
Якщо ти хочеш разом з нами 

допомогати юдям... 
...Тоді ти можеш взяти участь у наших курсах і просто стати 
членом Молодіжного Червоного Хреста. Членство є 
безкоштовним. 
 

Якщо тобі подобається працювати з дітьми... 
Ми завжди шукаємо допомогу для дитячих заходів та дитячого 
гриму. Можливо ти отримаєш задоволення від створення 
дитячої групи. 
 

Якщо ти любиш спорт... 
Можливо ти хотів би долучитися до велосипедно- 
фельдшерського або кінно- фельдшерського загону 
Молодіжного  Червоного  Хреста 
 

Якщо тобі подобаються засоби масової інформації та 
компьютери... 
Інтернет, інстаграм, фейсбук? Ми завжди шукаємо репортерів, 
котрі готові розповідати про Молодіжний Червоний Хрест. 
 

Якщо ти актор... 
Нам потрібно щоб ти імітував поранення, для того щоб 
Червоний Хрест та служба спасіння могли попрактикуватися. 
 

Якщо у тебе є організаторські здібності... 
Наші матеріали, наше аварійне обладнання, одяг потребують 
догляду та вправного керування. 
 

Якщо ти любиш готувати... 
На багатьох наших акціях чи курсах нам потрібне смачне 
та якісне   харчування. 
 

Якщо ти вже був в українському Червоному Хресті?  
Тоді обов'язково зв'яжись з нами. 
 

«Цивілізація означає допомагати 

один одному, від людини до людини, 

від нації до нації» 
Генрі Дюнан, засновник Червоного Хреста,  

лауреат першої Нобелівської премії миру 

 

 

Місце зустрічі:  
Jugendrotkreuz 
Höchsten 13 
42105 Wuppertal 
 
Контакт: 
 

  info@jrk-wuppertal.de 

 : 0163 173 3 173    

   : 0163 173 3 173     
понеділок -п'ятниця з 16:00 до 20:00  
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Молодіжний Червоний Хрест Вупперталь 

Пропозиція для  
молоді з України   
Від 14 до 22 років  
 

 © JRK, Sabine Funk 



 

Ласкаво просимо в місто 

Вупперталь 

Що означає бути молодою людиною, яка була змушена 

залишити свою рідну країну, ти, ще декілька тижнів тому, 

не міг собі навіть уявити. Залишити свою домівку, усі речі 

та, що саме страшне, частину сім'ї та друзів - це досвід, 

який неможливо описати. 

Ти прибув до міста Вупперталь у пошуках безпеки. Але що 

робити в чужій країні, у чужому місті? 

На своєму шляху, який вів тебе від твоєї  батьківщини до 
нас, ти мабуть часто зустрічав знак Червоного Хреста. В 
Україні теж є Червоний Хрест, є багато жінок та чоловіків 
які знаходяться там щоб допомогати на місці. 

 
 

 

Молодіжний Червоний Хрест 

це незалежна та автономна молодіжна організація 

німецького молодіжного Червоного Хреста. Ми - частина 

глобального руху Червоного Хреста та Червоного 

півмісяця, який виступає за те, щоб в світі було більше 

гуманізму.. 

 

 

 

Що ти маєш знати про нас.... 

У Вупперталі задіяно понад 500 молодих людей, у школах та поза 

їх межами, на добровільній та волонтерській основі заради 

поширення світогляду Червоного Хреста. 

…наша пропозиція 

Ми хотіли б провести з тобою та іншими частину нашого 

вільного часу. 

Тобі від 14 до 22? 
Ти зацікавився? Тоді просто приходь. Ти знайдеш нас  

кожен четверг з 18:00 до 20:00 в приміщенні  

молодіжного Червоного Хреста (Jugendrotkreuz) 

по вулиці  Höchsten 13, місто Wuppertal 
 це безкоштовно і тобі нічого не потрібно брати з собою 

 це тебе ні до чого не зобов'язує 

 мови? німецька, англійська, французька, російська та багато 
інших 

 

Ви навчите нас трохи української...і ми обов'язково 
порозуміємося 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Це частина Молодіжного Червоного Хреста в місті Вупперталь під час  проходження   

 смуги перешкод. 

 

Наша різноманітність - 

                 наша сила 
 

Ми спробуємо.... 

 надати тобі гарну пораду у разі виникнення питань чи 

неприємностей 

 допомогти вирішити проблеми (школа, папери, та інші..) 

 бути гарними друзями 

 запропонувати різні можливості для проведення вільного часу 

 

Що ми робимо...  

 курси першої допомоги 

 пропонуємо навчання на фельдшера 

 реагування на надзвичайні ситуації 

 теми для дітей та молоді 

 профілактична робота 

 шкільне медичне обслуговування, діти допомагають дітям 

 робота зі ЗМІ 

 гуманітарна освіта 

 міжнародна робота з молоддю 

 зустрічаємо друзів, спілкуємось, слухаємо один одного, граємо 

 

Принцип 

Червоного 

Хреста 
 

Гуманість  

Неупередженість  

Нейтральність  

Незалежність  

Добровільність  

Єдність  

Універсальність    
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