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Проект „DREAM: Динамично подсилване на европейската 

адаптация на имигранти” цели да подпомогне интеграцията 

на имигранти по всички ключови сфери на интеграцията 

чрез обмен на опит, както и да разпространи резултатите на 

успешни инициативи чрез европейска мрежа от организации, 

занимаващи се с интеграцията на имигранти.

DREAM разработва база данни от добри практики на 

европейско ниво, фокусирани върху подсилване на 

интеграцията на имигранти чрез образование и обучение. 

Базата данни предоставя ценен опит за ефективни 

методологии за интеграция и работа с имигранти, 

адресиращи нужди, свързани с по-добра социална, културна 

и икономическа интеграция.

Проектът DREAM цели да подпомогне хора, работещи 

в интеграционни центрове за бежанци, езикови 

преподаватели, работещи с имигранти, доброволци, 

обучители и съветници, преводачи, практици, занимаващи се 

с европейски проекти, имигранти и т.н. 



ЦЕЛИ
Да разработи и разпространи база данни от добри 
практики на европейско ниво, адресиращи всички 
ключови сфери на успешната интеграция на имигранти.

Да създаде европейска мрежа от организации, 
разработващи и прилагащи национални и европейски 
инициативи за интеграция на имигранти и да обогати 
опита им.

Да насърчи готовността на лица, занимаващи се с 
интеграцията на имигранти в приемните общества, да 
отговарят на нуждите на разнородни групи хора.

Да допринесе за подобряване капацитета и експертизата 
на институциите, отговорни за интеграцията в страните, 
играещи ролята на „транзитни” канали към други 
европейски страни.

Да подпомогне имигрантите за адаптация в приемното 
общество.

Да насърчи обмена на опит на европейско ниво и да 
засили експлоатационния потенциал на образователни 
проекти, фокусирани върху интеграцията на имигранти.

РЕЗУЛТАТИ
Мрежа от организации и лица, работещи за 
интеграцията на имигранти на национално и 
европейско ниво.

База данни от над 150 добри практики на 
европейско ниво, адресиращи Общите 
основни принципи (ООП) на интеграцията на 
имигранти.

Национални работни ателиета за обмен на 
опит и добри практики между релевантни 
организации в партньорските страни. 

Заключителна конференция в Грац, Австрия 
за разпространение на резултатите на проекта 
на национално и транснационално ниво.

Проектен уебсайт (www.project-dream.eu), 
предоставящ както информация за проекта, 
така и колекцията от добри практики чрез 
лесна за използване търсачка.

За повече информация за проекта, моля 
свържете се с:

КУ ТУ ЕООД
бул. Витоша 52, София 1000, България
тел: 02 / 981 61 43
email: office@kutu-bg.eu  
website: www.kutu-bg.eu 

Този проект е финансиран с подкрепата на 
Европейската комисия. Тази публикация отразява 
само личните виждания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в нея.


