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DREAM με λίγα λόγια…
Το Πρόγραμμα «DREAM: Δυναμική Ενίσχυση για την ευρωπαϊκή προσαρμογή των Μεταναστών» έχει ως στόχο
να ενισχύσει την ένταξη των μεταναστών μέσω της ανταλλαγής εμπειριών σε διαφόρους τομείς και την διάδοση
των αποτελεσμάτων των επιτυχών πρωτοβουλιών μέσω ενός πανευρωπαϊκού δικτύου από ενδιαφερόμενους
φορείς.
Οι οργανισμοί από εννέα χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο,
την Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία και την Ελλάδα) που εργάζονται για το έργο DREAM σε διακρατικό επίπεδο,
θα υποστηρίξουν τις Κοινές Βασικές Αρχές για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(CBP), προκειμένου να συνδράμουν στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων και των πολιτικών της ΕΕ για την
ένταξη των μεταναστών, μέσω της έρευνας και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και εμπειριών.
Το DREAM θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων ορθών πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ επικεντρώνοντας
στην ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών μέσω της εκπαίδευσης. Η βάση δεδομένων θα παρέχει πολύτιμη
εμπειρία για την αποτελεσματικότητα των μεθοδολογιών για την ένταξη και θα συνεργαστεί με τους μετανάστες
για την κάλυψη των αναγκών τους που σχετίζονται με τη βελτίωση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής
ολοκλήρωσης.
Τον Νοέμβριο του 2016 μια ενθουσιώδης ομάδα ονειροπόλων συγκεντρώθηκαν στο Μπέλφαστ, Ηνωμένο
Βασίλειο για να συζητήσουν για το πρόγραμμα DREAM. Οι εταίροι ανέλυσαν τις Κοινές Βασικές Αρχές για την
ένταξη των μεταναστών, αντάλλαξαν εμπειρίες από τις χώρες τους και ανάπτυξαν μια προσέγγιση σχετικά με τη
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στις δραστηριότητες του προγράμματος.

Το DREAM έχει σκοπό την:
 Ανάπτυξη και να διάδοση μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων επιτυχημένων και αποτελεσματικών
πρακτικών και πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ, για την αντιμετώπιση όλων των βασικών τομέων για την
επιτυχημένη ένταξη των μεταναστών
 Οικοδόμηση ενός πανευρωπαϊκού δικτύου επαγγελματιών με σκοπό την ανάπτυξη εθνικών και ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών που θα επικεντρώνονται στις βασικές πτυχές της ένταξης των μεταναστών και θα
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
 Βελτίωση της ετοιμότητας των βασικών παραγόντων και διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών στις
κοινωνίες υποδοχής ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των διαφορετικών πληθυσμών
 Συμβολή στη βελτίωση της ικανότητας και την εμπειρογνωμοσύνη των αρχών που είναι αρμόδιες για την
ένταξη των χωρών που παίζουν το ρόλο του καναλιού «διαμετακόμισης» και σε άλλες χώρες της ΕΕ μέσω
της ανταλλαγής ορθών πρακτικών
 Υποστήριξη των μεταναστών ώστε να είναι σε ετοιμότητα να προσαρμοστούν στην κοινωνία υποδοχής
 Προώθηση και ανταλλαγή εμπειριών σε επίπεδο ΕΕ και ενίσχυση του δυναμικού της διάδοσης και της
αξιοποίησης των υπαρχόντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία επικεντρώνονται στην ένταξη των
μεταναστών

Το πρώτο στάδιο του Προγράμματος προβλέπει τα ακόλουθα:
 Δημιουργία εργαστηρίων για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με βασικούς ενδιαφερόμενους
στις 9 συμμετέχουσες χώρες
 Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές, πολιτικές και πρακτικές για την αποτελεσματική
ένταξη των μεταναστών στις 9 συμμετέχουσες χώρες
 Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων καλών πρακτικών αντιμετώπισης του CBP σε επίπεδο ΕΕ
 Ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου του προγράμματος που θα φιλοξενήσει τη συλλογή ορθών πρακτικών
 Οργάνωση εργαστηρίων για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με τους βασικούς
ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο στις συμμετέχουσες χώρες

Τι έπεται στο DREAM…
Η δεύτερη συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Μαΐου, 2017 στο Pinerolo, Ιταλία,
όπου οι εταίροι θα συζητήσουν τις εθνικές στρατηγικές, πολιτικές και πρακτικές για την ένταξη των μεταναστών
στις 9 συμμετέχουσες χώρες, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τις ορθές πρακτικές σχετικά με
τους βασικούς τομείς ολοκλήρωσης, «νομική διαδικασία» και «οικονομική διαδικασία».

Εταίροι:
BRAINPLUS (AT) – coordinator
PRESSURE LINE (NL)
INAB (DE)
TRADIGENIA (ES)
KU TU (BG)

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

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website: www.project-dream.eu
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται στο Πρόγραμμα.

