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GENÇLIK DERNEKLERI 
NEDIR?

Gençlik dernekleri genç insanlar tarafından kurulan derneklerdir.  

Gençlik derneklerinde genç insanlar bir araya gelmektedir. Burada 
hep beraber diğer gençler için etkinlikler organize etmektedirler. 
Bunların arasında örneğin tatiller, günübirlik geziler, atölye çalışma-
ları ve çok daha fazlası bulunmaktadır. Gençlik derneklerinde ço-
cuklar ve gençler boş zamanlarını birlikte tasarlamaktadır.

Bu derneklerde bambaşka olansa, çocuklar ve gençlerin ne yapmak 
istediklerine kendileri karar vermesidir. Yapacakları etkinlikleri ken-
dileri düşünüp hayata geçirmektedirler. Gençlik derneğinde aynı 
ilgi alanlarına sahip olan gençler yan yana gelmektedirler. Birlikte 
başka insanlar için çaba harcamaktadırlar.

Dernek çalışmalarına katılmak için derneğin üyesi olmak gerekme-
mektedir.
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GENÇLIK DERNEKLERI 
ÇOCUKLARIN

VE GENÇLERIN ... 

 b kendi kendilerine organize oldukları,
 b gönüllü çalışmalar yaptıkları,
 b boş zamanlarını kendileri tasarladıkları,
 b demokratik karar haklarına sahip oldukları,
 b ilgi alanlarını şekillendirmeyi öğrendikleri,
 b istedikleri taktirde siyasal ve toplumsal konulara dahil oldukları 
yerlerdir.
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GENÇLIK DERNEKLERI 
NE YAPAR?

Gençlik dernekleri tüm yıl boyunca çocuklar ve gençler için etkin-
likler düzenlemektedir:

 b Çocuk ve genç gruplarıyla ilgilenirler.
 b Çocuk ve gençlik seyahatleri organize ederler.
 b Gençlik merkezleri, gençlik kulüpleri yada gençlik kafeleri işletir-
ler. Burada çocuk ve gençler birbirleriyle buluşup tanışma fırsatı 
bulabilirler.

 b Gençlik derneği yöneticilerini eğitirler.
 b Değişik kültürleri bir araya getirirler.
 b Yurt dışındaki diğer gençlerle bir araya gelirler.
 b Politik faaliyetlere katılırlar.
 b Doğanın korunmasını desteklerler.
 b Kültürel çalışmalar yaparlar.
 b Spor etkinlikleri düzenlerler.
 b Seminerler ve eğitim çalışmaları düzenlerler.

Örnekleri sonraki sayfalarda bulabilirsiniz.
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Genç sığınmacılarla
kentsel bahçecilik

Bahçecilik birleştirir. BUNDjugend Berlin derneğindeki gençler 
böyle düşünerek Zehlendorf’taki mülteci yurdunda kalan genç sı-
ğınmacılarla birlikte kentsel bahçecilik projesini başlattılar. Orada 
gençler birlikte yüksek bitki tarhları kurmakta ve sebze ekmekte-
dirler. Ana fikir yurdu güzelleştirmek ve karşılıklı iletişim halinde 
olmaktır.
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Berlin’deki gençler birçok kültürle birlikte büyür ve yaşarlar.  
Ju gend verbands djo-Regenbogen Berlin’in “meinungsmacher.in” 
projesi çok yönlülüğün toplumu nasıl zenginleştirdiğini göster-
mektedir. Medya kampları ve akademilerde,şehrimizde yaşayan 
birbirinden farklı insanlarla ilgili rengarenk ve çeşitli videolar,  
resimler yada gazete haberleri yapılmaktadır.

Meinungsmacher.in 
(Fikir Babası)
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Çocuk macera kampları

Şehirden çıkın ve maceraya atılın: Berlinli genç humanistlerin 
7–12 yaş arası çocuklar için düzenlediği çocuk macera kampları 
bu slogan altında gerçekleşmektedir. Bunda özel olan: Fakir yada 
sığınma başvurusunda bulunanları kapsayan yasaya göre ödeme 
alan ailelerden gelen çocuklar, bu etkinliklerden ücretsiz yararla-
nabilmektedirler.
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Politikacılar için U28 
Gençlik Gözlüğü

