شبيبة رابطة اإلنقاذ األلمانية – الرابطة
المحلية في مدينة فيسبادن.
رابطة اإلنقاذ األلمانية.

من نحن:
تُعتبر رابطة اإلنقاذ األلمانية أكبر منظم ٍة معنيّ ٍة باإلنقاذ في المياه في العالم ويُقدّر عدد أعضائها وراعيها بحوالي 1,800,000
شخص .أصبح واجبنا إنقاذ الناس من الغرق منذ تأسيسنا في عام  .1913نحن األفضل في التدريب على السباحة واإلنقاذ في
ألمانيا .يعمل المتطوعون لدينا أكثر من عشرة ماليين ساعة سنويا ً إلنقاذ الناس في ألمانيا ضمن حوالي  2000مجموعة محلية.
تتكون المنظمة المحليّة لرابطة اإلنقاذ األلمانية في فيسبادن من المجموعات المحلية التالية:
ّ
Aarbergen-Michelbach, Nordenstadt / Wallau, Rheingau, Rhein-Main Mainz-Kastel,
Wiesbaden-Biebrich, Amöneburg, Wiesbaden, Schierstein.
تشمل مهام رابطة اإلنقاذ األلمانية التدريب على السباحة واإلنقاذ وإيضاح المخاطر المتعلّقة بالمياه وخدمات اإلنقاذ المائي.
وينصب التركيز في شبيبة رابطة اإلنقاذ األلمانية على األطفال والمراهقين .كما نقدم ألعضائنا الفرصة لتح ّمل المسؤوليات في
وقت مبكر كاإلشراف على الشباب على سبيل المثال .ونقوم بالعديد من األنشطة الترفيهية في مراكزنا ونعمل على تعزيز نقاط
القوة لدى أعضائنا الشباب.

ما نقوم به وكيف يمكنك االنضمام:
تقدم لك شبيبة رابطة اإلنقاذ األلمانية في فيسبادن العديد من الطرق المختلفة لملء وقت فراغك بالمرح .فعلى سبيل المثال
يمكنك أن تتعلم منا كيفية التحرك في المياه الباردة بشكل آمن .إن الماء يجذبنا جميعا ً بطريقة سحرية .الخطوة األولى لتصبح
سباحا ً آمنا ً هي دورة السباحة التي تدعى "فرس البحر" .ومن ثم يمكنك تطوير مهاراتك في المياه وإتقانها في الدورات البرونزية
والفضية والذهبية .إذا كان لديك كل ميداليات السباحة فأنت ُمهيّأ وقادر على إنقاذ نفسك من موقف خطير في حاالت الطوارئ.
يمكنك أيضا ً ابتدا ًء من سن الثانية عشرة بدء التدريب كمنق ٍذ بحري وتعلم كيفية إنقاذ حياة اآلخرين.
كما تقوم مجموعاتنا بتنظيم العديد من الفعاليات والرحالت واألنشطة الترفيهية إلى جانب التدريب على السباحة .فعلى سبيل
المثال تقوم بعض المجموعات في فصل الصيف بالذهاب للتخييم ومجموعات أخرى تذهب في رحالت في الجوار .سواء كانت
رحلة إلى حديقة الحيوانات أو جولة على الدراجات أو َخب ُْز البسكويت في الشتاء فإننا نحظى بالكثير من المرح معاً.
ولدى بعض المجموعات على ضفاف نهر الراين فريق تدخل للشباب .فريق تد ّخل الشباب هو القسم الشاب من المنقذين البحريين
الفاعلين لدينا .تتعلم كل ما تحتاجه في خدمة اإلنقاذ المائي من خالل جلسات التدريب الدوريّة .وهذا يتضمن على سبيل المثال
معرفة كيفية القيام بالعُقَد واإلسعافات األولية واستخدام بث الراديو وصيد األسماك أو كيفية التصرف في العمل.
بعد قيامك باجتياز دورة فريق تد ّخل الشباب يمكنك العمل مباشرة ً في خدمة اإلنقاذ المائي إذا كان عمرك  16عاما ً وكنت
حاصالً على ميدالية المنقذ البحري الفضية.
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