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Нина, на 31 години, Швеция
“След дълъг период на незаетост реших да стартирам
приложение за пътувания, но имах трудности с
намирането на служители с подходящите умения.
Порталът за работни места EURES ми предостави
възможността да набера квалифицирани хора от
цяла Европа. Другото което помогна наистина, беше
микрокредитът, който получих по Програмата за заетост
и социални иновации. Това беше Божи дар в началния
период!”

Програмата за заетост и социални иновации
подкрепя модернизирането на политиките по заетост
в ЕС и мобилността на работната сила през портала
EURES. Ако притежавате малка фирма, можете да
кандидатствате за микрокредит или финансиране на
социални предприятия.
ec.europa.eu/eures (търсещи работа и
работодатели)
ec.europa.eu/social/easi

Какво има там за мен?

Томаш, на 19 години, Полша
“След като завърших гимназия, имах проблем с
намирането на работа. Регистрирах се в Гаранция за
младежта и съветникът ми по кариерно развитие ми
помогна да се запиша в схема за стажуване, за да
стана графичен дизайнер. Днес имам постоянен договор
със същата компания. Чух, че някои мои приятели
наскоро са се записали в Европейския солидарен корпус
– инициатива, която дава възможност на младежите да
работят в солидарни проекти в цяла Европа в рамките
на 2 до 12 месеца.”

Гаранция за младежта (Youth Guarantee) помага на всички
млади хора в страните от ЕС на възраст под 25 години да получат
предложение за работа, продължаване на образованието, стаж
или обучение в срок от четири месеца от регистрирането им като
безработни или завършване на образованието. Службата по
заетостта в страната ви може да ви обясни възможностите за
заетост.			
ec.europa.eu/social/youthguarantee
Европейският корпус за солидарност кани млади хора между
18 и 30 години да станат доброволци, да работят или водят
квалификационни курсове в собствената си страна или в чужбина
в полза на общностите и хората в цяла Европа. Интересува ли ви?
Регистрирайте се на:
europa.eu/youth/solidarity_bg

Жана (на 52 години) говори за сина си
Даниел (на 20 години), Франция
“Когато синът ми Даниел, който е аутист, навърши 18, бях
много загрижена за шансовете му да води по-самостоятелен
живот като възрастен. Благодарение на проект, финансиран
от Европейския социален фонд, Даниел се присъедини към
организация, която оцени способностите му и му намери
място за стаж при работодател, който е запознат със
спецификата на аутизма. Това даде по-голяма увереност
на Даниел и сега има възможност да му бъде предложена
работа в същата или подобна компания.”

Вече 60 години Европейският социален фонд
(ЕСФ) помага на милиони хора от всички области на
живота да се преквалифицират или да намерят работа
за пръв път. Фондът се занимава конкретно с тези,
които са в риск от социално изключване, и им дава
възможност да се върнат на работа. ЕСФ инвестира и
в по-добри възможности за образование и подкрепя
подобряването на обществените услуги в полза на
търсещите работа, както и на работници и фирми.
ec.europa.eu/esf
Europass: създайте вашето CV и езиков паспорт
europass.cedefop.europa.eu/bg

Дейност на ЕС по заетостта, социалните въпроси и включването

“Като гражданин на ЕС, вие сте защитени
от законите на ЕС и имате правата,
инструментите и подкрепата, когато търсите
работа, премествате се да живеете в чужбина
и започвате нова кариера или бизнес.
Безработицата в Европа спада в днешно
време но има какво още да се направи.
Ето защо ЕС разширява инвестирането в
хора и фирми и е стартирал инициативи
като Европейски алианс за стаж, която е
мобилизирала предлагането на над
500 000 възможности за стаж, и Гаранция
за младежта, която вече е помогнала на
9 милиона младежи да намерят работа,
образование или квалификация.”

Мариане Тисен
Европейски комисар по заетостта, социалните дейности,
квалификацията и мобилността на работната сила

ec.europa.eu/social
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ЕС във вашето ежедневие
Гарантирани права на работниците: Законодателството на ЕС
за заетостта защитава здравето и безопасността на работниците и
слага край на дискриминацията на работното място.
Социална сигурност, където и да сте: Правилата на ЕС координират
националните системи за социално осигуряване, за да се гарантира
запазването на правата ви, когато се движите в рамките на Европа.
Здравеопазване по време на придвижване: Гражданите
имат право на безплатна спешна медицинска помощ, докато
са в чужбина някъде в Европа, благодарение на европейската
здравноосигурителна карта.
По-добри шансове на трудовия пазар: Всяка година Европейският
социален фонд подпомага около 15 милиона души да намерят
работа или да повишат уменията си и така да намерят работа в
бъдеще. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията
подкрепя проекти, които помагат на работници, които са били
съкратени в резултат на глобализацията, да намерят друга работа
или да започнат свой бизнес.
По-добри умения за тези, които имат най-много нужда от
тях: Инициативата „Пътеки за надграждане на уменията“ помага
на възрастните да получат минимални умения за четене, писане и
работа с дигитални устройства, а също и умение да боравят с числа
и да ги разбират, така че да придобият квалификация, която би
увеличила перспективите им за намиране на работа.
Подкрепа за дребни предприемачи: ЕС подкрепя микрокредити
(до 25 000 EUR) в помощ на самонаети хора и микропредприятия.
Пълноценно и равнопоставено участие на хора с увреждания:
Например картите за паркиране в ЕС се използват в цяла Европа от
шофьорите със затруднения в придвижването. Законодателството
на ЕС изисква също от публичните институции да правят онлайн
съдържанието достъпно за хора с увреждания.
Облекчаване на бедността и повишаване на социалното
включване: Европейският социален фонд и Фондът за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица финансират проекти за
справяне с бедността и социалното изключване в Европа.
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