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Fr i endsh ip  f o r  Peace



Teilnehmen kannst Du, wenn Du ...
... zwischen 16 und 26 Jahre alt bist, Lust hast, neue 
Leute kennenzulernen und gerne an der frischen Luft bist,
... bereit bist, Dich am Gruppenleben aktiv zu betei-
ligen, und
... Dich auf die Arbeit an Bord einzulassen.
 
Teilnehmen kannst Du auch, wenn ...
... Du kein Segelprofi bist. Wir lernen gemeinsam das 
Schiff zu segeln und zu führen. Vorerfahrungen scha-
den aber auch nicht. 
... Du evtl. älter als 26 Jahre bist. Bitte nimm mit uns 
im Einzelfall Kontakt auf. 

Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Menschen mit Fluchterfahrung zahlen keinen Eigen-
anteil. 

Weitere Informationen: 
jugendaustausch@zursee.org
www.mitost-hamburg.de

Mit freundlicher Unterstützung von:

Ein gemeinsames Projekt von:

Einladung zu einem ganz besonderen Abenteuer
Gemeinsam setzen junge Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung die Segel für Freundschaft und Frie-
den und erkunden die Ostsee zwischen Sassnitz und 
Kiel. Wir laden zum Dialog und interkulturellen Aus-
tausch ein. 

Sailtraining
Im Mittelpunkt steht das intensive und gemeinsa-
me Segeln des Schiffes. Alle notwendigen Tätigkei-
ten, ob im Rigg oder an Deck, werden nach Anlei-
tung durch die erfahrene Stammcrew gemeinsam 
durchgeführt. Allein Wind- und Wetterverhältnisse 
bestimmen den Ablauf der Törns. Je zwei Landtage 
vor und nach der Zeit auf dem Schiff gehören zum 
Projekt.

Das Sailtraining auf der Brigg Roald Amundsen steht 
in der Tradition der Förderung der Seemannschaft 
und Friedensbildung. An Bord wird gemeinsam ange-
packt und unabhängig von politischen Großwetterla-
gen echtes Teamwork erlebt und gelebt. 

Dabei sein!
Wir laden Dich ein, mit uns neue Segelgebiete zu ent-
decken, gemeinsam Verantwortung zu tragen und an 
Deck und in den Masten an einem Strang zu ziehen. 

Neugierig?  
Wir auch - auf DICH!



Ти можеш брати участь у проекті, якщо… 
... тобі від 16 до 26 років, тобі цікаво познайомитися 
з новими людьми і ти любиш свіже повітря,
... ти готовий брати активну участь у груповій 
роботі, а також
... якщо ти готовий працювати на борту судна.
 
А ще ти можеш брати участь, якщо...
... ти не фахівець у парусному спорті. Ми разом 
будемо вчитися керувати судном і ставити вітрила. 
Хоча досвід і не зашкодить.
... ти старше 26 років. Будь ласка, напиши нам 
окремо.

Реєстрація вже відкрита. 
Учасники, яким довелося тікати від війни, 
звільняються від внеску за участь.

Більше інформації на:
jugendaustausch@zursee.org
www.mitost-hamburg.de

За дружньої підтримки:

Спільний проект:

На вас чекає незвичайна пригода. Поїхали з нами! 
Підняти вітрила! У дусі миру та дружби молоді 
люди з досвідом біженства і без нього пройдуть під 
вітрилами Балтійським морем від Засниця до Кіля. 
Ми запрошуємо вас до діалогу та міжкультурного 
обміну. 

Навчання ходьбі під вітрилом 
Серце нашого проекту – інтенсивне навчання 
спільного управління вітрильним судном. Все, 
що для цього потрібно, чи то на щоглі, чи 
на палубі, робиться разом під керівництвом 
досвідченого екіпажу. Як пройде морський похід, 
вирішуватимуть лише погодні умови та вітер. 
У проект також входять два дні на суші перед 
початком походу і після його завершення.
 
Навчання ходьбі під вітрилом на бризі «Руаль 
Амундсен» відбувається у традиціях підтримки 
морського командного духу та миробудування. 
На борту ми беремося за справу разом, по-
справжньому згуртовано та незалежно від того, 
які політичні бурі вирують над нашими головами.

