
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Sporttal segítik a társadalmi integrációt 
BeFitIn: elindult a Magyarországon élő külföldiek beilleszkedését segítő program 

 
A sporton keresztül segíti a Magyarországon élő külföldiek beilleszkedését és a velük 
kapcsolatos előítéletek leküzdését a BeFitIn nevű program.  Az egyedi kezdeményezés a 
Svájci‐Magyar Együttműködési Program – Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap ‐ 
támogatásával valósul meg, alapját kipróbált svájci módszertan adja.  
 
A BeFitIn projekt célja, hogy a csapatsportokba való bevonáson keresztül, egy új és 
fenntartható módszert alakítson ki a hazánkban élő külföldiek beilleszkedésének 
elősegítésére. A sportszervezetek és klubok bevonásával megvalósuló program célja, hogy 
eredményesen integrálja a sportközösségi tevékenységekbe, ezáltal a magyar nyelvi és 
kulturális környezetbe a magyarországi migránsokat. 
  
A programhoz csatlakozó sportszervezetek képzéseken sajátíthatják el az integráció 
segítéséhez szükséges ismereteket, illetve a módszertani felkészítést követően lehetőséget 
kapnak arra is, hogy a projektgazda által előkészített környezetben kerüljön sor az érdeklődő 
külföldiekkel való első találkozására. 
  
A projekt megvalósításáért felelős Szubjektív Értékek Alapítvány kuratóriumának elnöke 
Lőrincz Marcell elmondta, hogy a hazánkban élő külföldiek, többnyire aktív korú, motivált 
emberek, akik kifejezetten nyitottak a fogadó ország részéről történő közösségi 
kezdeményezésekre. „Az előítéletmentes gondolkodás kialakulásának fontos rítusa, amikor 
egy bevándorló helyi közösség részévé válik. A csapatmunka, a játék, a közös cél érdekében 
való együttes erőfeszítés és a megérdemelt siker élménye lerombolja az előítéleteket, és 
közel hozza egymáshoz a feleket.” – hangsúlyozta a szakértő. 
 
A program a sportegyesületeken és klubokon keresztül elsősorban az amatőröket célozza 
meg. Az első képzésen tucatnyi sportklub vett részt, ahol a résztvevők száma alapján a 
legnépszerűbbnek a futball bizonyult, de néhány különleges sportág, mint a curling vagy a 
lábtoll labda is képviseltette magát. 
 
A BeFitIn debütál a május 23‐24‐én megrendezésre kerülő Nagy Sportágválasztón, ahol a 
bevándorlók lehetőséget kapnak a résztvevő sportszervezetek által képviselt különböző 
sporttevékenységek aktív kipróbálására. 



 

 

 
A program az Utópia Civil Egyesület, a Szubjektív Értékek Alapítvány és a svájci Swiss 
Academy for Development együttműködésében valósul meg. 
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