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Czy masz
ochotę
uprawiać sport?
Ulotka informacyjna – Związki i Stowarzyszenia
dgi.dk
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Wprowadzenie
Chodzenie na sport jest wyjątkową okazją
do nawiązywania kontaktów i zdobywania
nowych przyjaciół, uczenia się języka i
zapoznawania się z duńską kulturą.
Większość osób, które uprawiają sport w
Danii, robią to w stowarzyszeniach.
Ta ulotka jest przewodnikiem dla osób,
które przybyły do Danii i chcą uprawiać
sport. W ulotce znajdziesz wytyczne
dotyczące jak znaleźć dyscyplinę sportu,
która tobie się może spodobać i co zrobić,
żeby się zapisać. Jeżeli masz pytania

dotyczące uczestnictwa w zajęciach
sportowych, być może znajdziesz
odpowiedzi w tej ulotce.
Ulotka też krótko opisuje strukturę
stowarzyszenia oraz w jaki sposób działają.
Możesz odnosić się do ulotki, kiedy
kontaktujesz się z urzędem miasta
(komuną), z stowarzyszeniami lub innymi,
odnośnie twojego zainteresowania
sportem i z prośbą o informacje o tym, co
trzeba zrobić, jeżeli chcesz zacząć chodzić
na zajęcia sportowe.

Przemyśl, na jakie zajęcia sportowe macie ochotę chodzić (Ty lub Twoje dziecko):

1. TWÓJE ZAINTERESOWANIA
W Danii istnieje wiele możliwości, żeby
uprawiać sport. Najpierw powinno się
przemyśleć, jaki sport ciebie interesuje.
Czy wolisz uprawiać sport zespołowy,
grać w tenisa, pływać lub trenować do
wyścigu?
2. MOŻLIWOŚCI
Pierw dowiedz się, jakie są możliwości w
twoim obszarze lokalnym. Dopytaj się w
twoim kręgu socjalnym, lub skontaktuj się
z działem rekreacyjnym gminy, i dowiedz
się, jaki mają wybór dyscyplin sportowych
w twojej gminie, jakie istnieją
stowarzyszenia i gdzie się odbywa
trening.

3. PRZYJDŹ I ZOBACZ
Jeśli masz jakieś wątpliwości, to dowiedz
się, czy możesz przyjść i zobaczyć
trening. Wtedy może jednocześnie
będzie szansa, aby porozmawiać z
trenerem i lepiej ocenić, czy ten sport
wydaje się interesujący dla ciebie lub
twojego dziecka.
4. DANE KONTAKTOWE
Uzyskaj i zapisz sobie numer telefonu i/
lub adres e-mailowy do
przewodniczącego jak i do trenera
stowarzyszenia.

TRANSPORT: Żeby przychodzić na trening i wrócić do domu, musi
być dostępny dojazd zarówno dla ciebie lub twojego dziecka.
Dlatego należy rozważyć możliwości transportu jak i odległość
treningu od miejsca zamieszkania.
 Czy na zajęcia możesz dojść piechotą lub dojechać rowerem?
 Jak jeżdżą autobusy i jak pasuje rozkład autobusów w stosunku do
pory treningu?
 Znasz kogoś, z kim ty lub dziecko możecie się zabrać na trening?
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Jak ty lub twoje dziecko
możecie zacząć chodzić na
zajęcia sportowe w Danii

infofolder

4

Skontaktuj się ze stowarzyszeniem.

5. PORY TRENINGU
Kiedy znajdziesz odpowiedni sport dla
siebie lub swojego dziecka, porozmawiaj
z przewodniczącym lub trenerem
stowarzyszenia i dowiedz się kiedy jest
trening. Zapytaj, czy jest miejsce wolne w
drużynie do której chcesz dołączyć i
dowiedz się, kiedy możesz zacząć.

6. CENA
Dowiedz się, jaka jest cena
uczestniczenia- i pamiętaj zapytać, czy
przed podjęciem decyzji istnieje
możliwość skorzystania z bezpłatnego
okresu próbnego (zazwyczaj jest taka
możliwość).

