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Το DREAM εν συντομία…
Το Σχέδιο Δράσης DREAM, «Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants»,
ήτοι «Δυναμική Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Προσαρμογής των Μεταναστών», έχει ως σκοπό
να ενδυναμώσει την πρόνοια για την ενσωμάτωση των μεταναστών, μέσω της ανταλλαγής
εμπειριών, ως προς την προτεραιότητα τομέων προσαρμογής και την διάχυση επιτυχημένων
πρωτοβουλιών ενός Ευρωπαϊκού δικτύου εμπλεκομένων φορέων

Το DREAM στοχεύει:
 να αναπτύξει και να διαδώσει μια ολοκληρωμένη βάση καλών πρακτικών σε επίπεδο Ε.Ε.
ρίχνοντας φως στους πιο σημαντικούς τομείς της πετυχημένης ενσωμάτωσης μεταναστών
 να οικοδομήσει ένα Παν-Ευρωπαϊκό δίκτυο επαγγελματιών, που αναπτύσσουν Εθνικές ή
Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση των μεταναστών και να εμπλουτίσει την
εξειδίκευσή τους.
 να βελτιώσει την ετοιμότητα των υπευθύνων και των εμπλεκομένων με την ενσωμάτωση
των μεταναστών στις Χώρες υποδοχής τους, ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες
ποικίλων πληθυσμιακών ομάδων
 να συμβάλλει στην βελτίωση των δυνατοτήτων και της εξειδίκευσης των υπευθύνων για
την ενσωμάτωση, σε Χώρες που παίζουν τον ρόλο του «ενδιάμεσου σταθμού» για άλλες
Ευρωπαϊκές Χώρες
 να υποστηρίξει τους μετανάστες προετοιμάζοντάς τους να προσαρμοστούν στην Χώρα
υποδοχής
 να διευκολύνει την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εστιάζουν στην
ενσωμάτωση μεταναστών

Οι παρακάτω εργασίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί:








Εθνικές στρατηγικές για τους μετανάστες: Κάθε Εταίρος κατέγραψε τις Εθνικές
στρατηγικές, που σχετίζονται με την ενσωμάτωση μεταναστών. Οι Εθνικές
στρατηγικές έδωσαν μια σφαιρική εικόνα των εμπλεκομένων Φορέων σε κάθε Χώρα,
της κατάστασης των μεταναστών και περιέγραψαν την πολιτική που αναπτύσσεται
σε κάθε Χώρα. Για να γίνει αυτό, επεξεργαστήκαν κοινές αρχές που αφορούν την
μετανάστευση στην Ευρώπη
Παραδείγματα Καλών Πρακτικών: Κάθε Εταίρος επεξεργάστηκε Καλές Πρακτικές
ενσωμάτωσης. Αναπτύχθηκε μια Ευρωπαϊκή βάση καλών Πρακτικών, που αφορά
όλους τους βασικούς τομείς για την επιτυχή ενσωμάτωση μεταναστών, βάσει των
Κοινών Βασικών Αρχών για την Ενσωμάτωση των Μεταναστών της Ε.Ε. (CBP)
Εθνικά Δίκτυα: Αναπτύχθηκαν Εθνικά δίκτυα των κυριοτέρων Φορέων και
εμπλεκομένων με την ενσωμάτωση των μεταναστών, ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό
επιτεύχθηκε μέσω της EUROESO. Κάθε Εταίρος κατέγραψε μια λίστα
συνεργαζόμενων Φορέων, που έχουν ρόλο πολλαπλασιαστή στο Σχέδιο Δράσης.
Εθνικά Εργαστήρια: Οι Εταίροι οργάνωσαν Εθνικά Εργαστήρια με τους
σημαντικότερους Φορείς που εμπλέκονται με την μετανάστευση

Τι ακολουθεί στο DREAM…
Η τελική συνάντηση του Σχεδίου Δράσης θα λάβει χώρα στις 14-15 Ιουνίου 2018 στο
Γκράτς της Αυστρίας, όπου θα παρουσιαστούν οι Καλές Πρακτικές που έχουν συγκεντρωθεί
και που αφορούν σημαντικούς τομείς της ενσωμάτωσης μεταναστών, καθώς και θέματα
νομικά και οικονομικά.

Εταίροι του Σχεδίου Δράσης:
BRAINPLUS (AT) – Συντονιστής
PRESSURE LINE (NL)
INAB (DE)
TRADIGENIA (ES)
KU TU (BG)

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

Για περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Δράσης, επισκεφθείτε
www.project-dream.eu.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

