BAKIR ANWAR NASSAR
ÍRAK/PALESTÍNU
KNATTSPYRNA – ÍA

Fótboltinn er næstum eins og
annar heimur fyrir mér, önnur
trúarbrögð. Þegar ég fór að æfa
knattspyrnu þá náði ég betri
tökum á íslensku. Þar eignaðist
ég líka vini fyrir lífstíð. Það gerði mér
auðveldara að aðlagast samfélaginu.
Án fótboltans væri ég ekki sama
manneskjan og ég er í dag.

FJOLLA SHALA

MACIEJ BAGINSKI

KNATTSPYRNA - BREIÐABLIK

KÖRFUBOLTI – NJARÐVÍK

PÓLLANDI

KÓSÓVÓ / ALBANÍU

Þegar ég fór að taka þátt í
íþróttum þá varð auðveldara fyrir
mig að læra íslensku. Ég lærði mjög
mikið af hinum krökkunum sem
ég æfði með. Ég hef kynnst fullt af
frábæru fólki og eignast marga
nýja vini. Íþróttir hafa hjálpað
mér að verða hluti af
samfélaginu á Íslandi.

Íþróttir gerðu mig að þeirri
manneskju sem ég er í dag. Þær
hjálpuðu mér að vera á réttu
brautinni í lífinu. Í gegnum
íþróttir hef ég fengið að
ferðast til margra landa og
kynnast frábæru fólki. Íþróttaliðið
mitt er eins og fjölskyldan mín.

STIVEN T. VALENCIA
KÓLUMBÍU

HANDBOLTI - VALUR
Þátttaka í íþróttum hefur
breytt mér í heilbrigðari
einstakling og hjálpað mér
að auka sjálfstraust mitt.

Hvað hefur
þátttaka í
íþróttum gert
fyrir þig?

ARON HUYNH
VÍETNAM
KARATE - ÍR

Íþróttir hafa gert mér kleift
að láta drauma mína rætast.
Ef lífið er erfitt þá er alltaf hægt að
leita í íþróttina. Þar er stuðningur og
leiðin að hamingjunni.

SAMAR E ZAHIDA
PAKISTAN

TAEKWONDO - ÁRMANN
Þegar ég var níu ára skráðu
foreldrar mínir mig í Taekwondo.
Á fyrstu æfingunni varð ég ástfangin
af íþróttinni og hef aldrei litið
til baka. Ég hef upplifað svo margt
nýtt í gegnum íþróttir, lært að
skipuleggja mig, ferðast til annarra
landa, unnið litla og stóra sigra og
kynnst yndislegu fólki.

IVANA JORDANOVA

MINELA CRNAC

KÖRFUBOLTI - HSV

KNATTSPYRNA – SNÆFELL

Körfuboltinn gefur mér markmið
í lífinu. Ég er glaðari en áður,
hef eignast nýja vini og fengið
tækifæri til að ferðast. Svo gengur
mér betur í skólanum eftir að ég
byrjaði að æfa íþróttir.

Íþróttir eru svo miklu meira en það
að mæta á æfingar. Eftir að ég fór að
æfa fótbolta eignaðist ég fleiri vini en
áður og ég hef alltaf eitthvað að gera.
Besta ákvörðunin sem ég hef tekið í
lífinu er að æfa íþróttir. Ég mæli með
því að þú prófir það!

BÚLGARÍU

BOSNÍU

VUK OSKAR DIMITRIJEVIC
SERBÍU

KNATTSPYRNA - LEIKNIR
Ég hef lært margt nýtt í gegnum
íþróttir. Þær hafa eflt mig og bætt
og ég hef eignast góða vini. Það
skemmtilegasta sem ég geri er að
fara á fótboltaæfingu með
félögum mínum.

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

