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1. SPORTI FLET TË GJITHA GJUHËT
Sporti luan një rol të rëndësishëm tek 
secili njeri, pasi që njeriu me doemos 
lëviz çdo ditë. Pa marrë parasysh se 
çka, hudhja e mbeturinave, shkuar-
ja në dyqan apo vizita nëpër shoqëri.
Sporti i takon jetës sonë.

Por jo vetëm aspektet, si fuqia apo 
konkurrenca janë  arsyet, pse shumë 
njerëz e tejkalojnë masën e nevojshme 
në lëvizje në aktivitetet e tyre sportive.
Ti pyesësh këta njerëz për arsyet, për 
veqantinë e lëvizjeve të tyre, atëherë 
përgjigjjet e tyre janë të tilla si fitnesi, 
shëndeti, çlodhja dhe argëtimi.

Ndosha sporti me mundësitë e tij të 
shumëfishta për lëvizjet ua ofron edhe 
juve këtë mundësi. Provojeni!
Shumëllojshmëria e klubeve sportive 

eksistuese dhe ofertat e tyre sportive 
ua japin mundësinë e gjetjes së po-
thuajse çdo lloj sporti. Në shumicën e 
rasteve edhe në afërsinë tuaj.
Pengesa e parë, e cila duhet tejkaluar 
është pjesëmarrja e parë në njërën nga 
ofertat. Për të i tejkaluar këto pengesa 
dhe ta kuptoni sportin ne Gjermani, do 
ju prezantojmë në këtë „Udhërrëfyes“  
bazat e sportit dhe klubeve tona spor-
tive, si dhe personat kontaktues ne 
vendet e caktuara.

Në këtë drejtim, kujdes të veqant iu 
kushtojmë njerzve , tek të cilët gjuha 
gjermane është një pengesë tjetër.
Për këtë arsye kemi publikuar broshu-
ra edhe në gjuhë tjera. Ju dëshirojmë 
lexim të këndshëm dhe mos harroni:
Sporti flet të gjitha gjuhët!



2. ORGANIZIMI SPORTIV NË GJERMANI
Në organizimin sportiv secili shtet ka 
karakteristikat dhe veqantitë e veta, 
me të cilat dallohet nga shtetet tjera. 
Në shumë shtete sistemi sportiv është 
i lidhur me shkolla dhe kështu bëhet 
organinzimi sportiv përmes skuadrave 
shkollore. Ky sistem është i njohur nga 
Amerika.
Në Gjermani Sporti organizohet për-
mes klubeve sportive. Klubet sportive 
janë antare në Federata Sportive dhe 
në Federatat profesionale sportive. 
Këto dyja paraqesin dy shtylla në rrafs-
hin e Land-it, të cilat paraqesin Federa-
ten Sportive të Land-it duke shkuar në 
rrafshin shtetror në Federatën Sportive 
Olimpike.
 

KLUBET SPORTIVE
Klubet sportive ua ofrojnë mundësinë 
më të madhe me llojet e ndryshme të 
sporteve. Në klube zhvillohet sporti. 

Klubet paraqesin bazën e sistemit gjer-
man të sportit. Pasiqë në klube sporti-
ve zhvillohet kontakti i parë me sportin 
për të interesuarit e sportit, në pikën 
numer 3 do ta shjellojmë më tutje 
funksionin e klubit sportiv. 

FEDERATAT SPORTIVE
Federatat sportive paraqesin kulmin 
e të gjitha klubeve sportive. Ketu nuk 
luan rol se çfarë për lloj sporti ëdhtë 
fjala. Federatat sportive e kanë për de-
tyrë, të i mbështesin klubet sportive 
dhe të përkujdesen për to. 

FEDERATAT PROFESIONALE 
SPORTVE

Në krahasim me Federatat sportive, fe-
deratat   profesionale janë përgjegjëse 
për të gjitha sportet e njohura. Ato i 
mbështesin klubet sportive në organi-
zimin edhe zhvillimin e sportit dhe pa-



raqitjes së tij. Kur një klub është i speci-
alizuar për një sport, mirëpo ka oferta 
edhe për sporte tjera çon te mundësia, 
që ky klub të jetë antar i shumë federa-
tave profesionale. Ka edhe raste kur 
klubet kanë oferta të ndryshme sporti-
ve mirëpo nuk i takojnë asnjë federate 
profesionale.

