
انجمنهای جوانان در مکلنبورگ فورپومن
بزبان آلمانی و فارسی
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پیش گفتار

این بروشور به معرفی فعالیتهای انجمنهای جوانان مکلنبورگگ 
فورپومن می پردازد.همچنین به تعریف انجمن جوانان خواهد 

پرداخت و یکی از این انجمنها بعنوان نمونه نیز معرفی می 
شود .این بروشور برای کودکان نوجوانان و والدینی و دیگر 

عالقمندان است و به زبانهای آلمانی، انگلیسی، عربی، روسی، 
فارسی  . فرانسوی و لهستانی نیز چاپ شده است

فهرست مطالب

4 انجمن جوانان چه پیشنهاداتی برای من دارد؟ 

من عالقمند به…. : معرفی انجمنهای عضو حلقه
7 جوانان * یوگندرینگ ایالت مکلنبورگگ فورپومن  

23 چاپ داده ها                  

اطالعات بیشتر ؛ پشتیبانیها، برای اینکه
 خودنیز به فعالیت بپردازید                25

لیست تماسها و ایمیل یوگندرینگ در مکلنبورگ
 26 فورپومن      
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انجمنهای جوانان چه خدمات و پیشنهاداتی 
به ما اراپه می دهند؟

انحمن جوانان چیست؟

جمعی  از جوانان که عالقمندیهای مشترک دارند در این انجمن 
با هم اوقات فراغتشان را می گذرانند تا

 بخشی از وقت آزاد خود را با بودن در کنار دیگران جوانان 
لذت ببرند.

 پیشنهاداتی برای اوقات فراغت ارایه دهند
 عالفمندیهای خود به دیگران عرضه کرده و و بخشا در مورد 

مسایل سیاسی  نیز با هم تبادل نظر کنند.
سمینار و کارگاه آموزشی خارج از مدرسه و اوقات کار برگزار 

نمایند.
عالقمندیهای جوانان درمرکز توجه قرار دارد. از آنجاییکه جوانان 
عالقمندیهای متفاوتی دارند، بر همین اساس نیز انجمن جوانان 

با تمایالت متفاوتی نیز وجود دارد.
 تصمیم گیری در محیطی دموکراتیک با خود جوانان است همه 
چیز توسط خود آنها ارگانیزه شده و تعداد کمی بزرگسال برای 

حمایت از جوانان در این انجمن به کار می پردازند.
جوانان بطور داوطلبانه فعالیت کرده و قاعدتا میانگین

سنی آنها 26 تا 12 سال است.
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انجمنهای جوانان چه کاری انجام می دهند؟

این انجمنها فعالیتهای مختلفی را ترتیب می دهند.
تقریبا در همه ی آنها موارد ذیل را می توانی تجربه کرده و در 

آنها شرکت کنی
گرد هم آمدن جوانان

کارگاه،سمینار و همایشهای آموزشی دیگر
اوقات فراغت تعطیالت

دیدارجوانان
گردش و سفرهای دستجمعی

هییت(گروهی منتخب، که تصمیمات خاصی  گرفته،کارهای 
انجمن را ارگانیزه کرده و نمایندگی انجمن را بعهده دارند.

بعضی از انجمنهای جوانان در محل هایی مثل کلوب جوانان 
نیز فعالیت دارند و بعضی اوقات در خیابانها نیز  راهپیمایی می 

کنند تا عقایدشان را موثرتر بیان کرده باشند.

چه کسی در انجمن جوانان به فعالیت می 
پردازد؟

جوانان بطور داوطلبانه اوقات فراغت و برنامه های آموزشی 
را برنامه ریزی و اجرا می کنند. آنها اوقات  فراغت خود را 

بطور داوطلبانه برای جامعه کار می کنند. بیشتر این داوطلبان 
را جوانان خود گروه تشکیل می دهند. تعداد کمی بزرگسال یا 

بطور داوطلبانه و یا
بعنوان کارمند در آنجا شاغل هستند.

افراد کارمند  دوره تخصصی گذرانده اند و یافارغ التحصیل 
دانشگاه هستند. برای همایشها و برنامه های پیشنهادی هم 

افراد بصوورت کارمزد مشغول به کار هستند.

 بعنوان مدیر گروه جوانان، شما نیز می 
توانید آموزش ببینید.

جوانانی که بطور داوطلبانه یک دوره کوچک آموزش می بینند 
می توانند بعنوان مدیر گروه و مراقب در .  اوقات فراغت کار 

کنند تو هم می توانی چنین دوره ای را بگذرانی این دوره از 
۳۵ ساعت آموزشی و سوالهای تربیتی و حقوقی تشکیل شده 
است. همچنین یک دوره کمکهای اولیه نیز ضروری است اگر 

تو در یک انجمن جوانان بطور داوطلبانه کار کنی، کارت یوالیکا 
بعد از گذراندن دوره خواهی گرفت.
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چه کسی پول به انجمن های جوانان می 
دهد؟

 این انجمنها از طرف دولت حمایت مالی شده ولی این انجمنها 
دولتی نیستند و بطور مستقل کار می کنند . همچنین توسط 

بنیادها یا کمک های عام المنفعه نیز حمایت می شوند. بیشتر 
اعضای انجمن جوانان نیز حق عضویت پرداخت می کنند.

در حال حاضر برای برنامه های بزرگتر مثل اوقات فراغت و 
سفرها مبلغی برای شرکت در این برنامه ها درخواست می 

شود که درصورت نیازبه جوانان اتخفیف
نیز می دهند.

