
Jubla ne yapar
Grup dersleri
Jubla’da aynı yaştaki çocuklar yönetici 
kişilerin gözetimi altında düzenli olarak 
grup derslerinde bir araya gelirler. Or-
manın kenarında bir kulübe yapmaktan 
tebeşirle dev bir mandala boyamaya, bir 
çayırda sihirli bir iksir için ot toplamaktan 
bisikletle en yakındaki dereye gitmeye, 
köyün tepesinde derin karda kızak kay-
maktan bir yaz gecesinde pijama partisi 
organize etmeye kadar - Grup dersleri 
yönetici kişiler tarafından organize edilip 
gerçekleştirilmekte ve çocukların aktif 
katılımıyla hayata geçirilmektedir. Bu 
da çocukların ilgi alanlarına uygun olan 
ve arkadaşlarla unutulmaz anlar geçir-
melerini sağlayan, kaliteli, anlamlı ve 
farklılıklarla dolu bir boş zaman eğlencesi 
anlamına gelmektedir. 

Toplu bir araya gelmeler
Grup derslerinin yanında çocuklar 
toplu bir araya gelme etkinliklerinde 
tüm toplulukla zaman geçirirler. Bu da 
büyük ve küçük çocukların birlikte çok 
yönlü bir etkinlik kapsamında bir araya 
gelebileceği anlamına gelmektedir. 
Köyün içinden geçen bir schnitzel avı, bir 
gençlik odasında sinema akşamı, okul 
bahçesinde bir yaz olimpiyadı, karda 
fener alayı, ormanda bir küçük sosis ve 
yılın ekmek kızartma eğlencesi, kilisede 
senaryosuz bir Jubla tiyatrosu. Jubla’da 
yılda üç ila dört kez şunlar yapılır: Birlikte 
eğlenme, yeni şeyler deneme ve büyük 
işler başarma!

Kamp 
Neredeyse her Jubla grubu depoyı yılın 
en eğlenceli günü olarak hatırlar. Ço-
ğunlukla yaz mevsiminde, fakat bazı 
gruplarda aynı zamanda sonbahar, kış 
veya ilkbahar mevsimlerinde bir veya iki 
hafta birlikte bir çadır kurulur veya kam-
pa gidilir. Bu süre içinde şunlar geçerlidir: 
A’dan Z’ye kadar Jubla’nın dünyasına 
geçme ve günlük yaşamdan uzak sayısız, 
ders çıkarma imkanı sunabilecek mace-
raları arkadaşlarla birlikte yaşama.

Bir Jubla kampında çocuklar ve gençler

 – açık alanda farklı türlerde ve hareketli-
lik gerektiren oyunları deneyimlerler.

 – Doğada gezilere çıkarlar ve başka 
spor aktiviteleri yaparlar.

 – Kamp ateşinin kenarında rahat ve 
huzurlu bir biçimde birlikte olurlar.

 – lezzetli ve dengeli kamp yemeği. 
 – kendilerini iyi hissedecekleri rahatlatıcı 
anlar. 

 – yaratıcı el sanatları ve eserler. 
 – çok yönlü grup oyunları.
 – ve çok daha fazlası!

Jubla‘nın öne çıktığı şey nedir
9000 genç yönetici yük-
sek kaliteli ve anlamlı bir 
boş zaman etkinliği için 
bir araya geldi
Jungwacht Blauring’in sunduğu 
fırsatın arkasında, Jubla yönetici-
leri olarak tüm İsviçre’de 20.000’ 
den fazla çocuğa yüksek kaliteli 
ve anlamlı bir boş zaman etkin-
liği sunan yaklaşık 9000 genç 
ve genç yetişkin bulunmaktadır. 
Genç insanlar bu işi boş zaman-
larında gönüllülük esasına göre 
yapmaktadırlar. Her yıl yaklaşık 
3 milyon saat birlikte gönüllü 
olarak çalışmaktadırlar. 

Eşlik eden kişilerin sun-
duğu destek
Jubla yöneticileri görevleri 
kapsamında Jubla ağındaki çok 
farklı kişiden destek almaktadır. 
Bir Jubla grubu ağına bir konsey, 
bir grup eşlik ekibi ve «kamp» ak-
tivitesi için ek olarak bir Gençlik 
ve Spor kamp koçu dahildir.

