O que faz a Jubla
Atividades de grupo
Na Jubla, crianças da mesma idade
reúnem-se regularmente para realizarem atividades de grupo. Seja para
construírem uma cabana na orla da
floresta, pintar uma mandala gigante
com giz, colher ervas num prado para
uma poção mágica, andar de bicicleta
até ao riacho mais próximo, descer a
colina da aldeia de trenó na neve profunda ou organizar uma festa de pijama
numa noite de Verão. As atividades
de grupo são organizadas e realizadas
pelos líderes e com a colaboração ativa das crianças. Isto garante um leque
variado de atividades de ocupação de
tempos livres que vão ao encontro dos
interesses das crianças e proporcionam
experiências inesquecíveis com os seus/
suas amigos/as.

Eventos

Em que é que a Jubla se distingue
Campos (acampamentos) de
férias
Para quase todas associações locais,
o campo (acampamento) de férias
é considerado o ponto alto do ano.
Tendo lugar na maior parte dos casos
no verão, mas em certas associações
também no outono, no inverno ou na
primavera, é altura de todos passarem
juntos uma ou duas semanas em tendas
ou casas. Durante este tempo, é altura
de penetrar no mundo da Jubla da
letra A à letra Z e experimentar inúmeras
aventuras temáticas com amigos/as,
longe da vida quotidiana.
Num campo de férias da Jubla, as
crianças e os jovens experienciam:
² jogos variados e dinâmicos ao ar

livre.
² caminhadas na natureza e outras

atividades desportivas.

Para além das atividades de grupo, as
crianças também passam tempo em
eventos com todos os membros da
organização. Isto significa que crianças e adultos participam em conjunto
numa vasta gama de atividades. Uma
caça ao tesouro pela aldeia, uma noite
de cinema na sala da juventude, uma
Olimpíada de Verão no recinto da escola, uma marcha de lanternas pela neve
ou um churrasco com pão e salsicha
Cervelat na floresta. Três a quatro vezes
por ano, o lema da Jubla é: diversão
em conjunto, experimentar coisas novas
e alcançar grandes objetivos!

² convívios acolhedores e contem-

10.000 líderes juvenis para
uma configuração de atividades
de lazer de elevada qualidade
e com sentido.
Cerca de 10.000 adolescentes e jovens
adultos estão por detrás das atividades
da organização de escuteiros Jungwacht Blauring, providenciando atividades
de lazer de elevada qualidade e com
sentido a mais de 22.000 crianças em
toda a Suíça. O compromisso de atuação dos jovens líderes baseia-se num
trabalho de voluntariado desenvolvido
no seu tempo livre.

Apoio através de acompanhantes

Ofertas qualitativas de formação
inicial e de continuidade
A formação inicial e de continuidade
constitui uma prioridade máxima para a
organização de escuteiros Jungwacht
Blauring. Fortalece as pessoas jovens
empenhadas no seu trabalho com
crianças e permite-lhes lidar da melhor
forma com a vida quotidiana da Jubla.
Através de cursos, os participantes
adquirem as competências técnicas
específicas, sociais e de liderança necessárias para poderem executar com
entusiasmo uma atividade de liderança
variada e segura. A cooperação com
a organização Jugend+Sport (Juventude+Desporto) e outros parceiros possibilita uma oferta de cursos de qualidade,
adaptados às necessidades dos líderes.

Nas suas atividades de liderança os líderes da Jubla recebem apoio de várias
pessoas acompanhantes no seio da
rede da Jubla.

Os dados numéricos da Jubla
3.000.000 de horas
Na Jubla, adolescentes e jovens adultos produzem cerca
de 3 milhões de horas de trabalho voluntário todos os anos.

32.000 membros
A Jubla tem mais de 32.000
membros em toda a Suíça,
dos quais:

22.000 são crianças e
adolescentes,
que participam regularmente
em atividades de grupo, eventos e campos de férias.

10.000 adolescentes e
jovens adultos,
que atuam como líderes, em
regime de voluntariado, para
a Jubla.

plativos e cantares ao redor de
fogueiras.
² refeições de acampamento deli-

ciosas e equilibradas.
² momentos relaxantes de bem-estar.
Situação em 2022

² trabalhos manuais e de artesanato

criativo.
² jogos de grupo variados.
² e muito mais!
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4000 cursos de formação
inicial e de continuidade
Mais de 4.000 jovens líderes
recebem formação inicial e
de continuidade em mais
de 150 cursos da organização
J+S (Juventude e Desporto)
por ano.

400 grupos locais
Cerca de 400 associações
locais em toda a Suíça providenciam a oferta “Diversão nos
Tempos Livres e Escola de Vida”,
criando assim pura alegria de
viver e amizades para a vida!

450 campos de férias
Mais de 450 campos de férias
da Y+S (Juventude e Desporto)
têm lugar todos os anos em
toda a Suíça. Para além das
atividades realizadas durante
o ano, constituem o ponto alto
de cada uma das associações
locais.

A Jubla cria alegria
de viver e amizades
para a vida
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² um local onde crianças, adolescentes e
jovens adultos experienciam vida comunitária
e apreciação de valores.
² uma oportunidade para envolvimento em
compromissos, tomada de decisões em
conjunto e assunção de responsabilidade
pessoal e social.
² espaço para colocação de questões sobre a
vida e momentos especiais.
² atividades ao ar livre e na natureza, com
movimento e diversão, sem pressão.
² liberdade, novas experiências e desenvolvimento holístico.
² segurança e qualidade, providenciadas pela
formação e acompanhamento dos líderes, de
valor reconhecido.
² alegria de viver e amizades para a vida.
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O que é a Jubla
Rir em conjunto, viver momentos inesquecíveis, cantar e desfrutar
em redor de uma fogueira, embrenhar-se em jogos de aventura no
campo, caminhar e dormir debaixo das estrelas, montar tendas e
cozinhar no fogo, desenhar um mapa do tesouro, mascarar-se, raciocinar em conjunto e desenvolver ideias provenientes de várias cabeças, assumir responsabilidades e concretizar em conjunto, celebrar
momentos especiais, fazer amizades para a vida – a organização de
escuteiros Jungwacht Blauring oferece tudo isto e muito mais.
forma adequada à sua idade. Adolescentes e adultos jovens lideram atividades regulares na Jubla, em regime de
voluntariado. Adquirem formação inicial
A organização de escuteiros Jungwacht e continuam posteriormente a receber
Blauring (Jubla) é uma associação de
formação em cursos de liderança, e são
crianças e jovens com cerca de 400
apoiados por pessoas experientes que
grupos locais - aberta a todos, indeos acompanham.
pendentemente das capacidades,
origem ou religião. A Jubla representa
aceitação, respeito e solidariedade. Na A Jubla representa uma configuorganização de escuteiros Jungwacht
ração de atividades de lazer de
e Blauring, crianças e jovens passam
elevada qualidade & com sentido
os seus tempos livres envolvidos numa
grande variedade de atividades e de

A Jubla significa diversão nos
tempos livres & escola de vida
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