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ЩО ТАКЕ МОЛОДІЖНІ
СПІЛКИ?

Молодіжні спілки — це спілки, засновані молодими людьми. 

У молодіжних спілках збирається молодь. Там вони разом організують 

заходи для інших молодих людей. Наприклад, різноманітні подорожі, 

екскурсії, семінари та багато іншого. У молодіжних спілках діти та мо-

лодь організовують своє дозвілля разом з однолітками.

Особливим у молодіжних спілках є те, що діти та підлітки самі вирішу-

ють, чим хочуть займатися. Вони самостійно придумують заходи, а потім 

реалізують їх. У молодіжних спілках збираються молоді люди з однако-

вими інтересами. Разом вони також допомагають іншим людям.

Для участі не обов’язково бути членом спілки.
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МОЛОДІЖНІ СПІЛКИ – 
ЦЕ МІСЦЯ, ДЕ ДІТИ 

ТА МОЛОДЬ 

 b самоорганізуються;

 b займаються волонтерською діяльністю;

 b самостійно організовують своє дозвілля;

 b беруть участь в ухваленні рішень на демократичних основах;

 b навчаються формувати свої інтереси;

 b вносять свій вклад в соціально-політичні процеси, якщо вони 

 цього бажають
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ЧИМ ЗАЙМАЮТЬСЯ 
МОЛОДІЖНІ СПІЛКИ?

Молодіжні спілки протягом всього року організують заходи для дітей 

та молоді:

 b вони організують дитячі та молодіжні гуртки;

 b вони пропонують подорожі для дітей та підлітків;

 b вони організують молодіжні центри та клуби або молодіжні кафе, де 

діти та підлітки можуть зустрічатися та знайомитися один з одним;

 b вони готують лідерів в сфері роботи з молоддю;

 b вони поєднують різні культури;

 b вони знайомляться з іншими молодими людьми закордоном;

 b вони політично активні;

 b вони піклуються про довкілля;

 b вони займаються культурною діяльністю;

 b вони організують спортивні заходи;

 b вони пропонують семінари та проводять освітню діяльність.

Приклади їх роботи — на наступних сторінках.
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Міське садівництво 
з молодими біженцями

Садівництво об’єднує. Про це подумали молоді люди з Об’єдна-

ної молоді за екологію й охорону природи Німеччини в Берліні 

(BUNDjugend Berlin) і розпочали проект із міського садівництва ра-

зом із молодими біженцями з притулку для біженців у районі Целен-

дорф. Там молодь разом зводить грядки та саджає овочі. Велика увага 

 приділяється покращенню зовнішнього вигляду притулку та обміну 

навичками й знаннями один з одним.
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Молоді люди в Берліні ростуть і живуть серед багатьох культур. 

Проект meinungsmacher.in Спілки німецької східної молоді «Весел-

ка Берлін» (djo-Regenbogen Berlin) демонструє, як різноманітність 

збагачує наше суспільство. У медіатаборах й академіях створюються 

барвисті та різноманітні відеоролики, фотографії або газети з істо-

ріями різних молодих людей нашого міста.

Meinungsmacher.in
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Дитячі пригодницькі табори

З міста — до пригод! Такий девіз дитячих пригодницьких таборів  

Молодих гуманістів Берліна (Junge Humanist_innen Berlin) для дітей 

у віці від 7 до 12 років. Особливим є те, що діти з малозабезпечених ро-

дин або які отримують фінансову поміч згідно із Законом про надання 

соціальної допомоги особам, що претендують на політичний притулок, 

 можуть брати участь у таких таборах безкоштовно.
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Спілка U28-Jugendbrille
для молодих політиків

За допомогою програми «Молодше 28 — Майбутнє посміхаєть-

ся» Федерація католицької молоді Німеччини (Bund der Deutschen 

Katholischen Jugend) хоче переконати політиків поглянути на свої 

політичні рішення з точки зору дітей і молоді. Політики повинні ду-

мати про вплив своїх рішень на молодих людей. 
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У кемпінгу посеред дюн на північноморському острові Зюльт діти 

щороку проголошують свою власну республіку — Дитячу республі-

ку. Діти беруть участь у плануванні програми на канікули, а потім 

разом її реалізують.Тут також є багато можливостей для проведен-

ня дозвілля: спортивні заходи на пляжі та в морі, прогулянки до 

Ваденського моря, вечори з барбекю та багато чого іншого. Орга-

нізовано за підтримки регіонального Молодіжного об’єднання при 

спілці допомоги малозабезпеченим людям (Landesjugendwerks der 

Arbeiterwohlfahrt (AWO)).

Дитяча республіка Зюльт



МОЛОДІЖНІ ЦЕНТРИ ДОЗВІЛЛЯ 

Діти й підлітки можуть проводити вільний час у молодіжних клубах 

і молодіжних центрах. 

У дитячому й молодіжному центрі Schloss19 молоді люди зустріча-

ються, щоб поспілкуватися, послухати музику, потанцювати, пограти 

в ігри та багато іншого. Тут також є простір для соціальних і політич-

них ініціатив. Schloss19 керується молодіжною спілкою Соціалістичної  

молоді — Соколами Берліна (SJ — Die Falken Berlin) у співпраці  

з Молоддю Федерації профспілок Німеччини Берлін-Бранденбург 

(DGB-Jugend Berlin-Brandenburg).

Музичний зал, звукова студія та велосипедна майстерня — це лише 

частина того, що пропонує молодіжний некомерційний центр дитя-

чої спілки Betonia (Betonia des Kinderring Berlin e. V.). Звичайно ж, тут 

є «відкритий майданчик», де діти та молодь можуть зустрічатися та 

проводити разом час після школи.

Окрім цих двох прикладів, у Берліні існує ще багато молодіжних клубів. 

