انجمنهای جوانان
در برلین

انجمنهای جوانان

چیست؟

انجمنهای جوانان باشگاههایی هستند که توسط جوانان تأسیس شده اند.
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جوانان در این سازمانهای جوانان گرد هم میآیند .آنها در زمینه سازماندهی فعالیتها
برای جوانان دیگر همکاری میکنند .این فعالیتها به عنوان مثال عبارتند از سفرهای
تفریحی ،گردش ،کارگاهها و موارد بسیار دیگر .در انجمنهای جوانان ،کودکان و نوجوانان
اوقات فراغت خود را همراه با جوانان دیگر سر و سامان میدهند.
مسئله مهم در انجمنهای جوانان این است که کودکان و نوجوانان خودشان تصمیم
میگیرند میخواهند چه کاری را انجام دهند .آنها به فعالیتها فکر میکنند و سپس آنها را
تحقق میبخشند .کودکان و جوانانی که عالیق مشابهی دارند ،در انجمن های جوانان
باهم متحد شده اند .آنها همراه با هم از دیگران حمایت میکنند.
برای مشارکت ،لزومی ندارد که فرد عضو باشگاه باشد.

انجمنهای جوانان

مکانهایی هستند که

کودکان و نوجوانان در آنها
a aفعالیتهای خود را سازماندهی میکنند
a aآزادانه دست به مشارکت میزنند
a aبرای اوقات فراغت خود برنامه ریزی میکنند
a aنظر خود را به شکلی دموکراتیک بیان میکنند
a aیاد میگیرند که عالیق خود را شکل دهند
a aدر صورت تمایل ،در روندهای سیاسی یا اجتماعی شرکت میکنند.
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انجمنهای جوانان چه

کاری انجام میدهند؟

انجمنهای جوانان فعالیتهایی را در تمام طول سال برای کودکان و نوجوانان آماده میکنند:
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a aآنها بر گروههای کودکان و نوجوانان نظارت میکنند.
a aآنها امکان سفر را در اختیار کودکان و نوجوانان قرار میدهند.
a aآنها مرا کز جوانان ،باشگاههای جوانان یا کافه های جوانان را اداره میکنند .کودکان
و نوجوانان میتوانند در آنجا با یکدیگر مالقات کنند و همدیگر را بشناسند.
a aآنها ناظران جوانان مرد /زن را آموزش میدهند.
a aآنها فرهنگهای مختلف را گرد هم میآورند.
a aآنها با جوانان دیگر در کشورهای خارجی مالقات میکنند.
a aآنها در فعالیتهای سیاسی شرکت میکنند.
a aآنها از محیط زیست پشتیبانی میکنند.
a aآنها از کارهای فرهنگی حمایت میکنند.
a aآنها فعالیتهای ورزشی را انجام میدهند.
a aآنها سمینارها و کارهای آموزشی را ارائه میدهند.
مثال ها در صفحات بعدی موجود است.

باغبانی شهری با
پناهندگان جوان
باغبانی باعث ایجاد ارتباط میشود .این همان چیزی است که جوانان باشگاه جوانان
برلین فکر میکردند و در نتیجه یک پروژه باغبانی شهری را با پناهندگان جوان از
یک مرکز پناهندگی در زلندورف آغاز نمودند .جوانان با کمک هم بسترهای کشت
میسازند و سبزیجات میکارند .تمرکز آنها بر تزئین مرکز و ارتباط با یکدیگر است.
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جوانان در برلین با فرهنگهای مختلف رشد کرده و با آنها زندگی میکنند .پروژه ایده
ساز (موسوم به  )meinungmacher.inانجمن جوانان دیو – ()djo-Regenbogen
برلین نشان میدهد که چگونه تنوع جامعه ما را غنا میبخشد .در کمپها و آ کادمیهای
رسانه ای ویدئوهای رنگارنگ و متنوع ،تصاویر یا روزنامه هایی وجود دارند که داستان
جوانان بسیار متفاوتی را روایت میکنند که در شهر ما زندگی میکنند.

