
Az újonnan érkező migránsok társadalomba 
való beilleszkedésének segtése a sporton 

keresztül.

Partnereink
VIDC-Fair Play (Ausztria) | Ír Futballszövetség (FAI) | Portugál játékosok 
Szakszervezete | Camino (Németország) | UISP (Olaszország) | Liikkukaa 
(Finnország) | Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület (Magyarország) | 
Faros (Görögország)

Keressen fel minket!
Ha érdeklődni szeretne a tevékenységeinkről, és a SPIN hálózatról, 
látogasson el a www.sportinclusion.net weboldalra, vagy lépjen 
kapcsolatba csapatunk egy tagjával   
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Összefoglaló

A menekültek EU-ba való érkezését követően 2015-ben több sportklub, 
egyesület és kötetlen csoportok elkezdtek sportolási és szabadidős 
tevékenységeket biztosítani az újonnan érkezett menekülteknek. A 
sportszervezetek egy új helyzettel találják szemben magukat, ahol a 
tapasztalat és a lehetőségek hiánya a tősgyökeres sportegyesületek 
gyenge támogatottságával párosul.

Ezen visszaesés ellen a SPIN a „Köszöntsük Sporttal a Menekülteket” 
projektjével lép fel, mellyel az érkező menekülteket a sporton keresz-
tül próbáljuk bevenni a társadalomba. A projekt célja, hogy megfelelő 
tudást, képzést és képzettséget biztosítson ahhoz, hogy megfelelően 
kezelhessük az egyes célcsoportokat. Ezzel könnyíthetjük az újonnan 
érkező menekültek társadalomba való beilleszkedését különböző szin-
tű sporttevékenységeken keresztül, edzéssel, a társadalmi tudatosság 
javításával, és a sportrészvényesek kapacitásának bővítésével.

Főbb tevékenységeink

1. Alaptanulmány készítése:
●● A sportoktatók igényeinek összesítése
●● Megfelelő tevékenységek és minőség biztosítása

2. A sportoktatók és sportklubok képzése:
●● Sportedzők képzési programja (2017 június)
●●  Online felület: Nyitott ajtós sportklubok a menekültek és  

migránsok számára

3.  Tiszteljük meg a menekülteket – A társadalom tudatosságát  
építő kampány

●●  Üdv Nektek Menekültek Rendezvénysorozat az Európai Sporthéten 
(2017 szeptember)

●●  Üdv Nektek Menekültek Rendezvénysorozat a FARE hetekben  
(2018 október)

4.  A sportkezdeményezések kapacitásának növelése az újonnan 
érkezett migránsokkal

●●  Társasági Összejövetel: „a tősgyökeres kezdeményezések találkozása  
a szervezett sporttal”

●●  Alapcsomagok – Támogatást nyújtunk a migránsokkal dolgozó 
kezdeményezéseknek

5. Európai Hálózat és Irányvonal fejlesztés
●●  Nyílt összejövetel az Európai Parlamentben a 2018-as Európai 

Sporthéten
●● Európai Hálózati Konferencia (2018 November, Liszabon)
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A Köszöntsük Sporttal a Menekülteket projektet részben az European Commission finanszírozza 
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