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DGI Inklusion

dgi.dk

Doresti sa 
practici 

vreun sport?
Folder de informatii – Asociatia relationala



Continut

A practica un sport este o sansa 

nemaipomenita de a forma relatii, de a 

gasi prieteni noi, a invata limba, si a-ti 

face o idee despre cultura daneza. In 

Danemarca, marea majoritate practica 

sport prin ceea ce noi numim o asociatie.

Acest folder este un instructaj pentru tine, 

care ai venit in Danemarca si iti doresti sa 

practici un sport.

Aici gasesti instructiuni despre modul de a 

descoperi sportul care te reprezinta, cum 

poti incepe si probabil raspunsuri la 

anumite intrebari pe care le ai cand vrei sa 

incepi.

In folder sunt descrise pe scurt, modul in 

care a fost formata asociatia si scopurile 

pentru care asociatia lucreaza. Folderul il 

poti folosi cand, te adresezi primariei, 

vorbesti cu asociatia sau cu alte persoane 

despre interesul tau pentru sport si despre 

cum poti incepe.
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1. INTERESELE TALE

In Danemarca sunt foarte multe

posibilitati de a practica un sport. Dar in

primul rand trebuie sa te gandesti la ce

ti-ar face placere. Preferi sa practici un

sport in echipa, sa joci tenis, sa inoti sau

poate sa te antrenezi pentru alergat?

2. POSIBILITATI

Incepe prin a afla ce posibilitati sunt in

zona ta locala. Incearca sa aflii prin

reltiile tale sau contacteaza sectia de

activitati a primariei si afla, ce fel de

sporturi ofera primaria, ce asociatii sunt

si unde se fac antrenamentele.

Cum puteti tu sau copilul 
tau sa practicati sport in 

Danemarca

Afla la ce ti-ai dori (tu sau copilul tau) sa mergi:

TRANSPORT: Tu sau copilul tau trebuie sa aveti posibilitatea de a 

va deplasa la si de la antrenament. Tocmai de aceea trebuie sa va 

ganditi la posibilitatile de transport, si cat de departe se desfasoara 

antrenamentul de locuinta dumneavoastra.

� Poti merge cu bicicleta la activitati?

� Cum circula autobuzele si daca se potriveste orarul lor cu orele de antrenament?

� Cunosti pe cineva, care va poate adduce la antrenament pe tine sau copilul tau

3. VINO SA VEZI

Daca ai dubii, poti oricand sa te interesezi

daca este permis sa privesti cand se

antreneaza. Exista si posibilitatea de a

vorbi cu antrenorul si in acelasi timp sa

evaluezi daca este ceva care ar putea fi

ceva ce tu sau copilul tau ati vrea sa

incercati.

4. DATE DE CONTACT

Fa rost de numarul de telefon sau adresa

de email a presedintelui sau a antrenorului

de la asociatie si scrie-le pe ceva.
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Contacteaza asociatia.

5. ORARUL ANTRENAMENTELOR

Cand crezi ca ai gasit sportul potrivit 

pentru tine sau copilul tau, poti vorbi cu 

presedintele comisiei sau cu antrenorul 

asociatiei pentru a sti cand se desfasoara 

antrenamentele. Intreaba daca mai sunt 

locuri in echipa din care vrei sa faci parte, 

si cand poti incepe.

6. PRET

Afla cat costa- si aminteste-ti sa intrebi 

daca este posibil sa participi de cateva 

ori gratuit de proba, inainte de a decide. 

( este posibil aproape mereu). 

In Danemarca sunt multi 

actori, care  pot sprijini si 

ajuta tinerii si adultii atat 

economic cat si cu incaltaminte de 

antrenamente sau altele. Daca nu iti 

permiti sa participi la acel sport care 

te intereseaza poti oricand contacta 

sectia de activitati a primariei sau 

integrare DGI pentru a afla ce 

posibilitati sunt de a cere ajutor la 

primaria de care aparti. Intereseaza-

te daca poti primi ajutor in 

completarea hartiilor, daca consideri 

ca e greu sa le completezi.
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Primul antrenament:

7. LOCUL DE INTALNIRE

Cu siguranta t-i s-a inmanat adresa unde 

vor avea loc antrenamentele, dar 

aminteste-ti sa intrebi unde se intalnesc 

inaintea antrenamentului. Daca se 

intalnesc in sala, afara in parcare, in 

vestiar sau incep fiecare pe cont propriu. 

Asigura-te ca antrenorul stie in ce zile vi si 

intereseazate daca este cineva din echipa 

care te poate astepta si initia in prima zi.

8. HAINELE DE SPORT

In functie de unde se va desfasura 

antrenamentul afara sau inauntru, sunt 

diferite asteptari, ce fel de haine/ 

incaltaminte sa ai la tine. Intreaba asta.

9. INSTRUMENTE

Trebuie sa ai anumite instrumente cu tine? 

Daca faci badminton trebuie sa ai paleta 

ta? Trebuie incaltaminte speciala? Daca 

nu ai, exista posibilitatea de a imprumuta 

de la asociatie primele dati. Daca decizi 

ca vrei sa continui, atunci departamentul 

de activitati de la primarie te poate 

indruma daca este posibil depui o cerere 

de deductie pentru instrumentele sportive 

si contingent, in vreun loc. 

