Čím se spolek Jubla vyznačuje

Co Jubla dělá
Skupinové aktivity

Tábory

Ve spolku Jubla se ke skupinovým aktivitám pravidelně scházejí děti stejného
věku. Ať už se jedná o stavění chaty na
kraji lesa, malování obří mandaly křídou,
sbírání bylinek na louce pro kouzelný
nápoj, jízdu na kole k nejbližšímu potoku,
sáňkování v hlubokém sněhu z vesnického kopce nebo o pořádání pyžamové
párty za letní noci. Skupinové aktivity
organizují a provádějí vedoucí za aktivní
účastí dětí. To zaručuje pestrou škálu
volnočasových aktivit, které odpovídají
zájmům dětí a zajišťují nezapomenutelné
zážitky s jejich kamarády.

Téměř každá místní skupina považuje
tábor za vrchol roku. Děti tráví společně
jeden až dva týdny ve stanovém nebo
chatovém táboře – většinou v létě, ale
v určitých skupinách i na podzim, v
zimě nebo na jaře. Když dojde na tábor,
znamená to ponořit se do světa spolku
Jubla od A do Z a daleko od každodenního života zažít bezpočet dobrodružství
se svými kamarády.
V táboře Jubla zažijí děti a mladiství
² pestré a aktivní venkovní hry,
² pěší výlety přírodou a další sportovní

aktivity,

Akce

² příjemná a rozjímavá setkání a zpívá-

Kromě skupinových aktivit tráví děti
čas se všemi členy spolku při zvláštních
příležitostech. To znamená, že velcí i
malí se mohou společně zapojit do celé
řady aktivit. Při honbě za pokladem, při
filmovém večeru ve společenské místnosti, při letní olympiádě v areálu školy,
při lampionovém průvodu sněhem nebo
při opékání buřtů, chleba a špízů na ohni
v lese. Třikrát až čtyřikrát ročně ve spolku
Jubla zavelíme: bavte se spolu, odvažte
se zkusit něco nového a vytvořte něco
velkého!

ní u táboráku,

10 000 mladých vedoucích pro
Nabídka kvalitního školení a
kvalitní a smysluplné volnočaso- dalšího vzdělávání
vé aktivity
Školení a další vzdělávání má ve spolku
Za nabídkou spolku Jungwacht Blauring
stojí zhruba 10 000 mladistvých a mladých dospělých. Více než 22 000 dětem
po celém Švýcarsku nabízejí vysoce
kvalitní a smysluplné volnočasové aktivity. Angažovanost mladých vedoucích
je založena na dobrovolné práci ve
volném čase.

Podpora od doprovodných osob

Jungwacht Blauring vysokou prioritu.
Posiluje mladé, angažované lidi v jejich
práci s dětmi a umožňuje jim zvládnout každodenní život spolku Jubla tím
nejlepším možným způsobem. V kurzech
získávají účastníci potřebné odborné,
sociální a manažerské dovednosti, aby
mohli s nadšením vykonávat pestrou a
bezpečnou vedoucí roli. Spolupráce se
spolkem Jugend+Sport a dalšími partnery umožňuje kvalitní nabídku šitou na
míru potřebám vedoucích.

Mladí vedoucí jsou při své činnosti podporování různými doprovodnými osobami v rámci celé sítě spolku Jubla.

² chutné a vyvážené táborové pokrmy,

Spolek Jubla v číslech
3 000 000 hodin

Mladiství a mladí dospělí dobrovolníci odpracují ve spolku Jubla Ve více než 150 kurzech J+S se
každoročně kolem 3 milionů
každý rok vyškolí a dále vzdělá
hodin.
více než 4 000 mladých vedoucích.

32 000 členů

Jubla má přes 32 000 členů po
celém Švýcarsku. Z toho je:

22 000 dětí a mladistvých,
kteří se pravidelně účastní skupinových aktivit, akcí a táborů.

² kreativní ruční a kutilské práce,
² všestranné skupinové hry.
² a mnoho dalšího!
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400 místních skupin
Přibližně 400 místních skupin po
celém Švýcarsku přichází s nabídkou „Zábava pro volný čas a
škola života“, která přináší čistou
radost ze života a celoživotní
přátelství!

10 000 mladistvých a mla- 450 táborů
dých dospělých,
Po celém Švýcarsku se každý
kteří se dobrovolně angažují
jako vedoucí ve spolku Jubla.

² relaxační chvíle pohody,

4 000 školení a dalšího
vzdělávání

rok pořádá přes 450 táborů J+S.
Vedle aktivit během roku představují tábory vrcholný zážitek
pro každou místní skupinu.

Jubla přináší radost
ze života a celoživotní
přátelství
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² místo, kde děti, mládež a mladí dospělí zažívají pospolitost a dostává se jim uznání.
² příležitost zapojit se, společně rozhodovat a
převzít zodpovědnost za sebe i ostatní.
² prostor pro otázky o životě a pro výjimečné
chvíle.
² venkovní aktivity a pohyb v přírodě pro radost
bez tlaku na výkonnost.
² volný prostor ke komplexnímu rozvoji a
odvaze ke zkoušení nových věcí.
² bezpečnost a kvalitu díky uznávaně proškolených a dále se vzdělávajících vedoucích.
² radost ze života.
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Co je Jubla
Společně se smát, zažívat nezapomenutelné chvíle, zpívat a bavit se
u táboráku, ponořit se do dobrodružných venkovních her, putovat
přírodou a strávit noc pod hvězdnou oblohou, stavět stany a vařit na
ohni, nakreslit mapu s pokladem, přestrojovat se, dát hlavy dohromady a rozvíjet nápady, přebírat zodpovědnost a posouvat se společně
vpřed, slavit výjimečné okamžiky, najít si přátele na celý život – to vše
a mnohem více nabízí spolek Jungwacht Blauring.
Jubla znamená volnočasovou
zábavu a školu života
Jungwacht Blauring (Jubla) je spolek
dětí a mládeže s přibližně 400 místními
skupinami – otevřený pro každého, bez
ohledu na jeho schopnosti, původ nebo
náboženství. Jubla zaručuje přijetí, respekt a solidaritu. Ve spolku Jungwacht
Blauring tráví děti a mládež svůj volný
čas pestrým způsobem odpovídajícím

jejich věku. Pravidelné aktivity spolku
vedou mladí dobrovolníci. Tito vedoucí
prošli školicími a dalšími vzdělávacími
kurzy a jsou podporováni zkušenými
doprovodnými osobami.

Jubla nabízí vysoce kvalitní a
smysluplné volnočasové aktivity
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