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يوبال تصنع أ)حب(

اء الحياة

املعلومات واالتصال

ما تفعله يوبال

أنشطة جامعية
يلتقي يف يوبال أطفال يف نفس العمر ضمن مرافقة ذويهم من أفراد اإلدارة للتجمع بشكل منتظم من أجل املشاركة يف أنشطة 
جامعية. سواء كان بناء كوخ عىل حافة الغابة، أم رسم مانداال عمالقة بالطباشري، أم جمع األعشاب عىل وترية واحدة من أجل 

تحضري مرشوب سحري، أم السري بالدراجة وصواًل إىل أقرب جدول ماء متاح، أم التزلج إىل األسفل يف الجليد العميق يف تالل القرية، 
أم إقامة حفل بيجاما يف إحدى ليايل الصيف. - يتم تنظيم وإجراء األنشطة الجامعية من قبل أفراد اإلدارة، كام يتم املساهمة يف 
إقامتها بشكل فعال ونشط من قبل األطفال. إن هذا يضمن تقديم برنامج ُعطالت بجودة عالية وفائدة وأنشطة غنية بالتنوع، 

وذلك مبا يتوائم مع اهتاممات األطفال، مع العناية بتوفري تجارب ال تُنىس مع األصدقاء والصديقات. 

مناسبات للجامعات
يقيض األطفال إىل جانب األنشطة الجامعية أوقاتًا مع كامل الجامعة يف مناسبات جامعية. وهذا يعني مشاركة الكبري والصغري مًعا 
يف برنامج من األنشطة املتنوعة. لعبة املطاردة والعثور عىل الكنز عرب القرية، أُمسية سينام يف قاعة النشء، دورة ألعاب أوليمبية 

صيفية يف ساحة مبنى املدرسة، جولة سري باملصابيح عرب الجليد، منافسات شوي النقانق السويرسية وُخبز الثعبان يف الغابة، مرسح 
يوبال االرتجايل يف الكنيسة. وهذا ما يكون األمر عليه ثالث إىل أربع مرات يف السنة: مًعا نقيض أوقات مرحة، نُقدم عىل ما هو 

جديد، ونصنع ما هو كبري! 

املعسكر
تعترب تقريبا كل جامعة من جامعات يوبال املخيم أهم األحداث االحتفالية يف العام. غالبًا ما تُقام هذه الفعالية يف الصيف ضمن 

جامعات معينة، إال إنها تقام أيًضا يف فصل الخريف أو الشتاء أو الربيع، وتجرى سويًا ملدة أسبوع واحد أو اثنني يف معسكر 
التخييم أو املعسكر السكني. وهذا ما يتم يف هذا الوقت: الغوص يف عامل يوبال من األلف إىل الياء، ومشاركة الصديقات واألصدقاء 

يف معايشة تجارب ال تُحىص ذات أهداف بعيًدا عن الحياة اليومية االعتيادية.

يف معسكر يوبال يقيض األطفال والشباب أوقاتًا  

من األلعاب املتنوعة واملفعمة بالحركة. –
جوالت عرب الطبيعة إىل جانب املزيد من األنشطة الرياضية األخرى. –
التجمع يف أجواء مريحة وتأملية والغناء حول نار املعسكر. –
طعام داخل املعسكر شهي ومتوازن.  –
لحظات استجامم ممتعة.  –
أعامل فنية وحرف يدوية إبداعية.  –
ألعاب جامعية متنوعة. –
والكثري من األنشطة األخرى! –

ما تتميز به يوبال

9000 قائد شاب من أجل شغل وتنظيم وقت فراغ بجودة 
عالية ومفيدة

وراء برنامج يونجفاخت بالورينج يقف حوايل 9000 من الشباب وصغار البالغني، والذين يقدمون 
أنشطة شغل وتنظيم أوقات الفراغ بصفتهم أفراد إداريني لدى يوبال، وذلك يف أنحاء سويرسا ولعدد 

يفوق 20000 طفاًل. إن مشاركة صغار القائدين ترتكز عىل العمل التطوعي يف أوقات الفراغ. ويشارك 
هؤالء األفراد سنويًا يف العمل التطوعي الذي يصل مجموعه إىل حوايل 3 مليون ساعة تطوع. 

الدعم من قبل األشخاص املرافقني
يتلقى قائدو يوبال أثناء نشاطهم القيادي الدعم من مختلف األشخاص املرافقني داخل شبكة يوبال. 

تشتمل شبكة جامعة-يوبال عىل وجود رئيس/رئيسة، إىل جانب مرافقة-الجامعة، فضاًل عن مدرب/مدربة 
ملعسكر الشباب+الرياضة من أجل نشاط »املخيم«.