FEDERATA SPORTIVE E 
LANDIT (LSB)

Federata sportive e Land-it paraqet 
bashkimin e Federatave Sportive dhe 
Federatave profesionale Sportive në 
rrafshin e Land-eve. Federata Sportive 
e Land-it është përgjegjëse për kordi-
nimin dhe organizimin e të gjitha poli-

tikave dhe temave specifike sportive 
brenda Land-it në bashkpunim me 
Federatat dhe Federatat profesiona-
le, të cilat gjinden brenda saj. Dety-
rë e veqant e Federatës sportive të 
Land-it është stërvitja e Trajnerave 
dhe udhëheqësve të ushtrimeve.

FEDERATA OLIMPIKE GJERMANE
Federata Olimpike Gjermane paraqet 
kulmin e organizimit sportiv brenda 
Bundesrepubilës Gjermane. Ajo para-
qet bashkimin e 16 Federatave Spor-
tive të Land-eve dhe veqanërisht 82 
Federatave Profesionale Sportive.
Detyrat e Federatës Olimpike Gjerma-
ne janë krijimi i kocepteve, zhvillimi i 
projekteve të reja kohore dhe bashk-
punimi me Ministritë e Land-eve.



3. KLUBI SPORTIV
Njeriu, pa marrë parasysh i ri apo i 
moçëm ka interesa te ndryshme spor-
tive, por edhe aftësi. Për këtë arsye nje-
ri kërkon mundësi, me të cilat i përm-
bush dëshirat e tij sportive. Shpesh, 
për hapin e parë nevojiten informacio-
ne, ndihmë apo edhe konsultime. Këto 
të gjitha, njeriu nuk i gjen vetëm në 
klube, por edhe nëper dyqane sportive 
apo edhe në dyqane komerciale spoti-
ve.

Por çfarë e karakterizon ose e bën një 
klub sportiv të veqant?
Shumica e klubeve sportive në Gjerma-
ni organizohen dhe udhëhiqen në baza 
vullnetare. Kjo dmth: që gati të gjithë 
personat, të cilët angazhohen në një 
mënyrë apo në ndonjë tjetër, shembull 
si udhëheqes së ushtrimeve, apo si 
kryetar, punojnë në baza vullnetare pa 
përfitime financiare. Mirëpo kjo formë 
e organizimit çon te pyetja tjeter:

Përse punojnë aq shumë njerëz pa 
pagë në klube sportive dmth në baza 
vullnetare?
Nje përgjigjje e thjeshtë dhe e shpejtë 
për këtë pyetje nuk mund të gjindet, 
pasi që secili njeri ka aryset e veta për 
praninë dhe punën e tij në një klub. 
Mirëpo në shumicën arsyet janë pak a 
shumë të ngjajshme. Më të shpeshtat 
janë:

1. Njeriu fillon si sportist/e aktiv/e në 
një klub të vijoj trajnimet dhe eventu-
alisht merr pjesë në konkurset sporti-
ve. Lidhja me klub forcohet dhe njeriu 

tenton ta mbështes klubin e vet sipas 
mundësisë.
2. Kur fëmiu fillon të jetë pjesë e një 
klubi dhe si Nënë/Baba i fëmiut, njeriu 
është shpesh i pranishëm në trajni-
me  edhe në fundjavë gjatë ndeshjeve 
. Përmes kësaj rritet lidhja në mes të 
njeriut dhe klubit dhe puna intensifiko-
het. Mirëpo ky zhvillim është i parnis-
hëm, pasi që klubi me pozitën e tij të 
veqant, merr përsipër detyrat sportive 
dhe luan rol të rëndësishëm në sferat e 
tjera të jetës.



3.1 SPORTI NËPER KLUBE
Elementi qendror në klubet sportive 
është sporti i cili bëhet me kënaqësi 
dhe sukses. Pa marrë parasysh se çfarë 
sporti dhe klubi zgjedh njeriu, janë klu-
bet në të cilat fëmijët, të rinjët dhe të 
rriturit ndihen mirë. Shpeshherë klubet 
orfojnë edhe kurse për të antarësuarit.

