Δήλωση Αποστολής της Νεότητας της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής
Αυτή η δήλωση αποστολής αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κοινής
ταυτότητας του συλλόγου. Είναι δεσμευτική για όλο το ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα
επίπεδα του συλλόγου. Σκοπός της είναι να παρέχει σαφήνεια και διαφάνεια, να
απλοποιήσει τις αποφάσεις, να προάγει την υποκίνηση και να βελτιστοποιήσει την
ταυτοποίηση με τον σύλλογο.
Η νεότητα μέσα στη Γερμανική Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής, η οποία αναφέρεται στο
εξής ως Νεότητα της DLRG, αποτελείται από όλα τα μέλη της Γερμανικής Ομοσπονδίας
Ναυαγοσωστικής ηλικίας έως και 26 ετών, καθώς και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους
των.
Ως Νεότητα της DLRG, αποτελούμε ταυτόχρονα αναπόσπαστο τμήμα του συλλόγου και
ανεξάρτητα μια αναγνωρισμένη ομοσπονδία παιδιών και νέων. Έχουμε τη δική μας
οργάνωση, εκλέγουμε τα διοικητικά μας σχήματα ανεξάρτητα και διαθέτουμε δικά μας
οικονομικά μέσα.
Στην εργασία μας για το σύλλογο, την κοινωνία και τις διεθνείς δραστηριότητες,
αισθανόμαστε δεσμευμένοι με τις αρχές της δημοκρατίας, του ανθρωπισμού, της επιείκειας,
της αλληλοβοήθειας, του πλουραλισμού, της διαπολιτισμικότητας και του ολισμού.
Αυτές οι αρχές συνεπάγονται ότι προωθούμε το φυσικό απαραβίαστο και την πνευματική
ακεραιότητα όλων των ανθρώπινων όντων και αγωνιζόμαστε ενάντια στον κοινωνικό
αποκλεισμό, την διάκριση και το μίσος. Διακηρύττουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει το
δικαίωμα ελεύθερης, ολοκληρωμένης και συνολικής ανάπτυξης του ατόμου. Για το λόγο
αυτό, επιθυμούμε να δημιουργήσουμε τις προαπαιτούμενες συνθήκες.
Βλέπουμε τον σύλλογό μας, την Νεότητα της DLRG, σαν μια μορφή αυτό — οργάνωσης
παιδιών, εφήβων και νέων ενηλίκων. Οι πρωταρχικοί, ίσοι μεταξύ τους, ρόλοι της
Νεότητας της DLRG είναι:
•

Να σώζουμε ζωές

•

Να βοηθούμε τους νέους να αναπτύξουν μια αυτό — προσδιοριζόμενη, υπεύθυνη
προσωπικότητα με αυτοσεβασμό

•

Να αντιπροσωπεύουμε ενεργά τα συμφέροντα των παιδιών, εφήβων και νέων εφήβων
μέσα στο σύλλογο και εκτός αυτού

•

Να προσελκύσουμε την προσοχή στα προβλήματα της κοινωνίας και να συντελέσουμε
ενεργά στην επίλυσή τους

•

Να επιτρέψουμε στα παιδία, τους εφήβους και του νέους ενήλικες να συμμετάσχουν
ενεργά στους αντίστοιχους τρόπους ζωής των.

Προκειμένου να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς:
•

Προάγουμε — μέσω δραστηριοτήτων ειδικών για παιδιά και εφήβους — όλα τα μέτρα που
σώζουν τους ανθρώπους από πνιγμό

•

Ασχολούμαστε με όλα τα θέματα της διάσωσης στο νερό

•

Επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε — στην εργασία μας και στην
εργασία όλου του συλλόγου — τις αρχές και τις μεθόδους που
αντιστοιχούν στα συμφέροντα, τις ανάγκες και την νοοτροπία
των παιδιών, των εφήβων και των νέων ενηλίκων

•

Δημιουργούμε τις συνθήκες για αυτό — οργανωμένες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

•

Επιδιώκουμε την προσανατολισμένη στις δραστηριότητες και τη δημιουργική εκπαίδευση
των νέων

•

Κάνουμε προτάσεις και προσφορές σε τομείς της νεότητας, πολιτικούς, οικολογικούς,
υγείας, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και αθλητικούς

•

Εστιάζουμε στην κολύμβηση σαν τη βασική αθλητική μας δραστηριότητα

•

Προσανατολιζόμαστε από τα σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας της
νεότητας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε συνειδητοποιημένα τη συλλογική εργασία
της νεότητας

•

Υποκινούμε και δίνουμε προσόντα στα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους ενήλικες
ώστε να αναλάβουν υψηλές θέσεις και υπευθυνότητες μέσα στην Νεότητα της DLRG,
και δημιουργούμε το απαραίτητο περιβάλλον.

•

Βελτιώνουμε τις συνθήκες για την εθελοντική δέσμευση και διακηρύττουμε την
εκτίμησή της από την κοινωνία

•

Υποστηρίζουμε το διορισμό υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης

•

Διαθέτουμε υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης καθώς και εθελοντές, οι οποίοι
συνεργάζονται ισότιμα και συναδελφικά σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου της Νεότητας
της DLRG

•

Προστατεύουμε της συνεχή δια βίου εκπαίδευση των επίτιμων και πλήρους
απασχόλησης υπαλλήλων και τις γυναίκες υπαλλήλους

•

Προάγουμε τις τοπικές δραστηριότητες, τις περιφερειακές συνεργασίες και την
συνεργασία σε εθνικό επίπεδο

•

Βελτιστοποιούμε τις υπάρχουσες δομές της ομοσπονδίας νεότητάς μας

•

Γνωρίζουμε η ισότιμη και συναδελφική συνεργασία μεταξύ της Νεότητας της DLRG
και του επικεφαλής συλλόγου είναι απολύτως απαραίτητη

•

Δεσμευόμαστε στην διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της καθημερινής
συλλογικής εργασίας

•

Δημιουργούμε ένα περιβάλλον στο οποίο οι άντρες και οι γυναίκες, τα αγόρια και τα
κορίτσια, μπορούν να εμπλακούν εξίσου ανάλογα με τις ανάγκες τους, ανεξάρτητα από
την υπάρχουσα στελέχωση

•

Προάγουμε την ένταξη περιθωριοποιημένων παιδιών, εφήβων και νέων ενηλίκων

•

Επιδιώκουμε της αρχή της ειρηνικής συμφωνίας στην καθημερινή ζωή

•

Διακηρύττουμε τη διατήρηση του φυσικού μας τρόπου ζωής και αναπτύσσουμε
προσανατολισμένες περιβαλλοντικές δραστηριότητες

•

Αξιολογούμε και βελτιώνουμε όλες τις δραστηριότητες της Νεότητας της DLRG ως
προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις

•

Ευαισθητοποιούμε και δίνουμε τις ικανότητες στα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους
ενήλικες, να φροντίζουν την υγεία τους υπεύθυνα

Αναζητούμε συνεργασία με άλλους συλλόγους, οργανισμούς και
πρωτοβουλίες