حلقه جوانان/یوگندرینگ چیست؟

این گروه حلقه اتصال انجمنهای  جوانان با کارکنان دیگر 
سازمانهایی که در زمینه جوانان نیز فعالندرا برقرارمی کند. 
آنها بطور داوطلبانه باهم کار می کنند. یوگندرینگ در سطوح 

مختلف کشور وجود دارد
در سطح کشور یوگندرینگ کشوری است

در ۱۶ ایالت کشور یوگندرینگ ایالتی مثل کلنبورگ فورپومن 
وجود دارد.

در بیشتر ناحیه های بزرگ یوگندرینگ ناحیه ای شهری و منطقه 
ای هست.

   یوگندرینگ های تک قاعدتا در ارتباط تنگاتنگ با هم کار می 
کنند.

مخصوصا برای انجمن های عضو، کارمندان یوگندرینگ خدمات 
خاصی اراپه میدهند. آنها با داشتن متخصصین انجمنها را 

تشویق به کار کرده و همچنین عالقمندیهای اعضا را جمع آوری 
کرده و به بیرون عرضه می کنند. آنها البی  سیاسی برای بچه 

ها و جوانان هستند.

یوگندرینگ ها همچنین مخاطبی برای جوانان عالفمند هستند.  
اطالعات بیشتر در بخش پایانی بروشور
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من عالقمند به…….ه

معرفی انجمنهای عضو یوگندرینگهای 
ایالتی مکلنبورگ فورپومن

در صفحات بعدی انجمنهای جوانان که در یوگند رینگ ایالتی 
عضو هستند به معرفی خود می پردازند. آنها بر اساس 

عالقمندیها و موضوعات طبقه بندی شده اند. معموال یک انجمن 
در زمینه های مختلفی مشغول به فعالیت است که بر اساس 

عالقمندی های جوانان طبقه  بندی می شود.
از هر عالقمندی بعنوان مثال یک پیشنهاد معرفی می شود.
 برای هر انجمن جوانان در پایان متن، اطالعات مربوط به 

تماس ، صفحه اینترنتی، ایمیل و شماره تلفن دجح شده 
است بیشتر انجمنها و یوگند رینگها همجنین در  پالتفرم مدیای 

اجتماعی فعال و قابل دسترس
هستند. مثال در فیس بوک . اشارات بیشتر در صفحه اینترنتی 

انجمن.   

….بازی،ورزش و اوقات فراغت

انجمن جوانان روستایی

این انجمن تو و من هستیم. مناطق روستایی وطن ما هستند. 
جایی که زندگی می کنیم 
ما می خواهیم که مکان 

زندگی مان همیشه همانطور 
بماند. به همین خاطر ما 
به هدف ماندن و زندگی 

کردن   جوانان در مناطق 
روستایی تالش می کنیم.

هدف ما اینست که زندگی در روستاها را فعال نگه داریم. 
همچنین می خواهیم در مورد کشاورزی چیزهایی یاد بگیریم. 
بعنوان انجمن ما از جوانانی که ایدها و آرزوهای خود را اراپه 

می دهند ، حمایت می کنیم. برنامه های همایشی جالب منتظر 
شما هستند.فعالیتهای اوقات فراغت و تعداد  زیادی همایشها 

در مورد کشاورزی  نیز شامل می شوند.

اطالعات بیشتر و  تماس :
www.laju-mv.de, laju-mv@gmx.de,  

+49 395 45136-07 /-08
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انجمن کارگر-سامری مکلنبورگ فورپومن

وقتی که ما با هم مالقات می کنیم همیشه برنامه ای برای 
اراپه هست. تو می توانی 
در کارهاو تصمیم گیریها با 

ماهمراه باشی و خودت نیز 
پروژه ای را برنامه ریزی 

کنی. با ما تو سفرهای جالب 
و هیجان انگیز،  کارگاههای 

خالق و سمینارهای 
ماجراجویانه، آموزش لیدر گروه شدن، کمکهای اولیه، مسابقه 

هاو تفریحات دیگری را تجربه می کنی. انحمن آ اس یوت 
مکلنبورگ فورپومن ساختاری دموکراتیک داشته و به هیچ کلیسا 

یا حزب سیاسی وابسته نیست. فعالیتهای ما تقریبا فقط از 
کارهای داوطلبانه تشکیل می شود. برای همدیگر بودن

در اولویت قرار دارد.

اطالعات  بیشتر و تماس : 
www.asj-mv.de, info@asj-mv.de, +49 0381 67071-33

انجمن جوانان آوو در مکلنبورگ فورپومن

این انجمن به هدف رفاه اجتماعی کودکان و جوانان  خانواده 
های کارگر است. ما ترکیبی از کودکان و نوجوانان و جوانان 
بزرگسال از ۶ سال تا ۳۰ سال هستیم. ما برای دموکراسی، 

همبستگی  و حقوق برابر 
فعالیت می کنیم. وظیفه ی 

ما  آزادی وبرابری است.
تمرکز فعالیت ما بر کار 
گروهی با جوانان است 

برنامه های ما برای همه 
کودکان و جوانان است مطابق سنت ما این انجمن به کودکان 

و جوانانی که در جامعه مورد تبعیض قرار گرفته و در فقر بسر 
می برند نیز تعلق دارد.

اطالعات بیشتر و تماس : 
 ,www.jugendwerk-mv.de, ljw.m-v@t-online.de 

871-3777 381 +49

LANDES JUGENDWERK 
                  DER AWO MECKLENBURG-
         VORPOMMERN
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انحمن ورزشی مکلنبورگ فورپومن

این انجمن شامل 1900 باشگاه ورزشی می شود. در این 
باشگاهها 10000 جوان از صفر 

تا 27 سال ورزش و بازی می 
کنند.

