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DREAM v krátkosti… 

Projekt "DREAM: Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants" (Dynamická 
podpora pro evropskou adaptaci migrantů) má za cíl posílit integraci migrantů prostřednictvím 
výměny zkušeností v prioritních oblastech integrace a šířit výsledky úspěšných iniciativ 
prostřednictvím sítě zúčastněných stran v celé EU. 

 

 
 

DREAM má za cíl: 

 rozvíjet a rozšiřovat komplexní databázi osvědčených postupů na úrovni EU, 

        zaměřenou na všechny klíčové oblasti pro úspěšnou integraci migrantů  

 vytvořit celoevropskou síť profesionálů rozvíjejících národní a evropské iniciativy 
pro integraci migrantů a obohacení jejich znalostí 

 zlepšit připravenost klíčových aktérů a zprostředkovatelů integrace přistěhovalců 
do hostitelských komunit, aby vyhovovaly potřebám různých populací  

 přispět ke zlepšení kapacity a odborných znalostí orgánů odpovědných za integraci 
v zemích, které hrají roli "tranzitních kanálů" do jiných zemí  

 podporovat migranty a jejich připravenost k přizpůsobení se v hostitelské 
společnosti 

 zvýšit potenciál využití vzdělávacích projektů zaměřených na integraci migrantů 
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Již jsou splněny následující úkoly projektu: 

- Národní strategie pro migranty: každý partner vypracoval k integraci národní strategie ve své 
zemi. Národní strategie poskytly přehled o institucionálních systémech v každé zemi, situaci 
migrantů a popisovaly politická opatření a rozvoj v každé zúčastněné zemi. Za tímto účelem byly 
vypracovány společné zásady týkající se migrace v EU. 

- Příklady osvědčených postupů: každý partner vypracoval osvědčené postupy integračních 
opatření. Byla vytvořena databáze osvědčených postupů na úrovni EU, která se zabývá všemi 
klíčovými oblastmi pro úspěšnou integraci migrantů na základě společných základních zásad pro 
politiku integrace přistěhovalců v Evropské unii (CBP). 

- Národní síť: národní sítě klíčových zúčastněných stran a zprostředkovatelů integrace migrantů 
v zúčastněných zemích a na úrovni EU prostřednictvím systému EURORESO. Každý partner 
vypracoval seznam přidružených partnerů, kteří mají většinou vícenásobnou funkci v projektu. 

- Národní semináře: Partneři zorganizovali národní semináře  s klíčovými zainteresovanými 
subjekty a zprostředkovateli migrantů .  

 
 

Co následuje v DREAM… 
Závěrečné zasedání projektu se uskuteční ve dnech 14.-15. června 2018 v Grazu v Rakousku, kde na 
závěrečné konferenci představíme shromážděné osvědčené postupy týkající se klíčových 
integračních oblastí "proces legalizace" a "ekonomický proces". 
 

Projektoví partneři: 

BRAINPLUS (AT) – koordinátor 
PRESSURE LINE (NL) 
INAB (DE) 
TRADIGENIA (ES) 
KU TU (BG) 

BALLYBEEN (UK) 
AKLUB (CZ) 
CFIQ (IT) 
DIAN (GR) 
EURORESO 

 

Pro více informací o projektu, prosím navštivte: www.project-dream.eu 
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