
Çfarë bën Jubla
Orët në grup
Në Jubla takohen fëmijë të së njëjtën 
moshë të shoqëruar nga personat e tyre 
udhëheqës rregullisht në orët në grup. 
Ndërtimi i një kasolleje në anë të pyllit, 
vizatimi me shkumës i një mandallaje 
gjigante, grumbullimi i erëzave në një 
lëndinë për një pije magjike, udhëtimi 
me biçikletë në përroin më të afërt, rrës-
hqitja me slitë bore në kodrën e fshatit 
ose organizimi i një parti me pizhame në 
një natë vere.   – Orët në grup organizo-
hen dhe kryhen nga personat drejtues 
me bashkëpunimin e aktiv të fëmijëve. 
Një gjë e tillë garanton një kohë të lirë 
me cilësi të lartë, të përshtatshme dhe të 
larmishme që përputhet me interesat e 
fëmijëve dhe kujdeset për përjetime të 
paharrueshme me shoqet dhe shokët e 
tyre.  

Aktivitetet në grup
Përveç orëve në grup, në aktivitetet 
në grup fëmijët e kalojnë kohën me të 
gjithë grupin. Kjo do të thotë që të rritur 
dhe të vegjël marrin pjesë në një numër 
të larmishme aktivitetesh. Gjuetia e shnit-
cel-it mes për mes fshatit, një mbrëm-
je kinemaje në sallën e të rinjve, një 
olimpiadë verore në arealin e shkollës, 
një marrsh me drita përmes borës, një 
barbekju në pyll, një teatër i improvizuar 
Jubla në kishë. Tre deri katër herë në vit 
do të thotë te Jubla: Të kënaqemi së 
bashku, të guxojmë gjëra të reja dhe të 
arrijmë gjëra të mëdha! 

Kampi
Pothuajse çdo grup i Jubla e quan 
kampin si momentin kulminant të vitit. 
Në shumicën e rasteve në verë, por 
me grupe të caktuara edhe në vjeshtë, 
dimër ose pranverë, shkohet së bashku 
për një ose dy javë në kampin me çadra 
ose shtëpiza. Në këtë periudhë kohore 
motoja është: Të zhytemi nga A tek Z në 
botën e Jubla të përjetojmë larg jetës 
së përditshme aventura të panumërta 
sipas motos tonë bashkë me shoqet dhe 
shokët. 

Në një kamp Jubla fëmijët dhe të rinjtë 
përjetojnë 

 – lojëra të larmishme dhe plotë lëvizje 
në natyrë. 

 – Ekskursione në natyre dhe aktivitete të 
tjera sportive. 

 – qëndrim komod dhe i qetë së bashku 
dhe këngë pranë zjarrit.

 – ushqim i shijshëm dhe i përshtatshëm 
kampi.

 – momente qetësuese ku ndjehesh mirë.
 – lojëra të larmishme në grup.
 – dhe shumë më tepër!

Çfarë e karakterizon Jubla
9000 të rinj drejtues për 
një organizim cilësor 
dhe siç duhet të kohës 
së lirë
Pas ofertës së ligës rinore Blau-
ring qëndrojnë rreth 9000 të rinj 
dhe adoleshentë, të cilët si per-
sona drejtues të Jubla i ofrojnë 
në të gjithë Zvicrën mbi 20’000 
fëmijëve organizime cilësore 
dhe siç duhet të kohës së lirë. 
Angazhimi i drejtuesve të rinj ba-
zohet në një angazhim vullnetar 
në kohën e tyre të lirë. Në çdo 
vit ato kontribuojnë së bashku 
me rreth 3 milion orë angazhim 
vullnetar. 

Mbështetja nga perso-
nat shoqërues
Në aktivitetin e tyre drejtues, 
drejtuesit Jubla marrin mbësh-
tetje nga persona të ndryshëm 
shoqërues brenda rrjetit Jubla. 
Kështu në rrjetin e një grupi 
Jubla përshihen një kryetar, një 
shoqërues grupi dhe për aktivi-
tetin «Kamp» si shtesë një trajner 
kampi R+S.

Oferta të larmishme 
edukimi dhe trajnimi 
Për të qenë të fuqizuar në akti-
vitetin e tyre drejtues, personat 
drejtues si dhe kryetarët marrin 
pjesë rregullisht në kurset e 
edukimit dhe të trajnimit. Jubla 
njeh dhe jeton një koncept 
arsimimi me mbështetje të gjerë 
dhe të orientuar tek nevojat. Në 
bashkëpunim me rininë+sportin 
(R+S) dhe me partnerë të tjerë 
(SLRG, voilà, mira etj.) Jubla of-
ron kurse edukimi dhe trajnimi të 
përshtatshme për fokus grupet. 
Në këtë mënyrë garantohet 
një organizim profesional dhe i 
përshtatshëm për fëmijët dhe të 
rinjtë.

Çfarë numëron Jubla
3’000’000 orë
Te Jubla adoleshentët dhe të 
rinjtë kontribuojnë çdo vit me 
rreth 3 milion orë angazhim 
vullnetar. 