Konkurrenca dhe sportet konkurrue-
se: E gjihë pregatitja për ndeshjet spor-
tive dhe për Ligat e ndryshme ndodhë 
brenda klubit. Trajneri apo Trajnerja e 
ka për detyrë planifikimin dhe zhvilli-
min e njesive trajnuese. Për shumicën 
e sporteve, pjesëmarrja në ndeshjet e 
ndryshme nëpër Liga sportive ka si kri-
ter antarësinë e një klubi sportiv. Për 
këtë arsye klubi sportiv paraqet bazën 
e sportit.
Sporti i kohës së lirë: Jo secili njeri e 
ka motivimin të marrë pjesë në sportin 
e tij, nëpër ndeshje të ndryshme ose 

të jetë pjesëmarrës në ndonjë Ligë. 
Shumë dëshirojnë vetëm të mbesin 
„aktiv“ në sport, ndonjëher të provo-
jnë ndonjë sport të ri, apo vetëm kanë 
kënaqësi në lëvizje së bashku me të 
tjerët. Të gjitha këto mundësi i ofron 
klubi.
Sporti i shëndetshëm: Efektet poziti-
ve të sportit për shëndetin dihen. Lë-
vijza është e shëndetshme  dhe si e 
tillë mund të ndal smundjet e ndrysh-
me apo të i ul ankesat e sëmundjeve. 
Njeriut nuk i nevojitet gjithmonë me-
dicina. Për këtë arsye numri i ofertave 
speciale sportive po rritet me kalimin 
e kohës. Këtu numrojmë si shembull 
kurset për pjesët e ndryshme të trupit 
si shpinës, muskujve dhe qarkullimit të 
gjakut për njerëz me mbipeshë, vrapi-
mi në ujë. Ofertat e ndryshme dallojnë 
nga njëra tjetra në oferta preventive 
dhe rehabilitative, të cilat ne shumicën 
e rasteve paguhen nga sigurimi shen-
detësor.

3.2 JETA NË KLUB SPORTIV
Ka edhe aspekte tjera, të cilat e bëjnë 
atraktive antarsinë  në një klub, e jo 
vetëm antarësia:

Aspektet sociale: Për shumë antar 
përparësitë sociale luajnë një rol të 
veqant. Përmes antarsisë në klub nje-
riu njofton shpejt dhe jo komplikuar 
njerëz të ndryshëm. Interesi i përbas-
hkët në sport mundëson kontaktin tek 
njezit tjerë dhe krijon shpejt bazën për 
shoqëri të reja, të cilat qëndorjnë edhe 
jasht klubit. Shokët e zënë përmes klu-
bit jan ndryshe nga shoqëritë nga sfe-
rat e tjera , pa marrë parasysh gjend-



jen sociale apo prejardhjen e individit. 
Edhe me vonë në jetën profesionale 
aktiviteti dhe angazhimi në klub shihet 
në mënyrë pozitive, pasi që këtu ndër-
lidhen me njëra tjetrën  karakterisika 
si aftësia e punës në ekip, gadishmëria 
në punë, disciplina etj.

Stërvitja dhe specializimi: Struktura e 
klubeve kushtëzon shpesh ndërrimin 
e Trajnerave, të cilët angazhohen në 
klub. Që të mund të i kushohet kujdesi 
i nevojshëm stërvitjes dhe specializimit  
ka oferta të cilat lidhen me sportet e 
caktuara dhe oferta të cilat janë të lid-
hura me sportin në përgjithësi.

Këto rrugë të kulalifikimeve ofrojnë 
përpos shkollës dhe punës mundësi të 
mira dhe të volitshme, për perspektiva 
të reja profesionale. Këso profesione 
shpesh janë të mirëpritura në apliki-
me për punë të re. Shpeshherë kostot 

e këtyre stërvitjeve dhe specializimeve 
i merr përsipër klubi, kur trajnerët më 
pas punojnë për një kohë të cakutar në 
klub.