از جمله وظایف ما
تعلیم و تربیت مربی تمرینات 

ورزشی
تامین مالی و برگزاری جشن 
های ورزشی و اوقات فراغت 

تعطیالت
پشتیبانی و حمایت از برنامه های ورزشی در مدارس و 

مهدکودک ها
اجرای برنامه های بین المللی

همچنین جوانان و سالمندان می توانند بطور دواطلبانه    
در کنار ما فعالیت داوطلبانه داشته باشند

اطالعات بیشتر و تماس : 
www.sportjugend-mv.de, h.stoeckmann@lsb-mv.de,  

+49 385 76176-40

پانسیون و خوابگاه جوانان آلمان در 
مکلینورگ فورپومن

مدیر جوانان در کمپهای تعطیالت شدن
انجمن ما ۱۶ خوابگاه جوانان در کل ایالت مدیریت می کند.

درکمپ تعطیالت 
مابرای کودکان 
فعالیتهای جالب 

و هینجان انگیزی 
داریم.مثال دوره اسکی روی آب و موج سواری یا اسب سواری 
داریم. کودکان توسط  تیم ما مراقب می شوند. اگر تو از کار 

با کودکان لذت می بری، تو می توانی عضو تیم ما شوی . برای 
مراقب شدن الزم است که حداقل ۱۸ سال سن داشته باشی. 
ما به تو از قبل آموزش می دهیم در دوره یوالیکا شرکت کن. 

با کارت یوالیکا تو می توانی در تمام آلمان گروههای جوانان را 
مدیریت کنی

برای اطالعات بیشتر و تماس با ما در سایت اینترنتی

اطالعات بیشتر و تماس : 
www.jugendherbergen-mv.de/teamer,

service-mv@jugendherberge.de, +49 381 7766733

Sportjugend M-V
im Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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برنامه های پیشنهادی بعنوان مثال :

بوکس در شوورین
در کلوب بوکس تراکتور در شوورین، جوانان می توانند از سن 

۶ سال تا ۱۵ سال ورزش بوکس در پروژه ای بنام  َ َبوکس 
بجای خشونتَََ َ یاد بگیرند

ما صمیمانه پذیرای همه ی  کودکان و جوانان هستیم .  مذهب، 
قومیت ، نژاد و پایگاه طبقاتی هیچ  نقشی در انجمن ما ندارد 
و همه با هم برابر هستند. تمرینات ورزشی توسط افراد دوره 

دیده و باتجربه همچون دیتربرگ قهرمان اروپایی و برنده 
المپیک آندریاس توز  اجرا می شود. آنها طی تمرینات ورزشی 
و بعد از آن نیز ارزشهای مهمی مثل احترام، توجه وصداقت و 
انصاف در بازیها را به کودکان و جوانان یاد می دهند. کودکان 

و جوانان عالقمند می 
توانند با کمال میل بطور 
آزمایشی نیز در تمرینات 

شرکت کنند. برای این کار 
می توانید در باشگاه با دپتر 
برگ تماس حاصل نمایید.ر   

berg@traktorboxen.de

رقص،  آداب و رسوم و موزیک

انجمن جوانان سازهای بادی در 
مکلنبورگ-فورپومرن

این انجمن برای آموزش جوانانی که عالفمند به موسیقی بادی 
در ملکنبورگ پورفومن هستند اختصاص داده شده است. آنها 

کارگاههای موسیقی و برنامه 
هایی برای اوقات فراغت نیز 
برنامه ریزی می کنند. اساس

.  . کار در این انجمن عالقمندی 
به کار موسیقی است نهایت 

سعی آنها اینست که هر سال 
ارکسترجوانان سازهای بادی ایالت ملکلنبورگ فورپومن، بمدت 

یک هفته جوانانی را که به بهترین نحو کار موسیقی انجام می 
دهند برای تبادل نظر و تمرین با هم در یک جا کرده و کنسرتی 

در پایان برگزار کنند

اطالعات  بیشتر و تماس :
www.blaeserverband-mv.de, 

jugend@blaeserverband-mv.de, +49 38326 407533

Bläserjugend
Mecklenburg-Vorpommern
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انجمن جوانان آلمان در اروپا - 
مکلنبورگ فورپومن

گراند پریکس، ـ جشن رقصهای فلکلور بین المللی برای ایالت 
مکلنبورگ فورپومن، از ۳۰ سال 

پیش بعنوان . پروژه ای بهدف 
تبادل جند فرهنگی است

گروههای رقص فلکلور زمین در 
اینجا آداب و رسوم سرزمین خود 

را  با رقص به عرضه تماشا می گذارند. هدف اصلی از این کار
حفظ و نگهداری میراث فرهنگی

انتقال و توسعه نسل به نسل
دیداری دوباره با فرهنگ آلمانی به زبان آلمانی قدیم در منطقه

انتقال و پخش به زمان حال
از بین بردن ترس ازتماس با فرهنگهای دیگر حفظ و نگهداری 

فرهنگهای متنوع در اروپا

 اطالعات بیشتر و تماس :
www.djo-mv.de, kontakt@djo-mv.de, +49 3821 4502

برنامه های پیشنهادی بعنوان مثال

گراند پریکس، ـ جشن رقصهای فلکلور بین المللی برای ایالت 
مکلنبورگ فورپومن، از ۳۰ سال پیش بعنوان . پروژه ای بهدف 

