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Bir derneğe üye olmak! 
 
İsveç'te dernek hayatı geniş, çeşitli ve etkindir 
Nasıl yani? İnsanları, dernek çalışmalarına ilgi duymaya ve üye olmaya 
yönlendiren nedir? Bir dernek nasıl çalışır? Bu bilgi kitapçığında bu sorulardan 
bazılarına cevap vereceğiz.  
 
Dernek ortamı - harika bir buluşma yeri! 
Dernek çalışmaları herkese açıktır. Bu, herkesin bir derneğe üye olma hakkına 
sahip olduğu anlamına gelir. Bu derneklerde önemli bulduğunuz, ilginizi çeken ve 
eğlenceli olduğunu düşündüğünüz bir şeyle uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda, 
benzer ilgi alanlarına sahip başka insanlarla tanışma imkanı bulabilirsiniz. 
 
Dernek hayatı ticari amaç gütmez 
Bu, aktif üyelerinin -hem çocuklar hem de yetişkinler- dernekte boş zamanlarında 
ücretsiz, yani gönüllü çalısması demektir. 
 
Dernek faaliyetlerinde ebeveynler önemlidir 
Çünkü çocuklar ve gençlere yönelik bir faaliyetin yaşaması için ebeveynlerin ve 
diğer yetişkinlerin bazen derneğe katkıda bulunmaları ve yardım etmeleri 
gerekiyor. Bu, bazen çocukları arabayla bir hokey maçına ya da yüzme 
yarışmasına götürmek veya çocuklarla birlikte bir orman gezisine katılmak 
olabilir. Bu tür katkılar, üyelerinin, boş zamanlarında gönüllü olarak çalıştıkları 
bir dernek için önemli bir yardımdır. 
 
Motive eden liderler ve antrenörler 
İster binicilik isterse satranç oyunu ya da kamp etkinlikleri olsun -arka planda- her 
zaman etkin bir şekilde gençlere destek sunan ve onları motive eden lider ya da 
antrenörler vardır. Onlar, zamanlarını buna adayıp sorumlu bir liderlik rolü 
üstlenirler. Ayrıca, gençler için önemli bir örnektirler. Doğal olarak antrenörler ve 
liderler derneklerimizde merkezi bir rol oynamaktadırlar! 
 
Dernekler, üyeleri sayesinde varlıklarını sürdürürler 
Üyelerin ilgisi ve faaliyet yürütmeleri derneğin gerçek kalbini oluşturur. Katılım 
ücretleri ve yıllık üyelik ücretleri bir derneğin ekonomisi için önemlidir. Bu, 
derneğin ekonomisinin ana gövdesini olusturur. Bazen dernekler belediye ve diğer 
kurumlardan da destek alabilmektedirler. Para, başka şeylerin yanı sıra, bina 
kiralamak ve teçhizat için gereklidir.  
 
Üyeler katılım sağlayarak karar sahibi olurlar 
Ticari amaç gütmeyen dernekler demokratik olarak yapılandırılmışlardır. Bu, bir 
üye olarak katılım sağlamak, tartışmalara katılmak ve faaliyetler hakkında karar 
vermek demektir. Dernekler, yılda bir kez üyelerin faaliyetler ve finansman 
konusunda karar almaları için kongresini yapar. Ayrıca, derneğin yönetim 
kurulunda yer alacak olan üyeler seçilir. Yönetim kurulundaki kişiler, bir sonraki 
yıllık toplantıya kadar derneğin süre gelen faaliyetlerinden sorumludur. Yönetim 
kurulu, derneğin faaliyetlerinde tüzüğe uymasını da sağlar. Tüzük, derneğin 
faaliyetlerine ilişkin yazılı kurallardır ve denilebilir ki derneğin yasasıdır. 
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İsveç, ticari amaç gütmeyen dernekler konusunda zengin bir seçeneğe 
sahiptir 
İsveç'teki bazı dernekler yüz yılı aşkın bir süre öncesinde, diğerleri de çok daha 
sonraları kuruldu. Sporda, akla gelebilecek çoğu idman dallarında geniş bir dernek 
yelpazesi vardır. Tiyatro, müzik ve dansla ilgilenen birçok kültürel derneğin yanı 
sıra açık hava faaliyetleri yürüten dernekler, dini dernekler ile insan hakları, çocuk 
hakları ve çevre sorunlarıyla ilgilenen dernekler de bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 


