهية عالية الجودة وذات مغزى

هناك حوايل 10.000 شابًا وشابة يدعمون عروض جمعية 
Jungwacht Blauring. حيث يُقدمون أنشطة ترفيهية 

عالية الجودة وذات مغزى ألكرث من 22.000 طفاًل يف 
جميع أنحاء سويرسا. تعاون املديرين الشباب قائم عىل 

العمل التطوعي يف أوقات فراغهم.

 الدعم الُمقدم من المرافقين

يتلقى قادة جمعية Jubla )يوبال( الدعم يف أنشطتهم 
اإلدارية من مختلف األشخاص املرافقني داخل شبكة 

جمعية Jubla )يوبال(.

 العروض النوعية للتدريب األساسي 
والتدريب المستمر 

التدريب األسايس واملستمر له أولوية قصوى يف جمعية 
Jungwacht Blauring. حيث أنه يدعم الشباب املُشاركني 

يف عملهم مع األطفال ويتيح لهم تدبر شؤونهم يف الحياة 
اليومية يف جمعية Jubla )يوبال( بأفضل طريقة ممكنة. 

يف الدورات، يكتسب املشاركون املهارات املتخصصة 
واالجتامعية واإلدارية الالزمة ليك يكونوا قادرين عىل 

أداء دور إداري متنوع وآمن بحامس. ويتيح التعاون مع 
مؤسسة الشباب+الرياضة وغري ذلك من الرشكاء توفري 

عرًضا نوعيًا مصمم بحسب احتياجات املديرين.

ما الذي يندرج إىل جمعية Jubla )يوبال(

3.000.000 ساعة

يف جمعية Jubla )يوبال(، يعمل الشباب 
والبالغون لقرابة 3 مليون ساعة من العمل 

التطوعي كل عام. 

32.000 عضًوا

تضم جمعية Jubla )يوبال( أكرث من 32.000 
عضًوا عىل مستوى سويرسا. منهم: 

ا،  22.000 طفالً وشابً

يُشاركون بانتظام يف األنشطة الجامعية 
واملناسبات، واملخيامت.

10.000 شابا وبالغا 

يُشاركون بوصفهم مديرين متطوعني لجمعية 
Jubla )يوبال(.

4000 فرصة تدريب عملي 
وتدريب مستمر

يف أكرث من 150 دورة ملؤسسة 
الشباب+الرياضة، يتم تدريب أكرث من 4.000 

من القادة الشباب وتطوير مهاراتهم يف كل 
عام. 

400 مجموعة محلية

تقدم قرابة 400 جمعية محلية يف جميع أنحاء 
سويرسا عرض »بطاقة وقت الفراغ ومدرسة 

الحياة«، مام يخلق متعة خالصة!

450 مخيًما

يقام أكرث من 450 مخياًم للشباب+الرياضة 
يف جميع أنحاء سويرسا كل عام. باإلضافة إىل 

األنشطة التي تُجرى خالل العام، فإن هذه 
املخيامت هي أهم ما مييز كل جمعية محلية.

المعلومات والتواصل
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ا لحظات ال تُنىس، ونغني ونستمتع حول نريان  ا، ونعيش سويً  نضحك سويً
املخيامت، ونشارك بحامس يف ألعاب املغامرات التي تُعقد يف األماكن الطبيعية، 

ا ونقيض الليل تحت السامء املرصعة بالنجوم، ونبني الخيام  وننتجول سويً
ة، ونُفكر  ونطهو الطعام عىل النريان، ونرسم خريطة الكنز، ونرتدي مالبس تنكريّ
ا، ونحتفل  ا ونصل ألفكار جديدة مًعا، ونتحمل املسؤولية ومنيض قدًما سويً سويً

Jungwacht Blau�باللحظات الخاصة، ونكتسب أصدقاء للحياة – تقدم جمعية 
ring كل هذا وأكرث منه بكثري.

ما هي جمعية Jubla (يوبال)

جمعية Jubla )يوبال( تعني بطاقة 
وقت الفراغ ومدرسة الحياة

جمعية Jubla( Jungwacht Blauring )يوبال(( هي 
جمعية لألطفال والشباب تضم حوايل 400 مجموعة 

مكانية – وهي مفتوحة للجميع بغض النظر عن القدرات 
أو املنشأ أو الدين. جمعية Jubla )يوبال( تعني القبول 

 Jungwacht Blauring واالحرتام والتضامن.  يف جمعية
يقيض األطفال والشباب أوقات فراغهم بطُرق متنوعة 

ومناسبة لعمرهم. حيث يُدير الشباب والبالغون أنشطة 
جمعية Jubla )يوبال( املنتظمة عىل أساس تطوعي. حيث 
يتلقون تدريبًا أساسيًا ومستمرًا يف دورات القيادة ويتلقون 

الدعم من قبل مرافقني ذوي خربة.

جمعية Jubla )يوبال( تقدم أنشطة 
ترفيهية عالية الجودة وذات مغزى

ماذا تقدم جمعية Jubla )يوبال(

عايش فيه األطفال والشباب واملراهقون  ... مكان يُ
املجتمع ويشعرون فيه بالتقدير.

... فرصة للمشاركة واتخاذ القرارات مًعا وتحمل 
املسؤولية عن نفسك واآلخرين.

 ... مساحة لطرح األسئلة الحياتية ومشاركة اللحظات 
الخاصة.

... أنشطة ُتارس يف الهواء الطلق ويف الطبيعة للحركة 
واالستمتاع دون ضغوط األداء.

... مساحة حرة، والجرأة عىل تجربة أشياء جديدة 
والنمو بشكل كيل.

... السالمة والجودة من خالل التدريب املعرتف به 
ومرافقة املديرين.

... بهجة الحياة والصداقات
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