SPOR KULÜPLERİ
NELER SUNAR?
yapanların zevk almalarını sağlar.

• Kulüp içinde yapılan spor, çocuklar ve

gençlerin kişisel gelişimini teşvik eder.

• Spor, sağlıklı bulunabilinir ve mutlu bir
yaşam sürmeye katkıda bulunur.

• Spor kulübünde etkinliklere katılabilir,

başkaları için çalışabilir, fahri görevleri
yürütebilir ve kulüp yaşamını aktif düzenleyebilirsiniz.

• Spor kulübünde arkadaşlar edinebilir,
birliktelik, dayanışma ve destek bulunabilinir.

“SPOR İLE ENTEGRASYONU SAĞLAMA„ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE
DESTEK K
 ULÜPLERİ NELER YAPİYOR?
Bazı spor kulüpleri Almanya’ya yeni yerleşen insanlara yönelik özel hizmetler
sunarlar. Bu kulüpler, ülkemize gelen bu insanlara yeni gruplar içine girmeyi
kolaylaştırır ve sporun dışında günlük yaşam ile ilgili konularda bilgi verirler.

SPOR ILE
ENTEGRASYON

BENİM İÇİN DOĞRU
SPOR KULÜBÜNÜ
NASIL BULABİLİRİM?
Almanya’da 91.000 spor kulübü bulunur. Bu kulüpler her şehirde ve genellikle
hemen yakınınızda bulunur
Spor kulüplerinin sunduğu hizmetler ve
adres bilgileri örneğin aşağıdaki kurum
ve kuruluşlardan edinilebilir:

• Belediye/İlçe spor birlikleri
• Eyalet spor birlikleri/teşkilatları
• Belediye idareleri
• Spor daireleri
• Okullar
• Gençlik merkezleri

Bu destek kulüplerinin hangi şehirlerde faaliyet gösterdiğini ve “Spor ile Entegrasyon„ DOSB programı hakkındaki bilgiler aşağıdaki internet sayfasında
açıklanmıştır:
www.integration-durch-sport.de
“Spor ile Entegrasyon„ programı Federal İçişleri
Bakanlığı ve Federal Göçmenler ve Mülteciler
Dairesi tarafından desteklenmektedir.
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• Spor kulüpleri, birlikte egzersiz ve spor

Spor Kulübü
Spor faaliyetlerinizin partneri

SPOR KULÜBÜ NEDİR?

SPOR KULÜBÜ ÜYELİK
ÜCRETİ NE KADARDIR?

• Spor kulübü, birlikte spor yapmak iste-

• Spor kulübü HERKESE açıktır: Çocuk-

Üyeler spor kulübüne düzenli olarak düşük miktarda bir üyelik ücreti öder. Bu
üyelik ücreti yaş veya ailenin büyüklüğüne göre farklıdır.

• Aileler, bayanlar, erkekler, yaşlılar,

Öğrenciler, üniversiteliler veya işsizler
için spor kulübünün sunduğu hizmetler
genellikle daha ucuzdur. Ayrıca kulübün
büyüklüğü ve spor türü de üyelik ücretinde bir rol oynar.

• Spor kulüpleri Almanya’da spor ve egzersiz yapma olanağı sunan en büyük
örgütlerdir.

• Spor kulüpleri, özerk, bağımsız ve kâr

amacı gütmeyen organizasyonlardır.
Üyeler, spor kulüplerini kendileri organize eder, yönetir ve finanse ederler.

rinde, tüm bölgeyi kapsayacak şekilde
ve uygun ücretli olarak yapılabilir.
lar, gençler, yetişkinler, aileler, bayanlar, erkekler, yaşlılar, engelli insanlar,
hobi ve profesyonel sporcular üye
olabilir.
engelli insanlar, hobi ve profesyonel
sporcular üye olabilir.

Kulüp aldıgı üyelik ücretlerini yönetir ve
asagıdaki giderler için harcar:

• Spor salonu/sahası kirası
• Antrenör ve egzersiz öğretmenlerinin
ücretleri

• Spor aletleri
• Turnuva masrafları
• Kaza sigortası

Sunulan spor faaliyetlerine katılma
Her kulüp üyesi sunulun spor faaliyetlerine
katılabilir.

Spor gruplarını yönetme
Herkez bir eğitime katılabilir ve antrenör
veya egzersiz öğretmeni olarak kulüpteki
spor gruplarını yönetebilir. Kulüpten bu
konularda bilgi alabilirsiniz.

Fahri görevlerde ve
gönüllü çalısma
Her kulüp üyesi spor kulübünde örneğin aşağıdaki görevleri üstlenebilir:

• Antrenör veya egzersiz öğretmeni
• Yönetim kurulu üyesi
• Yaşlı danışmanları
• Entegrasyon görevlisi
• Kulüp festivali yardımcısı

Küçük yardımlar (üye olmadan da)

• Sunulan spor ve oyun olanakları bele-

diye, okul veya spor kulübünün tesisle-

Örneğin müsabakalara gidişler, kulüp
tarafından organize edilen festivallerin
hazırlığı, veya benzer durumlar için genellikle bir miktar desteğe ihtiyaç duyulur.

• Hobi spor faaliyetleri
• Spor kursları
• Müsabaka sporları
• Profesyonel spor
• Aile sporu
• Bayan sporu
• Çocuk sporu
• Sağlık sporu
• Fitnes sporu
• Engelliler sporu

BERABERLİK

SPOR

SPOR KULÜBÜ = SPOR + BERABERLİK
• Geziler
• Festival ve eğlenceler
• Etkinlikler
• İletişim kurma
• Dostluklar
• Vatan duygusu
• Tatil programı
• Boş zaman programı
• Fahri görev
• Kendini evinde hissetme

Fotoğraflar: © LSB NRW/Andrea Bowinkelmann,
Brandenburgische Sportjugend (basketbol)

yen insanların gönüllü olarak bir araya
geldiği bir birliktir.

NASIL KATILABİLİRİM?

