Насоки за
свързване
Заетост _ Включване

Проект
Мостове за включване
Окончателен доклад

Заглавие:
Ръководство за свързване на Заетост и Включване
Публикуван от:
Проект „Мостове за включване”
REAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal
Rua de Costa Cabral, 2368
P – 4200-218 Porto - Portugal
Ph: +351.22.5420800
Fax: +351.22.5403250
Email: geral@reapn.org
www.bridgesforinclusion.reapn.org
Координация на публикацията:
Серджо Айрес – директор на Проекта „Мостове за включване”
Със съдействието на:
Духомир Минев – Европейска анти-бедност мрежа/ България
Елизабет Сантос – Европейска анти-бедност мрежа / Португалия
Елке Вандермершен – Европейска анти-бедност мрежа – Фландрия (Белгия)
Евелин Перейра – Европейска анти-бедност мрежа – Кастила Ла Манча (Испания)
Флорентина Константин – Каритас Румъния
Джорди Естивил – Независим консултант на проекта „Мостове за включване”
Мария Желязкова – Европейска анти-бедност мрежа / България
Мария Хосе Висенте – Европейска анти-бедност мрежа / Португалия
Раул дел Визо – Европейска анти-бедност мрежа - Кастила Ла Манча (Испания)
Шан Джоунс – Европейска анти-бедност мрежа
Графичен дизайн
Оформление и дизайн – Аугусто Пирес
Фотография на корицата
Серджо Айрес
Публикувана:
Ноември 2009
Бележка:
Този документ отразява вижданията на авторите. Европейската комисия не
отговаря за възможната употреба на информацията, която се съдържа.

“Мостове за включване” е съфинансиран от Европейската комисия
(Европейска общностна програма за заетост и социална солидарност - PROGRESS
2007-2013)

2

Съдържание

Увод --------------------------------------------------------------------------------

4

1. Представяне на проекта --------------------------------------------------------------- 4
2. Някои ключови изводи -----------------------------------------------------------------7
3. Осем идентифицирани ключови стратегически стъпки ------------------------------------- 9
Изграждане на по-добри мостове между заетост и включване: основни предизвикателства и
препоръки ---------------------------------------------------------------------------Въведение ----------------------------------------------------------------------------

11

11

1. Изясняване на понятието – стимулиране на включване чрез заетост -------------------------- 12
2. Контекстът – какви промени са необходими (особено в сегашния икономически модел)? --------28
3. По-добри политики – изграждане на ефективни мостове ----------------------------------- 34
4. Териториално равнище ---------------------------------------------------------------- 43
5. Организационно равнище ------------------------------------------------------------- 50
Приложения ---------------------------------------------------------------------------- 56
1. Представяне на националните и международни партньори --------------------------------- 56
2. Представяне на националните лаборатории ---------------------------------------------- 65
3. Библиография на използвани документи ------------------------------------------------- 91

3

Увод

1. Представяне на проекта
Европейската стратегия за заетост беше създадена в Люксембург преди
дванадесет години (1997). Оттогава, страните членки на ЕС се опитват да
координират своите политики по заетостта, следвайки общи цели, които
периодично са дефинирани и преразглеждани. През 2000, Стратегията по
заетост стана един от ключовите стълбове на Лисабонската стратегия,

когато беше установена нова визия за ЕС, основана на допълващия се
триъгълник от икономически стълб, социален стълб и стълб по заетостта.
По същото време беше създадена и Европейската стратегия по социално
включване и ЕС постави пред себе си целта да постигне значителен

напредък за премахването на бедността. Посредством Отворения метод на
координация, страните членки се опитваха да координират националните
си

политики

по

социално

включване,

в

съответствие

с

целите

и

индикаторите, дефинирани на европейско равнище (Ница 2001). Това се
доразви по-нататък през 2005, когато целенасочен процес обвърза заедно
други свързани отворени методи на координация по пенсиите, здравните и

дългосрочни грижи, за да се формира Стратегията на ЕС по социална
защита и социално включване. По същото време, взетите решения в
резултат на доклада на Кок1: да се рефокусира Лисабонския триъгълник
върху двете „по-нещастни сестри” (икономиката и заетостта), оставиха

социалния стълб изолиран и подчинен на макро/ микро стълбовете и
стълба по заетостта.

Независимо че се предполагаше че процесът на „взаимно подхранване и
постигане на резултати”2 ще осигури кохерентност между двете стратегии,
в действителност, връзката и комуникацията между двете Европейски
стратегии: тази по заетостта и тази за социалната защита и социално

включване

не

беше

нито

стратегическа,

нито

ефективна.

Нямаше

достатъчно или ефективни „мостове” между тези два очевидно разделени
„свята”. Инициирането на Препоръката на Комисията по активно включване

през октомври 2008 беше важен опит да се доизградят тези връзки,

основани на три стълба. Но доколко това действително е постигнато и как
могат локални/ регионални инициативи наистина да допринесат в ключови
1

Лисабонска стратегия за растеж и заетост. Доклад на Групата на високо равнище, председателствана

от Вим Кок. Европейска комисия, ноември 2004.
2

Между Националните планове за действие по социално включване и Националните програми за

реформи „Растеж и работни места”
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области като социалната икономика, местното развитие, недекларираната
работа така че да гарантират създаването на включващ трудов пазар и
реална роля на заетостта за стимулиране на включването?
Социалната икономика в своите различни форми и равнища винаги е
играла важна роля, опитвайки се да “смекчи” тази липса на координация,

като осигури специфични инструменти, чрез които хората, които са найотдалечени от трудовия пазар, могат да бъдат подкрепени за включване в
една прилична работа и/ или за социално участие. Тези организации (с
техните различни структури, формати, подходи и действия) имат голям

опит в социалната и професионална интеграция на социално изключените
групи, преодолявайки във всекидневния им живот пречките от страна на
политиките, които се развиват от правителствата отгоре надолу (и не
разчитат на тяхното участие), от различни министерства и национални или
регионални отдели. Следователно, този проект се опита да събере
доказателства

от

различни

национални

контексти

за

това

какви

специфични социални и професионални интеграционни схеми и проекти
за местно развитие активно допринасят за прилагането на активното

включване и по този начин са жизнено важни за борбата с бедността и
социалното изключване, опитвайки се да идентифицира ключови фактори
за успех и пречки.

