
Проект IMPEU
Целта на проекта Improving Inclusion of EU Mobile Citi-
zens (IMPEU) е да засили политическото участие на
мобилните граждани на ЕС, да подобри капацитета и
знанията на държавните служители, както и на на-
ционалните, регионалните и местните експерти по
отношение на европейското гражданство и свърза-
ните с него политически права.
Първата фаза на проекта ще се фокусира върху изсле-
дване на най-добрите практики за политическото включ-
ване на мобилните граждани на ЕС. Партньорите по
проекта ще идентифицират пречките, пред които са из-
правени мобилните граждани на ЕС, когато упражняват
своите права на гражданство. И накрая, те ще анализират
и потребностите от обучение на държавните служители,
свързани с политическото участие на мобилните гра-
ждани на ЕС.
Това ще бъде направено чрез кабинетно и онлайн про-
учвания, диалози на гражданите и кръгли маси, с уча-
стието на представители, имащи отношение към
определяне на политиките.
Въз основа на това през втората фаза на проекта ще бъде
разработен курс за обучение, основан на потребностите и
нуждите от обучение на държавните служители и съо-
тветните национални, регионални и местни експерти.
Курсът ще бъде достъпен чрез платформа за онлайн обу-
чение, като допълнителни материали ще бъдат разрабо-
тени и за обучителите с цел да улесняват изпълнението
на програмата. Необходимата информация за Европей-
ското гражданство ще бъде достъпна за граждани,
държавни служители, експерти и др., чрез предоставяне
на онлайн информационни инструменти и инфо Киоски.
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Европейците са запознати повече от всякога със
статута си на граждани на Европейския Съюз и
делът на европейците, които искат да узнаят по-
вече за правата си, продължава да нараства. Че-
тири от всеки пет европейци ценят по-специално
правото на свободно движение, което им позво-
лява да живеят, работят, учат и да имат бизнес
навсякъде в ЕС (Декември 2016, Евробарометър).

По-голямата част от европейските граждани се чувстват
добре информирани относно правата си, макар и не в
тяхната цялост. Гражданите трябва да са запознати с пра-
вата си, за да могат да ги упражняват. Въпреки, че някои
права са добре познати и се прилагат ефективно, съще-
ствуват и такива права, които не са им известни. По този
начин допълнителното знание за правата на  мобилните
граждани на ЕС, включително правото на свободно дви-
жение и условията, свързани с него, е важно за тяхното
ежедневие.
Да бъдеш европейски гражданин също означава да
бъдеш удовлетворен от политическите си права. Всеки
пълнолетен гражданин на ЕС има право да гласува на из-
борите за Европейски парламент. 
Докато броят на пълнолетните европейски граждани
продължава да нараства, много от тях не са наясно с пра-
вата си за гласуване и приемат за предизвикателство ця-
лостния процес, свързан с гласуването. Като резултат, от
това право не се възползват достатъчно европейски гра-
ждани и по този начин политическото участие на мо-
билните граждани на ЕС остава до голяма степен
ограничено.

За да отговори на тези предизвикателства и от
гледна точка на изборите за Европейски парла-
мент през 2019 г., както и местните избори в Испа-
ния, Гърция, Италия и България, IMPEU ще:
a) предостави на представителите на местните власти,
държавните служители, държавни експерти и други
обучение за изграждане на капацитет с основна цел да
подобри и улесни участието на мобилните граждани на
ЕС в обществения живот на тяхната приемаща държава.
б) предоставя информация на мобилните граждани на
ЕС за техните права, чрез създаване на онлайн инстру-
менти  и дейности за повишаване на информира-
ността, както и ще цели засилване на тяхното социално
и политическо участие в обществения живот на прие-
мащата страна. 

Основна цел на IMPEU

Целите на IMPEU

Конmексm

Очакванu резулmаmu
на проекmа IMPEU

Онлайн обучение за държавните служители
Обучението е насочено към държавните служители и
цели да повиши капацитета и знанията им, което да
улесни политическото участие на мобилните граждани
на ЕС в приемащите страни. Обучителната програма
ще бъде отворена за достъп като Масивен отворен он-
лайн курс (МООК), чрез онлайн платформа за обучение.

Наръчник на гражданите за Въпроси и отговори на
тема “Научете повече за правата си като Европей-
ски гражданин”
Насочен към Европейските граждани, ще предоставя
информация, за да подкрепи участието на мобилните
граждани в политическия и социалния живот на тях-
ната приемаща държава. Той ще съдържа редица прак-
тически препоръки, които да им помогнат как да
участват в демократичния живот на местната общност,
да създават връзки с местната общност и да имат до-
стъп до компетентните национални, регионални и
местни органи във връзка с по-доброто им включване

Информационни киоски
Във всяка страна партньор ще бъде създаден един ин-
формационен киоск, който има за цел пряко да под-
крепи участието на мобилните граждани на ЕС чрез
информация и консултации. Създаването на информа-
ционните киоски ще даде възможност на мобилните
граждани на ЕС да получат достъп до информация и
съвети по ключови теми на ЕС, включително законода-
телни и административни практики, свързани с осигу-
ряването на демократично участие на мобилните
граждани на ЕС и упражняване на правата им, включи-
телно правото на глас и отговорностите на мобилните
граждани на ЕС в дадена страна / регион / град и съдей-
ствие за тяхното осъществяване.

Уеб приложение по IMPEU 
Наръчникът на гражданите за Въпроси и отговори на
тема “Научете повече за правата си като Европейски
гражданин” ще бъде трансформиран в уеб приложе-
ние, което да е пригодено за мобилни телефони и таб-
лети. 

- Да идентифицира съществуващите най-добри прак-
тики за включване в политическия живот и да оцени
тяхното трансфериране в ЕС28
- Идентифициране на пречките, пред които са изпра-
вени мобилните граждани на ЕС, с цел да улеснят со-
циалното и политическо участие на мобилните
граждани на ЕС
- Повишаване на капацитета на държавните служи-
тели и съответните национални, регионални и
местни експерти, за да се даде възможност и да се
улесни участието на мобилните граждани на ЕС в
партниращите по проекта страни чрез обучение,
съобразено с нуждите
- Засилване на социалното и политическото участие
на мобилните граждани на ЕС в страните-партньори в
проекта чрез предоставяне на информация посред-
ством физически и електронни механизми и повиша-
ване на информираността
- Да предоставят на представителите, които опреде-
лят политиките на местно, регионално, национално и
европейско равнище препоръки, основани на факти,
с цел насърчаване на приобщаването на мобилните
граждани на ЕС, активното гражданство и демокра-
тичното участие.
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