
 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

A projekt keretében egy csokornyi különböző tevékenység kerül megvalósításra abból a célból, 
hogy garantáljuk, a DIALECT akcióterve megfelel célkitűzéseinek és az elvárt eredményeknek, és 
eképpen a megcélzott közönség és a tágabb értelemben vett társadalom profitál e folyamatból. 

Kulcstevékenységek: 

• A politika és a futball kölcsönhatásának, metszetének kivizsgálása az összes résztvevő 
országban, a kamaszok bevonódására valamint a rasszizmust terjesztő szélsőséges / populista 
politikai pártok szerepére koncentrálva (fókuszcsoportok és interjúk segítségével). 

• Elsődleges adatok szerzése abból a célból, hogy a 4 résztvevő országban megmérjük a 
társadalmi kohézió és tolerancia létező szintjeit közösségi szinten, elemezve a társadalmi 
polarizáció jelenségének gyökerénél lévő okokat, valamint annak hatását és megnyilvánulásait. 
A Football3 módszertani eszközkészletek felülvizsgálata, valamint olyan kulcskomponensek 
azonosítása, melyek a projekt részeként felhasználhatók. 

• Edzők kiválasztása civil társadalmi szervezetek, helyi és közhatóságok és sportegyesületek 
köréből. hogy edzőkként és mediátorokként tevékenykedhessenek. Úttörő szerepű focisták 
azonosítása, valamint migráns közösségekkel és szervezetekkel való networking közösségi 
szinten. 

• Egy jól megalapozott és holisztikus közösség-építő akcióterv készítése, mely a létező 
valóságon alapul és mikro-megközelítést alkalmaz, valamint a kamaszokat, szüleiket és a 
kulcsfontosságú helyi stakeholdereket célozza meg. A cél az lesz, hogy az intoleranciát 
megelőzzük, és felvegyük vele a harcot – az idegengyűlöletre koncentrálva – valamint 
létrehozzuk a változás ágenseinek hálózatát, akik az ilyen akciók megvalósulását elősegítik a 
futball segítségével.  

• Kamaszcsapatok létrehozása Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, és 
Szerbiában, valamint bemutató mérkőzések szervezése szülők részére, és Football3 tornák 
szervezése helyi és EU szinten. Közösségépítő futball játszása, valamint a megértés 
gyújtópontjainak létrehozása, melyek a „Futball mindenkié: tegyük a szélsőséges diskurzusokat 
tárgytalanná!” üzenetét terjesztik.  

• Hatásértékelés-gyakorlat és egy helyi hatóságok, civil társadalmi szervezetek és 
sportegyesületek közti EU egyetértési nyilatkozat megfogalmazása, valamint egy kézikönyv 
kifejlesztése.  

Várt eredmények: 

• A kamaszok és a fiatalság felvértezése és megerősítése olyan informált döntéshozó és 
konfliktuskezelő készségekkel, melyek kritikusak az idegengyűlölethez vezető irracionális 
érvelésekkel és sztereotipikus gondolkodással való megküzdésben. A közösséget magunknak 
érző attitűd kifejlesztése, párhuzamosan az intoleráns nézetek futball segítségével történő 
destabilizációjával.  



 

 

• A helyi, kulcsfontosságú stakeholderek (civil társadalmi szervezetek és köztisztviselők) 
kapacitásainak fejlesztése az intolerancia megelőzése valamint az azzal való megküzdés 
érdekében, mindeközben pedig hálózatuk kiépítése, hogy figyelemmel kísérhessék a társadalmi 
kohézió alakulását, valamint befolyásolhassák is azt.  

• A változás hatni képes ágenseinek az életre hívása a civil társadalmi szervezetekben (beleértve 
az ifjúsági egyesületeket), a sportegyesületekben, és a helyi hatóságok körében, akik mind 
differenciált kapacitásokkal és készségekkel vannak ellátva, hogy a futball segítségével 
megelőzzék az intolerancia terjedését, valamint megküzdjenek azzal az idegengyűlöletre 
koncentrálva.  

• Az intolerancia közösségi szinten történő megelőzése közös felfogásának elősegítése az összes 
érintett stakeholder körében, a helyi tolerancia-hálózatok építésével párhuzamosan.  

• Az etnikumok közötti kölcsönhatások elősegítése, avégből, hogy a migráns és nem-migráns 
kamaszok, szüleik és ezáltal közösségek között bizalmi kapcsolatokat lehessen építeni.  

• Megküzdés az etnikai polarizációval, mint a rasszizmus és idegengyűlölet fő okával, elősegítve 
az etnikumok közötti közösségépítést.  

 

 


