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Спорт –  
чудовий  
початок  
в житті

УКРАЇНСЬКА/UKRAINSKA



Споррт – чу довий 
початок в життті 
Спорт дає дорослим та дітям можливість рухатися, 
кидати виклик самому собі та весело проводити час 
разом. В спортивному об'єднанні ви відчуєте спільність 
та знайдете нових друзів. Ми хочемо пояснити, як працює 
спорт в Швеції і як вступити до спортивного об'єднання . 

УКРАЇНСЬКА
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ВІДКРИТО ДЛЯ ВСІХ

ЯКI Є ВИДИ СПОРТУ? 

В Швеції існує близько  
19 000 спортивних 
об'єднань, і всі бажаючі 
можуть до них вступити. 
Немає жодного значення, 
хто ти і звідки , які в тебе 
релігійні переконання, 
якою мовою ти розмовляєш  
чи в якому місці Швеції  
ти  проживаєш. Спортивні 
об'єднання відкриті для 

У Швеції понад три 
мільйони людей є членами 
спортивних об'єднань, 
майже кожний третій,  
тому спорт називають 
«найпотужнішим масовим 
рухом Швеції». Спортивні 
об'єднання є по всій країні 
як для індивідуальних 
видів спорту, наприклад, 
гімнастика, боротьба  
чи катання на лижах, так  
і для командного спорту, 

всіх: як для дорослих,  
так і для дітей. Багато 
спортивних об'єднань  
з радістю приймають і тих, 
хто бажає змагатися і тих, 
кто бажає тільки займатися 
спортом і тренуватися,  
і не хоче приймати участь  
в змаганнях. 

як-от футбол, баскетбол  
чи хокей. Деякі види 
спорту практикуються 
переважно влітку, інші - 
взимку. Запитай у сосіда, 
вчителяфізкультури у 
школі чи друга і дізнайся, 
які види спорту є там, де  
ти живеш, а потім тільки 
пробуй, поки не знайдеш, 
що подобається саме тобі. 

СПОРТИВНЕ  
ОБ'ЄДНАННЯ-  
ЦЕ НЕКОМЕРЦІЙ  
НА  ОРГАНІЗАЦІЯ 

Всі спортивні об'єднання  
є некомерційними 
організаціями. Це значить, 
що в них немає власника 
та перед ними не ставиться  
вимога приносити прибу-
ток. Члени об'єднання 
визначають, яким чином 
буде здійснюватися їх 
діяльність і допомогають, 
беручи на себе відпові-
дальність за різні завдання.  
Наприклад, відповідати  
за проведення тренувань 
декілька вечорів на 
тиждень та по вихідних,  
за продаж в кафе або вико-
нувати роль функціонерів 
на змаганнях, організова-
них об'єднанням. Спортив-

ніоб'єднання відрізняють-
ся від приватних 
підприємств, де співробіт-
никам виплачують 
заробітну платню.  
 Бюджет спортивних 
об'єднаннь складається  
з внесків членів та 
економічної допомоги від 
муніціпалітету та держави. 
Часто цього недостатньо, 
щоб сплатити тренувальні 
години, аренду та змагаль-
ніподорожі. Ось чому  
некомерційна допомога 
дорослих та дітей  
є важливою.
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ЯК В СТУП ИТ И Майже в кожного спортив-
ного об'єднання є веб- 
сторінка, або воно 
представлено в соціаль-
них мережах, де зазнача-
ється, до кого необхідно 
звернутися, щоб вступити 
до об'єднання. Дуже часто 
пропунується декілька 
пробних занять, щоб 
зрозуміти чи тобі подоба-
ється цей спорт. Але потім 
необхідно вступити до 
об'єднання, щоб мати 
можливість тренуватися  
та змагатися.  
 Для вступу до об'єднан-
ня необхідно вказати  
ім'я та прізвище, адресу 
електронної пошти, 
поштову адресу та 

персональний ідентифіка-
ційний номер.  
Та сплатити членський 
внесок. Членський внесок 
сплачується один раз на 
рік, поки ти продовжуєш 
відвідувати об'єднання. 
Тебе просять навестипер-
сональний ідентифікацій-
ний номер тому,що це 
необхідно для отримання 
страхування та економіч-
ної допомоги. Але його  
не використовують для 
інших цілей, не пов'язаних 
зі спортом. 
 Об'єд нання вміютьобро-
бляти особисті дані, навіть 
якщо в тебе  засекречені 
особисті дані чи координа-
ційний номер.

СКІ ЛЬКИ ЦЕ 
КОШ ТАЄ?

Розмір членського внеску 
залежить  від спорту та 
місця проживання. 
 Ти сам маєш придбати 
необхідне приладдя для 
спорту. Деякі купують 
уживане приладдя в 
магазинах second hand  
чи через інтернет оголо-
шення. Також можна 
розпитатися в об'єднанні, 
чи вони можуть тобі 
позичити приладдя для 
спорту. Крім того, існують 
різні допоміжні організації. 

Прикладом такої органі-
зації є Fritidsbanken  
(банк вільного часу), яка 
безкоштовно позичає 
приладдя на 14 днів тим, 
хто бажає спробувати 
певний вид спорту чи хобі. 
 Навіть якщо членство  
в об'єднанні вимагає 
коштів, ти й багато чого 
здобуваєш. Наприклад, 
тренування, спільноту, 
безпеку та можливість 
зустріти нових друзів. 



