Zostań członkiem!
W Szwecji jest wiele stowarzyszeń, są one zróżnicowane i aktywne
Dlaczego tak jest? Czym się ludzie kierują zapisując się do stowarzyszeń i angażując się
w ich prace. Jak działa stowarzyszenie?
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszej broszurze.

Stowarzyszenie - jest świetnym miejscem spotkań!
Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Każdy ma prawo do uczestniczenia w jego
pracach. Ty też możesz zaangażować się w coś, co według Ciebie jest ważne,
interesujące i wesołe. Jednocześnie masz okazję poznać wiele osób o podobnych
zainteresowaniach.

Stowarzyszenie ma charakter ideowy
Aktywni członkowie – zarówno dzieci jak i dorośli – pracują w stowarzyszeniu w
czasie wolnym od zajęć za darmo, tzn. bezinteresownie.

Rodzice wnoszą istotny wkład w działalność stowarzyszenia
Aby stowarzyszenie mogło sprawnie funkcjonować z korzyścią dla dzieci i młodzieży,
ważna jest pomoc rodziców i innych dorosłych. W grę wchodzi najczęściej pomoc w
przewiezieniu dzieci na mecz hokeja lub na zawody pływackie, bądź w zorganizowaniu
wycieczki do lasu. Bezinteresowna pomoc członków, udzielana w ich czasie
prywatnym , jest podstawą funkcjonowania stowarzyszenia.

Umotywowani wychowawcy i trenerzy służą pomocą
Czy tu chodzi o jazdę konną, czy o partię szachów, czy też o zorganizowanie obozu –
zawsze dostępni są wychowawcy i trenerzy, którzy chętnie śpieszą z pomocą.
Poświęcają oni swój czas i biorą na siebie poważne zadania wychowawcze - są wzorem
dla młodych. Jest rzeczą oczywistą, że trenerzy i wychowawcy pełnią ważną rolę w
naszych organizacjach!

Stowarzyszenie istnieje dzięki swym członkom
Zaangażowanie członków, ich praca dla stowarzyszenia jak również opłaty za udział w
impezach i roczne opłaty członkowskie, będące głównymi źródłami dochodów, to
główne filary ekonomii organizacji. Niekiedy stowarzyszeniu przyznawane jest
wsparcie finansowe od urzędu powiatowego lub innych instytucji. Pieniądze są
wykorzystywane do opłacenia czynszu, na zakup urządzeń i wyposażenia.

Członkowie decydują
Działalność stowarzyszeń ideowych jest oparta na zasadach demokratycznych.
Oznacza to, że Ty jako członek możesz brać udział w dyskusjach i decyzjach o pracach
stowarzyszenia. Raz na rok zwoływane jest walne zebranie członków, na którym
postanawia się o zadaniach i ekonomii organizacji. Na zebraniu wybierany jest również
zarząd. Jego kadencja trwa do następnego walnego zebrania. Do zadań zarządu należą
m.in. decyzje w sprawach bieżących oraz sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem

statutu. Statut jest zbiorem przepisów określających zakres i sposób działania
stowarzyszenia. Można powiedzieć, że jest to prawo obowiązujące członków
stowarzyszenia.

W Malmö jest wiele różnych stowarzyszeń ideowych
Niektóre stowarzyszenia w Malmö stworzono przed stu laty, inne powstały dużo
później. Najwięcej jest ich w sporcie, prowadzą one działalność we wszystkich
możliwych dyscyplinach. W Malmö jest również wiele organizacji działających w
dziedzinie kultury -w zakresie teatru, muzyki i tańca. Ponadto są też stowarzyszenia
zajmujące się sprawami rekreacji, religii oraz stowarzyszenia pracujące na rzecz praw
człowieka, praw dziecka i ochrony środowiska.

