
JAKI JEST NASZ CEL?

www.integration-durch-sport.de

Źródło: Raport o rozwoju sportu 2009/2010, Breuer, Kolonia 2011

18 PROCENT
klubów sportowych zatrudnia na stanowiskach honorowych 
w zarządach osoby pochodzące z środowisk migracyjnych. 

W 30 PROCENTACH 
klubów sportowych funkcje honorowe pełnią 

osoby pochodzące z środowisk migracyjnych.

9,3 PROCENT czyli 2,6 MILIONÓW OSÓB
to członkowie klubów sportowych z środowisk migracyjnych.
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Nasze cele

Naszym celem pracy jest zaintereso-
wanie imigrantów klubami sportowymi, 
których to z kolei pragniemy zachęcić 
do członkostwa w klubach sportowych. 
Chcemy dotrzeć szczególnie do dziew-
cząt i kobiet, do dorosłych w różnym 
wieku, seniorek i seniorów oraz osób z 
niezrzeszonych grup społecznych.

To jednak tylko pierwszy krok. Integra-
cja to proces społeczny, który dotyczy 
każdego z nas i oczywiście wszystkich 
zaangażowanych osób w działalności 
klubów i związków sportowych.

Integracja 
w sporcie

Trwałe włączenie 
tematu integracji 

w struktury 
zorganizowanego 

sportu

Otwarcie sportu 
i klubów sportowych 

na inne kultury

Integracja 
społeczna
przez sport

INTEGRACJA 
PRZEZ SPORT
 Prezentacja programu
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Doradztwo dla klubów sportowych  
i sieci partnerskiej

Służymy klubom sportowym i sieci part-
nerskiej doradztwem podczas planowa-
nia merytorycznego i wdrażania organi-
zacyjnego koncepcji integracji.

Pomagamy tworzyć powiązania z pozo-
stałymi działaczami i projektami, pozyski-
wać fundusze i opracowywać programy 
stałego finansowania.

Budowanie powiązań

Tworzenie i rozwijanie związków w spor-
cie to nieodzowny warunek skutecznego 
działania na rzecz integracji. Powiązania 
umożliwiają łączenie zasobów, wymianę  
informacji i doświadczeń, opracowywa-
nie wspólnych pomysłów i projektów. 

Wymiana informacji i doświadczeń z or-
ganizacjami imigrantów jest niezbędna, 
aby podczas tworzenia naszych koncep-
cji uwzględnić także punkt widzenia tych 
osób, które pragną mocno włączyć się w 
działalność sportową.

Na poziomie lokalnym ważnymi part-
nerami klubów sportowych są to na 
przykład:

• miejscowe organizacje imigrantów
• instytucje i władze, takie jak policja, 

urząd pracy, urząd sportu
• instytucje edukacyjne, takie jak szkoły, 

przedszkola, szkoły języka
• instytucje społeczne, takie jak organi-

zacje charytatywne, kościoły
• związki sportowe

Wspieranie klubów

Wspólna radości z uprawiania sportu, 
wspólnie doświadczony wysiłek to do-
świadczenie, którego efekty trwają długo 
po końcowym gwizdku. To jest właśnie 
podstawa programu „Integracja przez 
sport”. Nasze integracyjne kluby spor-
towe w terenie realizują to wymagające 
zadanie na co dzień.

Program „Integracja przez sport” wspiera 
kluby sportowe zarówno finansowo, jak 
i także przez doradztwo i podnoszenie 
kwalifikacji pracowników. Aby uzyskad 
to wsparcie, trzeba spełnić następujące 
warunki:

• wykazać gotowość na działania inte-
gracyjne

• realizowanie specjalnych ofert i pro-
jektów

• regularna współpraca z osobami reali-
zującymi nasz program

• przynależność do krajowego stowarzy-
szenia sportowego

Podnoszenie kwalifikacji w klubach 
i związkach sportowych

W projekcie rozwoju kwalifikacji „sport 
międzykulturalny” uświadamiamy klubom  
i związkom sportowym, jak można wy-
korzystać różnorodnoość kulturową w 
sporcie i jak należy podchodzić do innych 
kultur.

Ponadto wspieramy organizacje spor-
towe i kluby lokalne przez ustawiczne 
kształcenie ich kadr i wolontariuszy.

Program „Integracja przez sport”  
w Niemiecka Federacja Sportów 
Olimpijskich

Od ponad 20 lat działamy na rzecz wspól-
nego rozwoju obywateli w naszym kraju. 
„My” to w pierwszym rzędzie federalny 
ośrodek koordynujący, 16 krajowych 
ośrodków koordynujących i ponad 750 
integracyjnych klubów sportowych w te-
renie. Organizują one spotkania, imprezy 
sportowe, prowadzą integrację przez 
sport, realizując setki projektów rocznie.

Nasze działania obejmują specjalne 
oferty klubów sportowych dla osób z 
środowisk migracyjnych, inicjowanie 
kontaktów między ludźmi dzięki, na 

przykład instalacji przenośnych boisk do 
piłki i skateparków. Ważne tematy, takie 
jak gorodki (rosyjskie kręgle), towarzyszą 
szkoleniom międzykulturowym, które od-
bywają się bez rozgłosu, ale z mocnym 
efektem.

Zapraszamy do zapoznania się z na-
szymi planami, ofertą, klubami, związ-
kami sportowymi i ludźmi zaangażo-
wanymi w propagowanie i uprawianie 
sportu w Niemczech!

Program „Integracja przez sport” jest wspierany 
finansowo przez Federalne Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz Federalny Urząd ds. Migracji 
i Uchodźców. 

INTEGRACJA
[tłumaczenie z niemieckiego]

Rzeczownik, żeński, edukacja 
językowa „Złączenie pojedynczych 

osób albo grup do społecznej i 
kulturowej wspólnoty”

Socjologiczne określenie z   
internetowego leksykonu


