CO OFERUJE KLUB
SPORTOWY?
aktywności i uprawiania sportów.

• Sport w klubie sprzyja osobowemu
rozwojowi dzieci i młodzieży.

• Sport pomaga zachować zdrowie i
zadowolenie z życia.

• W klubie sportowym można być

 ktywnym, działać na rzecz innych
a
osób, przyjąć honorową funkcję i czynnie kształtować działalność klubu.

• W klubie sportowym można znaleźć

INTEGRACJA
PRZEZ SPORT

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY
KLUB SPORTOWY?

przyjaźń, wspólnotę, solidarność i
współpracę.

CZYM ZAJMUJĄ SIĘ KLUBY LOKALNE W RAMACH PROGRAMU
„INTEGRACJA PRZEZ SPORT”?
Niektóre kluby sportowe proponują specjalne oferty dla osób, które od niedawnamieszkają w Niemczech. Próbują ułatwić tym osobom włączenie się
w nowe grupy społeczne, a także udzielają porad w codziennych sprawach
poza działalnością sportową.

W Niemczech działa ponad 91.000 klubów
sportowych. Znajdują się w każdym mieście, często w najbliższej okolicy.

• miejskich i okręgowych federacjach

Informacje o adresach i ofercie klubów
sportowych można uzyskać na przykład w:

• zarządach miast
• urzędach sportu
• szkołach
• młodzieżowych domach kultury

sportowych

• krajowych federacjach i związkach
sportowych

Listę tych klubów oraz dokładniejsze informacje o programie DOSB „Integracja przez sport” można znaleźć pod adresem:
www.integration-durch-sport.de
Program „Integracja przez sport” jest
wspierany finansowo przez Federalne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców.
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• Klub sportowy to radość ze wspólnej

Klub sportowy
Dobre miejsce na aktywność

CZYM JEST KLUB
SPORTOWY?

ILE KOSZTUJE KLUB
SPORTOWY?

• Klub sportowy to dobrowolne stowa-

Członkowie klubu sportowego regularnie wpłacają do klubu niewielką składkę.
Kwota jest różna, zależnie od wieku albo
od ilości członków rodziny.

• Kluby sportowe to największy orga-

nizator sportu i rekreacji ruchowej w
Niemczech.

• Kluby sportowe to organizacje samo-

dzielne, niezależne i nienastawione na
zysk.

• Członkowie klubu samodzielnie organi-

• Imprezy sportowe i rekreacyjne odby-

wają się w obiektach miejskich, szkolnych lub klubowych – w różnych placówkach, wynajmowanych po niskich
kosztach.

• Klub sportowy jest otwarty dla WSZYST
KICH: dzieci, młodzieży, dorosłych,
rodzin, kobiet, mężczyzn, seniorów,
osób niepełnosprawnych, sportowców
amatorów i uprawiających sport wyczynowo.

Dla uczniów i studentów albo dla osób
bez robotnych są te oferty w klubie sportowym często korzystne. Pewne znaczenie ma także wielkoś klubu i dyscyplina
sportu.

Klub zarządza środkami finansowymi i
opłaca z nich między innymi:

• czynsz za halę sportową lub boisko
sportowe

• wynagrodzenia trenerów i instruktorów
• sprzęt sportowy
• koszty zawodów
• ubezpieczenie od wypadków

Udział w tworzeniu oferty sportowej

Funkcje honorowe i wolontariat

Każdy członek klubu może tworzyć własną
ofertę sportową.

Każdy członek klubu może angażować
się w swoich możliwościach, na przykład jako:

Prowadzenie drużyny sportowej
Każdy może brać udział w szkoleniu i
prowadzić grupę sportową jako trener
lub instruktor. Informacje można uzyskać w klubie.

• trener lub instruktor
• członek zarządu
• opiekun seniorów
• specjalista do spraw integracji
• pomocnik w organizacji zawodów

Doraźna pomoc (bez członkostwa)

zują klub, samodzielnie nim zarządzają
i samodzielnie go finansują.

Klubom często potrzebna jest niewielka
pomoc, na przykład w organizacji wyjazdu na zawody czy w przygotowaniu
klubowej imprezy sportowej.

• Sport rekreacyjny
• Kursy sportowe
• Zawody sportowe
• Sport wyczynowy
• Sport rodzinny
• Dyscypliny kobiece
• Sport dziecięcy
• Gimnastyka zdrowotna
• Zajęcia ruchowe
• Sport niepełnosprawnych

WSPÓLNOTA

SPORT

KLUB SPORTOWY = SPORT + WSPÓLNOTA
• Wycieczki
• Imprezy świąteczne
• Imprezy okolicznościowe
• Kontakty
• Przyjaźnie
• Społecznośd lokalna
• Ferie
• Czas wolny
• Funkcje honorowe
• Drugi dom
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rzyszenie ludzi, którzy chcą wspólnie
uprawiać sport.

JAK MOGĘ BYĆ
AKTYWNYM?

