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A növekedés, foglalkoztatás és kohézió     városai

Egy városi park létrehozása

Összköltség: 9 343 413 EUR
EU-s hozzájárulás: 2 472 721 EUR

„A Le Havre-i URBAN II program irányadó projektje a vá-
ros és a kikötő közötti városi park kialakítása. A Saint-Nico-
las-negyed lakosai számára létrehozandó kikapcsolódási és 
sétálóövezetről, valamint e lakótelep városközponttal való 
összekötéséről és a róla alkotott kép megváltoztatásáról van 
szó, hogy újabb lakosokat és befektetőket lehessen odacsa-
logatni. A park kialakítása a kiváló helyszíni adottságokon 
alapul: a tengeröblök és a kikötői tevékenységek jelenléte, a 
tenger és a városközpont közelsége… Sajátos esti megvilágí-
tással emelik majd ki a helyszín és főleg az öblök szépségét. 
A park közepéig érő híd megépítése megszünteti a Saint-
Nicolas-negyed elszigeteltségét, és közösségi – azaz közös-
ségeket összekötő – szerepet ad majd az övezetnek.”

Ouahid Dorbane, Le Havre déli negyedei fejlesztésének 
általános képviselője
Ouahid.Dorbane@ville-lehavre.fr 

LE HAVRE (FRANCIAORSZÁG)

A fogyatékkal élő fi atalok beillesztése 

Összköltség: 342 575 EUR
EU-s hozzájárulás: 169 938 EUR

„A »Just CHIL« (Just Children Helping Inclusion by Listening/
A gyerekek beilleszkedésének segítése meghallgatás révén) 
beilleszkedési program innovatív válasz azon fogyatékkal élő 
fi atalok számára, akiknek tanulási és viselkedési nehézségeik 
vannak. Egy helyi tanulmány bebizonyította, hogy ennél a 
csoportnál a legnagyobb az iskolai kitaszítottság és az aszoci-
ális, néha erőszakos viselkedésnek a veszélye, mivel az ő szük-
ségleteik sokkal komplexebbek voltak, semhogy azokat az 
egyetlen, a megszokott iskolai rendszer fi gyelembe vehette 
volna. A projekt a legnehezebb eseteknek tartott fi atalokkal 
foglalkozik. E program az egyénre és a társaira összpontosuló 
oktatási megközelítést alkalmaz, hogy a fi atalban kialakulja-
nak azok a képességek, amelyekkel felismerheti saját viselke-
dését, és változtathat azon. A tanfolyam haragkezelést, tár-
gyalókészséget, konfl iktusoldást és polgárjogot tartalmaz – 
megannyi olyan képesség, amelyet a résztvevők a minden-
napjaikban felhasználnak majd. A projektnek számottevő 
hatása volt: a képzést befejező 60 fi atal eddig jelentős viselke-
désbeli, iskolába járási és munkakeresési javulást mutatott. 
Egy fi atal nő megkapta a közösség érdekében végzett munkát 
jutalmazó Diana hercegnő emlékdíjat, négy fi atal csatlakozott 
az URBAN program irányítását biztosító csoporthoz, mások 
pedig különböző egyesületekben aktívak.”

Steve Morris, a South Bristol URBAN II program igazgatója
s_morris@bristol-city.gov.uk 
www.southbristolurban2.co.uk

BRISTOL (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

Épületrestaurátori képzés

Összköltség: 202 057 EUR
EU-s hozzájárulás: 101 028 EUR

„E projekt elsősorban a hátrányos helyzetű emberek – el-
sősorban férfi ak – közötti szociális kapcsolatok újraterem-
tését, másodsorban pedig az építőipar és felújítás külön-
féle szakágait (kőművesség, álmennyezet-készítés, szoba-
festés, villanyszerelés…) felölelő képzés sikeres befejezését 
igazoló bizonyítvány átnyújtását célozza. E bizonyítvány-
nak köszönhetően az illetők munkát találhatnak az építő-
iparban, vagy egyéb továbbképzésekre lehet irányítani 
őket. Célkitűzésünk 60 személy 820 órán át tartó képzése. 
Munkahelyteremtés szempontjából elmondható, hogy 
30-an lesznek azok, akik azonnal munkába állnak. Ugyan-
akkor annak a lehetőségnek a megteremtéséről is szó van, 
hogy a tanulók hozzájárulhassanak a helyi építészeti 
örökség helyrehozatalához. E képzések már most sokat 
tettek két lakótelepi lakás és egy épület felújításáért.”

Philippe Lhomme és Laurent Warnon, Az URBAN műszaki 
segítségnyújtási sejtje, Sambreville községi adminisztrációja
urban@commune.sambreville.be

SAMBREVILLE (BELGIUM)

Amikor a lakosok felújítják a 
környezetüket 

Összköltség: 505 437 EUR
EU-s hozzájárulás: 233 120 EUR

„A dublini Ballyfermot lakótelepen számos olyan rendezet-
len terület van, amelyek valóságos senkiföldjei, és a város 
szégyenfoltjai. 2002-ben egy olyan URBAN-projekt indult, 
mely arra bátorítja az ott lakókat, hogy saját kezükbe vegyék 
ezen övezetek rehabilitációját. A pénzügyi támogatás kiosz-
tása több feltétel betartásától függött: olyan fenntartható 
projekteket kellett ajánlani, amelyeket a lakótelepek lakosai-
val való párbeszéd után dolgoztak ki, önkéntességen, vala-
mint a környezet feljavításán és védelmén alapulnak. Követ-
kezésképp, az összes projektet a helyi lakosság dolgozta ki, 
léptette életbe és tartja fenn. Jelenleg folyamatban van egy 
független kiértékelés, de már most megállapítható, hogy a 
program növelte a lakótelephez való tartozás büszke érzését, 
és hozzájárult a lakók helyi célok megvalósításáért történő 
mozgósításához. A szomszédok között nagyon pozítív kap-
csolatok alakultak ki, csökkentek a vandál cselekedetek, és az 
ott lakók szívükhöz közelebb állónak érzik lakóhelyüket.” 

Caitriona Ryan, a ballyfermoti URBAN-program igazgatója 
Caitriona@urbanbl.ie 
www.urbanbl.ie

DUBLIN (ÍRORSZÁG)