ایده ساز
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کمپهای ماجراجویی کودکان
بیایید از شهر دور شویم و در یک ماجراجویی غرق شویم :کمپهای ماجراجویی
کودکان جوانان بشردوست برلین با این شعار برای کودکان  7تا  12ساله برگزار
میشود .چه چیز خاصی وجود دارد :کودکان خانواده های فقیر یا خانواده هایی که
طبق قانون خدمات پناهندگی پول دریافت میکنند میتوانند رایگان به این سفرها
بروند.
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عینک جوان  U28برای مردان/
زنان سیاستمدار
انجمن جوانان کاتولیک سیاستمدار آلمان با “ – U28آینده درخشان” میخواهد
دیگران را متقاعد کند به تصمیمات سیاسی خود از دیدگاه کودکان و نوجوانان بنگرند.
مردان و زنان سیاستمدار باید به این مسئله توجه کنند که پیامدهای تصمیمات آنها
برای جوانان چیست.

در اردوگاهی در تپه های جزیره زولت در دریای شمال هر سال تأسیس جمهوری
کودکان توسط خودشان اعالم میشود .کودکان در برنامه ریزی برنامه تعطیالت شرکت
میکنند و سپس با یکدیگر آن را محقق میسازند .به عالوه ،فعالیتهای پیشنهادی
زیادی برای تعطیالت وجود دارد :فعالیتهای ورزشی در ساحل و در دریا،
سفرهای پیاده روی به دریای واتِن ،شب در کنار باربیکیو و بسیاری دیگر .پیشنهادی از
سازمان جوانان منطقه ای انجمن رفاه کارگران (.)AWO

جمهوری کودک زولت
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مؤسسات اوقات
فراغت جوانان

کودکان و نوجوانان میتوانند اوقات فراغت خود را در باشگاههای جوانان و مرا کز
جوانان بگذرانند.
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در مرکز جوانان لوک انجمن محیط زیست زنان/مردان آلمان ( ،)BDPجوانان میتوانند
با یکدیگر مالقات کنند ،با همدیگر به موسیقی گوش بدهند ،تنیس روی میز یا بیلیارد
بازی کنند .عالوه بر این ،فعالیتهای گروهی زیادی مانند فوتبال ،رقص ،آشپزی و کمک
به انجام مشق شب صورت میگیرد .استودیوی ضبط نیز وجود دارد.
اتاق تمرین ،استودیوی ضبط و کارگاه دوچرخه تنها بخشی از فعالیتهای
فراوان حلقه کودکان ( )Kinderringدر مرکز جوانان بتونیا برلین است .البته ،یک
“فعالیت آزاد” وجود دارد که کودکان و نوجوانان میتوانند در آنجا با یکدیگر مالقات کنند
و بعد از ظهرشان را در آنجا بگذرانند.
عالوه بر این دو نمونه ،باشگاههای جوان زیاد دیگری نیز در برلین وجود دارد.
شما میتوانید توضیحات آنالین را در آدرس زیر مشاهده کنید:
.https://jup.berlin/location_map
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چه انجمنهای

جوانانی وجود دارد؟
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این موارد عبارتند از
a aانجمنهای مذهبی (به عنوان مثال جوانان مسلمان ،جوانان پروتستان،
انجمن جوانان کاتولیک آلمان و جوانان علوی)
a aورزش جوانان
a aسازمانهای امدادرسانی جوانان (به عنوان مثال خدمات امداد فنی
جوانان ( ،)THWآتشنشانهای جوان یا صلیب سرخ جوانان)
a aسازمانهای راهنما
a aانجمنهای جوانان که از محیط زیست و حفاظت از طبیعت حمایت میکنند
(به عنوان مثال “ا کوناتس” ())BUNDjugend
a aانجمنهای جوانان که عمدتا ً در سطح بین المللی/بین فرهنگی کار میکنند
(به عنوان مثال دیو=رِگِنبوگِن ( )djo-Regenbogenبرلین یا جنبش جوان اروپایی)
a aانجمنهای بشردوستانه یا سیاسی جوانان (به عنوان مثال جوانان سوسیالیست
آلمان – فالکونها ،زنان/مردان بشردوست ،زنان/مردان جوان دموکرات،
جوانان چپگرا یا دوستان جوان طبیعت).
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عالوه بر این ،انجمنهای جوانان عالیق زیاد دیگری را نیز پوشش میدهند:
شبکه جوانان المبدا یک انجمن جوانان است که از جوانان همجنسگرای مرد و زن،
دوجنسه ،عجیب (* )LSBTIQدر برلین و براندنبورگ پشتیبانی میکند.
مطبوعات جوان انجمنی برای جوانانی است که به رسانه ها عالقمند هستند .مثال
دیگر آمارو فورو ،انجمن جوانان رم یا غیررمی یا  KOMCIWANبرلین ،باشگاهی برای
کودکان و جوانان کُرد است.
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شما میتوانید توضیحات کلی انجمنهای جوانان برلین را در وبسایت شورای جوانان
منطقه برلین مشاهده کنید.www.ljrberlin.de :
انجمنهای جوانان برلین در شورای جوانان منطقه برلین ادغام شده اند.
در حال حاضر  33انجمن جوانان عضو شورای جوانان منطقه برلین وجود دارد.
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افرادی که پروژه های جوانان را