Çok yönlü eğitim ve geli-
şim fırsatları 
Faaliyetlerini daha kuvvetli bir 
şekilde gerçekleştirebilmek için 
yöneticiler ile konsey başkanları 
aynı zamanda düzenli olarak 
eğitim ve gelişim fırsatlarını 
ziyaret etmektedir. Jubla geniş 
destek bulan ve ihtiyaçlara 
yönelik olan bir eğitim konseptini 
kabul etmekte ve hayata geçir-
mektedir. Gençlik ve Spor (J+S) 
ve diğer ortaklarla (SLRG, voilà, 
mira vs.) işbirliği içinde Jubla 
hedef gruplara yönelik eğitim 
ve gelişim kursları sunmaktadır. 
Böylece profesyonel ve çocuk-
lar ile gençlere yönelik bir boş 
zaman aktivitesinin oluşturulması 
sağlanmaktadır.

Jubla v číslech
3.000.000 saat
Jubla’da gençler ve genç ye-
tişkinler her yıl yaklaşık 3 milyon 
saat gönüllü olarak çalışmakta-
dır. 

29.000 çalışan
Jubla İsviçre’nin her yerinde 
29.000’ den fazla üyeye sahiptir. 
Bunlar arasında:

20.000 çocuk ve genç,

9000 genç ve genç  
yetişkin bulunmaktadır. 

4000 Eğitim ve Kendini 
Geliştirme Fırsatı
Her yıl 140 J+S’i aşkın kursta 
4000’i aşkın genç yönetici kendi-
ni eğitmekte ve geliştirmektedir. 

420 Grup
Yaklaşık 420 Jubla grubu (yerel 
dernekler) İsviçre’nin her yerinde 
«Boş zaman pasosu ve hayat 
okulu» fırsatını sunmakta ve böy-
lece saf yaşam keyfi ve yaşam 
boyu arkadaşlıklar sunmaktadır!

400 kamp
İsviçre’nin her yerinde her yıl 
400’ü aşkın J+S kampı gerçekleş-
tirilmektedir. Bu kamplar yıl için-
de sunulan aktivitelerin yanı sıra 
her Jubla grubu için en önemli 
etkinliği meydana getirmektedir.

Bilgiler ve İletişim 
Jungwacht Blauring Schweiz | St. Karliquai 12 | 6004 Luzern 
041 419 47 47 | info@jubla.ch | jubla.ch

 jublaschweiz |  @jublaschweiz |  jublaschweiz |  jublaschweiz

Jubla yaşama 
sevinci getiriyor



Jubla yaşama  
sevinci getiriyor

Birlikte olmayı deneyimleyin, doğayı keşfedin, sorumluluk alın, kendi 
yeteneklerinizi geliştirin, aktivitelere katılın, arkadaşlıklar kurun, unu-
tulmayacak anlar yaratın, birlikte ve her biriniz için boş zamanınızı 
yönetin – bunlar ve daha fazlasını Jungwacht Blauring, kısacası Jubla 
vaat ediyor.

Jubla nedir 

Jubla İsviçre’deki en büyük Katolik çocuk 
ve gençlik derneğidir. Yaklaşık 420 grup-
ta çocuklar ve gençler sahip oldukları 
yetenekler, kökenleri ve dinlerinden 
bağımsız olarak kaliteli ve anlamlı boş 

zaman geçirirler - grup dersleri, kalabalık 
etkinlikler ve tatil kamplarında. Bu da boş 
zamanın keyifli bir şekilde geçirilmesi ve 
hayat okulu anlamına gelir.

Jubla‘nın sundukları
 – çocukların ve gençlerin birlikte 
yeni şeyler deneyimleyebile-
cekleri, yetenekleri, kökenleri 
ve dinlerinden bağımsız olarak 
kabul görecekleri, birbirlerine 
güvenebilecekleri bir yer. 
 birlikte olma

 – her türlü performans baskısın-
dan uzak topluma entegre 
olma, birlikte kararlar verme 
ve sorumluluk alma için bir 
fırsat.
 birlikte adım atma

 – kişisel değerlerin yaşanabi-
leceği ve aktif olarak barış, 
adalet ve dayanışma için 
çaba harcayabilecekleri açık 
bir alan.
 İnançları yaşama

 – Yaratıcı yetenekleri keşfet-
mek, geliştirmek ve bu sırada 
yeni şeyler denemek için bir 
platform.
 yaratıcı olmaí 

 – Çocukların ve gençlerin doğa-
yı yaşayacakları ve doğa için 
endişe duyacakları bir yer.
 Doğayı yaşama

 – Boş zaman eğlencesinin yanın-
da bir hayat okulu anlamına 
gelen çok yönlü ve anlamlı bir 
etkinlikler bütünü. 
 Yaşama keyfi ve yaşam  

  boyu arkadaşlıklar  
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