
 

Vydání 1, Leden 2017         www.project-dream.eu 
 

DREAM ve zkratce… 

Projekt “DREAM: Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants” (Dynamická 
Podpora pro evropskou adaptaci migrantů) má za cíl posílit integraci migrantů prostřednictvím 
výměny zkušeností o prioritních oblastech integrace a šířit výsledky úspěšných iniciativ 
prostřednictvím celounijní sítě zainteresovaných stran. 

Organizace z devíti zemí EU (Rakousko, Nizozemsko, Německo, Španělsko, Bulharsko, Velká 
Británie, Česká republika, Itálie a Řecko) pracují na projektu DREAM na nadnárodní úrovni s cílem 
podpořit realizaci priorit EU a politiky v oblasti integrace přistěhovalců skrze výzkum, určování a 
výměnu osvědčených postupů a zkušeností, které se zabývají společnými základními principy 
politiky integrace přistěhovalců v Evropské unii (CBP). 

DREAM je o vybudování komplexní databáze osvědčených postupů na úrovni EU zaměřené na 
posílení integrace migrantů prostřednictvím vzdělávání. Databáze poskytne cenné zkušenosti o 
účinných metodách pro integraci a práci s migranty, které se zabývají potřebami souvisejícími s 
lepší sociální, kulturní a ekonomickou integrací. 

 

 

 

V listopadu 2016 se nadšený tým snílků sešel v Belfastu ve Velké Británii a DREAM Projekt byl 
tímto zahájen. Partneři analyzovali společné základní zásady integrace přistěhovalců, vyměnili 
zkušenosti ze své země a dohodli přístup vedoucí k zapojení zúčastněných stran na projektových 
aktivit. 
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DREAM má za cíl: 

 rozvíjet a rozšiřovat komplexní databáze osvědčených postupů na úrovni EU, které řeší 
všechny klíčové oblasti pro úspěšnou integraci přistěhovalců 

 vytvořit Celoevropskou síť odborníků rozvojejících vnitrostátní a evropské iniciativy pro 
integraci přistěhovalců a obohacujích své odborné znalosti 

 zlepšit připravenost klíčových aktérů a pomocníků v integraci přistěhovalců do hostitelských 
komunit tak, aby vyhovovala potřebám různých populací 

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

 podpora migrantů v jejich připravenosti k přizpůsobení  se v hostitelské společnosti 

 zvýšit potenciál využití vzdělávacích projektů zaměřených na integraci migrantů  

Pro první projektové stadium jsou naplánovány následující úkoly: 
 Vytváření národních sítí klíčových zainteresovaných stran a prostředníků integrace 

přistěhovalců v zapojených zemích a na úrovni EU 

 Výměnu zkušeností a národních strategií, politik a postupů na efektivní integraci 
přistěhovalců v 9 zúčastněných zemích 

 Vytvoření databáze dobrých praxí v souladu s  CBP na úrovni EU  

 Vytvoření projektového webu pro umístění souboru dobrých praxí 

 Organizace workshopů pro výměnu zkušeností a dobrých praxí se všemi zainteresovanými 
stranami na národní úrovni v zapojených zemích  

Co dalšího v DREAMu… 
Druhé projektové setkání se uskuteční ve dnech 25-26 května 2017 v Pinerolu, Itálii, kde budou 
partneři diskutovat národní strategie, politiky a postupy v oblasti integrace přistěhovalců v 9. 
zúčastněných zemích, jakož i možnosti pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů týkajících 
se klíčových procesů integrace "právní proces" a "hospodářský 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  

 

 
Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou komisí. Obsah 
tohoto dokumentu odpovídá názorům jeho autora a Evropská 
komise nenese odpovědnost za jakékoliv užití informací, které se v 
něm nacházejí. 
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