29’000 anëtar
Jubla numëron në të gjithë 
Zvicrën mbi 29’000 anëtar. Nga 
të cilët: 

20’000 fëmijë  
dhe të rinj, 
të cilët marrin pjesë rregullisht në 
orë në grup, aktivitete në grup 
dhe kampe.

9000 adoleshentë  
dhe të rinj, 
të cilët angazhohen vullnetarisht 
si persona drejtues për Jubla.

4000 edukime  
dhe trajnime
Në mbi 140 kurse R+S edukohen 
dhe trajnohen çdo vit 4000 drej-
tuese dhe drejtues. 

420 grupe
Rreth 420 grupe Jubla (klube lo-
kale) ofrojnë në të gjithë Zvicrën 
mundësinë «Kënaqësia në 
kohën e lirë dhe shkolla e jetës» 
dhe me këtë mënyrë ofrojnë 
kënaqësi (shokë) në jetë!

400 kampe
Në të gjithë Zvicrën zhvillohen 
çdo vit mbi 400 kampe R+S.Për-
veç aktiviteteve gjatë vitit ato 
ofrojnë momentin kulminant të 
çdo grupi Jubla.

Informacione dhe kontakt 
Jungwacht Blauring Schweiz | St. Karliquai 12 | 6004 Luzern 
041 419 47 47 | info@jubla.ch | jubla.ch

 jublaschweiz |  @jublaschweiz |  jublaschweiz |  jublaschweiz

Jubla dhuron kënaqësi 
(shokë) në jetë



Jubla dhuron kënaqësi 
(shokë) në jetë

Përjetoni bashkësinë, zbuloni natyrën, merrni përgjegjësi, zhvil-
loni aftësitë vetjake, bashkë-organizoni aktivitete, krijoni mi-
qësi, krijoni momente të paharrueshme, organizoni kohën e lirë 
me njëri-tjetrin dhe për njëri-tjetrin  – këto dhe shumë më shumë 
ofron liga rinore Blauring, ose shkurt Jubla.

Çfarë është Jubla

Jubla është liga katolike e fëmijë dhe e 
të rinjve më e madhe në Zvicër. Në rreth 
420 grupe fëmijët dhe të rinjtë, pavarë-
sisht nga aftësitë, prejardhja dhe feja e 
tyre kalojnë  kohën e tyre të lirë në më-
nyrë cilësore dhe të përshtatshme – në 

orë në grupe, aktivitete në grupe dhe në 
kampe verore. Kjo do të thotë kënaqësi 
në kohën e lirë dhe shkollë për jetën. Kjo 
do të thotë kënaqësi në kohën e lirë dhe 
shkollë për jetën.

Çfarë ofron Jubla
 – një vend i besuar, në të cilin 
fëmijët dhe të rinjtë pranohen 
së bashku dhe pavarësisht 
nga aftësitë, prejardhja dhe 
feja e tyre. 
 të jemi bashkë

 – një mundësi, të angazhohemi 
të çliruar nga çdo presion 
performance për veten dhe 
për shoqërinë, të marrim ven-
dime së bashku dhe të marrim 
përsipër përgjegjësi.
 të bashkë-vendosim

 – një hapësirë për të jetuar vle-
rat personale dhe për të kon-
tribuuar në mënyrë aktive për 
paqe, drejtësi dhe solidaritet.
 të jetojmë besimin

 – një platformë, për të zbuluar 
dhe shpalosur aftësitë krijuese 
dhe për të guxuar për të renë.
 të jemi krijues

 – një vend, në të cilin fëmijët 
dhe të rinjtë (për)jetojnë naty-
rën dhe kujdesen për të.
 të përjetojmë natyrën

 – një ofertë e larmishme dhe siç 
duhet aktivitetesh që përveç 
kënaqësisë në kohën e lirë 
do të thotë edhe shkollë e vër-
tetë për jetën. 
 Kënaqësi (shokë) në jetë  

G
es

ta
ltu

ng
 &

 Il
lu

st
ra

tio
n:

 
gr

afi
sk

.c
h

D
ie

 Ü
be

rs
et

zu
ng

 w
ur

de
 u

nt
er

st
üt

zt
 d

ur
ch

  
Va

rie
tà

 –
 K

om
pe

te
nz

ze
nt

ru
m

 in
te

rk
ul

tu
re

lle
 Ö

ff
nu

ng


	Titel / Einleitungstext: @Name der Jublaschar@Einleitungstext zu deiner Schar. Bspw. Wieviele Mitglieder ihr habt, was ihr so macht, warum Kinder eure Aktivitäten besuchen sollten etc.Info: Nicht gewünschte Elemente können einfach gelöscht werden.
	Infos / Kontakt: @Informationen zu deiner Schar. Bspw. wann ihr euch jeweils trifft, wann ihr normalerweise ins Lager geht, dass man sich melden soll bei Fragen oder Interesse usw.Kontakt:@Samira Sommer Telefon @041 001 02 03E-Mail @samira@jublagumpingen.chWeitere Informationen:@jublagumpingen.ch
	Logo Schar_af_image: 


