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Целта на проекта Подобряване на включването на
мобилните граждани на ЕС Гражданите (IMPEU)
трябва да насърчават политическо си участие на
мобилните граждани на ЕС и подобряване на
капацитета и познания на държавните служители
и съответните национални, регионални и местни
експерти по гражданството на ЕС и свързани
политически права.
Първата фаза на проекта през 2019 г. се фокусира върху
изследване на най-добрите практики за политическо
включване политики в целия Европейски съюз. Партньорите
по проекта идентифицирани пречки, пред които са изправени
мобилните граждани на ЕС и анализира потребностите от
обучение на държавните служители, свързани с политическо
участие на мобилни граждани на ЕС. Резултатите от първата
фаза са достъпни на уебсайта на проекта https://www.impeu-
project.eu/political-inclusion-policies/ Втората фаза на
проекта през 2020 г. се фокусира върху разработване на
основан на нуждите курс за обучение на граждански
служители и съответни национални, регионални и местни
експерти. The course is available at https://mooc-impeu.eu/ .
Съответна и съобразена информация за гражданството на ЕС
е събрана в удобна за ползване форма и е достъпна за
граждани, държавни служители, държавни служители и
експерти на https://webapp.impeu-project.eu/ Физически
информационни киоски, целящи директна подкрепа на
участие на мобилни граждани на ЕС чрез информация и бяха
създадени съвети в Италия, Гърция, България и Испания. Във
всички страни са създадени информационни киоски, които са
достъпнии онлайн, насочени към https://www.impeu-pro-
ject.eu/online-info-kiosks-app/

Подобряване на включването
на мобилните граждани на ЕС
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•  Модул 1: Пречки пред гражданите на ЕС,
претендиращи за своите граждански права:
редоставя преглед на основните бариерии пречки, пред
които са изправени новодошлите от други страни от ЕС
когато се преместят в друга страна-член на ЕС.

•  Модул 2 - Най-добри практики за улесняване на
достъпа до ЕС граждански права: идентифицира
съществуващите най-добри практики в политиката
включване и предоставя информация за услугите на
ЕС, които могат да бъдат достъпни от мобилни
граждани на ЕС, които се нуждаят от помощ или съвет.

•  Модул 3 - Въпроси и отговори „Научете повече за
правата си като европейски граждани”: предоставя
знания за произтичащите от мобилните права на
гражданите на ЕС от техния граждански статус.

• Модул 4 - Граждански и политически права на
живеещите граждани на ЕС в чужбина: има за цел да
позволи на участниците да придобият необходимата
информация за гражданските и политическите права
на гражданите на ЕС.

• Модул 5 - Междукултурна комуникация: има за цел да
позволи участниците да развият разбирането си за
понятията свързани с междукултурната комуникация,
която е предпоставка за ефективно взаимодействие
между държавните служители и експерти и мобилните
граждани на ЕС.

Онлайн обучения
за държавни служители

• Изграждане на капацитет на курса по политиките за
приобщаване за Масивен отворен онлайн курс (MOOC)
насочен към държавните служители позволявайки на
участниците да следват курса със собственото си

•  Предлага се на 6 езика (английски, гръцки, италиански,
Испански, френски и български)

Описание на Модулте по IMPEU

https://mooc-impeu.eu/ 

Въпроси и отговори Citizen Toolkit "Опознайте
правата си като гражданин на ЕС"
Наръчникът за мобилни граждани на ЕС предоставя информа-
ция на едно място да подкрепи участието на мобилни граждани
на ЕС в политическия и социалния живот на приемащите ги об-
щности. Съдържа практически препоръки, помагащи им да
участват в демократичния живот, създавайки връзки в / с мест-
ната общност и имат достъп до компетентни власти.

Информационни киоски
Във всяка страна партньор са създадени информационни
киоски и са достъпни и онлайн, насочени към пряка
подкрепа участието на мобилни граждани на ЕС чрез
информация и съвет.

Уеб приложение IMPEU
Инструментариумът за въпроси и отговори  е
трансформиран в мрежа приложение, съвместимо с
мобилни телефони и таблети, като по този начин улеснява
достъпа на гражданите на ЕС до информация.
приложението повишава тяхната осведоменост относно
правата на ЕС и техните социално-политическо участие в
приемащите общности. Той съдържа отговори по
въпросите от ключово значение за Европейските граждани:
пътуване до и пребиваване в друга държава-членка на
ЕСЖителство, намиране на работа и достъп до обезщетения,
знаейки техните потребителските права и участието им в
демократичния живот в приемащите страни. Той също така
предоставя съвети относно услугите на ЕС, които
Гражданите на ЕС могат да се свържат в случай, че срещнат
пречки пред техните права на граждани на ЕС. Той също
така изброява различни налични ресурси на мобилните
граждани на ЕС на местно ниво, което може да улесни
Европейската интеграция на мобилните граждани в
местната приемаща общност.
Уеб приложението IMPEU се предлага на 6 езика: английски,
гръцки, италиански, испански, френски и български, на
адрес: https://webapp.impeu-project.eu/

Цели на
IMPEU MOOC

•  държавни служители

•  национани, регионални и
местни експерти
Услуги за мбилни  
граждани на ЕС
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