
DOSB l SPORT MIĘDZYKULTUROWY
w ramach programu „Integracja przez Sport“

z niemieckiej Federacji Olympijsko-Sportowej (Deutscher Olympischer Sportbund)  
i jej organizacji członkowskich

 DOSB  l  Spor t  bewegt!



Integracja przez sport – szansa!

Udział w sporcie na tych samych prawach 
dla obywateli kraju i obcokrajowców, a 
także ich udział w życiu społecznym, jest 
ważnym zadaniem dla nas wszystkich.

Kluby sportowe chcą z ich integracyjną 
pracą zapewnić różne oferty sportowe i 
ćwiczenia, które kierują się zainteresowa-
niami, motywami i potrzebami docelowej 
grupy. Wiele klubów sportowych zysku-
je instruktorów i osoby udzielające się 
społecznie dla funkcji i zadań stowarzyszenia 
sportowego.

Różnorodność kulturowa jest atutem dla 
kultury klubowej, a to zapewnia wszystkim 
nowe szanse i możliwości dalszego rozwoju. 
Jednocześnie jest to ważny etap w procesie 
otwarcia międzykulturowego w zorganizo-
wanym sporcie.

Kwalifikacja „sport międzykulturowy“ dostarcza pomysłów i inspiracji dla pracy inte-
gracyjnej i zwiększenia umiejętności wydajności międzykulturowego współistnienia 
w klubie sportowym. Uczestnicy uczą się, jak można się z tym wrażliwym tematem 
„integracja“ obchodzić i jaka jest możliwość współżycia z ludźmi różnych kultur. Z 
nowego punktu widzenia otwierają się nowe perspektywy i również wygrana na 
wszystkich dziedzinach życia.
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„Sport międzykulturowy“ – rozwijanie 
międzykulturowej kompetencji!

Program kwalifikacyjny „Sport międzykulturowy“ jest ważny dla wszystkich, którzy 
udzielają się społecznie. Ale także dla instruktorów, trenerów i urzędników w spor-
cie, jak również dla osób zainteresowanych, którzy z dziecimi, młodzieżą i dorosłymi 
z różnych środowisk kulturowych trenują, pracują i świętują.

Kwalifikacja może być uznana jako szkolenie z licencją. Dokładnych informacji 
można otrzymać od osób odpowidzialnych za program „Integracja przez Sport“.

W seminarium mamy w szczególności do czynienia z następującymi tematami:

l  podniesienie świadomości na temat różnorodności kulturowej

l  doświadczenie i rozważenie różnych życiowych modeli i koncepcji

l  wszechstronne i praktyczne umiejętności w zakresie kompetencji 
międzykulturowych działań

l  propozycje dla pracy z grupami różno etnicznie mieszanych w klubie sportowym

l  sugestie dla dialogu i wymiany pomiędzy osobami z różnymi kulturalnymi 
odmiennościami

l  pomoc w rozwiązywaniu konfliktowych sytuacji



Dostosowane zawartości dla wszystkich  
uczestników

„Sport międzykulturowy“ dopasowuje się do potrzeb uczestników, to znaczy, że 
bierze pod uwagę ich motywację, ich kontekst, ich interessy i różne podejście do te-
matu. W szkoleniu są ważne doświadczenia uczestników, którzy swoimi przeżyciami, 
sytuacjami, konfliktami i pytaniami urozmaicają seminarium. To powoduje unikalne 
środowisko nauki, które naturalnie jest zorientowane edukacyjnymi i dydaktycznyjmi 
regułami, ale przez to jest przebieg seminarium indiwidualny.

To seminarium składa się z pięciu tak zwanych „miejsc gry” z edukacji 
międzykulturowej w sporcie:

(1) obcość, uczucia, irytacja 
(2) pochodzenie, (kulturalne) bogactwo 
(3) percepcja i komunikacja 
(4) zasady i wartość, konflikty 
(5) różnorodność kulturowa w sporcie

Uczestnicy każdego seminarium ustalaja konkretne tematy i zagadnienia, które ich 
najbardziej interesują.



Głosy uczestników

W seminarium dowiedziałem się wiele o sobie, o moim pochodzeniu i o 

moim życiu, teraz patrzę w wielu sytuacjach z zupełnie innej perspektywy. 

Wzajemne zrozumienie jest teraz zupełnie inne.

Ogólnie w seminarium było naprawdę świetnie. Tyle się znowu nauczyłem i wiele 

rzeczy widzę teraz w innym świetle. Kiedy idę w szkole lub przez miasto, uśmiecham 

się do siebie, jak spotykam inne kultury. Często przypomina mi się seminarium. I za 

każdym razem mówię do siebie: „Nie bądź taki uprzedzony! Daj ludziom szansę, 

ty także nie możesz po prostu zrezygnować ze swojej kultury albo w ciągu kilku 

miesięcy nauczyć się innego języka.“ Seminarium naprawdę mi pomogło i mogę go 

tylko dalej polecić dla nauczycieli, trenerów, instruktorów.

To miło wiedzieć, że inni tak samo czują jak ja. Spotkałem wielu 

ludzi podobnie myślących, z którymi mogłem się wymienić na 

temat mojej pracy jako trener. Dla wiele moich obaw otrzymałem 

wspaniałe pomysły i mogłem wziąć cenne doświadczenie innych.

Proponuję każdemu, do uczestnictwa w tym seminarium, ponieważ nie tylko naucza 

się empatii z ludźmi ze środowisk migracyjnych, ale naucza się przede wszystkim siebie 

lepiej zrozumieć, a również swoje własne uczucia do innych kwestionować i uprze-

dzenia do pewnego stopnia zminimalizować. Nadal nie mogę zrozumieć, jak dużo 

się nauczyliśmy, moja głowa nadal pracuje. Ale wiem, jak ważny jest ten temat dla 

współżycia z „innymi” osobami.

„Sport międzykulturowy“ jest tak urozmaicony i podlegający od-

mianie, tak jak jego uczestnicy. Każdy może wziąć coś dla siebie i 

dla swojej pracy w klubie sportowym.
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Program „Integracja przez Sport“ – z przyjemnością pomożemy!

I wiele klubów sportowych wykorzystują tę szansę i nie pozostają sami z zadaniami 
związanymi z integracją przez sport. Dlatego stowarzyszenie „Niemiecka Federacja 
Olympijsko-Sportowa” (Deutscher Olympischer Sportbund) wspiera organizacje spor-
towe w realizacji krajowego programu „Integracja przez Sport“.

W poszczególnych województwach należy ten program do krajowych związków 
sportowych (Landessportbund) lub krajowych związków sportowo-młodzieżowych 
(Landes-Sportjugend). Pracownicy z krajowej koordynacji realizą samodzielnie ten 
program z uwzględnieniu typowych dla okręgów warunków.

Radzą i wspierają kluby i organizacje sportowe, także partnerów kooperacji i osoby 
udzielające się społecznie, w ich koncepcji, planach i organizacji pracy integracyjnej.

Wskazują także na różne możliwości finansowania i wspierają przez kwalifikację 
„Sport międzykulturowy“ proces otwarcia międzykulturowego. Kluby i organi-
zacje sportowe, które w integracyjnym zaangażowaniu potrzebują wsparcia, mogą 
kontaktować się z pracownikami z programu „Integracja przez Sport“. Dane kontakto-
we oraz inne informacje na temat programu można znaleźć w internecie pod adresem: 
www.integration-durch-sport.de.
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