تبادل جند فرهنگی است
گروههای رقص فلکلور زمین در اینجا آداب و رسوم سرزمین 
خود را  با رقص به عرضه تماشا می گذارند. هدف اصلی از 

این کار
حفظ و نگهداری میراث فرهنگی

انتقال و توسعه نسل به نسل
دیداری دوباره با فرهنگ آلمانی به زبان آلمانی قدیم در منطقه

انتقال و پخش به زمان حال
از بین بردن ترس ازتماس با فرهنگهای دیگر حفظ و نگهداری 

فرهنگهای متنوع در اروپا

 اطالعات بیشتر و تماس :
www.folklore-ribnitz.de
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کمک و تکنیک

کارگاه کمکی تکنیک 

این کارگاه جمعی از ۱۸ گروه جوانان کارگاههای کمکی و 
تکنیکی در ایالت مکلنبورگ فورپومن است.شرط سنی برای 

ورود به این گروهها از ۱۰ یا 
سن شش سالگی است. در 

اینجا جوانان کارهای فنی و کمک 
به دیگران را در تیم یاد می 

گیرند. از سن ۱۸ سالگی جوانان 
گروهایشان را ترک کرده و به 

گروه بزرگساالن و تکنیک منتقل 
می شوند.در این گروه آنها کار 

فنی و همیاری آموخته و توانایی کار تیمی شان را ارتقاء می 
دهند.

اطالعات بیشتر و تماس :
www.thw-jugend-mv.de, m.quaas@thw-jugend-mv.de,  

+49 3831 280178

انجمن آلمانی برای نجات زندگی 
- جوانان

این موسسه در ملکنبورگ فورپومن از ۲۸ گروه منطقه ای 
تشکیل شده است.این 

موسسه متعلق به اعضای 
انجمن جوانان ایالتی تا سن 
۲۶ سال  است. آنها نماینده 

عالقمندان داخل و خارج 
انجمن هستند . عنوان  این  
موسسه* انسان و ورزش* 

است.ضمنا برنامه های 
همایشی و آموزشی نیز اراپه کرده و مشوق جوانان در زمینه 

های ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند.نیازمندیهای  
اعضا و عالقمندان در اولویت

قراردارد.

اطالعات بیشتر و تماس :
www.mv.dlrg-jugend.de, dlrg-jugend.mv@web.de,  

+49 3841 703143
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صلیب سرخ جوانان مکلنبورگ 
فورپومن

ما به کودکان و جوانان کمکهای اولیه یاد می دهیم. هیچکس 
برای کمک کردن کوچک 

نیست. در کنار دیگر کارها 
ما  نوجوانان  با افکار صلیب 
سرخ آشنامی سازیم  ما به 

همه انسانها به یک چشم 
نگاه کرده و به انها کمک می 

کنیم. همچنین موضوعاتی 
مثل سالمتی و بهداشت، 

دموکراسی، محیط زیست، 
قضاوت و تفاهم اقوام در 

مرکز توجه ما قرار دارد. در 
خیلی از مدارس خدمات بهداشتی و بهداشت جوانان ما فعالند. 

بدین ترتیب به کودکان و نوجوانان نشان می دهیم که چگونه 
می توانند خود را فعال کنند. ضمنا ما کمپهای تعطیالت، پروژه 

های روزانه، آموزش شنا و برنامه تفریحی نیز داریم.

اطالعات بیشتر و تماس : 
www.jrk-mv.de, m.poetzsch@drk-mv.de, 

+49 385 59147-14

آتش نشانی جوانان ایالتی مکلنبورگ 
فورپومن

جوانان آتش  نشان در بخش داوطلبانه آتش نشانی کار می 
کنند. در بیش از ۶۴۹ حوزه از ۷۵۳ بخش ملکنبورگ فورپومن 

آتش نشان های 
جوان هستند. هدف 

از این  کار جذب 
آتش نشانهای 

جدید است. 
برای دیگران کار جوانان در نظر گرفته شده . جوانان علوم 
تخصصی، مهارت دست و توانایی اجتماعی و بعبارتی روحیه 
کار  تیمی و همکاری یاد می گیرند تا با هم به هدف برسند. 
دوره های منظم، فعالیتهای اوقات فراغت، مسابقات، کمپ 
چادر، سفرهای اوقات تعطیالت همه ی اینها و تعداد زیادی 

برنامه های دیگر منتظر اعضای آتش نشان جوان در سنین ۶ تا 
۱۸ سال است.

 اطالعات بیشتر و تماس :
www.ljf-mv.de, info@ljf-mv.de, +49 385 3031800
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مثالی برای برنامه های پیشنهادی :

کمک به دستان غیر خشونت آمیز است
این یک پروژه از جوانان صلیب سرخ  مکلنبورگ زپالته است

این پروژه تعداد زیادی از انواع چنین فعالیتهای جوانان صلیب 
سرخ است مثل دیدار هفتگی عصرها، پیک نیک. سازمانهای 

یاری دهنده، کمکهای اولیه، دوره ها و تمرینات ماموریتی. 
همچنین ارزشهای اجتماعی و ایده کار داوطلبانه. این پروژه از 
همایشهای کوچک مختلفی تشکیل شده که در مجموع بیش از 
جندین ماه طول می کشد. در سال ۲۰۱۸ نوجوانان و جوانان 

سنین ۹ تا ۲۷  سال در آن شرکت کردند.این نوجوانان ترکیبی 
از آلمانی ها ، پناهندگان و افرادی با زمینه مهاجرت بودند.

