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CVJM/YMCA – найбільша молодіжна
організація у світі, яка налічує 45
мільйонів членів у 121 країні. YMCA є 
міжконфесійною християнською 
місіонерською організацією. 
У Німеччині YMCA налічує приблизно 
330 000 членів організації та постійних 
учасників.

Крім того, щороку YMCA охоплює майже 
мільйон молодих людей через свої 
програми, заходи та табори. Основний 
фокус – робота з місцевою молоддю 
у 1500 місцевих YMCA, молодіжних 

асоціаціях та молодіжних селах.
Здебільшого роботу YMCA організовують 
волонтери (64 000) за підтримки 
працівників (840). 

In the CVJM it is primarily young adults, 

youth and children who experience  

the love of God through personal caring 

and companionship and are invited to  

faith in Jesus Christ.
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Волонтерська робота є важливою 

складовою YMCA. Працівники та 

волонтери працюють разом як 

партнери.

Volunteer work is essential in the CVJM. 

Volunteers and professionals work 

together as partners.
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У YMCA люди отримують можливість 

бути почутим, відкривати та 

розвивати свої таланти.

The work of the CVJM is done holistically. It 

regards the human being as an integrated whole 

of body, mind and spirit, in his relationship to 

himself, to other people, to creation and to God. 

The work is done in various forms of youth work, 

youth education and social youth work.
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Робота YMCA проводиться комплексно. Вона 

розглядає людину цілісно: тіло, розум та дух 

разом по відношенню до себе, інших людей, 

до творіння та до Бога. Основні напрямки: 

різні форми молодіжної роботи, навчання 

молоді та соціальна робота.

Participation in CVJM programmes  is  

open to boys and girls, men and women 

from all social, ethnic, cultural and reli-

gious groups. The programmes offered 

foster mutual understanding and respect.
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Участь у програмах YMCA можуть брати 

хлопці та дівчата, чоловіки та жінки з 

усіх соціальних, етнічних, культурних 

та релігійних груп. Програми сприяють 

розвитку взаєморозуміння та поваги.

In the fellowship of the CVJM all  

people shall experience appreciation, 

discover and develop their talents  

and take responsibility according to  

their abilities.
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У YMCA молодь та діти відчувають 

Божу любов через особисту 

турботу та дружбу, їх також 

запрошують до віри в Ісуса Христа.

Факти та цифри

Під егідою YMCA молодіжна робота 
проводиться такими організаціями:
• “Christlicher Verein Junger Menschen” 
(CVJM)(Християнська асоціація молодих 
людей)
• “Evangelisches Jugendwerk“ (EJW) 
(Євангельська  молодіжна організація)
• “Christliches Jugenddorfwerk Deutsch-
lands“ (CJD) (Християнська молодіжна 
організація сіл Німеччини)   

Лідери YMCA єдині у своїй вірі в Ісуса Христа. Вони належать до різних християнських 

церков. YMCA є частиною всесвітньої церкви Ісуса Христа.



CVJM/YMCA Німеччини (у статуті: 
CVJM-Gesamtverband in Deutschland 
e. V.) — це асоціація з 13 регіональних 
та приблизно 1500 локальних YMCA. 
Співпраця у сферах роботи з дітьми, 
молоддю, міжнародної, сценічної та 
спортивної діяльності відбувається 
через конференції, консультації, 
ініціативи, проектні групи, експертні 
групи та публікації.

