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Наръчник на потребителя
Info4Migrants

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия.
Настоящата публикация [съобщение] отразява единственo възгледите
на своя автор, като Комисията не носи отговорност за начина, по който
се използва информацията, съдържаща се в него.
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Онлайн ресурс Info4Migrants
Какво представлява?
Онлайн ресурсът I4M е универсален източник на информация и инструменти за
консултанти, които работят с входящи мигранти. Той включва практическа
информация за всички аспекти на приемащата държава – от работни места,
финанси, правни консултации и настаняване до култура и обичаи, отговорности и
права. Сайтът има за цел да подкрепя интеграцията на мигрантите в приемащата
страна, независимо от техния произход и статут.
Уебсайтът се намира на адрес http://ce-web02.hosted.mazarsit.support/i4m/
(Забележка: на по-късен етап адресът ще бъде променен на
www.info4migrants.com)

За кого е предназначен?
Ресурсът е създаден за използване от консултанти, които работят с входящи
мигранти, както и от самите мигранти.

Как да намеря информацията, която ме интересува?
Сайтът на I4M е разделен на два основни раздела в зависимост от профила на
потребителя – консултанти и мигранти.
Ресурси за консултанти:


Профили на държави – спомагат за по-добро разбиране на културата на
клиентите от различни страни



Усъвършенства разбирането им за различните „статути” на мигрантите
(напр. бежанец, търсещ убежище, ЕС) и техните права в държавите на
партньорите



Инструменти за подпомагане на комуникацията с клиенти, които не говорят
английски език



Информация за организации, кампании и професионално обучение,
свързани с мигранти

Ресурси за мигранти, информация за:


работа



живот



образование



статути и права



полезни организации



къде в държавите на партньорите могат да намерят консултация

Постепенно съдържанието на уебсайта ще бъде преведено на найразпространените езици. Освен това информацията ще бъде обобщена в
документи във формат „pdf”, които ще могат да се изтеглят/разпечатват от сайта,
така че консултантът да може да я предостави на клиента в преносима форма
(понастоящем в Eisodus има 23 езика).

Кои устройства са съвместими с уебсайта на I4M?
Уебсайтът е оптимизиран за използване на редица устройства, включително
таблети, мобилни телефони, настолни и преносими компютри.

Как да се ориентирам в сайта?
Когато напишете адреса на уебсайта, ще бъдете насочени към страница, на която
ще трябва да изберете страната си.

Щракнете на съответния флаг.

Начална страница
След като изберете страната си, ще бъдете насочени към съответната национална
версия на уебсайта, която съдържа информация на родния Ви език за Вашата
страна.
От Началната страница можете да получите достъп до информацията, като
щракнете върху „I’m an adviser” или „I need advice”. Това ще Ви насочи към
информацията, предназначена за Вас.
Най-долу на страницата са публикувани бързи връзки към важна информация.

Имам нужда от консултация
Разделът „I need advice” съдържа предимно практическа информация за
приемащата страна.
Информацията е разделена на подкатегории и са използвани изображения за
улеснение на мигрантите, които не разбират местния език.

Връщане към Началната страница
Можете да се върнете към Началната страница от всяко място в сайта, просто
като щракнете върху логото на I4M в горния ляв ъгъл на всяка страница.

I4M на различни езици
Някои национални уебсайтове са разработени като многоезични уебсайтове,
например финландският сайт е изцяло преведен на английски за мигрантите,
които говорят английски, но не и фински език.
Можете да смените езика от всяко място в сайта, като щракнете върху менюто в
горния десен ъгъл на страницата.

Търсене

Можете да използвате полето за търсене в горната част на страницата и бързо и
лесно да намирате отговори на конкретни въпроси. Полето за търсене се намира
на всяка страница, така че няма нужда да се връщате на Началната страница
(Home), за да го използвате.

Път на потребителя в уебсайта
Уебсайтът на I4M проследява пътя Ви в сайта, за да можете лесно да се върнете в
страница, която сте посетили по-рано. Пътят може да се намери под логото на
I4M близо до горния край на екрана. Текстът в бяло сочи страницата, на която
сте в момента.

Връзка с нас
Ако имате въпроси за уебсайта или съдържанието му или ако искате да
допринесете за сайта по някакъв начин, можете да намерите данните за контакт
за всяка страна партньор

Връзки към социални медии
Можете също така да се свържете с нас през социалните медии – на нашите
страници в Twitter или Facebook, или
Съдържанието от страниците ни в социалните медии може да се види в долната
част на уебсайта и включва наскоро публикувани статии и новини.

