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 Партньори от 15 държави членки

 Национална фаза – 40+ интервюта с млади хора в различни 
фази на правото на свободно движение, институции и НПО

 Сравнителна фаза – стимули и пречки пред свободното 
движение, индивидуален опит на младите хора в процес на 
свободно движение, отношението на националните власти

 Обобщителна фаза – наръчници за млади хора в процес на 
свободно движение и за представители на институциите

Инициативата On the move



Наръчник за млади хора

 Хоризонтални пречки: липса на информация, бюрокрация, 
дискриминация и стереотипи, езикова бариера

 Секторни пречки: трудова заетост, здравеопазване, жилищно 
настаняване, социално подпомагане

 Информация по страни: основни законодателни актове, 
източници на информация (уебсайтове), институции, свързани с 
правото на свободно движение

 Всяка пречка/мит: цитати, които я обрисуват, и основна 
информация, която да развенчае мита/стереотипа 



Равенство на работното място

 Румънците винаги биват третирани по-добре “от нас”, дори да не знаят
думичка английски... (българка на 34 години)

 Инструменти на европейско ниво: Your Europe Advice and SOLVIT.

 Europe Direct съдържа обща информация за Европейския съюз, но не и
информация за конкретни законодателни актове. Your Europe Advice -
http://europa.eu/youreurope/advice/ - предоставя информация и
практически съвети за конкретни аспекти от живота, обучението,
потреблението и пътуването в рамките на Европейския съюз. Правна
информация се дава от European Citizen Action Service - http://ecas.org/.

 SOLVIT – http://ec.europa.eu/solvit/ - инструмент на ЕС за разрешаване
на правни спорове между лица и фирми или институции в страни от ЕС.

http://europa.eu/youreurope/advice/
http://ecas.org/
http://ec.europa.eu/solvit/


Наръчник за представители на институциите – добри 
практики в областта на свободното движение

 17 добри практики от 15 държави членки на национално, местно
и наднационално ниво

 Практики на институции и НПО, някои в сътрудничество с
частния сектор

 8 области: информация за хора, възползващи се от правото си на
свободно движение; превенция на трафика на хора с цел трудова
експлоатация; интеграционни програми; усъвършенстване на
административните процедури; правна помощ; ангажименти на
гражданското общество; превенция на изтичането на мозъци;
наднационално сътрудничество на местните власти



Право на информация 

 Информационен портал за българите в чужбина

 Румъния – 21 наръчника за работещите в различни страни от 
Европейския съюз

 Португалия – служби за подкрепа на лица, желаещи да се 
възползват от правото си на свободно движение, и завръщащи се 
след престой в друга страна членка

 Испания – портал на младите испанци в чужбина – www.cext.es -
информация за живот и работа, но и елементи на социална мрежа

http://www.cext.es/


Други инициативи

 Иди, учи и се върни – превенция на изтичането на мозъци

 Служители по трудовата миграция и социалните въпроси в 
нидерландските посолства в Полша, Румъния и България

 Проектът Start Wien – лекции, информационни материали, 
ваучъри за езикови курсове

 Интеграционни „траектории“ – bon, Брюксел

 Центрове за услуги на гражданите – Гърция

 Групови регистрации в общинските служби – на място по 
работните места – Нидерландия



Благодаря за вниманието!

http://euonthemove.eu/

https://www.facebook.com/onthemoveProject/

http://euonthemove.eu/
https://www.facebook.com/onthemoveProject/

