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Jungwacht Blauring...
...com 31'000 membros é a maior associação católica de crianças e jovens
da Suíça Alemã. A Jungwacht Blauring dá às crianças e aos jovens a
possibilidade de se desenvolverem. Uma vasta oferta de actividades
convida-os a viverem novas experiências e a descobrirem as suas próprias
capacidades.
A Jungwacht Blauring, embora ligada à Igreja Católica, está aberta a
crianças e jovens de todas as religiões e culturas.
Cerca de 15'000 raparigas e 10'000 rapazes são acompanhados por mais ou
menos 7'000 monitores jovens voluntários a nível paroquial.
As raparigas podem participar da Blauring, os rapazes da Jungwacht. Em
algumas paróquias a Blauring e a Jungwacht uniram-se formando a Jubla e
tem reuniões em grupos mistos.
A vida na Jungwacht Blauring é efectuada sobretudo no grupo de crianças
com a mesma idade. Todos os grupos de crianças de uma paróquia em
conjunto formam o Schar. Os monitores do Schar e a equipa restante de
monitores planeiam e coordenam a vida do Schar que engloba numerosas
actividades durante todo o ano.
Os membros da Jungwacht Blauring vivem segundo os seguintes ideais:
Estar juntos
Participar nas decisões
Viver a fé
Ser criativo
Vivenciar a natureza

Nós oferecemos…
... um espaço livre, no qual crianças e jovens se podem desenvolver e serem
aceites.
... actividades sãs de lazer que incentivam o sentido de responsabilidade e
permitem experiências.
... uma ampla oferta de actividades, decididas e realizadas com a
contribuição das crianças e dos jovens.
...uma comunidade, na qual a fé e as cerimónias desempenham um papel
importante.
...um local onde crianças e jovens podem descobrir e experimentar as suas
próprias capacidades sem pressão externa.
...um lugar onde as crianças e os jovens fortalecem a sua auto-estima.
...Lebensfreu(n)de (Lebensfreude/alegria de viver) (Lebensfreunde/amigos para a vida).

Reuniões do grupo...
...são chamados os encontros de cada um dos grupos de crianças de um
Schar. Cerca de 6 a 25 raparigas ou rapazes da mesma idade participam na
reunião do grupo. Conforme o Shar, as reuniões realizam-se uma vez por
semana, cada 2 semanas ou 1 vez por mês, em diferentes dias da semana.
Cada grupo de crianças é acompanhado por um a três monitores jovens.
Estes são formados especialmente para a sua responsável tarefa pois que
são frequentemente pessoas muito importantes para as crianças e servemlhes de exemplo.
Os monitores organizam e realizam reuniões do grupo das mais diversas
maneiras: são criativos/as, fazem jogos, debatem temas, descobrem a
natureza, empreendem excursões, fazem uma representação teatral,
cantam, dançam, fazem trabalhos manuais, cozinham e muito mais. Tudo
isto possibilita às crianças e aos jovens variadas actividades de tempos livres
que lhes proporcionam prazer.

Encontros do Schar...
...é o nome dos encontros de todos os grupos de crianças e monitores dum
Schar. Do membro mais novo ao mais velho encontram-se todos para as
mais variadas actividades. Tal como acontece nos grupos, a regularidade
dos encontros depende de cada Schar. Frequentemente os encontros do
Schar são feitos através de uma inscrição, para que crianças e jovens
possam participar segundo o seu tempo e a sua vontade.
A equipa de monitores elabora um programa anual, no qual são anunciados
antecipadamente os encontros do Schar às crianças e aos pais. As ofertas
de actividades podem ser muito variadas, consoante a estação do ano:
andar de trenó e discoteca de Carnaval, no Inverno; torneios de jogos, jogos
ao ar livre, missa do dia da mãe; acampamento no fim-de-semana, cinema
ao ar livre, reflectir sobre o passado acampamento (relembrar) e grelhar nos
meses quentes; festa de Halloween e festa de Natal no bosque, no final do
ano.

Acampamentos...
...são os pontos culminantes de todos os anos na Jungwacht Blauring. Com
mochila e bagagem todo o Shar viaja por uma ou duas semanas para o
acampamento de Verão, Outono ou Inverno. As noites são passadas ou num
albergue ou em tendas de campanha.
Jogos e desporto, trabalhos manuais e oficinais criativos, cantar à volta da
fogueira, momentos de reflexão, dias de bem-estar, caminhadas, jogos ao ar
livre e muitas aventuras fantásticas fazem parte do dia-a-dia no
acampamento e frequentemente ficam como boa recordação durante
muito tempo. Para tornar o acampamento ainda mais excitante, os
monitores escolhem um tema. Por isso não surpreende se, durante as férias,
forem avistados piratas à espera do comboio, extraterrestres à volta da
fogueira ou índios à procura de um tesouro na cidade …
Normalmente os acampamentos são organizados como oferta da
organização governamental Juventude+Desporto, na secção de Desporto
de acampamento/Trekking. Deste modo o programa do acampamento
preenche as determinações de segurança e as exigências da
Juventude+Desporto. Em contrapartida, o Schar recebe apoio financeiro,
recursos para a preparação do acampamento, possibilidades de formação,
empréstimo de materiais etc. Esta prestação de serviços e o grande
empenho da equipa de monitores fazem com que cada acampamento se
torne um êxito!

A equipa de monitores…
...é constituído por um grupo de jovens adultos entre 16 e 25 anos. Em todas
as actividades da Jungwacht Blauring esta equipa assume muita
responsabilidade e presta um trabalho de prevenção valioso. Por este
motivo é que - tanto a associação infantil como a juvenil - dão imenso valor
a uma sólida e eficaz formação e à actualização de conhecimentos
contínua dos monitores. A Jungwacht Blauring oferece cursos de formação a
nível cantonal e nacional em cooperação com a organização
governamental Juventude+Desporto. Os cursos dirigem-se a crianças e
jovens de diferentes idades e proporcionam-lhes os fundamentos principais
para um trabalho adequado com crianças e jovens.
Cada equipa de monitores é parte da estrutura da Jungwacht Blauring e
recebe, por esse motivo, apoio de vários lados. Por um lado, cada Schar é
acompanhado por um/a coordenador/a e muitas vezes por um/a ajudante.
Estas pessoas, com mais experiência e com uma formação adicional, são
um grande apoio para o grupo de monitores, o qual é geralmente mais
jovem. Por outro lado, o Schar, como membro da associação cantonal, é
assistido pela Coordenação Cantonal (voluntariado) desfrutando, por isso,
de ofertas de formação, meios de apoio, aconselhamentos, etc.
Graças ao seu infatigável esforço – os grupos de monitores da Jungwacht
Blauring dispensam anualmente mais de 3'000'000 horas de trabalho
voluntário! – é possível que 32'000 crianças e jovens vivenciem muitas horas e
experiências inesquecíveis.
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