Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants

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 en
door promotie van succesvolle initiatieven met een EU netwerk
van belanghebbenden.
Met het project DREAM wordt een database ontwikkeld en
verspreid met daarin een verscheidenheid aan ‘good practises’
op het gebied van succesvolle integratie door educatie. In de
database staan effectieve voorbeelden uit 9 Europese landen
over de koppeling van behoeften en goede sociaal-culturele en
economische integratie, van methodiek tot praktijk.
Het project DREAM is bedoeld voor mensen die werken in
opvangcentra voor migranten, taaldocenten, tolken, vrijwilligers,
trainers en adviseurs enz.

www.project-dream.eu

BEOOGDE
RESULTATEN
Een netwerk van belanghebbenden en
organisaties die zorg dragen voor de integratie van
migranten op zowel nationaal als Europees niveau.

DOELEN
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 de verschillende
groepen mensen waar ze mee geconfronteerd worden.
Met de praktijkvoorbeelden een bijdrage leveren aan de
verbetering van het expertiseniveau van de autoriteiten
behept met de doorverwijzing van migranten binnen de
verschillende landen van 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.

Een database met 150 praktijkvoorbeelden waarin
de belangrijkste elementen voor een succesvolle
integratie worden uitgelicht, gebaseerd op het EU
beleid voor integratie.
Nationale workshops waarin kennis en kunde
wordt uitgewisseld met aanwezigheid van
sleutelfiguren uit de 9 participerende landen.
Een afsluitbijeenkomst in Graz, Oostenrijk om de
eindresultaten van het project te presenteren.

Website (www.project-dream.eu) met informatie
over het project en een gebruiksvriendelijke
database met de verzamelde praktijkvoorbeelden.
Voor meer informatie over het project:
Pressure Line
Svetlana Rashkov
svetlana@pressureline.nl

Dit project werd gefinancierd met de steun van de
Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor
deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de
Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het gebruik van de informatie die erin is vervat.