ЧЛЕНИ ВИРІШУЮТЬ Некомерційні об'єднання 
являються демократични-
ми. Це означає, що кожний 
член може впливати на 
діяльністьоб'єднання.  
Раз на рік проводяться 
збори членів об'єднання, 
на яких обговорюється 
діяльність об'єднання і 
визначається план 
діяльності на наступний 
рік і на що товариство 
витрачатиме гроші.  

На річних зборах в кожного 
члена об'єднання є право 
голосу. Право голосудає 
можливість обирати членів 
правління. Правління - це 
група людей, яка відповідає 
за те, щоб всі члени 
об'єднання дотримувалися 
існуючих  правил та 
забезпечує виконання 
домовленностей, прийнятих 
на річних зборах. 



1. Хто може стати членом  
об'єднання? 
Відповідь: Мета спорту - дати 
можливість приймати участь всім 
бажаючим! Це може залежати від 
спорту та кількості місць в об'єднанні.

2. Чи можу я не хвилюватися  
за дитину, відправляючи її  
до спортивного об'єднання? 
Відповідь: Ми робимо все можливе, 
щоб всі діти почувалися безпечно і з 
цією метою проводимо освітні курси 
для керівників спортивних об'єднань, 
ціль таких курсів - створення 
безпечного середовища для дітей. 
Спортивні об'єднання дотримуються 
спільних принципів поведінки, які 
визначають, як треба ставитися до 
інших, забороняють знущання, 
насилля чи расизм. 

3. За що я маю сплачувати? 
Відповідь: Ти сплачуєш членський 
внесок, іноді також певні кошти за 
тренування та спортивне приладдя. 
Якщо ти хочеш приймати активну 

участь в діяльності об'єднання,  
ти можеш бути функіонером на 
змаганнях чи продавати лотерейні 
квитки, таким чином ти зменшуєш 
витрати товариства.   

4. Навіщо мені вступати  
в об'єднання? 
Відповідь: Таким чином і в тебе  
і в дитини з'явиться можливість 
займатися спортом, добре 
почуватися, весело проводити  
час та  спілкуватися з людьми.  
Для багатьох людей спортивне 
об'єднання - це місце зустрічі з 
друзями, куди ти поспішаєш після 
школи чи після роботи, місце, де ти 
можеш бути разом з іншими, впливати 
та приймати активну участь в житті 
об'єднання. Для деяких - це навіть 
спосіб знайти роботу.

5. Яка мені користь від членства? 
Відповідь: Як член ти будеш належати 
до спільноти, впливати на діяльність 
об'єднання і приймати участь в 
заходах, які ним пропонуються.

Запитання та відповіді 

Державний спортивний союз (RF) 
- це організація, яка об'єднує 
спортивні спілки, надає їм підтримку 
та допомогає розвивати спорт у 
Швеції. RF нараховує 70 спеціальних 
спортивних союзів, 19 000 спортивних 
об'єднаннь та близько 3,3 мільйонів 
членів. RF працює по всій країні на 
місцевому та регіональному рівнях.    

SISU спортивні викладачі (SISU)  
-  це власний освітній союз 
спортивного руху. SISU пропонує 
просвітні та освітні курси для 
спортивних об'єднань, щоб ділитися 
знаннями та надихати на думки,  
ідеї та бажання розвиватися. SISU 
також працює по всій країні на 
місцевому та регіональному рівнях.

Факти RF-SISU



Народний рух – Велика група людей, 
яка має спільні інтереси та створює 
організації по всій країні.  

Функціонер – Людина в спортивно-
муоб'єднанні, яка виконує допоміжні 
функції, наприклад, під час спортивних 
змагань. Як-то дбати про кіоск, 
показувати відвідувачам їх місця, 
брати на себе роль судді, який стежить 
за виконанням правил змагань.  

Некомерційне – Це об'єднання  
чи організація, яка не ставить перед 
собою ціль приносити прибуток. 
Спортивне об'єднання  являє собою 
некомерціну організацію, тому його 
члени беруть на себе відповідальність 
за виконання певних задач. Спортивні 
об'єднання відрізняються від приватних 
підприємств, на яких співробітникам 
сплачують заробітну платню. 

Спортивне об'єднання –  
В спортивне об'єднання, входять 
люди, що разом займаються спортом 
та змагаються в одному чи в декількох 
видах спорту. Скорочено спортивне 

об'єднання називають IF (idrotts- 
förening ). Також існують спортивні 
об'єднання, що скорочуються як IK 
(спортивний клуб, idrottsklubb ), IS 
(спортивне товариство, idrottssällskap) 
чи SK (спортивний клуб, sportklubb). 

Членський внесок – Для того,  
щоб приєднатися до спортивного 
об'єднання, необхідно сплатити 
внесок. Тобто ти стаєш членом 
шляхом сплачення один раз на рік 
певного внеску, певної грошової  
суми, спортивному об'єднанню.  

Правління – В кожного спортивного 
об'єднання є правління, яке обирається 
на річних зборах шляхом голосування. 
Задача правління - відповідати за 
роботу об'єднання до наступних 
річних зборів.  

Річні збори – Це збори, які проходять 
раз на рік для всіх членів об'єднання. В 
кожного члена на річних зборах є право  
голосу. На зборах обирається склад 
правління, а також складається план 
роботи об'єднання на наступний рік.

Словник



Державний спортивний союз (RF)  та SISU спортивні викладачі (SISU)  
Фото: Бюро ілюстрацій  
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