 YMCA Germany / CVJM-Gesamtverband 
in Deutschland 

1 Network City YMCAs / 
Arbeitsgemeinschaft der CVJM 
Deutschlands 

2 Christian Youth Village - Social 
Services - Christliches Jugenddorfwerk 
Deutschlands (CJD) 

3 YMCA State of Baden / CVJM-
Landesverband Baden e. V.

4 YMCA Bavaria / CVJM-Landesverband 
Bayern 

5 YMCA North Germany / CVJM 
Norddeutschland 

6 YMCA East Germany / CVJM-Ostwerk

7 YMCA Palatinate / CVJM Pfalz 

8 YMCA Saxonia / CVJM Sachsen 

9 YMCA Saxonia-Anhalt / CVJM-
Landesverband Sachsen-Anhalt

10 YMCA Silesian Upper Lusatia  / CVJM-
Landesverband Schlesische Oberlausitz 

11 YMCA Thuringia / CVJM Thüringen

12 YMCA West Germany / CVJM-Westbund

13 Evangelical  Youth Work Wuerttemberg 
/ Evangelisches Jugendwerk in 
Württemberg (EJW)

YMCA Німеччини координує та підтримує 
співпрацю своїх асоціацій-членів, 
представляє YMCA перед церквою, 
державою та громадськістю на 
федеральному рівні, а також співпрацює 
з іншими молодіжними організаціями. 
Крім того, вона координує міжнародні 
зв’язки YMCA, особливо в рамках 
співпраці з YMCA світу та YMCA Європи.

The CVJM is a youth association based  

on democratic principles and practices.  

It lobbies for the interests of young people 

in youth politics and supports them in 

taking social responsibility.
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YMCA – це молодіжна асоціація,  робота 

якої побудована на демократичних 

принципах та практиках. Вона лобіює 

інтереси молоді в молодіжній політиці 

та підтримує їх у прагненні брати на 

себе соціальну відповідальність.

YMCA Німеччини

ОРГАНІЗАЦІЇ-ЧЛЕНИ 
YMCA НІМЕЧЧИНИ



Біженці
YMCA пропонує різні програми, 
що сприяють інтеграції 
біженців у Німеччині.
www.cvjm.de/jupo

Спорт
YMCA пропонує гурткову 
роботу, популярні, професійні 
та спортивні змагання для 
людей будь-якого віку.

Волонтерство в Німеччині
Понад 140 місць для 
волонтерської роботи (FSJ або 
BFD) у Німеччині. 
www.cvjm-jahr.de

TEN SING
Молоді люди від 13 до 25 
готують сценічні вистави, що 
включають хор, оркестр, танці 
та театр. Завдяки цьому вони 
дізнаються про свої таланти, 
відповідальність, Бога та 
дружбу. www.tensingland.de

YMCA В НІМЕЧЧИНІ

Робота з дітьми та молоддю
YMCA Німеччини розвиває та підтримує місіонерську роботу з 
дітьми, підлітками та молоддю.

Програми для дітей та молоді у YMCA

Сфери діяльності YMCA Німеччини

По всій Німеччині YMCA пропонує різноманітні 
програми для дітей та молоді:

School-related 
youth work

Children’s 
activities

Youth groups 
(“Jungschar”)

Vacation Bible school

Girls and boys 
youth work

Teen groups

Scouts

Confirmands

Sport and 
movement
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Acting and dancing

Outreach 
youth work

Open  
social work

Intercultural 
openness

Camps



Міжнародні волонтерські служби
YMCA сприяє роботі 
міжнародних волонтерських 
служб у 15 країнах.
www.cvjm.de/ifwd

Міжнародна робота YMCA
Міжнародні обміни та 
партнерства.
 www.cvjm.de/weltweit

Акція “Знаки надії”
YMCA підтримує розвиток освіти в 
19 країнах та регіонах.
www.cvjm.de/hoffnungszeichen

YMCA У СВІТІ

YMCA регулярно проводить заходи, конгреси та ініціативи, 
щоб об’єднати персонал та надихнути місцевих молодіжних 
працівників.

