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Европейската година ще помогне да се разкрият групите с най- 
висок риск от бедност 

 
Европейската 2010 година за борба с бедността и социалното 

изключване (EY2010) подкрепя дейността на ЕС и неговите 
държави-членки за повишаване на осведомеността относно 
трудностите, пред които са изправени уязвимите групи в 
обществото. Групите изложени на най-висок риск от бедност 
включват възрастните хора, многодетните семейства, самотните 
родители, децата и младежите, хората с увреждания, имигрантите и 
етническите малцинства (включително ромската общност в Европа, 
наброяваща 10-12 милиона). Във всички тези групи, жените в по-
голяма степен са изложени на бедност и социално изключване 
отколкото мъжете.  

В сравнение с повечето европейци, хората от уязвимите групи 
е много по-вероятно да се справят с лоши жилищни условия, 
бездомност, безработица, ниски образователни постижения, 
финансово изключване и преди всичко - задлъжнялост.  
Причината, поради която някои слоеве на обществото са  
изложени на по-висок риск, зависи от редица фактори и 
обстоятелства.  

Например, ниските доходи, въпреки наличието на трудова 
заетост, могат да принудят многодетните семейства и самотните 
родители да живеят на или под прага на бедността. По същия 
начин, ограниченият или невъзможен достъп до адекватни грижи за 
децата, поставя трудности пред родителите в справянето с 
изискванията на работата и семейния живот. Това положение 
допринася за факта, че около 19 милиона деца в ЕС живеят в 
бедност.  

На другия край на възрастовата скала, около 19% от жителите 
в ЕС на възраст от 65 и повече години са изложени на риск от 
бедност и социално изключване. До известна степен това е поради 
факта, че пенсиите им не покриват адекватно техните разходи. 
Възрастните хора също така са изложени на висок риск от социална 
изолация, особено ако живеят сами. 
 
 
Испанското председателство обсъжда Директивата за борба с 

дискриминацията 
 



Два месеца преди края на Испанското председателство, 
министърът по въпросите за равноправие, г-жа Бибиана Аидо, 
проведе среща между EASPD и други неправителствени 
организации, за да обсъдят ситуацията по отношение на 
предложението за директива относно принципа на равно третиране 
между хората, независимо от религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация. Директивата 
включва също така „дискриминация по отношение на семейни 
отношения“ (членове в семейство на лице с увреждания) и „по 
грешка“, а правата за образование са изяснени. По отношение на 
въпросите свързани с уврежданията, Директивата се доближава 
повече до Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждане 
отколкото първия проект, въпреки че някои държави-членки все още 
се колебаят относно нейното ратифициране, поради възможно 
превишаване на разходите свързани с достъпността на 
обществените сгради и транспорта или по причини, свързани с 
целесъобразността на европейското законодателство в тази област.  

Беше отправено ясно послание: постигнат е известен 
напредък, но на работната група към министерството все още й 
предстои много за постигане. Добрата новина е, че сегашното 
тройно Председателство (Испания, Белгия Унгария) се ангажира с 
постигане на споразумение. По време на заседанието на EPSCO 
(Заетост, Социална политика, Здравеопазване и Съвет за 
потребителски въпроси) през юни Испания ще представи 
„иновативен“ документ в опит да се премахнат пречките. 
 
 
EASPD подчертава значението на НПО доставчици на социални 

услуги в Европейските граждански дни 
 

По време на Европейските граждански дни, организирани от  
на Испанското председателство в Малага от 7-и до 9-и май, EASPD  
беше представена от своя генерален секретар Люк Зелдерло.  
Целта на срещата беше да се създаде, развие и насърчи  
дебат за ролята, която сдруженията и неправителствените 
организации могат да играят в изграждането на по-социална Европа 
и в обединяването на Европейското гражданство според ценностите 
на общността. Над 600 души от цяла Европа активно участваха в 
дискусиите относно равноправието, демокрацията, 
благосъстоянието, културния обмен, уважението и насърчаването 
на основните права.  

По време на презентацията си Люк Зелдерло подчерта 
значението на НПО доставчици на социални услуги  



като спойка в нашето общество и в осигуряването на инструменти 
за социално включване и социално сближаване чрез мобилизиране 
на социалния капитал в нашите общности на ниско обществено 
ниво. Той изтъкна потенциалния риск от неправилна употреба на 
инструментите за обществени поръчки, и от незачитане на 
ценностите и спецификата на сектора. Бяха обсъдени също така 
нуждата от добре структуриран социален диалог, за да се улесни 
справянето с недостига на служители на първа линия  
в някои страни, необходимостта от преквалификация и липсата на 
привлекателност в нашия сектор. Основните проблеми, пред които е 
изправен социалният сектор, бяха определени от Люк Зелдерло и 
включени в заключителния етап на Конференцията: преминаване от 
медицинската парадигма към подход основан в общността, промяна 
в ролята на властите, липсата на стабилна законова рамка и 
финансиране, необходимост от реално сътрудничество между 
заинтересованите страни, новите потребности поради старост и 
промяна в семейните структури, и много бързо технологично 
развитие в осигуряване на нови възможности и нови рискове.  
 
 

Предстоящи събития 
 
10-11 юни 2010: В Марбург, Германия, ще се проведе Европейската 
конференция на тема „Изграждане на мостове. Нови начини за 
интегриране на хората с увреждания. Общият пазар на труда и 
промени в защитените работилници“. Конференцията ще обхване 
всички аспекти от ежедневието на хората с увреждания  
по време на целия им живот.  
Повече информация на: www.bruecken-bauen-marburg.de
 
7-8 октомври 2010: В Скопие, Македония, ще  
се проведе конференцията на EASPD „Към живот в общността: 
настоящите реалности, бъдещите предизвикателства“. Общата цел 
на Конференцията ще бъде улесняването на пълното включване на 
хората с увреждания в обществения живот, в светлината на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.  
 
3-5 ноември 2010 г.:  Gentle Teaching International организира 
международна конференция в Харлем (NL). Конференцията на тема 
„Взаимоотношения, основа в предоставянето на грижи“ ще 
допринесе за развитието на нежното преподаване по цял свят.  
Повече информация на: www.gentleteaching.nl  
 

http://www.bruecken-bauen-marburg.de/


Членът на EASPD унгарската Фондация SZIMBIOZIS се нуждае 
от вашата помощ! 

 
На 6-ти май силен валеж причини значителни щети на дневния 
центъра на Фондация SZIMBIOZIS със седалище в Мишколц, 
Унгария. Фондация SZIMBIOZIS работи в цяла северна Унгария и 
предлага широка гама от услуги за хората с интелектуални 
увреждания, както и за техните родители. Основната цел е да се 
подобри качеството на техния живот, чрез осигуряване на подкрепа 
за техните права в областта на образованието, обучението, 
заетостта и социалната интеграция. SZIMBIOZIS ще приветства 
всяка подкрепа в тази критична ситуация и ще се радва да ви даде 
повече подробности.  


