
Спорт
У спортивному клубі Ви можете ознайомитися новому виду 
спорту і потренуватися. Подобається футбол, плавання, скеле-
лазіння, веслування, самооборона, шахи чи танці?

А пропозицій набагато більше! Вітаються як початківці, так і 
досвідчені гравці. 

Групи регулярно збираються на тренування. Також проводять-
ся екскурсії та інші активні групові заходи.

Різноманітність молодіжних 
об‘єднань
Молодіжні об‘єднання організовані за різними напрямками: 
спорт, природа, музика, технології, релігія, політика і так далі 
... Для кожного знайдеться щось! 

Як знайти 

відповідне 

молодіжне 

об‘єднання?

У кожному районі є районна молодіж-
на асоціація (Kreisjugendring (KJR)). У 
Вюрцбурзі, Швайнфурті та Ашаффен-
бурзі є міська молодіжна асоціація 
(Stadtjugendring (SJR)). Молодіжна асо-
ціація може підтримати вас у ваших по-
шуках молодіжних об‘єднань.

Тут ви можете зв’язатися з молодіжним 
об’єднанням у вашому районі:

Технології, допомога, порятунок 
Дуже практичні навички можна засвоїти в молодіжних групах 
пожежної команди та Федерального агентства з технічної до-
помоги (THW) або в організаціях допомоги (Молодіжний Чер-
воний Хрест, Johanniter Youth, DLRG Youth і т.д.). Як гасити поже-
жі? Як побудувати міст? Як врятувати життя в аварії? Тут молоді 
люди навчаються разом у команді. Це навчання в дії!

Музика, театр, танці та традиції
Співати в хорі? Грати на музичному інструменті в групі? Тан-
цювати разом? Багато молодіжних груп тренують мистецькі 
навички. Є групи, що беруть участь в карнавалі чи знають-
ся на народному одязі. Вони передають культуру та традиції  
Нижньої Франконії. Танцюй та святкуй з нами!

Віра і релігія
Деякі молодіжні групи об‘єднані спільною вірою. На групових
уроках обговорюються релігійні теми. Акції та проекти плану-
ються в команді. Прихильність визначається спільними цінно-
стями. Екскурсії та святкування в групі створюють нові дружні 
стосунки.

Захист і відкриття природи
Екологія – важлива тема для нас та нашого майбутнього. У 
молодіжних асоціаціях можна дізнатися багато нового про 
природу. На екскурсіях і в походах молоді люди знайомляться 
краще з рослинами і тваринами (флорою та фауною). У моло-
діжній групі також можна долучитися до охорони навколиш-
нього середовища. 
Плануючи проекти, ви можете багато чому навчитися та по-
практикувати нові навички для свого професійного майбут-
нього. Скаутські групи пропонують чудові враження та розваги 
на природі.

До речі, є і спортивні
пропозиції тільки для
дівчат!

Пропозиції 
для дітей та молоді 
в Нижній Франконії 

Для дівчат та хлопців!
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Молодіжний центр та моло-
діжний клуб
Молодіжний центр - це будинок для дітей та молоді. Кожен ба-
жаючий може приїхати без реєстрації. У молодіжному центрі 
молоді люди можуть проводити вільний час після школи. Там 
вони можуть зустрітися, разом послухати музику, пограти в на-
стільний теніс або більярд.
 
У молодіжному центрі є вихователі для дітей та молоді. Вони з 
ними спілкуються і підтримують. Молодіжні центри також ор-
ганізовують та пропонують дозвілля, наприклад, приготування 
їжі, танці або футбол. Деякі також допомагають з завданнями 
для школи.

Що пропонують молодіжні центри?

•  Пропозиції дозвілля на час після школи;
•  Професійна підтримка педагогів;
•  Безпечні та теплі кімнати для зустрічей;
•  Напої та невеликі закуски (снек/канапка);
•  Простір для занять спортом та ігор;
•  Пральня та туалети.

Як знайти молодіжний центр?

Майже в кожному місті є хоча б один молодіжний центр. Іноді 
навіть у маленьких містечках. 
Пошук в Інтернеті:

Ви можете ввести такі пошукові терміни:
Молодіжний центр + Ваше місто

Якщо у вашому місті немає молодіжного центру, подивіться в 
місті поруч з вами.

Контактною особою для молодіжних центрів у вашому районі, 
місті чи муніципалітеті є відповідний молодіжний працівник. 
Отримати номер телефону можна в інтернеті або в ратуші.

Молодіжні асоціації
Молодіжне громадське об‘єднання - це організована група мо-
лодих людей, які об’єднанні спільною ідеєю та/або ціллю.
Там вони спільно організовують пропозиції для інших молодих 
людей. Наприклад: регулярні зустрічі, екскурсії, майстер-кла-
си, спільні поїздки під час свят і багато іншого. Всі молоді люди 
з однаковими інтересами можуть брати участь і допомагати в 
їх організації!

Учасники молодіжних асоціацій можуть: …

•  займатися улюбленим хобі;  
•  бути волонтером; 
•  самим організовувати свій вільний час та дозвілля;
•  приймати участь у розробці та обговорюванні проектів/ 
 рішень;
•  розвиватися і формувати свої інтереси;
•  допомогати у формуванні суспільства будучи  
 невід‘ємною його частиною.

Молодіжні організації пропонують багато можливостей для пі-
знання нового. Таким чином, молоді люди в асоціаціях можуть 
взяти на себе відповідальність, попрактикувати і зробити свій 
перший політичний досвід.

До речі: те, що ви будете учасником молодіжної асоціації добре 
цінується в Німеччині! Активна участь у громадському житті 
може бути підтверджена в письмовій формі асоціацією (якщо 
вам потрібно). Буде дуже корисно додати це підтвердження до 
резюме.

Що пропонують молодіжні асоціації?

•  Контакти з молоддю з однаковими інтересами;
•  Цікаве дозвілля;
•  Регулярні зустрічі (групові заняття);
•  Екскурсії та спільній відпочинок;
•  Побудова політичної та демократичної компетентності;
•  Спільне святкування

Молодіжна робота
Підготуємо молодих людей на сильне майбутнє!

Молодіжна робота пропонує дозвілля для дітей та молоді:

•  після школи / під час дозвілля
•  незалежно від держави
•  переважно безкоштовно
 
Які переваги молодіжної роботи?

•  знайдете нових друзів
•  навчитесь і практикуватимете розмовну мову
•  здобудете нові знання та компетенції 
•  активний відпочинок
•  простір для організації Вашого дозвілля

Пропозиції молодіжної роботи завжди добровільні!

Молодіжний центр безкоштовний. Запрошуємо хлоп-

ців та дівчат віком від 6 до 20 років!

До речі, батьки та підлітки/молоді люди також можуть 

спочатку прийти і ознайомитися з молодіжним цен-

тром перед тим як долучатися. Приходьте, 

ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами!

Приходьте! 

Молодіжний центр + Ваше місто

Молодіжна робота в Нижній 
Франконії
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Ми з нетерпінням 

чекаємо зустрічі 

з Вами!

шукати