W Danii jest wiele podmiotów
działających, które wspierają
młodzież jak i dorosłych
ekonomicznie i/albo pomagają im
załatwić buty treningowe lub inne
podobne rzeczy, jeżeli ich na to nie
stać. Jeśli nie stać cię, aby chodzić
na ten sport, który ciebie interesuje,
to skontaktuj się z działem
rekreacyjnym gminy lub ”DGI
Inklusion”, żeby otrzymać informacje
o opcjach dostępnych w twojej
gminie aby uzyskać pomoc. Jeśli
masz trudności z wypełnieniem
dokumentów, to sprawdź, czy
możesz uzyskać pomoc w ich
wypełnianiu.

Pierwszy trening:

Kiedy zaczniesz:

7. MIEJSCE SPOTYKANIA
Prawdopodobnie podano ci adres, na
którym się odbywa trening, ale pamiętaj
również zapytać, gdzie się zwykle
spotykają przed treningiem. Czy
spotykają się na parkingu zewnętrznym
przy hali, w szatni, czy po prostu każdy
zaczyna trening na własną rękę?Upewnij
się, że trener wie, w który dzień będziesz
przychodzić i czy w pierwszy dzień
będzie któryś z członków który może cię
przyjąć i pomóc.

10. INFORMACJE
Dowiedz się, jak otrzymać
powiadomienie, jeśli trening zostanie
odwołany lub przeniesiony. Czy trener
wysyła wiadomość SMS-em, czy ma
grupę na Facebooku, gdzie informuje o
takich zmianach? Pamiętaj, aby
powiadomić trenera, jeśli nie rozumiesz
języka. Może będzie mógł wysłać SMS-a
w języku w którym rozumiesz, dopóki nie
nauczysz się więcej duńskiego.

8. UBRANIA NA TRENING
W zależności od tego, czy trening
odbywa się na zewnątrz czy wewnątrz,
są różne oczekiwania co do odzieży/
obuwia treningowego, które masz nosić.
Dopytaj się o więcej informacji.

9. SPRZĘT
Czy trzeba zabrać ze sobą jakież inne
rzeczy? Czy należy np. wziąć ze sobą
własne rakiety do gry w badmintona? A
może musisz nosić specjalne buty? Jeśli
nie posiadasz tych rzeczy, może wtedy
jest możliwość wypożyczyć od
stowarzyszenia przez pierwsze kilka
razy. Jeśli zdecydujesz się kontynuować,
wtedy dział rekreacyjny gminy może ci
doradzić, czy możesz ubiegać się o
dopłatę do sprzętu treningowego i —w
niektórych miejscach— dopłatę na
składki.

11. ODWOŁANIA
Pamiętaj zgłosić, jeśli nie możesz przyjść
na trening. Trener i osoby z którymi
trenujesz będą chciały wiedzieć, jeżeli
będziesz nie obecny.
12. INNE DZIAŁANIA
Pamiętaj też, że w stowarzyszeniu mogą
być inne wspólne aktywności i że
możesz też w nich uczestniczyć.
Dowiedz się w jaki sposób możesz
uzyskać informacje o działaniach
zorganizowanych przez stowarzyszenie,
np. może to być wspólna impreza letnia
lub pomoc dla stowarzyszenia do
dystrybucji reklam.
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Co to jest stowarzyszenie?
Stowarzyszenie w zasadzie jest to grupa
osób mających wspólny interes. Interesy
te mogą obejmować zarówno sport,
pieczątki, prace społeczne, gotowanie,
ogrodnictwo, psy itp. Chociaż
stowarzyszenie zazwyczaj składa się z
grupy osób z wspólnymi
zainteresowaniami, stowarzyszenie
niema prawa ograniczać, kto może być
członkiem. W Danii obowiązuje wymóg,
aby stowarzyszenie było otwarte dla
każdego, kto chce być członkiem.
Jednak stowarzyszenie nie jest
zobowiązane, aby prowadzić aktywności
dla wszystkich. To zarząd
stowarzyszenia decyduje o tym, jakie
zajęcia stowarzyszenie powinno podjąć,
kiedy się odbywają i dla kogo są
przeznaczone.

