التعريف بشبيبة جمعية إنقاذ الحياة األلمانية

ٌنتمً إلى شبٌبة جمعٌة إنقاذ الحٌاة األلمانٌة كل أعضاء الجمعٌة دون سن السابعة
والعشرٌن ومن ٌمثلونهم .وتعد الشبٌبة شكالً من أشكال التنظٌم الذاتً لألطفال والشبٌبة
وصغار الشباب.
فً اطار عملنا داخل مجموعة الشبٌبة وعلى الصعٌدٌن الداخلً والخارجً نلتزم بمبادئ
الدٌمقراطٌة واإلنسانٌة والتضامن والتعددٌة والتفاعل الثقافً واالحترام المتبادل ،باإلضافة
إلى احترامنا لحقوق الطفل واإلنسان.
وانطالقا ً من التزامنا بهذه المبادئ فإننا نعمل على الحفاظ على السالمة الجسدٌة والنفسٌة
لجمٌع البشر ونناهض اإلقصاء والتعصب والتمٌٌز وأي صورة من صور العنف أو
االستغالل الجنسً أو السلوك العدوانً.
إننا نعمل على تمكٌن كل شخص من تطوٌر ذاته بحرٌة فً شتى المجاالت .ونرغب فً
المساهمة فً اٌجاد الظروف المساعدة على ذلك.

أهم أهداف شبيبة جمعية إنقاذ الحياة األلمانية
 إنقاذ الحٌاة
 المساهمة فً تنمٌة قدرة الشبٌبة على تحدٌد مصٌرهم ذاتٌا ً والثقة بالنفس وبناء
شخصٌة مسؤولة.
 تمثٌل مصالح األطفال والشبٌبة وصغار الشباب بنشاط وفعالٌة داخل الجمعٌة
وخارجها.
 توجٌه اإلنتباه للمشاكل االجتماعٌة والمساهمة بنشاط فً حلها.
 دعم مشاركة األطفال والشبٌبة وصغار الشباب فً المجاالت المختلفة.
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لتحقيق هذه األهداف
 ندعم كافة تدابٌر وأنشطة األطفال والشبٌبة التى من شأنها حماٌة الناس من الغرق.
 نهتم بكافة األمور المتعلقة بعملٌات اإلنقاذ من الغرق.
 نسعى من خالل عملنا وعمل الجمعٌة إلى تحقٌق المبادئ العامة عبر أنشطة مالئمة
لمصالح واحتٌاجات وأسلوب حٌاة األطفال والشبٌبة وصغار الشباب.
 نعمل على تهٌئة الظروف الالزمة لتنظٌم أوقات الفراغ بإستقاللٌة.
 نمارس عمالً ارشادٌا ً ٌتعلق بأسالٌب حسن التصرف والوقاٌة ودعم المهارات
الخالقة للشبٌبة.
 نقدم أفكار واقتراحات الشبٌبة فٌما ٌتعلق بالحفاظ على البٌئة والصحة العامة
والقضاٌا االجتماعٌة والثقافٌة والرٌاضٌة.
 نضع السباحة على رأس قائمة أنشطتنا الرٌاضٌة.
 نسترشد بالمعاٌٌر المهنٌة الحدٌثة للعمل الشبابً ونلتزم بتطبٌقها فً اطار عمل
الجمعٌة.
 نحفز ونؤهل األطفال والشبٌبة وصغار الشباب لتولً أدوار ومسؤولٌات فً العمل
التطوعً ونعمل على تهٌئة الظروف الالزمة لذلك.
 نعمل على تحسٌن مقومات العمل التطوعً ومكانته فً المجتمع.
 نساعد موظفً الجمعٌة على تأدٌة مهام عملهم.
 نتعاون مع العاملٌن والمتطوعٌن فً الجمعٌة على قاعدة من الشراكة والمساواة.
 نضمن التدرٌب المستمر للمتطوعٌن والعاملٌن.
 ندعم األنشطة المحلٌة والشراكات اإلقلٌمٌة والتعاون عبر اإلقلٌمً.
 نعمل على تطوٌر الهٌاكل القائمة لعمل الشبٌبة.
 نعتبر أنه ال غنى عن التعاون القائم على الشراكة والمساواة بٌن الشبٌبة والجمعٌة.
 نلتزم بالشفافٌة فً عملٌات اتخاذ القرار وفً عملنا الٌومً.
 نحرص على وجود بٌئة تناسب احتٌاجات النساء والرجال والفتٌات والفتٌان وتمكنهم
من العمل على قدم المساواة.
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 نحترم ما قمنا بإقراره سوٌا ً من قواعد سلوكٌة وحدود فردٌة.
 نعمل على توعٌة وتمكٌن األطفال والشبٌبة وصغار الشباب من تحمل المسؤولٌة
تجاه صحتهم وحدود الحرٌة الشخصٌة ومصالح اآلخرٌن.
 ندعم اندماج األطفال والشبٌبة وصغار الشباب.
 نعٌش ثقافة تتسم بالتفاهم السلمً.
 نلتزم بالحفاظ على البٌئة ونعمل على تطوٌر النشاط البٌئً.
 نقٌم ونحسن أنشطتنا فٌما ٌتعلق بالتأثٌر على البٌئة.
 نتعاون مع الجمعٌات والمنظمات والمبادرات األخرى.

اعتمد هذا البٌان من قبل مؤتمر الشبٌبة االتحادي الثامن عشر فً  7ماٌو .6102
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