این برنامه در سال ۲۰۱۹ نیز برگزار خواهد شد برای اطالعات 
بیشتر می توانید با آقای تورستن کروگر

در نوی اشترلیتز تماس حاصل نمایید.. : 
t.krueger@drk-msp.de, +49 3981 287125

طبیعت و محیط زیست

انجمن پیشاهنگی مکلنبورگ فورپومن

این انجمن برای کودکان باالی ۱۰ سال که عالقمند به سفر 
هستند،تشکیل شده است. این 
گروهها توسط جوانان مدیریت 
و رهبری شده و هر هفته با هم 

دیدار داشته،بازی می کنند و 
غذا می پزند. در آخر هفته ها و 
ایام تعطیالت به طبیعت گردی 
پرداخته و در چادر می خوابند. 

عصرها باهم روی آتش غذا 
پخته و با هم آواز می خواننددر 

تعطیالت تابستانی سفری بزرگ به یکی از کشورهای اروپایی 
دارند. پیشاهنگ بودن به معنی پیاده روی در طبیعت، آواز 

خواندن، خالق بودن، قبول مسولیت،، آشنایی با
کشورهای جدید و تفریح است

اطالعت بیشتر و تماس : 
www.pbmv.de, info@pbmv.de, +49 3834 77210-72
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بوندیوگند مکلنبورگ فورپومن، گروهی 
برای محیط زیست و حفاظت از منابع  

طبیعی آلمان

دنیای ما بر اساس اکولوژیک و عدالت اجتماعی شکل گرفته 
است. کشاورزی اکولوژیک، حفاظت 
از دریاها ضد تبعیض نژادی و مواردی 

بیشتر از اینها ست.سازماندهی ما 
دموکراتیک بوده و برای آینده ای 
. بهتر برای همه تالش می کنیم. 

کودکان، نوجوانان و بزرگساالن جوان 
در گروه ما فعال هستند. همچنین یک 

سال داوطلبانه اکولوژیک نیز عملی 
است. برای زندگی پایدار ، طرزفکر 

نو و رفتار آگاهانه! تو می توانی اوقات فراغتت را با ما 
بگذرانی و در سمینار و تظاهرات

و آکسیونها نیز با ما همکاری کنی.

اطالعات بیشتر و تماس :
www.bundjugend-mv.de, info@bundjugend-mv.de,  

+49 385 521339-16

مثال برای برنامه های پیشنهادی : 

سفر بزرگ سازمان پیشاهنگی مهمترین نکته در عرض سال 
است.گروه جوانان در تعطیالت تابستانی بمدت سه تا چهار 

هفته به یکی از کشورهای اروپایی خارج سفر می کنند.اعضای 
گروه خود بتنهایی مکان راه پیمایی را تعیین می کند. هر روز 

عصر در یک جا چادر می زنیم یک تکه از سیاه چادر و یک کوله 
پشتی همراه خود داریم. سیاه چادر طوری است که می شود 

در زیر آن در وسط آتش روشن کرد. بدین شکل می توانیم 
همگی با هم غذا بپزیم. در سفر بزرگ، پیشاهنگان می توانند با 
کشورهای خارجی، مردم و فرهنگ و طبیعت شان آشنا شوند. 

مثال در راه پیمایی در طبیعت سوید، قایقرانی در لهستان، 
سنگنوردی در عار رومانی، اسکی در کوههای نروژ، رقص در 
یک دهکده یونانی و بیشتر از اینها می توانند پیشاهنگان تجربه 

کنند.      
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عقیده و مذهب

کارگاه  جمع جوانان  مکلنبورگ 
فورپومن 

تمرکز این گروه بر دین مسیحیت و کار با کودکان و   جوانان 
است.نزد ما شما تجربه خواهید 

کرد که ارتباط فردی با خدا امکان 
پذیر است  و بدین وسیله زندگی 

شما معنی پیدا خواهد کرد. ما روی 
ارزشهای مسیحی کار می کنیم. 

بهمین خاطر برنامه های پیشنهادی 
ما، گنجینه ی ارزشها، دموکراسی، 
احترام، عشق و دوستی و گذشت 

است.برنامه های ما تکه هایی از نیازهای جوانان است. نگاه 
ما، به شما و چارچوبهای شما برای زندگی  است. نزد ما شما 

مسولیت پذیری برای زندگی خود و جهان را یاد میگیرید.

اطالعات بیشتر و تماس : 
www.gjw-mv.de, buero@gjw-mv.de, +49 3981 239570

جوانان کاتولیک منطقه فورپومن

این انجمن  از انجمن های مختلف کاتولیک تشکیل شده است. 
این گروه شامل کودکان و جوانان رده سنی ۶ تا ۲۶ سال می 

شود.

