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A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  
3 472 892 EUR

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
2 778 313 EUR

PROJEKTEK

EGYÜTTÉLÉS ÉS KÖZÖS 
TANULÁS 

Utrecht városa innovatív és inkluzív megközelítést 
alkalmaz a menedékkérők integrációjának első 
perctől történő megkönnyítése érdekében. Az 
ERFA által finanszírozott innovatív városfejlesz-
tési tevékenység keretében létrehozott U-RLP pro-
jektben részt vevő helyiek és a menekültek együtt 
élnek, közösen tanulnak és dolgoznak.

A nyugat-hollandiai Utrecht U-RLP projektje egy mene-
kültközpont mellett található, hogy megkönnyítse és 
ösztönözze a helyi fiatalok és menekültek közötti értel-

mes találkozásokat. Mindannyian használhatják a közösségi 
tereket, és élvezhetik a személyes és szakmai fejlődési prog-
ramok előnyeit, többek között a nemzetközi vállalkozói kész-
ségről szóló tanfolyamokat, a nyelvtanfolyamokat és egyéb 
társadalmi tevékenységeket.

Az eredeti U-RLP projektet 2016-ban hozták létre, válaszul 
az Overvecht kerület által egy ideiglenes befogadóállomás 
kapcsán megfogalmazott aggályokra. A kerületben rendkívül 
megnőtt az alacsony bevétellel rendelkező lakáskeresők 
száma. Az U-RLP ideiglenes lakhatási lehetőséget biztosított 
a helyi fiataloknak, valamint megkönnyítette a menekültek 
integrációját is azzal, hogy a kölcsönös megértést célzó, 
értelmes találkozásokat teremtett. 

Ezt az egyedi megközelítést helyben és nemzet(köz)i szinten 
„Plan Einstein” (Einstein-terv) néven ismerik, mert az épület 
az Einsteindreef utcában található Overvecht kerületben. A 
projekt elején, 2016 novemberében holland fiatalok költöz-
tek be az épületbe, míg a menekültek 2017 első felében 
érkeztek, miközben az állami befogadó intézményeket 
véglegesítették. 

2018 novemberében az ideiglenes befogadóállomás bezárt. 
2019 januárja óta a levont tanulságok alapján fejlesztik ki a 
hosszú távon itt élő menedékkérők számára létrehozott Plan 
Einstein Haydn központot. 

Közösségteremtés

A Plan Einstein U-RLP projekt koncepciója és elképzelése 
a „bevonás az első naptól kezdve” alapelvet követi, lehetősé-
geket teremtve az emberek számára, hogy már az elején ismer-
kedhessenek egymással. A helyi fiatalok és a menekültek 
számára hasznos az egyéni tanácsadás, illetve szakmai fejlődési 
rendezvényekre és tanfolyamokra látogathatnak el.

A projekt sikerének középpontjában a közösségteremtés állt. 
2017 szeptemberében nyílt napot szerveztek, amelyen 600 fő 
vett részt. A kezdeményezésből spontán szociális kezdeménye-
zések jöttek létre, mint például a „Radio Einstein” közösségi 
rádióállomás. A lakók vállalkozásokat indítottak, önkéntes munkát 
végeznek a városban, vagy folytatják a tanulmányaikat.

A projekt illusztrálja Utrecht szélesebb körű megközelítését a 
menekültek integrációja tekintetében, amelynek keretében az 
önkéntesek és a szakemberek együttműködnek az érdekelt 
felekkel történő konzultáció révén. 

A holland kormány jelenleg gondolkodik azon, hogy az U-RLP 
integrációs modellt minden holland befogadó intézményben 
alkalmazza. A projektet más önkormányzatok képviselőinek is 
bemutatták az EUROCITIES Szociális Ügyek Fórumán 2018 
márciusában, példaként a társadalmi kohézió kialakítására.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://plan-einstein.nl/

http://plan-einstein.nl/

