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Πρόγραμμα

Μετά την είσοδο των προσφύγων στην ΕΕ το 2015, πολλά αθλητικά 
σωματεία, ενώσεις και άλλες ομάδες άρχισαν να παρέχουν αθλητικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στους νεοαφιχθέντες μετανάστες. 
Οι αθλητικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν μία πρωτόγνωρη κατάσταση 
από την οποία λείπει η εμπειρία και οι βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, οι 
πρωτοπόρες πρωτοβουλίες στον χώρο του αθλητισμού παρουσιάζουν 
μειωμένη υποστήριξη.

Παρά τις δυσκολίες, το Δίκτυο Αθλητικής Ένταξης (Sport Inclusion 
Network - SPIN) σχεδίασε το πρόγραμμα “Sport Welcomes Refugees – 
Κοινωνική ένταξη των νεοαφιχθέντων μεταναστών μέσω του αθλητισμού”. 
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, κατάρτισης και 
δεξιοτήτων στην συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Αυτό, θα ενισχύσει την 
κοινωνική ένταξη και την συμμετοχή των νεοαφιχθέντων μεταναστών σε 
διάφορα είδη αθλητισμού μέσω της κατάρτισης, της ευαισθητοποίησης και 
της δημιουργίας ικανοτήτων σε όσους ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό.

Βήματα

1. Δημιουργία βάσης Στοιχείων
●● Αξιολόγηση των αναγκών σε προπονητές
●●  Καλές πρακτικές στην Ευρώπη και δημιουργία ποιοτικών κριτηρίων 

για προγράμματα που αφορούν την άθληση

2. Εκπαίδευση και Προσόντα Προπονητών και Συλλόγων Αθλητισμού
●● Πρόγραμμα εκπαίδευσης προπονητών (Ιούνιος 2017)
●●  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα: Οι αθλητικοί σύλλογοι ανοίγουν τις πόρτες 

τους σε πρόσφυγες και μετανάστες

3.  Σεβασμός προς τους Πρόσφυγες – Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης 
του Κοινού

●●  Εκδηλώσεις Υποδοχής Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Αθλητισμού (Σεπτέμβριος 2017)

●●  Εκδηλώσεις Υποδοχής Προσφύγων στις Εβδομάδες FARE Action 
(Οκτώβριος 2018)

4.  Ανάπτυξη Αθλητικών Πρωτοβουλιών για τους νεοαφιχθέντες 
Μετανάστες 

●●  Συνάντηση Δικτύου: “Grassroots Initiatives meet the organised Sport”
●●  Βασικά Πακέτα – Παρέχοντας υποστήριξη σε αθλητικές πρωτοβουλίες 

που δουλεύουν με μετανάστες

5. Ευρωπαϊκή Δικτύωση και Ανάπτυξη Πολιτικής
●●  Δημόσια Συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ευρωπαϊκή 

Βδομάδα Αθλητισμού 2018)
●● Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δικτύωσης (Νοέμβριος 2018, Λισαβώνα)
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Το πρόγραμμα “Sport Welcomes Refugees” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
πλαίσιο του ERASMUS+ Sport Programme. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη 
του συντάκτη. Ο Οργανισμός και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που εμπεριέχονται.