برامج متنوعة للتدريب التعليمي ومواصلة التعلم 
من أجل تقديم الدعم لهم يف تعزيز نشاط القيادة، يقوم أفراد القيادة وكذلك الرؤساء بشكل منتظم 

بتلقي برامج للتدريب التعليمي ومواصلة التعلم. تدرك يوبال وتعيش مفهوم التدريب املدعوم واملوجه 
نحو تلبية االحتياجات بشكل كبري. بالتعاون مع الشباب+الرياضة )J+S(، فضاًل عن املزيد من الرشكاء 
األخرين )SLRG، voilà، mira، إلخ(، تقدم يوبال دورات للتدريب التعليمي ومواصلة التعلم بشكل 
يتوائم مع املجموعة املستهدفة. وبهذه الطريقة يتم ضامن َشغل وتنظيم وقت الفراغ بشكل احرتايف 

موجه لألطفال والشباب. 

ما حققته يوبال يف أرقام

3000000 ساعة
يشارك الشباب وصغار البالغني يف يوباًل سنويًا يف العمل التطوعي الذي يصل مجموعه إىل حوايل 3 

مليون ساعة تطوع. 

29000 عضًوا
يشارك يف يوبال ما يزيد عن 29000 عضًوا يف أنحاء سويرسا. ومنهم: 

20000 طفل وشاب، 
والذين يشاركون بشكل منتظم يف األنشطة الجامعية واملناسبات للجامعات إىل جانب املعسكرات.

9000 فرد من الشباب وصغار البالغني، 
والذين يشاركون يف العمل التطوعي لصالح يوبال بصفتهم أشخاص قائدين.

4000 دورة للتدريب التعليمي ومواصلة التعلم
من خالل ما يزيد عن 140 دورة للشباب+الرياضة، يواصل أكرث من 4000 من القائدات والقادة سنويًا 

تعلمهم ويتلقون تدريبات تعليمية أخرى. 

420 جامعة
حوايل 420 جامعة-يوبال )جمعيات محلية( تقدم يف أنحاء سويرسا برنامج »مرح أوقات الفراغ ومدرسة 

الحياة«، ويصنعون بذلك أ)حب(اء للحياة بشكل نقي!

400 معسكر
يقام سنويًا ما يزيد عن 400 معسكر للشباب+الرياضة يف أنحاء سويرسا. وتشكل هذه املعسكرات مع 

األنشطة األخرى خالل العام أهم األحداث االحتفالية لكل جامعة من جامعات يوبال.
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ما هي يوبال 

معايشة روح الجامعة، استكشاف الطبيعة، تويل املسؤولية، تطوير مهاراتك 
الخاصة، املشاركة يف إقامة األنشطة، العناية بعالقات الصداقة، خلق لحظات ال 
تُنىس، شغل وتنظيم وقت الفراغ مع بعض ومن أجل بعضنا البعض - كل هذا 
وأكرث كثريًا تقدمه هيئة يونجفاخت بالورينج، والتي يطُلق عليها اختصاًرا اسم 

يوبال.

تعد يوبال أكرب رابطة كاثوليكية يف سويرسا لألطفال والشباب. يف حوايل 420 جامعة، يقيض األطفال والشباب، بغض النظر عن 
قدراتهم ومنشأهم ودينهم، وقت فراغ يتميز بالجودة العالية واإلفادة - وذلك ضمن أنشطة جامعية ومناسبات للجامعات فضاًل 

عن معسكرات العطالت. وهذا يعني توفري مرح فرتة الُعطالت مع مدرسة لتعلم مهارات الحياة.

ما تقدمه يوبال

 مكان من الثقة، يتعرف من خالله األطفال والشباب عىل روح الجامعة، ويلقون القبول بغض النظر –
     عن قدراتهم ومنشأهم ودينهم. التواجد مًعا

 إمكانية املشاركة بشكل حر خاٍل من أي نوع من ضغط األداء سواء لهم أو للمجتمع، إىل جانب –
    املشاركة يف اتخاذ القرار وتويل املسؤولية. املشاركة يف صنع  القرار

 مساحة حرة من أجل عيش القيم الشخصية، والعمل بنشاط من أجل السالم والعدالة والتضامن.  –
عيش العقيدة     

 منصة من أجل استكشاف وتنمية مهارات إبداعية واإلقدام عىل ما هو جديد من خالل ذلك. أن –
    تكون مبدًعا

 مكان حيث يعايش )ويعيش( فيه األطفال والشباب أجواء الطبيعة ويتحملون رعاية بعضهم البعض. –
    معايشة الطبيعة

 برنامج من األنشطة املتنوعة والهادفة، والذي يهدف إىل قضاء مرح الُعطالت مع تقديم مدرسة  –
    حقيقة يف تعلم الحياة.  أ)حب(اء الحياة 

يوبال تصنع أ)حب(

اء الحياة
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