Δήλωζη Αποζηολής ηης Νεόηηηας ηης Γερμανικής Ομοζπονδίας Νασαγοζωζηικής
Απηή ε δήισζε απνζηνιήο απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ηεο θνηλήο
ηαπηόηεηαο ηνπ ζπιιόγνπ. Δίλαη δεζκεπηηθή γηα όιν ην αλζξώπηλν δπλακηθό ζε όια ηα
επίπεδα ηνπ ζπιιόγνπ. Σθνπόο ηεο είλαη λα παξέρεη ζαθήλεηα θαη δηαθάλεηα, λα
απινπνηήζεη ηηο απνθάζεηο, λα πξνάγεη ηελ ππνθίλεζε θαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ
ηαπηνπνίεζε κε ηνλ ζύιινγν.
Η λεόηεηα κέζα ζηε Γεξκαληθή Οκνζπνλδία Ναπαγνζσζηηθήο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην
εμήο σο Νεόηεηα ηεο DLRG, απνηειείηαη από όια ηα κέιε ηεο Γεξκαληθήο Οκνζπνλδίαο
Ναπαγνζσζηηθήοειηθίαο έσο θαη 26 εηώλ, θαζώο θαη ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζώπνπο ησλ.
Ωο Νεόηεηα ηεο DLRG, απνηεινύκε ηαπηόρξνλα αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ ζπιιόγνπ θαη
αλεμάξηεηα κηα αλαγλσξηζκέλε νκνζπνλδία παηδηώλ θαη λέσλ.Έρνπκε ηε δηθή καο νξγάλσζε,
εθιέγνπκε ηα δηνηθεηηθά καο ζρήκαηα αλεμάξηεηα θαη δηαζέηνπκε δηθά καο νηθνλνκηθά κέζα.
Σηελ εξγαζία καο γηα ην ζύιινγν, ηελ θνηλσλία θαη ηηο δηεζλείοδξαζηεξηόηεηεο, αηζζαλόκαζηε
δεζκεπκέλνη κε ηηο αξρέο δεκνθξαηία, αλζξσπηζκόο, αιιεινβνήζεηα, πινπξαιηζκόο,
δηαπνιηηηζκηθόηεηα, ηνπιηζκόο θαζώο θαη ακνηβαίνο ζεβαζκόο. ,. Επιπλζον δίνουμε ςημαςία ςτα
δικαιώματα των παιδιών και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Απηέο νη αξρέο ζπλεπάγνληαη όηη πξνσζνύκε ην θπζηθό απαξαβίαζην θαη ηελ πλεπκαηηθή
αθεξαηόηεηα όισλ ησλ αλζξώπηλσλ όλησλ θαη αγσληδόκαζηε ελάληηα ζηνλ θνηλσληθό
απνθιεηζκό, την μιςαλλοδοξία, ηε δηάθξηζε θαη θάζε κνξθή βίαο, ζεμνπαιηθήο
εθκεηάιιεπζεο θαη ζπκπεξηθνξάο παξαβίαζεο ζπλόξσλ. Γηαθεξύηηνπκε όηη θάζε άλζξσπνο
έρεη ην δηθαίσκα ειεύζεξεο, νινθιεξσκέλεο θαη ζπλνιηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ. Γηα ην
ιόγν απηό, επηζπκνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο πξναπαηηνύκελεο ζπλζήθεο.
Βιέπνπκε ηνλ ζύιινγό καο, ηελ Νεόηεηα ηεο DLRG, ζαλ κηα κνξθή απηό— νξγάλσζεο
παηδηώλ, εθήβσλ θαη λέσλελειίθσλ. Οη πξσηαξρηθνί, ίζνη κεηαμύ ηνπο, ξόινη ηεο Νεόηεηαο
ηεο DLRG είλαη:


Να ζώδνπκε δσέο



Να βνεζνύκε ηνπο λένπο λα αλαπηύμνπλ κηα απηό— πξνζδηνξηδόκελε, ππεύζπλε
πξνζσπηθόηεηα κε απηνζεβαζκό



Να αληηπξνζσπεύνπκε ελεξγά ηα ζπκθέξνληα ησλ παηδηώλ, εθήβσλ θαη λέσλ εθήβσλ
κέζα ζην ζύιινγν θαη εθηόο απηνύ



Να πξνζειθύζνπκε ηελ πξνζνρή ζηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη λα ζπληειέζνπκε ελεξγά
ζηελ επίιπζήηνπο



Να επηηξέςνπκε ζηα παηδηά, ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο λένποελήιηθεο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά
ζηνπο αληίζηνηρνπο ηξόπνπο δσήο ησλ.

