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Qeshni së bashku, përjetoni momente të paharrueshme, 
këndoni dhe shijoni rreth zjarrit të kampit, zhytuni në lojëra 
aventureske në terren, ecni dhe kaloni natën nën qiellin me yje, 
ndërtoni çadra dhe gatuani mbi zjarr, vizatoni një hartë thesari, 
vishuni, bashkohuni së bashku dhe zhvillojnë ide, merrni 
përgjegjësi dhe duke ecur përpara së bashku, duke festuar 
momente të veçanta, duke gjetur miq për jetën - Jungwacht 
Blauring ofron të gjithë këtë dhe shumë më tepër.

Jubla krijon 

gëzim në jetë



Jubla do të thotë argëtim 
rekreativ dhe shkollë e jetës
Jungwacht Blauring (Jubla) është një 
shoqatë për fëmijë dhe të rinj me rreth 
400 grupe lokale - e hapur për të 
gjithë, pavarësisht nga aftësia, origjina 
apo feja. Jubla do të thotë pranim, 
respekt dhe solidaritet. Në Jungwacht 
und Blauring, fëmijët dhe të rinjtë 
kalojnë një kohë të lirë të larmishme 
dhe të përshtatshme për moshën. 

Adoleshentët dhe të rinjtë kryejnë 
aktivitete të rregullta të Jubla-s mbi 
baza vullnetare. Ju do të trajnoheni në 
kurse udhëheqjeje dhe do të 
mbështeteni nga shoqërues me 
përvojë.

Jubla është një aktivitet i 
kohës së lirë me cilësi të lartë 
dhe kuptimplotë

10 000 liderë të rinj për 
aktivitete të kohës së lirë me 
cilësi të lartë dhe kuptimplotë

Rreth 10 000 të rinj dhe të rritur 
qëndrojnë pas ofertës Jungwacht 
Blauring. Ato ofrojnë te mbi 22 000 
fëmijë në të gjithë Zvicrën aktivitete të 
kohës së lirë me cilësi të lartë dhe 
kuptimplotë. Angazhimi i 
menaxherëve të rinj bazohet në 
punën vullnetare në kohën e lirë. 

Mbështetje nga personat 
shoqërues
Në aktivitetet e tyre menaxhuese, 
drejtuesit e Jubla-s marrin mbështetje 
nga persona të ndryshëm shoqërues 
brenda rrjetit të Jubla. 

Ofron trajnim cilësor dhe 
arsimim të mëtejshëm 
Arsimi dhe trajnimi kanë prioritet të 
lartë në Jungwacht Blauring. Ai forcon 
të rinjtë, të përkushtuar në punën e 
tyre me fëmijët dhe i lejon ata të 
zotërojnë jetën e përditshme të Jubla-s 
në mënyrën më të mirë të mundshme. 
Në kurse, pjesëmarrësit fitojnë aftësitë 
e nevojshme specialistike, sociale dhe 
menaxheriale në mënyrë që të mund 
të ushtrojnë me entuziazëm një rol të 
larmishëm dhe të sigurt menaxherial. 
Bashkëpunimi me Jugend Sport dhe 
partnerë të tjerë mundëson një ofertë 
cilësore, të përshtatur për nevojat e 
drejtuesve.

Aktivitetet në grup

Gjatë Jubla-s, fëmijët e të njëjtës 
moshë takohen rregullisht për 
aktivitete në grup. Qoftë duke 
ndërtuar një kasolle në buzë të pyllit, 
duke pikturuar një mozaik gjigand me 
shkumës, duke mbledhur barishte për 
një pije magjike në një livadh, duke 
ecur me biçikletë deri te përroi më i 
afërt, duke zbritur me sajë në kodrën e 
fshatit në borë të thellë ose duke 
organizuar natën një festë pizhame në 
një verë. Aktivitetet në grup 
organizohen dhe kryhen nga drejtuesit 
dhe fëmijët ndihmojnë në mënyrë 
aktive në formimin e tyre. Kjo garanton 
një gamë të larmishme aktivitetesh të 
kohës së lirë që i përshtaten interesave 
të fëmijëve dhe sigurojnë përvoja të 
paharrueshme me miqtë e tyre.

Rastet

Përveç aktiviteteve në grup, fëmijët 
kalojnë kohë me të gjithë anëtarët e 
klubit në raste të veçanta. Kjo do të 
thotë që të rinjtë dhe të moshuarit 
mund të marrin pjesë në një gamë të 
gjerë aktivitetesh së bashku. Një gjueti 
kërkimi nëpër fshat, një mbrëmje në 
kinema në dhomën e rinisë, një 
Olimpiadë verore në ndërtesën e 
shkollës, një marshim me fener nëpër 
borë ose një garë sallami dhe bukë e 
përdredhur në pyll. Tre deri në katër 
herë në vit në Jubla do të thotë: 
Argëtohuni së bashku, guxoni të bëni 

gjëra të reja dhe të arrini gjëra të 
mëdha! 

Kampi

Pothuajse çdo klub vendas e 
konsideron kampin si momentin 
kryesor të vitit. Zakonisht në verë, në 
klube të caktuara, por edhe në 
vjeshtë, dimër ose pranverë, ata 
kalojnë një deri në dy javë së bashku 
në çadrën ose kampin e shtëpisë. 
Gjatë kësaj kohe thuhet: Zhytuni në 
botën e Jubla nga A në Z dhe 
përjetoni aventura të panumërta të 
bazuara në moto me miqtë larg jetës 
së përditshme.

Fëmijët dhe të rinjtë përjetojnë në një 
kamp Jubla 

 → lojëra të ndryshme dhe aktive në 
natyrë.

 → Shëtitjet në natyrë dhe aktivitete të 
tjera sportive.

 → mbledhje komode dhe soditëse 
dhe duke kënduar rreth zjarrit të 
kampit.

 → ushqim i shijshëm dhe i ekuilibruar 
në kamp. 

 → momente relaksuese të mirëqenies. 
 → artizanat dhe punimet krijuese. 
 → lojëra të gjithanshme në grup.
 → edhe më shumë!

Çfarë po bën Jubla

Çfarë e dallon Jubla-n


