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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейните
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Към по-обхватна политика по заетостта

Бяла книга за растежа,
конкурентоспособността и заетостта (1993 г.)
Приносът на Договора от Амстердам (1997 г.)
Люксембургският процес:
Европейска стратегия по заетостта 1997—2004 г.

Лисабонската стратегия (2000—2010)
Стратегия Европа (2010-2020)

засилено участие на жените и мъжете на пазара на труда,
намаляване на структурната безработица и подобряване на
качеството на работните места;

НАСОКИ
ЗА ЗАЕТОСТТА

развиване на квалифицирана работна сила, отговаряща на
потребностите на пазара на труда, и насърчаване на ученето
през целия живот
подобряване на качеството и резултатността на системите за
образование и обучение на всички равнища и увеличаване на
броя на обучаващите се във висшето или в равностойно на
него образование;

насърчаване на социалното приобщаване и борба
с бедността.

Програмата на ЕС за заетост и социални иновации, 2014—2020 г.,
обединява три съществуващи програми:

ПРОГРЕС
(програма за заетост и
социална солидарност)

EURES

(Европейски служби по
заетостта)

предвижда генерирането на аналитични
знания и поддържа обмена на информация и
взаимното обучение

представляваща мрежа за трудова
мобилност, която предоставя информация,
насоки и услуги за наемане/намиране на
работа в целия ЕС

включва достъп до микрофинансиране за

МИКРОФИНАНСИРАНЕ
И СОЦИАЛНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

отделни лица и микропредприятия и
изграждане на капацитет за доставчиците на
микрокредити и насърчава социалните
предприятия, т.е. предприятия, чиито основна
цел е социално ориентирана

принос за постигане на конвергенция
и стабилност в ЕС
принос за осигуряване на стабилността
на публичните финанси

Основни цели

насърчаване на
икономическия растеж
предотвратяване на прекомерни
макроикономически дисбаланси в ЕС
изпълнение на
стратегията „Европа 2020“

Европейският семестър обхваща
3 градивни елемента
на координация на икономическите политики:
структурни реформи,
предназначени за
насърчаване на растежа и
заетостта в съответствие
със стратегията
„Европа 2020“

фискални политики
с цел да се осигури
устойчивост на
публичните финанси в
съответствие с Пакта за
стабилност и растеж

предотвратяване на
прекомерни
макроикономически
дисбаланси

В ПОДКРЕПА НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА

ИНСТИТУЦИИ И СЪБИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

Drop’pin

Европейски
младежки
портал

Eurodesk

https://www.monster.com/jobs/

http://www.adeccobulgaria.com/bg/

https://www.randstad.com/

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ

В ПОДКРЕПА НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ
ТЕМАТИЧНИ
Туризъм

Езици

HOTEL CAREER
HOSPITALITY ONLINE
EUROPE LANGUAGE JOBS
MULTILINGUAL VACANCIES

Изследвания и наука

EURAXESS
ACADEMIC POSITIONS

Инженерство

JUST ENGINEERS
EURO ENGINEER JOBS

Сезонна работа

Freelancing
Работа на
свободна професия

SUMMER JOBS
SEASONAL JOBS
TWAGO
FREELANCERS
FIVERR

РАБОТА В ЧУЖБИНА

Възможности за работа в международни организации

EPSO

UN CARRERS

YOUNG
PROFESIONALS
PROGRAMME (YPP)

MY FIRST
EURES JOB

EUROPEAN
JOBS DAYS

Инициативи за заетост на равнище ЕС

EURES NETWORK

Програми за млади специалисти

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ПОО)
В ПОДКРЕПА НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
 Европас
 Европейска
квалификационна
рамка

ПРОЦЕСЪТ
ОТ КОПЕНХАГЕН

европейската стратегия
за засилване на
европейското
сътрудничество в
областта на
ПОО 2015—2020 г.

 Европейска система
за трансфер на
кредити в
професионалното
образование и
обучение (ECVET)
 Европейска
референтна рамка за
осигуряване на
качество в
професионалното
образование и
обучение (EQAVET)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Сектори с най-голям потенциал за създаване на заетост:
Услуги, свързани с
ежедневни дейности:

услуги в домашна среда, грижи за деца, нови ИКТ в
помощ на младежи с трудности, посреднически
услуги и консултации за разрешаване на конфликти.

Услуги за подобряване
качеството на живот:

подобряване на жилищното настаняване,
безопасност и предотвратяване на професионални
рискове, местен колективен транспорт, използване и
преоценка на градските обществени пространства и
местния бизнес.

Културни и
развлекателни дейности:

в областта на туризма, културното наследство,
аудиовизуалния сектор, местното културно развитие и
спорта.

Екологични услуги:

управление и преработване на отпадъците,
управление на водите и на енергията, алтернативни
източници на енергия, защита и поддръжка на
природни зони и регулиране на замърсяването,
контрол на свързаните съоръжения.

Благодарим за
вниманието!
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