Rada Zarządzająca
Rada zarządzająca stowarzyszenia
wybierana jest na walnym
zgromadzeniu. Walne zgromadzenie
odbywa się co najmniej raz w roku, a
członkowie mają wtedy prawo
głosować w sprawie tego, kto zostanie
wybrany do rady. Zarząd regularnie
organizuje spotkania, w których
decyduje o działaniach stowarzyszenia,
na przykład jakie zajęcia powinny się
odbyć w trakcie sezonu. Muszą również
zaplanować korzystanie z urządzeń
oraz codzienne zajęcia i zapewnić, że
podjęte decyzje są przestrzegane.
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Członkowie
Członkowie płacą składki członkowskie,
które są przeznaczone np., na
utrzymanie pomieszczenia, światło/
ogrzewanie, materiały, kursy, opłaty
turniejowe itp. Aby kwota nie była zbyt
wysoka, stowarzyszenia są zależne od
pomocy/pracy woluntarnej członków.
Mogą na przykład pomagać w
wydarzeniach i konkursach z którymi
związane jest stowarzyszenie. Zazwyczaj
rodzice pomagają np. zawieść dzieci na
miejsce treningu lub na zawody.
Stowarzyszenie zapewnia trenerów i
pomieszczenia tak, aby członkowie mieli
możliwość uprawiania swoich
zainteresowań.
Różnica miedzy stowarzyszeniami i
podmiotami komercyjnymi
Istnieje różnica między komercyjnymi
sportowymi podmiotami i
stowarzyszeniami. W stowarzyszeniu
jesteś członkiem społeczności i opłacasz
składki członkowskie do stowarzyszenia.

Ewentualne zyski w działalności
stowarzyszenia przypadają
stowarzyszeniu. Stowarzyszenie opiera
się również na zasadzie wolontariatu.
Może więc istnieć oczekiwanie od strony
stowarzyszenia, że w zakresie twoich
możliwości przyczyniasz się do pracy
woluntarnej. W przeciwieństwie do
stowarzyszenia to w fitnessie jesteś
klientem firmy komercyjnej, która zarabia
pieniądze dla właścicieli firmy. Ta różnica
jest podstawą, że gminy zwykle dotują
fundusze jedynie dla stowarzyszeń
sportowych.
Stowarzyszenie i gmina
Gdy grupa ludzi chce utworzyć
stowarzyszenie, należy ustalić cel
stowarzyszenia. Aby stowarzyszenie
było zatwierdzone, cel stowarzyszenia
musi leżeć w interesie publicznym.
Gmina decyduje, czy stowarzyszenie
zostało zatwierdzone i dlatego gmina
posiada też wykaz wszystkich
zatwierdzonych stowarzyszeń w gminie.
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Moje kontakty:
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Gmina:
DGI:
Przewodniczący:
Trener:
Inni:

Duńska kultura stowarzyszeniowa
Stowarzyszenia są istotną częścią duńskiej kultury. W Danii istnieje ponad milion
stowarzyszeń. Dlatego możesz być pewnym, że w twojej gminie istnieje wiele różnych
stowarzyszeń. Większość Duńczyków jest członkiem jednego lub wielu stowarzyszeń
w ciągu ich życia.

Dlaczego jesteśmy dumni z naszej kultury stowarzyszeń?
 W stowarzyszeniu tworzymy znajomości i znajdujemy nowych przyjaciół.
 Dialog, wzajemność i zaangażowanie są podstawowymi warunkami
wstępnymi w stowarzyszeniu.
 W stowarzyszeniu uczymy się podstawowych procedur
demokratycznych.
 W stowarzyszeniu szanujemy się nawzajem i uczymy się o normach i
wartościach społecznych.
 Poprzez strukturę stowarzyszenia, członkowie mają możliwość
wpływania i współdecydowania w społeczności.
 W stowarzyszeniu mamy możliwość rozwijania naszego sportu/
zainteresowań razem z innymi osobami - i jednocześnie dobrze się
bawić.

