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Spor kulüplerinin

YÜZDE 18’İNDE
göçmen kökenli fahri yönetim kurulu üyeleri bulunmaktadır.

Spor kulüplerinin

YÜZDE 30’UNDA 
göçmen kökenli fahri görev yapan insanlar bulunmaktadır.

Spor kulübü üyelerinin

YÜZDE 9,3’Ü veya 2,6 MİLYONU
göçmen kökenlidir.
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Hedefl erimiz

Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve çalış
malar için göçmen kökenli vatandaşlari
mızı bu alanda çalışmak için kazanmak 
ve teşvik etmek istiyoruz. Kızlara, bayan
lara, orta yaşlardaki yetişkinlere, yaşlı
lara ve sosyal durumları itibariyle arka 
planda kalan insanlara ulaşmak özellikle 
arzu ettiğimizi belirtmek isteriz.

Fakat tüm bunlar sadece ilk adım olarak 
görülmelidir. Entegrasyon konusu, toplu
mumuzda herkesi ve tabii ki spor kulüp
leri ve federasyonlardaki bütün üyeleri 
ilgilendiren bir konudur.

Spora yönelik 
entegrasyon

Entegrasyon 
konusunun spor 
 organizasyonları 

yapısının içine 
yerleştirme

Sporun ve spor 
kulüplerinin 

kültürlerarası 
spora açıılmı

Toplumda Spor ile 
Entegrasyon

SPOR İLE 
ENTEGRASYON
Programı tanıyalım



NELER YAPIYORUZBİZ KİMİZ
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Spor kulüpleri ve ağ partnerlerine 
danışmanlık hizmetleri

Spor kulüpleri ve ağ partnerlerine enteg
rasyon konseptlerinin uygulanması orga
nizasyonunda ve içerik planlamasında 
destek oluyoruz.

Finansman kaynağı bulunmasında ve 
sürdürülebilir finansman yapılarının tesis 
edilmesinde, entegrasyon çalışması yü
rüten diğer katılımcı ve gruplarla ağ sis
temi oluşturulmasına yardımcı oluyoruz.

Ağ çalışmaları

Kapsamlı entegrasyon çalışmalarının 
yürütülebilmesi için ağ sistemlerinin 
kurulması ve geliştirilmesi kaçınılmaz 
bir koşuldur. Bu sistem ile kaynaklar bir 
yerde toplanır, bilgi ve tecrübe alışverişi 
ile ortak fikir ve proje geliştirme olanak
ları doğar.

Spor faaliyetlerine katılımlarını sağla
maya çalıştığımız insanların görüşlerini 
konseptlerimize dahil edebilmek için 
göçmen kökenli dernekler ile bilgi alışve
rişinde bulunmamız çok önemlidir.

Yerel yönetimler düzeyindeki spor ku
lüplerinin önemli ağ partnerleri örneğin 
şunlardır:

• Mahalli göçmen organizasyonları
• Emniyet, Sosyal İşler Dairesi, Spor Dai

resi gibi resmi kurum ve kuruluşlar
• Okul, anaokulu, dil kursları gibi eğitim 

kuruluşları
• Sosyal işler federasyonları, kilise gibi 

sosyal kuruluşlar
• Spor federasyonları

Kulüp Desteği

Sporun keyfini paylaşma ve birlikte yapı
lan çalışmaların sonunda kaynasma: Bu 
temeller üzerine kurulmuştur “Spor ile 
Entegrasyon„ programı. Destek kulüple
rimiz bu görevi her gün yerine getirmek
tedir.

“Spor ile Entegrasyon„ programı kulüp
lere hem maddi destek sağlar hem de 
kulüp çalışanlarına danışmanlık ve uz
manlık eğitimi vererek destek olur. Bunla
rın gerçekleşebilmesi için yerine getirme
niz gereken koşullar şunlardır:

• Entegrasyon çalışmaları için samimiyet
• Özel hizmet ve etkinlik sunumları
• Programdan sorumlu kişiler ile düzenli 

işbirliği yapma
• Eyalet spor federasyonuna üye olma

Spor kulüplerinde ve federasyon
larda uzmanlaşma

“Kültürlerarası Spor„ uzmanlaşma prog
ramları ile spordaki kültürlerarası iletişim 
fırsatlarının yakalanmasını sağlıyoruz.

Ayrıca spor organizasyonları ve destek 
kulüplerine, kulüplerdeki daimi ve gönüllü 
çalışanlara kendisini geliştirmeye yönelik 
eğitimler vererek destekliyoruz.

Alman Olimpik Spor Konfederasyo
nu program “Spor ile Entegrasyon„

Ülkemizdeki insanların bir araya gelmesi 
ve kaynaşması icin, biz federasyon olarak 
20 yılı aşkın süredir çalışmalaızı sürdür
mekdeyiz. Federasyonumuz ilk planda 
Federal Koordinasyon Bölümü, 16 Eyalet 
Koordinasyon Bölümü ve 750 destek ku
lübünden oluşmaktadır. Bu organlarımız 
insanları bir araya getirmekte, hareket ve 
spor yapmalarını sağlamakta, yıl içinde 
birçok etkinlik düzenleyerek spor ile en
tegrasyonu sağlamaktadır.

Burada kulüplerin göçmen kökenli in
sanlara sundukları hizmetler bulunur; 

mobil futbol veya kaykay tesislerinde 
iletişim kurulur; örneğin Gorodki gibi 
StefanRaab programında çıkabilecek 
türden konuların yanı sıra sessiz fakat 
çok güçlü etkisi olan kültürlerarası an
trenmanlar sunulur.

Hedeflerimizin neler olduğu, Almanya’daki 
kulüpler, birlikler ve spor ile ilgilenen herkes 
için neler yaptığımız hakkında bilgi edinin!

“Spor ile Entegrasyon„ programı Federal İçişleri Bakan-
lığı ve Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi tarafın-
dan desteklenmektedir.

EN·TE·GRA·SY·ON 
[integra’tsjo:n]

isim, kadıncıl, eğitim dili 

“Çok sayıdaki birey veya 
 grupların toplumsal ve kültürel 

 birlik içinde birleştirilmesi„

Sosyolojik Tanimi  
Duden Online