Bund der Deutschen Katholischen Jugend derneği, “U28 – Die Zu-
kunft lacht (U28: Gülen gelecek)” projesiyle politikacıları verdikle-
ri siyasi kararlarda çocukların ve gençlerin bakış açısından düşün-
meye teşvik etmektedir. Politikacıların kararlarının gençliği nasıl 
etkilediğini düşünmeleri gerekmektedir. 
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Kuzey Denizi’nde bir ada olan Sylt’taki Dünen’in ortasında bir ça-
dır alanında her yıl çocuklar kendi cumhuriyetleri olan çocuk cum-
huriyetini ilan ediyorlar. Çocuklar tatil programı organizasyonuna 
katkı sağlıyor ve sonrasında bunu birlikte hayata geçiriyorlar. Ayrı-
ca burada birçok boş zaman etkinliği var: Sahilde ve denizde spor, 
Wadden Denizinde yürüyüşler, mangal akşamları ve daha bir 
çoğu. Landesjugendwerks der Arbeiterwohlfahrt’ın bir etkinliği 
(AWO).

Sylt çocuk cumhuriyeti



GENÇLIK ETKINLIK
MERKEZLERI 

Gençler ve çocuklar boş zamanlarını gençlik kulüpleri ve merkezle-
rinde geçirebilirler. 

Jugendzentrum LUKE vom Bund Deutscher Pfadfinder_innen’de 
(BDP) gençler buluşabilirler, birlikte müzik dinleyip masa tenisi 
veya bilardo oynayabilirler. Ayrıca örneğin futbol, dans, yemek pişir-
me ve ödev yardımı gibi birçok grup etkinlikleri bulunmaktadır. Bir 
de ses stüdyosu bulunmaktadır.

Grup odası, ses stüdyosu ve bisiklet atölyesi, Jugendzentrums  
Betonia des Kinderring Berlin e. V. ’nin sunduğu çok sayıdaki seçe-
neklerden sadece birkaçıdır. Ve elbette burada da çocukların ve 
gençlerin buluşabileceği ve öğleden sonralarını birlikte geçirebile-
ceği bir “açık alan” bulunmaktadır. 

Bu iki örneğin yanı sıra Berlin’de birçok gençlik kulübü daha vardır. 
Bu kulüplerin listesini online olarak https://jup.berlin/location_map 
adresi altında bulabilirsiniz.
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NE TÜR GENÇLIK 
DERNEKLERI VAR?

Dernekler:  
 b Mezhebi dernekler (örn Müslüman Gençlik, Protestan Gençlik,  
Alman Katolik Gençlik Birliği veya Alevi Gençlik)

 b Gençlik spor derneği
 b Yardım organizasyonlarının gençlik dernekleri ( örn. THW gençliği, 
Genç itfaiyeciler veya Genç Kızılhaç)

 b İzci dernekleri
 b Çevre ve doğayı korumayla ilgilenen gençlik dernekleri (örn. 
BUNDjugend)

 b Özellikle uluslararası / kültürler arası çalışmalar yapan gençlik 
dernekleri (örn. djo-Regenbogen Berlin veya Junge Europäische 
Bewegung)

 b Hümanist veya politik gençlik dernekleri (örn. Sozialistische 
Jugend Deutschland, Die Falken, die Jungen Humanist_innen, 
JungdemokratInnen / Junge Linke veya Naturfreundejugend).
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Bunun yanı sıra gençlik dernekleri tarafından temsil edilen daha 
birçok ilgi alanları vardır: 

Jugendnetzwerk Lambda, Berlin ve Brandenburg’daki homoseksüel, 
lezbiyen, biseksüel, transeksüel, interseksüel ve LGBT’li gençlerin 
haklarını savunan bir gençlik derneğidir.

Junge Presse, medyayla ilgilenen gençlerin oluşturduğu bir dernek-
tir. Bir başka örnek de Romanlar için ve Roman’a ait veya Roman ol-
mayanlar için bir gençlik derneği olan Amaro Foro veya Kürt çocuk-
ları ve gençleri için kurulan KOMCIWAN Berlin derneğidir. 

Berlinli gençlik derneklerinin bir genel listesini Landesjugendring 
Berlin’in web sitesinde bulabilirsiniz: www.ljrberlin.de. 

Landesjugendring Berlin’de Berlinli gençlik dernekleri bir aradadır. 
Şu sıralar Landesjugendring Berlin’e bağlı 33 gençlik derneği bu-
lunmaktadır.
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GENÇLIK DERNEKLERINDE 
GENÇLIK ÇALIŞMALARINDAN 
SORUMLU INSANLAR KIMLERDIR?

Gençlik çalışmalarını yürüten insanların çoğu gönüllü olarak çalış-
maktadır. Özellikle de kendi gençlik derneklerinde yıllardır gönüllü 
olarak çalışmalara katılan gençler bu görevlerde yer almaktadır.

