
 
 

KjG розповідає про себе 

Католицька молода громада (KjG) – одна з найбільших організацій католицької церкви для 

дітей та молоді в Німеччині. Різні рівні цього об’єднання пов’язані в демократичну структуру. У 

всіх видах нашої діяльності велике значення для нас має рівноправна участь і різноманітність 

життя. Кожен може брати участь та впливати та прийняття рішень.  Усі однаково цінні та мають 

однакові права. Належність до римо-католицької церкви не є необхідною. 

Ми організуємо заходи дозвілля для молоді та разом із молоддю. Підлітки та молодь 

отримують педагогічне навчання та працюють волонтерами як керівники груп. Конкретні 

пропозиції різняться залежно від місцевої групи. Часто проводяться регулярні групові зустрічі, 

що тривають одну-дві години. В багатьох групах організують кількагодинні заходи чи одноденні 

поїздки, наприклад, на вихідні або під час канікул. Типовий захід під час канікул – поїздки або 

табори протягом кількох днів із ночівлею. 

Найголовніше в організації таких заходів – бажання та потреби молоді. Адже йдеться про те, 

щоб розважатися, отримувати досвід спільноти та відчувати себе в безпеці. У захищеному 

просторі молоді люди можуть  спробувати щось нове, відкрити свої таланти та вчитися 

відстоювати свої інтереси. 

 

Die KjG stellt sich vor 

Die Katholische junge Gemeinde (KjG) ist einer der größten Kinder- und Jugendverbände in der 

katholischen Kirche in Deutschland. Die verschiedenen Ebenen des Verbandes sind in einer 

demokratischen Struktur miteinander verbunden. In allem, was wir tun, ist uns eine 

gleichberechtigte Teilhabe und eine gelebte Vielfalt wichtig. Alle dürfen mitmachen und 

mitbestimmen. Alle sind gleich wertvoll und haben die gleichen Rechte. Auch eine Zugehörigkeit zur 

römisch-katholischen Kirche ist dafür nicht notwendig.  

Wir gestalten Freizeitangebote für und mit jungen Menschen. Jugendliche und junge Erwachsene 

werden pädagogisch ausgebildet und engagieren sich ehrenamtlich als Gruppenleiter*innen. Welche 

Angebote es konkret gibt, unterscheidet sich je nach Ortsgruppe. Häufig gibt es Gruppenstunden, die 

regelmäßig für ein oder zwei Stunden stattfinden. Auch Aktionen über mehrere Stunden oder 

Tagesausflüge werden von vielen Gruppen am Wochenende oder in den Ferien angeboten. Ein 

typisches Angebot für die Ferienzeit sind außerdem Freizeit-Fahrten oder Zeltlager über mehrere 

Tage mit Übernachtung.  

Bei allen Angeboten stehen die Wünsche und Bedürfnisse junger Menschen im Vordergrund. Sie 

sollen Spaß haben, Gemeinschaft erleben und sich geborgen fühlen. In geschützten Räumen können 

sie Neues ausprobieren, ihre Talente entdecken und einüben für ihre Interessen einstehen. 

 

 

 