Хостели та готелі

Роботу понад 100 хостелів 
та готелів у Німеччині 
координує YMCA, чотири з 
них безпосередньо належать 
YMCA Німеччини. 
www.cvjm-gastfreunde.de

Табори та екскурсії
YMCA організовує 
відпочинкові табори та 
поїздки для людей різного 
віку та різних інтересів.
www.cvjm-reisen.de

ВІДПОЧИНОК, ПОДОРОЖІ ТА ПОДІЇ

Університет 
Університет прикладних наук YMCA пропонує ступені бакалавра 
мистецтв та магістра мистецтв через очну форму навчання, програми 
дистанційного навчання та онлайн-курси. Він також пропонує програми 
професійної додаткової освіти через YMCA Academy. Він забезпечує 
професійну підготовку в галузі теології та соціальної педагогіки, яка 
акредитована як церквою, так і державою.
www.cvjm-hochschule.de

ОСВІТА В YMCA НІМЕЧЧИНИ
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Youth
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Musicals
Choirs
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GROUPS, CAMPS, PROJECTS

Leaders training

Seminaries/trainings
Cell groups

Meetings
VOLUNTEER COMMUNITIES

Volunteer Youth Worker Licence
Seminars/courses

EDUCATIONFurther Education
Vocational Training

Higher Education
YMCA University of Applied Sciences

FORMAL EDUCATION

Friends Associations Youth work
Y‘s Men Club

Travel and vacation
Seniors

Men
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ADULTS
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Integration Courses

People with disabilities
Care Recipient

1,000,000 people reached
330,000 members

2,200 local associations

61.000 volunteers
840 YMCA secretaries
9.500 Educational-Theological CJD sta�

Worship service

YOUTH MIGRATION SERVICES

Inclusion/integration aids
LIVING/ASSISTANCE

Rehabilition
HEALTH 

YMCA AND CHURCH

Advanced training
Conferences

FULL-TIME STAFF
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YOUTH WORK
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VOCATIONAL TRAINING

SCHOOL SOCIAL WORK
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OPEN CHILDREN AND 
YOUTH SOCIAL SERVICES

Exercise instructors‘ training

MUSIC/CREATIVITY

Christian football fan clubs
Tournament sports

Recreational sports
SPORTS

Vocational Education
WORK AND EMPLOYMENT

CHILDREN, YOUTH AND FAMILY SERVICES

Family Education
ELEMENTARY EDUCATION

PARIS BASIS
The Young Men’s Christian Associations seek to 

unite those young men who, regarding Jesus Christ as 
their God and Saviour, according to the Holy Scriptures, 

desire to be his disciples in their faith and in 
their life, and to associate their e�orts for 
the extension of his Kingdom amongst 

young men. (Paris, 22. August 1855)

YOUTH AND FAMILY SOCIAL SERVICES

CHRISTLICHES 
JUGENDDORFWERK 
DEUTSCHLANDS E. V.

Trainees
Aid projects

Qualified persons
Youth exchange

Worldwide YMCA network

INTERNATIONAL WORK

in Deutschland
Christlicher Verein Junger Menschen
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22 YMCA хостелів і 
таборів з 1.600 ліжками

Міста YMCA

YMCA Баварії
12 500 членів організації - 
4 100 волонтерів
105 місцевих асоціацій - 
200 співробітників
Християнське молодіжне селище (CJD) - 
450 співробітників

The YMCAs are linked together in a  

network regionally, nationally and  

internationally. Hence they offer young 

people a chance to learn from each other 

through meetings and exchange and to 

fight for a more just living together of 

people in this world.

The YMCAs are linked together in a  

network regionally, nationally and  

internationally. Hence they offer young 

people a chance to learn from each other 

through meetings and exchange and to 

fight for a more just living together of 

people in this world.

YMCA об’єднані в мережу на 

регіональному, національному та 

міжнародному рівнях. Вони дають 

молодим людям можливість вчитися 

один у одного через зустрічі та обміни, 

а також боротися за більш справедливе 

спільне  життя людей у цьому світі.

Participation in CVJM programmes  

is open to everyone: Boys and girls,  

men and women from all social,  

ethnic and religious groups form the 

worldwide community of the YMCA.

The Paris Basis applies to all youth 

work of YMCA Germany today.