Gençlik çalışmalarına katılan diğer kişiler ise bu alanda eğitim almış 
kişilerdir. Genelde bu alanda yüksek öğrenim görmüş veya pedago-
jik bir meslek eğitimi tamamlamışlardır. Gönüllülerin yanı sıra ücret-
li çalışanlar da dernek çalışmalarını çok sık desteklemektedir. 

Derneklerde çalışan kişiler bulundukları yerdeki her şeyle ilgilenir-
ler. Çocuklar ve gençlerin etkinliklere katılması için gelmeleri yeter-
lidir.
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Derneklerdeki bir çok gönüllü, çocuklarla ve gençlik gruplarıyla na-
sıl çalışma yapılacağını bir eğitim vasıtasıyla öğrenmiştir. Bu eğitim 
bir çok dernek tarafından verilmektedir: Juleica eğitimi. 

Juleica’nın açılımı Jugendleiter_innen-Card’dır (gençlik yöneticisi 
belgesi). Juleica belgesini sadece pedagojik ve hukuki konularla il-
gili 40 saatlik bir eğitime katılan, bir ilk yardım eğitimini tamamla-
yan ve gönüllü olarak bir gençlik derneğindeki çalışmalara katılan 
kişiler alabilmektedir.
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Gençler ilgi alanlarına uygun olan ve kendi fikirlerine göre tasarla-
yabilecekleri etkinliklere katılma hakkına sahipler. Bu sebeple, 
gençlerin bir araya geldiği gençlik dernekleri devlet tarafından 
maddi olarak desteklenmektedir.

Dolayısıyla gençlik derneklerinin çalışmaları yasal bir temele sahip-
tir. Bu yasal temel, VIII Sosyal Yasa Kitabı ile düzenlenmiştir.

Bunun dışında gençlik dernekleri çalışmalarını alınan bağışlarla fi-
nanse etmektedir. Bazı derneklerde üyeler bir üye aidatı ödemekte-
dir. Örneğin tatil etkinlikleri gibi bazı etkinlikler de ücretlidir. Fakat 
birçok gençlik derneği indirim imkanı da sunmaktadır. 

Gençlik derneklerinde birçok etkinlik ise ücretsizdir ve düzenli ola-
rak düzenlenmektedir!

GENÇLIK DERNEKLERININ
MADDI KAYNAKLARI NELERDIR?

18



Yayımlayan:
Landesjugendring Berlin e. V.   
Obentrautstraße 57 | 10963 Berlin 
030 818 86 100 | info@ljrberlin.de 
www.ljrberlin.de 
 landesjugendring.berlin

Sorumlu (basın yetkileri anlamında sorumlu): Tilmann Weickmann
Redaksiyon: Jaqueline Kauka
Tasarım: WEBERSUPIRAN.berlin
Basım: trigger.medien.gmbh

© 2017 Landesjugendring Berlin e. V.  

Resim kaynakları: © Tim Lüddemann/LJW, AWO Berlin (S. 1, 11);  © BDP Berlin  
(S. 3); © BUNDjugend Berlin (S. 5);  © meinungsmacher.in/djo-Regenbogen Berlin 
(S. 6); © Junge Humanist_innen Berlin (S. 7); © BDKJ Berlin (S. 8);  © Jugendwerk 
der AWO Württemberg (CC-by-sa-3.0, S. 9); © LJR Berlin (S. 13, 15);  
© Marion Hunger (S. 17)

Bu broşür, Landesjugendring Berlin’in “Vom FÜR zum MIT” projesi kapsamında 
oluşmuştur. Destekleyen:  

  

19



SEN DE KATIL! 

İlgi alanların nelerdir? Mutlaka Berlin’de seninle aynı konularla 
ilgilenen gençlerle tanışabileceğin bir gençlik derneği vardır!

Gençlik dernekleri web siteleri, Facebook ve ayrıca Landes-
jugendring Berlin’in takvimi üzerinden etkinlikleri hakkında  
bilgi vermektedir. 

Gençlik derneklerinin sunduğu etkinliklere katılmak için  
dernek üyesi olmak zorunluluğu yoktur.

Berlin’de bulunan gençlik derneklerinin listesini burada  
bulabilirsiniz: 
http://www.ljrberlin.de/landesjugendring/mitglieder
http://www.ljrberlin.de/jugendmigrationsbeirat

Doğrudan da bize soru sorabilirsin!
Bizi ara veya bir e-posta yaz:
  030 818 86 100  

  info@ljrberlin.de