ما یک انجمن هستیم
خالقیت در فضای آزاد، شما می توانید فعالیتهایی مورد نظر 

خود را با سازماندهی و تصمیم گیری خود در آنجا بسط و ارایه 
دهید. ما امکانات الزم را برای شما فراهم کرده و شما را 

همراهی می کنیم.
وجود مشارکت، ما با درک و شناخت نیازهایتان، شما را  

در امور سیاسی اجتماعی مذهبی همراهی می کنیم.
کسانی که در فورپومن با انجمن های جوانان ما فعالند، کودکان 

ساحلی کاتولیک و جوانان پیشاهنگ بودن کیکه
در گرایفسوالد

اطالعات بیشتر و تماس : 
www.bdkj-berlin.de, josefine.schulz@bdkj-berlin.de,

03831 299527 oder 0171 2863548
Boddenkieker: leiterrunde@dpsg-boddenkieker.de
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جوانان کاتولیک مکلنبورگ

این انجمن نماینده جوانان مستقل 
همه کودکان و نوجوانان کاتولیک 

در منطقه مکلنبورگ است .  یکی 
از وظایف اصلی این گروه داشتن 
اعتقادات مسیحی و زندگی با هم 

است.. در انجمن ما افراد می توانند 
ایده  و آرزوهای خود را عملی کرده 

و تحقق بخشند. ما دورههای متنوعی برای ارایه داریم.مثال 
فستیوال تتراک که یک جشن بزرگ موسیقی است، دوره های 

رقص و آموزش لیدر گروه شدن.
ما فضای مطمپنی را برای جوانان فراهم کرده تا همه بتوانند 

درآنجا احساس آرامش داشته باشند. تو می توانی در این گروه 
خودت را آنگونه که هستی نشان دهی.

اطالعات بیشتر و تماس : 
www.kjm-mecklenburg.de, info@kjm-mecklenburg.de,  

+49 3996 153716 

مشارکت جوانان افانگلیش

این گروه شامل 
انجمن های مختلف 

جدیدی می شود. 
در آنجا کودکان و 

نوجوانان در گروههای مختلف باهم کار می کنند. این انجمنهاتو 
را  به همایشهای بزرگ، سفردر تعطیالت، اوقات فراغت و 
گروههای منظم دعوت می کند در همه جا تو لذت زندگی 

را همراه دیگران تجربه می کنی . اساس آن بر بردباری و 
یگانگی است. آنگونه که هستی تو را درک می کنند . در آنجا تو 

مسولیت پذیری برای خود و دیگران و جامعه یاد می گیری

اطالعات بیشتر و تماس : 
www.aej-mv.de, sabine.ohse@aej-mv.de, +49 381 377987-421

برنامه های پیشنهادی بطور مثال :
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تصور کن که همه ی مردم….در صلح زندگی می کنند
گروه نشست جوانان آایوت در زاسن گرایفسوالد

 چه چیزی برای تو مهم استـ؟ چه چیزی تعیین کننده رفتار 
توست؟ اینها سواالت نشست ۲۴ تا ۲۶ آگوست ۲۰۱۸ بودند که 
جوانان از کشورهای اتیوپی،آلمان، روسیه، سوریه، سومالی و 
ترکیه با هم تبادل نظر . کردند آنها باهم فکر کردند که چگونه 

یک زندگی آرام در کنار هم میسر خواهد بود.با هم حرف 
زدیم، پختیم، آواز خواندیم، عکس گرفتیم، نقاشی کردیم و 
صندلی ساختیم. یک جمع متنوع و دوستانه داشتیم. نشست 

بعدی در ۱۵ تا ۱۷ آپریل ۲۰۱۹ برگزار شد. موضوع مورد بحث 
پیرامون خانواده می گشت.این نشست جوانان توسط آکادمی 

افانگلیشهای کلیسای شمالی در مشارکت با خدمات برای 
مهاجرین جوان افانگلیش برگزار می شود.

 اطالع بیشتر و تماس : 
www.akademie-nordkirche.de/veranstaltungen/aktuelles/611,

Ina.Boesefeldt@jupfa.nordkirche.de,  
Claudia.Carla@akademie.nordkirche.de
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جامعه و سیاست

انجمن رسانه و جوانان مکلنبورگ

این انجمن برای جوانانی است که در زمینه رسانه عالقمند 
هستند. ما کارگاههای 

مختلفی برگزار می 
کنیم. شرکت کننده 

گان در این کارگاهها 
می توانند به میزان 

زیادی درباره ی رسانه یاد بگیرند و خود نیز امتحان کنند. 
ازدیگر موضوعات مورد عالقه عکاسی، خبرنگاری می باشد.ما 
کنگره ها و مسابقات روزنامه دانش آموزی را نیز سازماندهی 
می کنیم. همه ی جوانان مکلنبورگ می توانند با در این برنامه 
ها شرکت کنند. ما به جوانان اعتماد به نفس و ارتباط انتقادی 

با رسانه ها را یاد داده و از آنها قابلیت رسانه ای درخواست 
می کنیم. همه ی جوانانی که عالقمند به کار رسانه ای هستند 

می توانند با ما همکاری کنند.

 اطالعات بیشتر و تماس :
www.jmmv.de, info@jmmv.de, +49 381 4923254

جوانان سوسیالیست آلمانی/ دی فالکن 
مکلنبورگ

این انجمن همان جنبش کارگری سنتی است ما مدت زیادی 
با حزب سوسیالیست آلمانی 
بودیم اما اکنون بدون حزب و 

مستقل کار می کنیم. همبستگی 
و عدالت اجتماعی اساس انجمن 
ما بحساب می آیند.نفس سرمایه 
داری تفرقه و بی عدالتی است. 

ما طرفدار  استثمارشوندگان 
و مورد تبعیض قرار گرفتگان 
هستیم. همگی با هم یاد می 

گیریم چگونه یک زندگی خوب برای همه می تواند بنظر برسد. 
بعالوه ما با هم به کمپ رفته و با هم گردهمایی برگزار می 

کنیم.