برای جوانان در انجمنهای جوانان

ارائه میدهند چه کسانی هستند؟

ا کثر کسانی که با جوانان کار میکنند داوطلب هستند به ویژه در انجمنهای جوانان،
آنها جوانانی هستند که سالهای سال در انجمن خود فعالیت میکنند.
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افراد دیگری که با جوانان کار میکنند برای این نوع کار آموزش دیده اند .به طور کلی آنها
یا در این زمینه تحصیل کرده اند یا در زمینه آموزش ،دوره دیده اند .عالوه بر کارکنان
تمام وقت اغلب اوقات افرادی که به صورت ساعتی کار میکنند از کارهای انجمن
حمایت میکنند.
افرادی که برای انجمنها کار میکنند ،همه کارهای مرکز را انجام میدهند .کودکان و
نوجوانان به سادگی میتوانند از کنار این کارها بگذرند و در فعالیتها شرکت نمایند.

بسیاری از داوطلبان در انجمنهای جوانان در یک جلسه آموزشی نحوه برخورد با کودکان
و گروههای جوانان را آموخته اند .این آموزش توسط بسیاری از انجمنهای جوانان ارائه
میشود و آموزش یولیکا نام دارد.
یولیکا مخفف کارت رهبری زنان/مردان جوان است .فرد تنها در صورتی میتواند یولیکا
را دریافت کند که یک دوره آموزش  40ساعته با محتوای آموزشی و حقوقی را گذرانده
باشد ،یک دوره کمکهای اولیه را به پایان رسانده و به عنوان داوطلب در انجمن جوانان
مشارکت کند.
17

انجمنهای جوانان پول

خود را از کجا دریافت میکنند؟
جوانان حق دارند براساس عالقه خود به فعالیتهایی بپردازند و خودشان میتوانند این
موارد را سازماندهی کنند .بنابراین ،انجمنهای جوانان که در آنها جوانان گرد هم میآیند
پول خود را از دولت دریافت میکنند.
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لذا کار انجمنهای جوانان طبق قانون ثبت شده است .این مسئله در کتاب هشتم
قانون تامین اجتماعی مشخص شده است.
انجمنهای جوانان از طرف دیگر هزینه کارهای خود را از خیریه ها دریافت میکنند .در
برخی از انجمنها ،اعضا هزینه عضویت میپردازند .برخی فعالیتها مانند تعطیالت هزینه
دارد .همچنین بسیاری از انجمنها تخفیف میدهند.
با این حال ،تعداد بسیار زیادی از فعالیتها در انجمنهای جوانان رایگان هستند –
و به طور مرتب برگزار میشوند!
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ملحق شو!
تو به چه چیزی عالقه داری؟ مطمئنا ً یک انجمن جوانان در برلین وجود دارد که
بتوانی جوانانی را که عالیق مشابه تو را دارند مالقات کنی!
انجمنهای جوانان از طریق وبسایت خود ،فیسبوک یا حتی فهرست فعالیت شورای
جوانان منطقه برلین درباره فعالیتهای خود اطالع رسانی میکنند.
برای شرکت در فعالیتهای انجمنهای جوانان ،لزومی ندارد که فرد عضو باشد.
در زیر فهرستی از انجمنهای جوانان در برلین قابل مشاهده است:
http://www.ljrberlin.de/landesjugendring/mitglieder
http://www.ljrberlin.de/jugendmigrationsbeirat

همچنین میتوانید مستقیما ً از ما بپرسید!
با ما تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید!
030 818 86 100 
info@ljrberlin.de 

