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YOUTH4REGIONS MÉDIAPROGRAM

A Youth4Regions médiaprogram a regionális politikára 
szakosodott újságírók új nemzedékének kiképzését 
támogatja. Arra ösztönzi ezeket az ifjú európaiakat, hogy 
beszámoljanak az uniós finanszírozású projektekről. 

Alább olvasható a másik két cikk a fiatal újságíróknak szóló YOUTH4REGIONS 
blogverseny négy nyertes pályaműve közül. 

Fiatal menekültek befogadása 
és támogatása Flandriában 

A belgiumi Antwerpenben működő CURANT projekt fiatal, 
17 és 22 év közötti fiataloknak lehetővé teszi, hogy 
velük egykorú helyiekkel közös lakásban éljenek az 

integrációjuk megkönnyítése érdekében. Az, hogy valaki a reg-
gelijét a lakótársával együtt fogyasztja el, nem lenne meglepő 
egy antwerpeni flamand számára abban az esetben, ha nem 
tudná, hogy a lakótárs a Belgiumba évente érkező számos 
menekült egyike. 

Az EU CURANT projektje 66 partnerséget hozott létre a helyiek 
és a hazájukat elhagyni kényszerülők –ebben az esetben 17 és 
22 éves fiatalok – között. A menekültek és a helyi párjuk havonta 
250 EUR-t kapnak, és kétszemélyes lakásokban vagy 16 ember-
nek otthont adó házakban élnek. A CURANT projekt eddig 
66 menekültnek segített a körülményei javításában, és a projekt 
végére (2020) legalább 75-re szeretnék növelni ezt a számot. 

Ez a megoldás nem pusztán alvási lehetőséget kínál. A helyiek 
és a menekültek közötti kapcsolatot a társadalomba történő 
integrációra alapozzák a körülményeikre szabott tanfolyamokkal, 

Paula jelenleg a span-
yolországi Valladolid-
ban tanul újságírást. 
Rendkívül érdeklődik a 
társadalmi kérdések 
iránt, és nemzetközi 

újságírásra szeretne szakosodni. Kulturális 
érdeklődését abban éli ki, hogy recenziókat ír a 
blogjára (lavozaticedida.com).

http://lavozaticedida.com/
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 A helyiek és a menekültek közötti kapcsolatot a 
társadalomba történő integrációra alapozzák 

tanfolyamokkal, oktatással és képzéssel. 

oktatással és képzéssel, és mindegyikük kap egy új „védőangyalt” 
egy törvényes gyám személyében. Ezeket a kísérőket rendkívül 
gondosan választják ki, mielőtt egy fiatal menekülthöz rendelnék 
hozzá őket, mivel fontos, hogy a két fél között jó legyen a viszony. 

A tevékenységek közé tartozik a környéken beszélt holland nyelv 
megtanulása, az álláskeresés és a kapcsolati háló kialakítása. 
Ezek fontos építőelemek egy új élet kialakításában vagy a meg-
lévő életük jobb körülmények között történő folytatásában. A 
résztvevők egy szociális munkás segítségét is igénybe vehetik, 
támogatást kapnak többek között a függetlenné válásban, ezen-
kívül lelki támaszt nyújtanak nekik, valamint integrációs és 
munkavállalással kapcsolatos tanácsokkal látják el őket. 

A CURANT a fiatal menekültek legveszélyeztetettebb csoport-
ját támogatja. 18 éves korukig pénzügyi támogatáshoz és 
integrációs kurzusokhoz férhetnek hozzá, valamint törvényes 
gyámjuk van, a felnőttkor elérésével azonban ezeket a jutta-
tásokat elveszítik. Az erőforrások, az oktatás hiánya és a mun-
kanélküliség azzal jár, hogy egyre több fiatal lakik hátrányos 

helyzetű térségekben, és hosszú távon szociális ellátásra 
szorul. 2016-ban Antwerpenben 378 kísérő nélküli, 17 és 
22 év közötti fiatal kapott juttatásokat. Ez a szám azért ilyen 
magas, mert ez a kicsi város a Flandriába érkező menekültek 
egyharmadát fogadja. 

A CURANT projekt nem valósulhatott volna meg Antwerpen 
szociális segélyekért felelős részlegének, a lakhatásért felelős 
közigazgatási szerv, valamint az Antwerpeni Egyetem Migrá-
ciós és Interkulturális Tanulmányok Központja koordinációja 
nélkül, amely a lakásokban folyó közösségi élet hatását méri, 
és segít a menekültek szerepvállalásának erősítésében. 
További partnerek többek között a következő civil szervezetek: 
JES vzw, Vormingplus Antwerpen és Solentra, valamint az Atlas 
Inburgering en Integratie. 

A projekt teljes költségvetése 6 millió EUR, amelyből közel 5 mil-
lió EUR-t az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosított.  

Segítene ennek 
a levélnek a 

megírásában?