 اطالع بیشتر و تماس :
www.falken-mv.de, info@falken-mv.de,  

+49 381 6663536-5
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پیشاهنگان آلمانی ایالت مکلنبورگ 
فورپومن

در شهر شما خبری نیست و شما می خواهید تغییری   ایجاد 
کنید؟ ناسیونالیستها شما 

را عصبی می کنند و 
شما می خواهید خودتان 

تصمیم بگیرید؟ نزد ما 
بیایید ما گروهی مستقل 

هستیم علیه دشمنی با مردم و افکار راستگرایانه و تالش برای 
جامعه ایی باز داریم.ما شما را در سازماندهی و طرح برنامه 

هایتان حمایت می کنیم کودکان و جوانان نیازبه فضای باز برای 
رفتار مسوالنه و یادگیری دارند ما این موقعیت را ممکن می 

سازیم.

 اطالعات بیشتر و تماس :
www.bdpmv.de, lv.mv@bdp.org, +49 151 28047482

انجمن همجنس گرایان مکلنبورگ فورپومن

این انجمن برای فعالیت جوانان با هویت جنسی مختلف مثل  
لزب، شوول، بی، ترانس، و اینترسکسوال است. این جوانان 

با برنامه های پیشنهادی خود 
اماده پیشرفت فعالیتهای 

خود هستند  موارد ذیل نمونه 
فعالیتهای ما نیز بشمار می 

آیند
حمایت سیاسی اجتماعی  از 

این  جوانان
آموزشهای پیشرفته جوانان 

خارج از مدرسه در رابطه با 
موضوع سمتگیریهای جنسی مختلف  

درخواست آموزش گروه های جوانان لزب، شوول،بی 
سکسوالها، ترانس و کوور و پروژه های جوانان

مالقات منطقه ایی و فرا منطقه ای جوانان

 اطالعات بیشتر و تماس : 
www.gaymeinsam-mv.de, info@gaymeinsam-mv.de,  

+49 385 557554
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سازمان جوانان ور.دی نورد

این سازمان مربوط به اتحادیه ور.دی است و فعالیت آنها 
مشخصا در رابطه با آموزش 
و دوره های شغلی و، کار و 
شرایط زندگی جوانان فارغ 
التحصیل این دورها، کسانی 

که طی تحصیل همزمان 
مشغول به کار نیز هستند و 

جوانان بزرگسال است. با اعضای خود به پیرامون این مساپل 
به فعالیت مشغول هستیم. هدف این گروه چندفرهنگی و 
یگانگی و صداقت است. ما برای جامعه ایی آزاد، مدرن 

و روشن برای همه ی انسانها مبارزه می کنیم.در این راه 
جوانانی را که در رابطه با دوره های آموزشی شغلی و یا کار 

با مشکل مواحه هستند را حمایت می کنیم. همگی با هم برای 
تعرفه های قراردادی و شرایط کاری بهتر تالش می کنیم

اطالعات بیشتر و تماس : 
www.jugend-nord.verdi.de, 

jugendbildung.nord@verdi.de, +49 385 5919020

اتحادیه جوانان آلمانی د.گ.ب نورد

ما همراه شما برای شرایط کاری و زندگی بهتری در مکانهای 
مختلف کاری مثل هتل، مهمانخانه و رستوران  و یا کارخانجات 

صنعتی  تالش می کنیم. 
موضوعات اتحادیه ها همچون 

پرداخت مزد مناسب برای 
دوره های آموزشی و یا 

آموزشهایی با کیفت و ارزش 
باال است. ما همچنین در 
زمینه مسایل دانشجویی 
و مشکالت اجتماعی نیز 

حساس هستیم. با همبستگی 
با پناهجویان و علیه نازیها به خیابان رفته و با دانشجویان برای 

تحصیل رایگان در دانشگاه و مدارس عالی مبارزه می کنیم.

 اطالعات بیشتر و تماس :
www.dgb-jugend-mv.de, friedrich.gottschewski@dgb.de  

+49 381 4977925
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برنامه های پیشنهادی بطور مثال :

گروه جوانان کلوب آین بلیک در شوورین

تو ازخودت می پرسی که آیا تنها کسی هستی که هویت 
جنسی ات مورد سواله؟ تو آدمهایی رو که مثل خودت هستند 

جستجو می کنی، تا با آنها بدون اجبار و باکمال میل حرف 
بزنی و بتوانید با هم باشید.؟ می خواهی با دیگر لزبها، شوول، 
بی سکسوال یا اینترسکسوالها آشنا شوی و با آنها به فعالیت 

بپردازی؟
نوجوانان و جوانان رده سنی ۱۶ـ۲۷ سال که دقیقا مثل تو به 
این مساپل حساس هستند بطور هفتگی همدیگر را مالقات 

کرده و در مورد مسایل مختلف با هم تبادل نظر می کنند  البته 
تفریحاتی دیگر نیز مثل کباب درست کردن و موزیک و دیدن 

فیلم و والیبال و  کریستف استریت و بیشتر…
اعضای گروه هر جمعه ساعت ۱۷ در کلوب آینبلیک در خیابان 

لوبکه ۴۳، ۱۹۰۵۳ شوورین با هم دیدار دارند. برای سواالت 
بیشتر می توانی ایمیل بفرستی.