Участь у програмах YMCA ідкрита 

для всіх: хлопці та дівчата, чоловіки 

та жінки з усіх соціальних, етнічних 

та релігійних груп утворюють 

всесвітню спільноту YMCA. Паризька 

основа сьогодні поширюється на всю 

молодіжну роботу YMCA Німеччини.





YMCA діє в Європі та в усьому світі

Як YMCA Баварії, ми захоплені ідеєю 
надати людям можливість мати 
справжні зустрічі та створювати 
пропозиції, які   допоможуть
підготувати молодих людей до ролі 
громадян світу.
Наше партнерство з рухами YMCA 
в Болгарії, Чилі, Китаї та Південній 
Африці дає нам змогу зустрічатися, 
співпрацювати, набувати  
міжнародного досвіду та розширити 
власний горизонт життя та віри.
Щороку Міжнародна волонтерська
служба пропонує команді 
молодих  людей можливість 
волонтерства у YMCA за 
кордоном впродовж 
9-10 місяців та водночас 
багато чого навчитися.
Міжнародний табір  
«Y-Camp» в Лейк-Вейджінг 
надає платформу для 
зустрічі з молодими людьми 
з усього світу, а також для того, 
щоб разом подумати та об’єднатися в 
питаннях віри, життя та суспільства. 
Ми також радо сприяємо розбудові 
партнерств на локальному рівні. 
Такі події, як щорічний Всесвітній 
тиждень молитви YMCA, пропонують 
можливість підтримати одне одного та 
помолитися один за одного.
Міжнародні конференції, такі як 
«UNIFY Europe», є геніальними 
способами об’єднати людей зі схожими 
поглядами на життя та спільно 
розвивати євангелістсько-місіонерську 
ДНК YMCA.
Світовий альянс YMCA (World YMCA) є

організацією, яка наразі об’єднує 121 
національну YMCA. 
Світовий альянс YMCA був заснований 
на першій Всесвітній конференції 
в Парижі (1855), що робить його 
найстарішою міжнародною 
добровільною організацією у світі. 
Штаб-квартира альянсу знаходиться у 
Женеві. У всьому світі налічується понад 
12 000 місцевих YMCA із 45 мільйонами 
членів організації, які охоплюють 
приблизно 58 мільйонів людей на 
рік. Місцеві організації в Африці, Азії, 

Європі та Латинській Америці 
підтримують координацію 

конкретних функцій та 
програм YMCA у своїх 
регіонах. Світова рада 
YMCA, яка збирається 
кожні 4 роки, приймає 

рішення щодо керівних 
принципів та напрямків 

діяльності Всесвітньої YMCA.
Провідним гаслом Всесвітньої 

YMCA є: «Щоб усі були одно» (Від Івана 
17:21). Паризька основа, написана в 
1855 році, є основою всієї роботи YMCA.
YMCA співпрацює з людьми всіх 
соціальних класів, незалежно від їх 
переконань, етнічної приналежності, 
статі чи культурних коренів.
«Розширення можливостей молоді» – 
девіз Всесвітньої YMCA, описує роботу 
YMCA на всіх континентах. Як головна 
організація на європейському рівні, 
YMCA Європи підтримує роботу своїх 
асоціацій-членів. Її мета – розширити 
можливості молоді та забезпечити 
простір для трансформації та впливу.



YMCA у Німеччині була заснована 
16-річним Ф. В. Ізенбергом у 1823 році та 
мала назву «Mission-Jünglings-Verein Bar-
men-Gemarke».
Джордж Вільямс заснував першу YMCA в 
Лондоні у 1844 році.
У 1848 р. «Rheinisch-Westfälische Jünglings-
bund» було засновано в Ельберфельді як 
перше регіональне об’єднання молодих 
чоловіків у Німеччині.
Паризька основа була прийнята як 
основа для роботи YMCA на першій 
Всесвітній конференції в Парижі в 1855 
році. Було засновано Всесвітній альянс 
YMCA.

