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Lyhyesti

EU: iin vuonna 2015 tulleiden turvapaikanhakijoiden suuren aallon 
seurauksena monet urheiluseurat, yhdistykset ja epäviralliset ryhmät 
alkoivat tarjota urheilu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia uusille 
maahanmuuttajille.
Urheilujärjestöt joutuvat kohtaamaan uuden tilanteen, josta kokemusta 
ja parhaita toimintatapoja ei ole, ja ruohonjuuritason urheilualoitteilla 
on vähäinen yhteiskunnan tuki.
Tätä taustaa vasten Sport Inclusion Network (SPIN) suunnitteli 
hankkeen “Sport Welcomes Refugees – Vasta saapuneiden 
maahanmuuttajien sosiaalinen osallisuus urheilussa ja urheilun kautta”.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota osaamista, koulutusta ja pätevyyttä 
uusien kohderyhmien kanssa toimimiseen.
Projekti parantaa saapuvien maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta 
ja osallistumista urheilun eri tasoille koulutuksen, tietoisuuden 
lisäämisen ja urheilun sidosryhmien kautta.

Projektin oletetut tulokset 

1. Todistetietokannan rakentaminen
●●  Urheilun kouluttajien tarpeiden arviointi ottaen huomioon todelliset 

tilanteet
●●  Good Practise in Europe ja laadullisten kriteerien kehittäminen 

osallistavia urheiluprojekteja koskien

2. Urheilun kouluttajien ja seurojen koulutus ja pätevyys
●● Urheiluvalmentajien koulutusohjelma (kesäkuu 2017)
●●  Online Platform: Urheiluseurat avaavat ovia pakolaisille ja 

maahanmuuttajille

3. Respect Refugees – Kampanja ja julkisen tietoisuuden lisääminen
●●  Refugees Welcome tapahtumat Euroopan urheiluviikon aikana  

(syyskuu. 2017)
●●  Refugee Welcome tapahtumat FARE-toimintaviikkojen aikana  

(lokakuu. 2018)

4. Uusien maahanmuuttajien urheilualan aloitteiden kehittäminen
●●  Verkkokokous: “Ruohonjuuritason aloitteet kohtaavat organisoidun 

urheilun”
●●  Peruspaketit – Tuetaan maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä 

urheilualoitteita

5.  Eurooppalainen verkostoituminen ja toimintatapojen 
kehittäminen

●●  Euroopan parlamentin julkinen kokous  
(Euroopan urheilutapahtuma 2018)

●● Euroopan verkkokokous (marraskuu 2018, Lissabon)
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Euroopan komissio on rahoittautunut Sport Welcomes Refugees - ERASMUS + -ohjelmaa.  
Tämä julkaisu kuvastaa vain tekijän näkemystä ja Euroopan Unionin perusoikeusvirasto  
tai komissio eivät ole vastuussa sisällöstä tai sen käytöstä.


