
2 Falze horizontal, 3 Falze vertikal gem.  
beiliegendem Plan. 

Kontakt bei Fragen:  
grafisk. Atelier für visuelle Kommunikation.  
Daniel Misteli. Telefon 041 508 10 45,  
E-Mail daniel@grafisk.ch

Viver em comunidade, descobrir a natureza, tomar responsabi-
lidade, desenvolver as capacidades pessoais, organizar e parti-
cipar em atividades, criar amizades e momentos inesquecíveis, 
ter um passatempo para e com o próximo – isto e muito mais 
oferece a Jungwacht Blauring, abreviado: Jubla.

O que a Jubla faz O que distingue a Jubla

A Jubla em números

9000 adolescentes responsá-
veis por um passatempo quali-
tativo e valioso
São 9000 adolescentes responsáveis da 
Jungwacht Blauring (Jubla) que ofere-
cem em toda a Suíça a mais de 20’000 
crianças um passatempo qualitativo 
e valioso. O desempenho dos adoles-
centes e jovens adultos é voluntário e 
no seu tempo livre. O trabalho deles 
soma-se por ano em 2 milhões de horas 
de empenho social. 

Apoio de superiores
No desempenho do seu trabalho como 
responsáveis os jovens recebem ajuda 
de diversos responsáveis superiores da 
comunidade Jubla. Pertence ao grupo 
local um/a representante da igreja, 
um/a responsável do grupo local e para 
o acampamento  um/a representante 
da J+S.

Formação diversificada 
Para o/as responsáveis e o/a delega-
do/a da igreja poderem melhorar cons-
tantemente o trabalho deles, fazem re-
gularmente formação. A Jubla conhece 
e usa um largo conceito de formação, 
orientando-se nas necessidades infantis 
e juvenis. Com a colaboração de J+S 
(juventude e desporto) e outros parcei-
ros (SLRG, voilà, mira etc.), a Jubla ofere-
ce formação especifica, assegurando 
assim uma ocupação de tempos livres 
adequada para crianças e jovens. 3’000’000 de horas 

Adolescentes e jovens adultos prestam 
na totalidade 3 milhões de horas de 
serviço voluntário na Jubla.

29’000 membros
A Jubla conta mais de 29’000 membros 
na Suiça inteira. Deles são: 

20’000 crianças e jovens, 
que participam regularmente em ativi-
dades de grupo, em eventos do grupo 
local e em acampamentos.

9000 adolescentes e  
jovens adultos, 
que trabalham voluntariamente como 
responsáveis na Jubla.

4000 participantes nas  
formações
Em mais de 140 cursos da J+S são 
anualmente formados mais de 4’000 
novos responsáveis. 

420 grupos locais
Cerca de 420 grupos locais da Jubla 
oferecem „divertimento no tempo livre 
e escola para a vida“ como também 
criam „Lebensfreu(n)de“: amigos para 
a vida e pura alegria de viver!

400 acampamentos
Pela Suíça inteira são realizados todos 
os anos mais de 400 acampamentos 
da J+S. Estes são o ponto alto anual de 
qualquer grupo local da Jubla.

Atividades em pequenos  
grupos
Na Jubla as crianças da mesma idade 
encontram-se regularmente para 
atividades em pequenos grupos com 
acompanhamento de um responsável. 
Seja montar uma barraca na beira da 
floresta, pintar um desenho gigantesco, 
colher ervas no campo para fazer um 
elixir, andar de bicicleta até à próxima 
ribeira, andar de trenó pelo monte 
abaixo na neve ou organizar uma festa 
de pijama numa noite de verão. – As 
atividades em pequenos grupos são 
planeadas e realizadas pelos respon-
sáveis com a participação ativa das 
crianças. Garante-se assim uma oferta 
variada de passatempos animados e 
de alta qualidade, que corresponde 
aos interesses das crianças e que torna 
possível viver momentos inesquecíveis 
com amigos e amigas. 

Eventos do grupo local
As crianças não só realizam atividades 
em pequenos grupos mas também 
com o grupo local completo. Isto signi-
fica que, grandes e pequenos partici-
pam juntos em variadas atividades. Um 
jogo de orientação pela aldeia, uma 
noite de cinema no espaço para os 
jovens, olimpíadas de verão no areal 
escolar, uma marcha de lanternas pela 
neve, um campeonato de grelhar sal-
sichas e pão na floresta, um teatro im-
provisado na igreja. Três a quatro vezes 
no ano temos divertimento em conjun-
to e a coragem de experimentar coisas 
novas e de criar algo grandioso!

Acampamento
Quase todos os grupos locais referem o 
acampamento como o ponto alto do 
ano. Muitos fazem-no no verão, alguns 
no outono, no inverno ou na primavera, 
tem a duração de uma ou duas sema-
nas e realizam-se numa casa ou em 
tendas. Durante esse tempo entram 
de A-Z no mundo da Jubla e deixam a 
rotina do dia-a-dia para viver numero-
sas aventuras temáticas com amigos e 
amigas.

Num acampamento da Jubla as crian-
ças e os jovens têm 

 – jogos variados e movimentados ao 
ar livre.

 – caminhadas na natureza e outras 
atividades desportivas

 – momentos agradáveis de reflexão ou 
a cantar em grupo à fogueira

 – comida deliciosa e saudável
 – momentos de bem-estar descontraí-
dos

 – a oportunidade de fazer trabalhos 
criativos

 – vários jogos de grupo
 – e muito mais!

O que a Jubla é

O que a Jubla oferece

amigos para a vida e  
pura alegria de viver

Jubla:  

 – um espaço de confiança, onde as 
crianças e os jovens têm a experiên-
cia de viver em comunidade e onde 
são aceites independentemente das 
capacidades, da origem e da religião.  
 conviver

 – a possibilidade de empenhar-se sem 
qualquer pressão em proveito da 
sociedade, tomar decisões em grupo 
e assumir responsabilidades. 
 participar

 – a liberdade de viver os valores pes-
soais e o a participação ativa em 
valores como a paz, a justiça e a 
solidariedade. 
 viver a fé

 – uma plataforma para descobrir e de-
senvolver capacidades criativas e de, 
nesse sentido, arriscar coisas novas. 
 ser criativo

 – um sítio, onde as crianças e os jovens 
convivem com a natureza e cuidam 
dela. 
 sentir a natureza

 – uma variada oferta de atividades lúdi-
cas, que significa não só divertimento 
mas também uma verdadeira escola 
para a vida.  
 „Lebensfreu(n)de“: amigos para  
 a vida e pura alegria de viver

A Jubla é a maior associação católica 
para jovens e crianças na Suíça. Em 
cerca de 420 grupos locais crianças e 
jovens passam independentemente 
das suas capacidades, da origem ou 
da religião um tempo livre sensato e de 

alta qualidade – seja com atividades 
em pequenos grupos, eventos no gru-
po local ou no acampamento. Tudo 
isto significa divertimento no tempo 
livre e escola para a vida.

Informações e contacto 
Jungwacht Blauring Schweiz | St. Karliquai 12 | 6004 Luzern 
041 419 47 47 | info@jubla.ch | jubla.ch

 jublaschweiz |  @jublaschweiz |  jublaschweiz |  jublaschweiz
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