Editie 2, april 2018

www.project-dream.eu

DREAM in het kort…
Het project DREAM (Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants) heeft als
doelstelling het integratieproces te verbeteren door lessen te trekken uit ervaringen die zijn
opgedaan bij belangrijke opvanggebieden voor migranten. Dit wordt gedaan door succesvolle
initiatieven te promoten en een EU-netwerk van belanghebbenden te creëren.

DREAM doelstelling:
 Een uitgebreide database met succesvolle en effectieve praktijkvoorbeelden aangaande
integratievraagstukken ontwikkelen en verspreiden op EU-niveau.
 Een Europees netwerk van professionals opbouwen om kennis en kunde mee uit te wisselen
 Sleutelfiguren en andere faciliterende partijen beter voorbereiden op de behoeften van
verschillende groepen mensen
 Een bijdrage leveren aan de verbetering van het expertiseniveau van de autoriteiten behept
met de doorverwijzing van migranten binnen de EU.
 Migranten ondersteunen en voorbereiden op hun nieuwe leven in een gastland
 Het uitwisselen van ervaringen binnen de EU bevorderen en de verspreiding van reeds
bestaande projecten aangaande integratie verbeteren.

De volgende taken zijn al bereikt:
 Beschrijving van nationale strategieën voor migranten: elke partner heeft de nationale
strategieën uitgewerkt voor elk land. De nationale strategieën geven een overzicht van het
institutionele systeem in elk land, de migrantensituatie en een beschrijving van
beleidsmaatregelen en ontwikkelingen in elk deelnemend land. Om dat te doen zijn beginselen
voor EU-migratie in aanmerking genomen.
 Selectie van beste praktijk voorbeelden: elke partner heeft de beste praktijk voorbeelden
voor integratie uitgewerkt. Er is een database van goede praktijken op EU-niveau ontwikkeld
die alle belangrijke gebieden voor een succesvolle integratie van migranten behandelt op basis
van de gemeenschappelijke basisbeginselen voor het integratiebeleid voor immigranten in de
Europese Unie (CBP).
 Nationaal netwerk: nationale netwerken van belangrijke belanghebbenden en stakeholders
voor integratie van migranten in de deelnemende landen en op EU-niveau via EURORESO. Elke
partner heeft een lijst met geassocieerde partners uitgewerkt die meestal een multiplierfunctie in het project hebben.
 Nationale workshops: de partners organiseerden nationale workshops voor sleutelfiguren en
begeleiders van migranten.

Wat biedt de toekomst van DREAM ...
De laatste projectvergadering vindt plaats op 14 en 15 juni 2018 in Graz, Oostenrijk, waar de
verzamelde beste praktijken over de belangrijkste integratiegebieden ‘juridisch proces’ en
‘economisch proces’ zullen gepresenteerd worden tijdens een slotconferentie.
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