 
Einblick e. V. Lübecker Straße 43, 19053 Schwerin

  info@klub-einblick.de
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اطالعات بیشتر برای،حمایتها، و برای فعال 
کردن خود

تو به دنبال اطالعات در مورد موضوعات فوق هستی؟یا تو می 
خواهی  با ابتکار عمل خود تاثیرگذار باشی؟ راهنمایی های الزم 

و مربوطه در  صفحات ذیل  
اوقات فراغت تعطیالت و دیدار جوانان انترناسیونال

عالقمند به تفریحات اوقات فراغت، کمپ تعطیالت، سفرهای 
جوانان و دیدار جوانان انترناسیونال هستی؟ ما برای تو تقویم 
تعطیالت داریم! در آن می توانی برنامه های پیشنهادی برای 

تعطیالت کودکان و نوجوانان از ۶ تا ۲۷ سال را ببینی. این 
 www.ferien.ljrmv.de تقویم و اطالعات بیشتر در سایت
قابل دسترس است. همچنین نمونه چاپ شده آن به شکل 

بروشور در دفتر الندسیوگندرینگ ملکنبورگ فورپومن موجود 
است.

در صورتی که تو نمی توانی هزینه ی کامل برنامه تفریحی 
تعطیالتت را پرداخت کنی، ما می توانیم در این موارد  حمایت 

مالی کنیم. همچنین مجموعه ای بنام *(بچه ها نیاز به تعطالعت 
دارنذ( راهنمایی و اطالعات

بیشتر در سایت اینترنتی:
www.kinderbrauchenferien.ljrmv.de 

تقویم دیجیتالی 

از سال ۲۰۱۹ تقویم دیجیتالی مکلنبورگ فورپومن وجود دارد. 
در این تقویم تو می توانی اطالعات الزم درباره ی  همه ی 
سازمانها و انجمن های جوانان و گروههای   جوانان را پیدا 
کنی. همچنین برگزاری جشن و همایش و نمایشهایی برای 

جوانان نیز در آنجا درج شده است. عالوه بر این راهنمایی ها و 
اطالعات بیشتر برای فعال کردن خود در این کارها را در سایت

www.beteiligungslandkarte-mv.de
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مجری  مشارکت

در مکلنبورگ فورپومن مجریهای منطقه ای هستند که کودکان 
و نوجوانان را حمایت می کنند تا آنها

همایشها و پروژه های خود را برنامه ریزی کرده و اجرا نمایند.
در تماس با نهادهای تصمیم گیرنده ایده ها ی خود و یا

انتقاد به این نهادها را امکانپذیر سازند.
خود را فعال سازند

این مجری ها بصورت شبکه ای از کودکان و نوجوانان در 
مکلنبورگ فورپومن با هم در ارتباط هستند.

اطالعات انی و تماس با این شبکه در سایت اینترنتی         

 www.jugendbeteiligung-mv.de
beteiligungswerkstatt@ljrmv.de, +49 385 76076-14

قابل دسترس است

یوگندرینگ در مکلنبورگ فورپومن
این مجموعه برای جوانانی است که عالقمند به یادگیری و 

فعالیت بیشتر هستند. آنها مشاور و واسطه ی  انجمن  های 
جوانان و دیگر گروههای فعال در زمینه جوانان در منطقه با هم 

هستند.

گروه جوانان جدید

شما گروه جوانان جدیدی تشکیل میدهید.؟ آیا بدنبال حامی و یا 
اتصالی به گروه جوانان هستید؟ گروه مدراتور یا یوگند رینگ در 

مکلنبورگ فورپومن می توانند به شما کمک کنند.     
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لیست تماسها و ایمیل یوگندرینگ در 
مکلنبورگ فورپومن

Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Goethestr. 73, 19053 Schwerin

www.ljrmv.de, info@ljrmv.de, + 49 385 76076-0

Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim e. V.
Dragonerstraße 1, 19370 Parchim

www.kjr-lup.de, info@kjr-lup.de, +49 3871 212091,  
+49 176 30126641

Kreisjugendring Nordwestmecklenburg
Friedrich-Techen-Straße 20, 23966 Wismar

www.jugend-von-hier.de, post.jugendringe@mailbox.org,  
+49 3841 2242807

Ortsjugendring Plau
Steinstraße 96, 19395 Plau am See

www.kjz-plau.de, kijuz@amtplau.de, +49 38735 46555

Schweriner Jugendring
Dr.-Külz-Str. 3, 19053 Schwerin

www.schweriner-jugendring.de,  
info@schwerinerjugendring.de, +49 385 5509985
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Stadtjugendring Wismar e. V.
Friedrich-Techen-Straße 20, 23966 Wismar

www.jugend-von-hier.de, Post.jugendringe@mailbox.org, 
+49 3841 734894

Jugendring Rügen
Hermann-Matern-Str. 34, 18528 Bergen

www.jugendring-ruegen.de, kjr-ruegen@gmx.de, 
+49 3838 828610

Kreisjugendring Mecklenburgische Seenplatte
Neuer Markt 21, 17192 Waren

www.kjr-mse.de, info@kjr-mse.de, +49 1573 4741438

Kreisjugendring Vorpommern-Greifswald e. V.
Haußmannstraße 12, 17309 Pasewalk

www.kjr-vg.de, kjruer@t-online.de, +49 3973 210141

Rostocker Stadtjugendring
Kuphalstraße 77, 18069 Rostock 

www.rsjr.de, info@rsjr.de, +49 381 8099496

Stadtjugendring Greifswald
Lange Str. 14, 17489 Greifswald

www.sjr-greifswald.de, kontakt@sjr-greifswald.de,  
+49 3834 898330



Diese Broschüre beschreibt die Jugend-
verbände in Mecklenburg-Vorpommern 

kurz in ihren eigenen Worten. Weitere 
Informationen erhaltet ihr unter der unten 

aufgeführten Adresse.

Diese Broschüre ist auch in anderen Spra-
chen erhältlich, wie zum Beispiel Arabisch, 

Englisch, Französich und Polnisch.