3.3 SHKOLLIMI DHE 
PJESMARRJA

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit „Shkollimi 
dhe Pjesmarrja“ të rinjët deri në mos-
hën 18 vjeqare kanë mundësinë për 
mbështetjeve të caktuara në rrafshin 
shkollor dhe pjesmarrjes sociale  në 
bazë të ligjit të drejtave sociale (SGB 
II), në bazë të ligjit të drejtave sociale 
XII ose në bazë të ligjit shtetëror për 
shtesat e fëmijëve.
Zyra për punësim në vendin përkatës 
jep konsultat për aplikimin, ndihmon 
për pagesën e pjesshme apo totale 
të antarsisë në klub. Kjo ua lehtëson 
shumë të rinjëve rrugën për pjesmarr-
je në një klub.



PERSONAT KONTAKTUES 
Keni interes të merreni me ndonjë sport në një klub? Këtu gjeni disa informa-
cione edhe persona për kontakt , të cilët ua lehtësojnë rrugën për antarsim në 

një klub.

 » Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V.
Bismarckstraße 45, 57076 Siegen
Tel. 0271/41115
E-Mail: info@ksb-siegen-wittgenstein.de
Internet: www.ksb-siegen-wittgenstein.de

 » Sportjugend im KSB Siegen-Wittgenstein e.V.
Bismarckstraße 45, 57076 Siegen
Tel. 0271/41115
E-Mail: info@die-sportjugend.de
Internet: www.die-sportjugend.de

 » Klubet e qyteit dhe bashkësisë në Qarkun Siegen-Wittgenstein

SSV Bad Berleburg
Tel. 02751/959080
jensundnadine@gmx.net

GSV Burbach
Tel. 0160/2813397
sebhuettemann@web.de

SSV Erndtebrück
Tel. 02753/4179
benmax1@gmx.de

SSV Freudenberg
Tel. 02734/4789120
info@ssv-freudenberg.de

SSV Hilchenbach
Tel. 02733/2495
helmut.treude@skiverein-luetzel.de

SSV Kreuztal
Tel. 02732/762695
michaelnothacker@tv-litt-
feld.de

SSV Bad Laasphe
Tel. 0152/55626907
rolfdavidis@yahoo.de

SSV Netphen
Tel. 02738/4533
hjwerthenbach@aol.com

SSV Neunkirchen
Tel. 02735/781334
prinz-n@t-online.de

SSV Siegen
Tel. 0271/3177401
info@stadtsportverband-siegen.de

GSV Wilnsdorf
Tel. 0271/399663
gsv-wilnsdorf@web.de



Sporti është motori i integrimit, sep-
se ku tjetër përpos në sport, takohen 
njerëz të prejardhjeve të ndryshme për 
aktivitete të përbashkëta ? Njerzit me 
prapavijë migrative janë në sportin e 
organizuar shumë pak të prezantuar. 
Shpeshherë klubet nuk i kanë ofertat 
per njerzit nga familet imigrante. Sh-
pesh mungojnë lokalet, personeli apo 
edhe mjetet financiare, që të mund ti 
integrojnë migrantët në bashkësine e 
jetës në klubet sportive.
Ne i mbështesim klubet sportive në 
Qarkun Siegen-Wittgestein në përpjek-
jet e tyre, të promovojnë idetë dhe 
projektet e tyre si
 Mjetet sportive, udhëheqsit 
e ushtrimeve, qiramarrjen e hallave 
sportive 
 Aksione si kurse dhe aktivitete 
të kohës së lirë
 Stërvitjen dhe specializimin e 
trajnerve

Për ta promovuar dhe mbështetur fi-
nanciarisht angazhimin e bërë në këtë 
drejtim dhe për pjesmarrjen në progra-
min  shtetror „Integrimi përmes Spor-
tit“, klubet munden të çertifikohen si 
Klube Mbështetëse „Integrimi përmes 
Sportit“. Këto klube mbështetëse anga-
zhohen vazhdimisht në çështjet e inte-
grimit, kan oferta për klube në bazë të 
nevojave, mundësi dhe oferta adekua-
te.

Klubet Mbështetëse përfitojnë mbësh-
tetje financiare prej 500-5000 Eur në 
vit. Mbështetja është e kufizuar në 5 
vite.

Klubet, të cilat kan interesa të bëhen 
Klube Mbështetëse në zonëm „Integri-
mi përmes Sportit“, duhet ti drejtohen 
zyrës së Kreissportbund Siegen-Witt-
genstein.

„INTEGRIMI PËRMES SPORTIT“