Cand ai inceput:

10. INFORMATII

Afla cum vei fi anuntat in cazul in care 

antrenamentul se anuleaza sau este 

mutat. Trimite antrenorului mesaj prin sms 

sau poate aveti un grup pe facebook 

unde puteti pune anunturi? Aminteste-ti 

sa atentionezi antrenorul daca nu intelegi 

limba. Poate este posibil sa iti trimita sms 

intr-o limba pe care o intelegi pana inveti 

daneza.

11. ANULARE

Aduti aminte sa anulezi personal, in cazul 

in care nu te poti prezenta la 

antrenament. Antrenorul si ceilalti 

coechipieri si-ar dori sa stie daca nu te 

prezinti.

12. ALTE ACTIVITATI

Aminteste-ti ca sunt si alte activitati de 

grup in asociatie la care poti participa. 

Intereseaza-te cum poti primi informati 

despre aranjamentele asociatiei. De 

exemplu poate fi o petrecere de vara sau 

asociatia are nevoie de o persoana la 

impartirea reclamelor. 
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O asociatie este in principiu o 

adunare de oameni care au un 

interes comun. Aceste interese 

comune pot fi orice, de la sport, 

timbre, munca sociala, gatit, 

gradinarit, caini, etc. Chiar daca 

asociatia este formata dintr-un 

grup de oameni cu un anumit 

interes comun, asociatia nu poate 

impune limite, avand in vedere 

cine poate fi membru. In 

Danemarca este o cerinta ca 

asociatiile sa fie deschisa pentru 

toata lumea. Comisia asociatiei 

decide ce fel de activitati au loc in 

asociatie, cand sunt si pentru cine 

sunt aceste activitati. 

Comisia

Comisia este aleasa la o adunare 

generala. Adunarea generala are 

loc cel putin o data pe an, iar la 

adunarea generala membrii au 

dreptul la vot pentru a decide 

cine v-a fi ales in comisie. Comisia 

face sedinte pe parcurs, in care 

se decide ce trebuie sa faca 

asociatia, de exemplu ce fel de 

activitati vor fi pe parcursul 

sezonului. Planuiesc folosirea 

facilitatilor si demersul zilnic, si 

trebuie sa se asigure ca deciziile 

luate se pun in practica.

Ce este o asociatie?
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MEMBRII

Membrii platesc o taxa de membru, care 

este folosit de exemplu la local, lumina/

caldura, materiale, cursuri, cheltuieli in 

turneu, etc. Pentru ca taxa sa nu fie 

foarte mare, asociatia depinde de faptul 

ca membrii ajuta la munca voluntara. Ei 

de exemplu pot ajuta la pregatirea 

aranjamentelor si concursurilor de care 

se ocupa asociatia. De obicei ajuta si 

parintii prin a-si duce copii la meciuri o.1.  

in schimb asociatia se asigura ca sunt 

antrenori si Sali pentru diferitele activitati, 

in asa fel incat membri sa poata practica 

sportul favorit.

Diferenta intre asociatii si actori 

comerciali

Este o diferenta intre actori sportive 

comerciali si asociatii. Intr-o asociatie esti 

membrul unui grup, si platesti o taxa 

asociatiei. Eventualele profituri din 

activitatea asociatiei sunt accumulate de 

asociatie. 

Asociatia este construita pe principiul de 

munca voluntara. Tocmai de aceea pot fi 

asteptari din partea asociatiei sa participi 

la munca voluntara in limita posibilitatilor. 

In multe centre de fitness esti un client intr-

o firma comerciala, care produce bani 

pentru patronal firmei. Printre altele asta 

este diferenta care permite primirea 

dispensatiei din partea primariei si fonduri 

pentru asociatile de sport. 

Asociatia si primaria 

Cand un grup de oameni vor sa faca o 

asociatie, trebuie sa decida care este 

scopul asociatiei. Pentru ca asociatia sa fie 

acceptata, scopul asociatiei trebuie sa fie 

de caracter educational pentru oameni. 

Primaria este cea care accepta o asociatie, 

tocmai de aceia primaria cunoaste toate 

asociatile acceptate in localitate.
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Contactele mele:

Primaria:  

DGI:  

Presedintele comisiei:

Antrenor:  

Altii:  

Cultura daneza a asociatiei 

Asociatia este o mare parte a culturii daneze. In Danemarca sunt peste 1 milion de 

asociatii. Tocmai de aceea, poti fi sigur ca sunt asociatii diferite in localitatea ta. Marea 

majoritate a danezilor pe parcursul vietii sunt membri a unei sau mai multe asociatii.

De ce suntem atat de mandrii de cultura asociatilor

�  In asociatie formam relatii sociale si ne gasim noi prieteni.

�  In asociatie exista dialog, reciprocitate si angajament pentru 

indeplinirea scopurilor.

�  In asociatie invatam procedura democratica de baza.

�  In asociatie ne respectam unul pe altul si invatam normele si valorile 

unei comunitati.

�  Prin structura asociatiei membrii au posibilitatea de a influenta si vota in 

comunitatea locala.

�  In asociatie avem posibilitatea de a practica sportul favorit impreuna cu 

altii in aceiasi masura- si a ne distra in acelasi timp. 




