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Jungwacht Blauring, birlikte gülmeyi, unutulmaz anlar ya-
şamayı, kamp ateşi etrafında şarkı söylemeyi ve eğlenmeyi, 
maceralı arazi oyunlarına dalmayı, yürüyüş yapmayı ve geceyi 
yıldızların altında geçirmeyi, çadır kurmayı ve ateşin üzerinde 
yemek pişirmeyi, define haritası çizmeyi, giyinmeyi, kafa kafa-
ya vermeyi ve fikir geliştirmeyi, sorumluluk almayı ve birlikte 
ilerlemeyi, özel anları kutlamayı, ömür boyu sürecek arkadaş-
lıklar edinmeyi ve çok daha fazlasını sunuyor.

Jubla, yaşama sevinci ve ömür 

kazanmanızı sağlar

boyu sürecek dostluklar 



Jubla, boş zaman eğlencesi ve 
hayat okulu anlamına gelir
Jungwacht Blauring (Jubla), bünyesin-
de yaklaşık 400 yerel grup bulunduran 
yetenek, etnik köken veya dinden 
bağımsız olarak herkese açık olan 
çocuk ve gençlik derneğidir. Jubla, 
kabul, saygı ve dayanışma anlamına 
gelir. Jungwacht ve Blauring›de 
çocuklar ve gençler, boş zamanların-
da çeşitli ve yaşlarına uygun şekilde 

vakit geçirirler. Gençler ve genç 
yetişkinler, düzenli Jubla etkinliklerine 
liderlik etmek için gönüllü olurlar. 
Liderlik kursları kapsamında eğitim 

-öğretim alırlar ve uzman mentorlar 
tarafından desteklenirler.

Jubla, yüksek kaliteli ve yararlı 
boş zaman etkinlikleridir

10,000 young leaders for valu-
able and meaningful recreatio-
nal activities

Behind the Jungwacht Blauring offer 
are around 10,000 youth and young 
adults. These offer high-quality and 
meaningful recreational activities for 
over 22,000 children across Switzerland. 
The commitment of the young group 
leaders is on a voluntary basis and is 
carried out in their free time. 

Support from accompanying 
persons
In their leadership roles, the Jubla 
leaders receive support from various 
accompanying persons within the 
Jubla network. 

Qualitative training and skills 
development services 
Training and skills development takes 
high priority at Jungwacht Blauring. 
This serves to strengthen the commit-
ted young people in their work with 
children and helps them to master the 
everyday challenges at Jubla. The 
courses help participants acquire the 
technical, social and leadership skills 
that are needed to carry out diverse 
and safe activities as leaders. The 
cooperation with Jugend+Sport and 
other partners safeguards a qualitati-
ve range of offers and services, all of 
which are tailored to the needs of the 
leaders.

Grup etkinlikleri

Jubla›da aynı yaştaki çocuklar grup 
etkinlikleri için düzenli olarak bir araya 
gelirler. Ormanın kenarına bir kulübe 
yapmak, tebeşirle dev bir mandala 
boyamak, çayırda sihirli bir içecek için 
ot toplamak, en yakın dereye bisiklet 
sürmek, derin karda köyün tepesinden 
aşağıya kızakla kaymak ya da bir yaz 
gecesi pijama partisi yapmak. Grup 
etkinlikleri çocuklarla birlikte aktif 
olarak tasarlanır, liderler tarafından 
organize edilir ve yürütülür. Bu, çocuk-
ların ilgi alanlarına uygun çeşitli boş 
zaman etkinliklerinin yapılmasını ve 
arkadaşlarıyla unutulmaz deneyimler 
yaşamalarını sağlar.

Organizasyonlar

Grup etkinliklerine ek olarak, çocuklar 
organizasyonlarda tüm dernek 
üyeleriyle vakit geçirir. Bu durum 
büyüklerin ve küçüklerin çok çeşitli 
etkinliklere birlikte katılabileceği 
anlamına gelir. Köyde çöpçü avı 
oyunu, gençlik odasında sinema 
gecesi, okul bahçesinde düzenlenen 
yaz olimpiyatları, karda fener yürüyüşü 
yapmak veya ormanda cervelat ve 
yılan ekmeği yarışması. Jubla›da yılda 
üç ila dört kez şu söylenir: Birlikte 
eğlenin, yeni şeyler yapmaya cesaret 
edin ve harika şeyler ortaya koyun! 

Kamp

Neredeyse her yerel dernek için kamp, 
yılın en önemli olayı olarak görülüyor. 
Genellikle yaz aylarında, ancak bazı 
kulüplerde ayrıca sonbahar, kış veya 
ilkbaharda bir ila iki haftalığına bir 
çadır veya ev kampında birlikte vakit 
geçirirler. Bu süre zarfında şu söylenir: 
Kendinizi A›dan Z›ye Jubla dünyasına 
bırakın ve günlük hayattan uzakta 
arkadaşlarınızla birlikte sayısız macera 
yaşayın.

Jubla kampındaki çocuklar ve gençle-
rin deneyimi 

 → çeşitli ve aktif açık hava oyunları.
 → doğa yürüyüşleri ve diğer spor 
etkinlikleri.

 → rahat ve huzur dolu buluşmalar ve 
kamp ateşi etrafında şarkı söyleme.

 → lezzetli ve dengeli kamp yemekleri. 
 → rahatlatıcı iyi hissettiren anlar. 
 → yaratıcı el sanatları ve eserler. 
 → çok yönlü grup oyunları.
 → ve çok daha fazlası!

Jubla ne yapar

What sets Jubla apart


