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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.

Το Πρόγραμμα θα αναπτύξει και θα διαδώσει μια 

ολοκληρωμένη βάση δεδομένων ορθών πρακτικών σε 

επίπεδο ΕΕ. Επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ένταξης των 

μεταναστών μέσω της εκπαίδευσης. Η βάση δεδομένων θα 

παράσχει πολύτιμη εμπειρία από 9 ευρωπαϊκές χώρες και 

όχι μόνο, στην αποτελεσματική μεθοδολογία για την ένταξη 

μεταναστών και θα συνεργαστεί με τους μετανάστες για την 

αντιμετώπιση των αναγκών που σχετίζονται με τη βελτίωση 

της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ολοκλήρωσης.

Το Πρόγραμμα DREAM θα ωφελήσει τους ανθρώπους που 

εργάζονται σε κέντρα ένταξης προσφύγων, εκπαιδευτικούς 

ξένων γλωσσών που παρέχουν μαθήματα γλώσσας για 

τους μετανάστες, εθελοντές, εκπαιδευτές και συμβούλους, 

διερμηνείς, επαγγελματίες της ευρωπαϊκής συνεργασίας, 

μετανάστες, κλπ.



ΣΤΟΧΟΙ
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

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Δίκτυο ενδιαφερομένων μερών και διευκόλυνσης 

της ένταξης των μεταναστών σε εθνικό και 

κοινοτικό επίπεδο.

Βάση δεδομένων με πάνω από 150 ορθές πρακτικές 

σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των βασικών 

τομέων της επιτυχούς ενσωμάτωσης των 

μεταναστών με βάση τις Κοινές Βασικές Αρχές για 

την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ.

Εθνικά εργαστήρια για ανταλλαγή εμπειριών και 

καλών πρακτικών με βασικούς ενδιαφερόμενους 

στις 9 συμμετέχουσες χώρες.

Τελική εκδήλωση διάχυσης στο Graz της Αυστρίας 

για την αμοιβαία κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 

του δικτύου σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.project-dream.

eu) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το 

Πρόγραμμα η οποία θα φιλοξενήσει τη συλλογή 

ορθών πρακτικών μέσω μιας μηχανής αναζήτησης 

φιλική προς το χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε

 Panos Milios, 

W: www.dian.gr,   

E: pmdian@otenet.gr, T:+302108253933

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.