Паризька основа
«Християнські асоціації молодих людей 
прагнуть об’єднати тих молодих людей, 
які, вважаючи Ісуса Христа своїм Богом та 
Спасителем, згідно зі Святим Письмом, 
бажають бути Його учнями у своїй вірі та 
в своєму житті, і об’єднати свої зусилля 
для розширення Його Царства серед 
молодих людей».

У 1882 році в Детмольді відбувся перший 
з’їзд німецьких «Jünglingsbünde» 
(юнацьких товариств). Завдяки цій події 
народилася сучасна YMCA Німеччини. У 
1883 році в Берліні була заснована перша 
німецька асоціація під назвою «Christli-
cher Verein Junger Männer» («Християнська 
асоціація молодих чоловіків»).
У 1891 році канадський лікар та педагог 
Джеймс Нейсміт винайшов баскетбол 
у коледжі YMCA у Спрінгфілді. Через 
чотири роки його колега Вільям Г. Морган 
винайшов волейбол.

У 1903 році 8 місцевих асоціацій 
заснували YMCA Баварії. Через 10 років у 
Баварії було вже 65 YMCA.
1914-1918 На початку Першої світової 
війни YMCA переживали таку ж ейфорію, 
як і решта країни. У 1918 році багато 
людей були розчаровані через друзів, 
які загинули на війні. Розчарувавшись, 
молоде покоління відвернулося від армії.

1919-1933 рр. Відбудова та період 
процвітання: юнаки з усіх куточків країни 
зустрічалися в YMCA. Зросла кількість 
працівників та волонтерів. Популярними 
стали табори YMCA.

1933-1945 Поетапність та крах: думки 
щодо націонал-соціалізму були 
неоднозначними. YMCA не чинила 
жодного політичного опору нацистам, 
але й не асоціювала себе з «Deutsche 
Christen»(«Німецькі християни»), які 
виявляли лояльне ставлення до Гітлера. 
Багато молодих людей загинуло на 
війні, Німеччина була знищена, в тому 
числі місця зустрічі YMCA. Робота YMCA 
повернулася на початкову стадію.
3 1945 року: незабаром після війни 
молодіжна робота YMCA відновилася. 
Щоб запевнити тісний зв’язок 
Всесвітнього альянсу YMCA з німецьким 
YMCA та забезпечити фінансову 
підтримку, президент Всесвітнього 
альянсу YMCA Джон Мотт приїхав 
відвідати розбомблений Нюрнберг у 
1947 році. З цього часу YMCA розвинула 
свій профіль як живий християнський 
рух у Баварії.
Починаючи з 1960-х років, більше дівчат 
і жінок брали участь у заходах YMCA. 
З 1985 року абревіатура CVJM означає 
«Christlicher Verein Junger Menschen» 
(Християнська асоціація молодих людей).

З підручників історії



CVJM Deutschland / YMCA Німеччини
Im Druseltal 8, 34131 Kassel, Deutschland
Телефон +49(0) 561 3087-0
info@cvjm.de
www.cvjm.de

CVJM Bayern / YMCA Баварії
Schweinauer Hauptstr. 38, 90441 Nurem-
berg
Телефон +49(0) 62814-0
info@cvjm-bayern.de
www.cvjm-bayern.de

Замок YMCA Вернфельс
Замок YMCA Вернфельс розташований за 40 км від Нюрнберга, поблизу 
Франконського озерного краю. Великий замковий комплекс був 
побудований між 1230 та 1260 роками.
З 1925 року належить YMCA Баварії. Замок є центром руху YMCA в
Баварії. 
Це найбільш заповнений молодіжний хостел у Німеччині, конференц-
центр, навчальний центр та місце для проведення різноманітних 
заходів. Замкові концерти та фестивалі, Генеральна асамблея YMCA 
та богослужіння регулярно відбуваються в старовинних стінах і 
навколо них. Впродовж останніх кількох років приміщення постійно 
розширювали та оновлювали, щоб задовольнити потреби гостей. З 2001 
року тут працює великий бальний зал, який може вмістити 260 осіб, і де 
можна проводити заходи та урочистості.