Προκειμένοσ να επιηύτοσμε ασηούς ηοσς ζκοπούς:


Πξνάγνπκε— κέζσ δξαζηεξηνηήησλ εηδηθώλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο — όια ηα κέηξα πνπ ζώδνπλ
ηνπο αλζξώπνπο από πληγκό



Αζρνινύκαζηε κε όια ηα ζέκαηα ηεο δηάζσζεο ζην λεξό



Δπηζπκνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε — ζηελ εξγαζία καο θαη ζηελ
εξγαζία όινπ ηνπ ζπιιόγνπ— ηηο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ
αληηζηνηρνύλ ζηα ζπκθέξνληα, ηηο αλάγθεο θαη ηελ λννηξνπία ησλ
παηδηώλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ ελειίθσλ



Γεκηνπξγνύκε ηηο ζπλζήθεο γηα απηό— νξγαλσκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ



Δπηδηώθνπκε ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο, πξνιεπηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή
εθπαίδεπζε ησλ λέσλ



Κάλνπκε πξνηάζεηο θαη πξνζθνξέο ζε ηνκείο ηεο λεόηεηαο, πνιηηηθνύο, νηθνινγηθνύο,
πγείαο, θνηλσληθνύο, πνιηηηζκηθνύο θαη αζιεηηθνύο



Δζηηάδνπκε ζηελ θνιύκβεζε ζαλ ηε βαζηθή αζιεηηθή καο δξαζηεξηόηεηα



Πξνζαλαηνιηδόκαζηε ζηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγαζίαο ηεο λεόηεηαο θαη
δεζκεπόκαζηε λα ζπλερίζνπκε ζπλεηδεηνπνηεκέλα θαη πξαθηηθά ηε ζπιινγηθή εξγαζία ηεο
λεόηεηαο



Υπνθηλνύκε θαη δίλνπκε πξνζόληα ζηα παηδηά, ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο λένπο ελήιηθεο ώζηε
λα αλαιάβνπλ πςειέο ζέζεηο θαη ππεπζπλόηεηεο κέζα ζηελ Νεόηεηα ηεο DLRG, θαη
δεκηνπξγνύκε ην απαξαίηεην πεξηβάιινλ.



Βειηηώλνπκε ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ εζεινληηθή δέζκεπζε θαη δηαθεξύηηνπκε ηελ
εθηίκεζή ηεο από ηελ θνηλσλία



Υπνζηεξίδνπκε ην δηνξηζκό ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρόιεζεο



Γηαζέηνπκε ππαιιήινπο πιήξνπο απαζρόιεζεο θαζώο θαη εζεινληέο, νη νπνίνη
ζπλεξγάδνληαη ηζόηηκα θαη ζπλαδειθηθά ζε όια ηα επίπεδα ηνπ ζπιιόγνπ ηεο Νεόηεηαο ηεο
DLRG



Πξνζηαηεύνπκε ηε ζπλερή δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ επίηηκσλ θαη πιήξνπο
απαζρόιεζεο ππαιιήισλ θαη ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο



Πξνάγνπκε ηηο ηνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπλεξγαζίεο θαη ηελ
ζπλεξγαζία ζε εζληθό επίπεδν



Βειηηζηνπνηνύκε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ηεο νκνζπνλδίαο λεόηεηάο καο



Γλσξίδνπκε ε ηζόηηκε θαη ζπλαδειθηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο Νεόηεηαο ηεο DLRG
θαη ηνπ επηθεθαιήο ζπιιόγνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεηε



Γεζκεπόκαζηε ζηελ δηαθαλή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ εληόο ηεο θαζεκεξηλήο
ζπιινγηθήο εξγαζίαο



Γεκηνπξγνύκε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο, ηα αγόξηα θαη ηα
θνξίηζηα, κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ εμίζνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, αλεμάξηεηα από ηελ
ππάξρνπζα ζηειέρσζε



Σεβόκαζηε ηνπο θνηλνύο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηα αηνκηθά όξηα



Δπαηζζεηνπνηνύκε θαη θαζηζηνύκε ηθαλά ηα παηδηά, ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο λένπο ελειίθνπο λα
πξνζεγγίδνπλ ππεύζπλα ηελ πγεία ηνπο, ηα όξηά ηνπο θαζώο θαη ηα όξηα ησλ άιισλ



Πξνάγνπκε ηελ ελζσκάησζε παηδηώλ, εθήβσλ θαη λέσλ ελειίθσλ



Δπηδηώθνπκε ηελ αξρή ηεο εηξεληθήο ζπκθσλίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή



Γηαθεξύηηνπκε ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ καο ηξόπνπ δσήο θαη αλαπηύζζνπκε
πξνζαλαηνιηζκέλεο πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο



Αμηνινγνύκε θαη βειηηώλνπκε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Νεόηεηαο ηεο DLRG σο πξνο
ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηώζεηο

Αλαδεηνύκε ζπλεξγαζία κε άιινποζπιιόγνπο, νξγαληζκνύο θαη
πξσηνβνπιίεο
Τν παξόλ απνθαζίζηεθε ζην 18ν Οκνζπνλδηαθό Σπκβνύιην Νενιαίαο ηεο 7εο
Μαηνπ 2017.