Їх огляд доступний онлайн на сайті https://jup.berlin/orte. 
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ЯКІ БУВАЮТЬ 
МОЛОДІЖНІ СПІЛКИ?

Існують

 b конфесійні спілки (наприклад, Мусульманська молодь (Muslimische 

Jugend), Євангельська молодь (Evangelische Jugend), Спілка німець-

кої католицької молоді (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) 

або Спілка алевітської молоді (Bund der Alevitischen Jugendlichen));

 b спортивні спілки;

 b молодіжні спілки від благодійних і гуманітарних організацій (напри-

клад, Молодь служби технічної допомоги (THW-Jugend), Молодіжна 

пожежна команда (Jugendfeuerwehr) або Молодь Червоного Хреста 

(Jugendrotkreuz));

 b спілки скаутів;

 b молодіжні спілки, які працюють в області захисту довкілля й охорони 

природи (наприклад, Об’єднана молодь за екологію й охорону при-

роди Німеччини (BUNDjugend));

 b молодіжні спілки, які працюють переважно на міжнародному/

міжкультурному рівні (наприклад, Спілка німецької східної мо-
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лоді «Веселка Берлін» (djo-Regenbogen Berlin) або Молодіжний  

 європейський рух (Junge Europäische Bewegung));

 b гуманістичні або політичні молодіжні спілки (наприклад, 

 Соціалістична молодь Німеччини — Соколи (Sozialistische 

Jugend Deutschlands — Die Falken), Молоді гуманісти 

(Junge Humanist_innen), Молоді демократи / Молоді ліві 

(JungdemokratInnen / Junge Linke) або Молодь друзів природи 

(Naturfreundejugend)).
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Окрім вищезазначених, існують, звичайно, безліч інших інтересів, які 

представляються молодіжними спілками: 

молодіжна мережа Lambda — це молодіжна спілка, яка виступає за 

захист прав геїв, лесбіянок, бі-, транс-*, інтер-* і квір-персон (ЛГБТІК*) 

у Берліні та Бранденбурзі;

Молода преса (Junge Presse) — це асоціація для молодих людей, 

пов’язаних із засобами масової інформації; ще один приклад — 

Amaro Foro — молодіжна спілка для рома та не-рома, або KOMCIWAN 

Берлін — спілка для курдських дітей і молоді. 

Огляд берлінських молодіжних об’єднань можна знайти на сайті 

Landesjugendring Berlin: www.ljrberlin.de. 

У Landesjugendring Berlin об’єднані молодіжні спілки Берліна. Нині 

членами Landesjugendring Berlin є 37 молодіжні спілки.
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ХТО ПРАЦЮЄ З МОЛОДДЮ 
В МОЛОДІЖНИХ СПІЛКАХ?

Більшість людей, які працюють із молоддю, є волонтерами. Перш за 

все це молоді люди, які багато років добровільно працюють у своїх 

спілках.

Інші люди, які беруть участь в роботі з молоддю, проходять підготовку 

для цієї роботи. Як правило, вони пройшли відповідне навчання або 

отримали педагогічну освіту. Окрім штатних співробітників, роботу 

спілок дуже часто підтримують люди, які працюють на платній основі. 

Люди, які працюють в спілках, піклуються про все на місцях. Діти та 

підлітки можуть просто прийти та взяти участь у заходах.
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Багато волонтерів у молодіжних спілках пройшли навчання тому, як 

краще працювати з групами дітей і підлітків. Наступний тренінг пропо-

нують багато молодіжних об’єднань — тренінг Juleica. 

Juleica — це скорочення від «Jugendleiter_innen-Card», сертифікат лі-

дера у області роботи з молоддю. Juleica можна отримати тільки після 

проходження педагогічних і правових основи в рамках 40-годинно-

го навчання, а також курсу першої допомоги та добровільної роботи 

в молодіжному об’єднанні.
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ХТО ФІНАНСУЄ 
МОЛОДІЖНІ СПІЛКИ?

Молодь має право на проведення заходів, які засновані на їх інтере-

сах і які вони можуть організувати самі. Саме тому молодіжні спілки, 

в які збираються молоді люди, отримують державне фінансування.

Таким чином, робота молодіжних об’єднань має законні підстави. 

Вони формульовані в Соціальному кодексі VIII (Sozialgesetzbuch VIII).

Також молодіжні спілки фінансують свою роботу за рахунок пожер-

твувань. У деяких спілках учасники також платять членські внески. 

Певні заходи, наприклад, табори відпочинку, не є безкоштовними. 

Проте багато молодіжних асоціацій також пропонують знижки. 

Проте дуже багато заходів у молодіжних спілках безкоштовні й про-

водяться регулярно!
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ХТО ФІНАНСУЄ 
МОЛОДІЖНІ СПІЛКИ?
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За підтримки
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ПРИЄДНУЙСЯ! 

Чим ти цікавишся? У Берліні неодмінно знайдеться молодіжна 

спілка, де ти зможеш познайомитися з молодими людьми, що 

розділяють твої інтереси!

Молодіжні спілки пропонують інформацію про заходи на сво-

їх сайтах, у Facebook або в щоденнику молодіжної спілки 

Landesjugendring Berlin. 

Для участі в заходах молодіжних спілок не обов’язково бути їх 

членом.

Тут можна ознайомитися зі списком молодіжних спілок в Берліні: 

https://ljrberlin.de/landesjugendring/mitglieder

https://www.jugendmigrationsbeirat.berlin

Ти можеш звернутися безпосередньо до нас! 

Подзвони або напиши нам по електронній пошті:  

  030 818 86 100  

  info@ljrberlin.de

https://ljrberlin.de/landesjugendring/mitglieder
https://www.jugendmigrationsbeirat.berlin