Хочеш до нас?
Ми запрошуємо тебе вирушити з нами: розвідати 
нові морські шляхи, разом узяти на себе 
відповідальність і братися за справу спільно, чи то 
на щоглах, чи то на палубі.  

Цікаво? Захоплююче?
Нам теж – з нетерпінням чекаємо на зустріч з тобою!



You can participate if... 
... you are between 16 and 26, want to meet new peo-
ple and love to be outdoors, 
... you are ready to actively participate in group work, 
and  
... you are prepared to take part in all the jobs on 
board.  
 
You can participate even if... 
... you’re not a sailing pro. We’ll learn together how 
to sail and run the ship. That said, sailing experience 
won’t hurt you! 
... you might be older than 26. Please get in touch 
individually.  

You can register now! 
People who faced displacement are exempt from 
participation fees.  

Further information: 
jugendaustausch@zursee.org
www.mitost-hamburg.de

Kindly supported by:

A mutual project of:

An invitation to a very special adventure
Young people with and without a displacement back-
ground will set the sail for friendship and peace and 
explore the Baltic Sea between Sassnitz and Kiel. We 
are inviting you to become part of this dialogue and 
intercultural exchange.  

Sail Training
Our project will focus on the intense joint sailing 
experience. All necessary activities – be it in the rig-
ging or on deck – will be performed together under 
instruction of the experienced ship crew. The course 
of the sailing trip will be ultimately decided upon by 
wind and weather only. Our project also includes two 
days on land before the start of the trip and two days 
in the aftermath respectively.   

Sail training on board of the brig ‘Roald Amundsen‘ 
follows the tradition of strengthening the seaman-
ship and peace building. While on board, we’ll tackle 
our problems together; we’ll experience real team 
work regardless of political weather patterns. 

Join us!
We are inviting you to explore new sea areas, take 
on responsibilities together and work as one both on 
deck and on the masts. 

Looking forward?   
We’re looking forward to meeting YOU!



Ты можешь участвовать в проекте, если…
... тебе от 16 до 26 лет, тебе интересно познакомиться с 
новыми людьми и ты любишь свежий воздух, 
... ты готов активно участвовать в групповой работе, а 
также 
 ... если ты готов к работе на борту судна.
 
А еще ты можешь участвовать, если 
... ты не специалист в парусном спорте. Мы вместе 
будем учиться управлять судном и ставить паруса. Хотя 
опыт и не повредит. 
... ты старше 26 лет. Пожалуйста, напиши нам отдельно. 

Регистрироваться можно уже сейчас. 
Участники, которым пришлось бежать от войны, 
освобождаются от взноса за участие. 

Больше информации на: 
jugendaustausch@zursee.org
www.mitost-hamburg.de

При дружеской поддержке:

Совместный проект:

Вас ждет необычное приключение. Поехали с нами! 
Поднять паруса! В духе мира и дружбы молодые люди 
с опытом беженства и без него пройдут под парусами 
по Балтийскому морю от Засница до Киля. Мы 
приглашаем вас к диалогу и межкультурному обмену. 

Обучение ходьбе под парусом
Сердце нашего проекта – интенсивное обучение 
совместному управлению парусным судном. Все, 
что для этого нужно, будь то на мачте или на палубе, 
делается вместе под руководством опытного экипажа. 
Как пройдет морской поход, будут решать только 
погодные условия и ветер. В проект также входят 
по два дня на суше перед началом похода и по его 
завершении. 

Обучение ходьбе под парусом на бриге «Руаль 
Амундсен» следует традиции поддержки морского 
командного духа и миростроительства. На борту мы 
беремся за дело вместе, по-настоящему сплоченно и 
независимо от того, какие политические вихри бушуют 
над нашими головами.

Хочешь к нам?
Мы приглашаем тебя отправиться с нами: разведать 
новые морские пути, вместе брать на себя 
ответственность и браться за дело сообща, будь то на 
мачтах или на палубе. 

Интересно? Захватывающе?  
Нам тоже – с нетерпением ждем встречи с тобой! 