Главна цел на проекта “Мостове за включване”
Проектът “Мостове за включване” целеше да идентифицира как може да
бъде

създадено

по-ефективно

взаимоотношение

между

заетостта,

социалното благосъстояние и стратегиите за социално включване, въз

основа на местен опит, за да се предложат насоки по въпроса как да се
стимулират

стратегиите

и

практиките.

Беше

даден

приоритет

на

оценяването на ролята на тези инициативи, в контекста на прилагане на
подхода за Активно включване, особено на инициативите, идващи от

сферата на включващото предприемачество, социалната икономика и
местното развитие.
Специфични цели на Проекта “Мостове за включване”
•

Осъществяване на Европейско изследване за социалното включване и
включването

чрез

заетост,

за

да

се

създаде

каталог

на

действителните мерки и действия по “ включването чрез заетост и
социално благосъстояние” във всяка страна или регион;
•

Анализиране на релевантни действия, свързани с връзката между
заетост, включване и защита (активно включване) и социалната
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икономика чрез обмяна от типа “преглед между равни” между
националните партньори в съседни страни;
•

Демонстриране (като се представят доказателства от конкретни
действия и микро проекти) на силата, възможностите и добавената
стойност на социалната икономика да генерира активно включване
на различните целеви групи, чрез специфични мерки по заетостта;

•

Използване на ресурсната система - интернет платформа на МОТ
CIARIS като средство за взаимно обучение за моделирането и
прилагането

на

социалните

политики

за

активно

включване

(минимален доход, заетост и други) чрез капитализиране на

съществуващото знание и практики и чрез предоставянето на
техническа помощ;
•

Представяне на Насоките за включване като се вземат предвид:
различни актьори, различни стратегии, различна общественост и
различни контексти.

Основни действия в рамките на Проекта за постигане на неговите цели
1. Общ европейски преглед на заетостта и политиките на включване
Разработване на доклад с преглед на политиките в Европа по заетост и
социално включване през последните 10 години.
2. Национални/ регионални прегледи:
Следвайки същата цел, както и общия преглед, бяха осъществени шест
национални/регионални изследвания, за да се идентифицират ключовите

стратегии, програми и действия в областта на стимулирането на заетостта
и социалното включване във всяка от страните партньори. Тези доклади от
шестте

национални

прегледа

бяха

представени

и

обсъдени

на

националните/регионални Семинари от различни актьори, за да се
идентифицират ключовите области и организации, които пряко ще бъдат
ангажирани в проекта.
3. Разработване на “Насоки за социална защита, заетост и местно
включване”

Този документ беше подготвен в рамките на проекта главно с цел да
подпомогне различните партньори при моделирането и прилагането на

различни стратегии в техните национални лаборатории.

4. Взаимно обучение чрез двустранни “прегледи между равните”:
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Всеки партньор организира “преглед между равните” с участието на друг
партньор. Тези “прегледи между равни” предоставиха възможност за
обмяна на различни виждания и опити и за да се подготви по-добре

моделирането и прилагането на националните лабораторни опити.
5. Национални лаборатории:
Всеки

партньор

избра

минимум

3

и

максимум

5

различни

опита/организации от социалната икономика, които имат като един от
фокусите си на интервенция създаването на мостове между заетост и
включване. Тези организации (вижте тяхното по-детайлно описание в
Приложение 2) бяха поканени да представят своите виждания, своя опит и
потребности и в светлината и целите на проекта те бяха ориентирани да

приложат на практика – с подкрепата и консултирането от страна на
партньорите във всяка страна – стратегии за по-добро изграждане на
мостове между стратегиите по заетост и включване. Тези лаборатории и

дейностите, осъществени от организациите, бяха основата за създаването
на този финален продукт на проекта: Насоки за изграждане на по-добри
мостове за включване.
2. Някои ключови резултати

В началото на проекта ние формулирахме хипотеза за това какви са

необходимите мостове за да се гарантира че заетостта може да осигури

адекватен мост за включване, особено чрез социалната икономика и
подходите за местно развитие. Обаче, по време на проекта, ние открихме,
особено като последица от работата, осъществена в националните

лаборатории, че са необходими други стъпки, за да постигнат тези
подходи своите цели за осигуряване на ефективна връзка чрез заетост към

социално включване. Този анализ ни отведе до много по-широк дебат
относно това какъв тип общество искаме и какви по-фундаментални
промени са необходими, за да се гарантира че заетостта може да бъде
ефективно средство за включване.
Така,

чрез

работата

с

националните

обсерватории,

партньорите

идентифицираха взаимодействието на 3 ключови фактора, които са
жизнено важни, за да се гарантира че заетостта води до включване, на
структурно и стратегическо равнище.

Тези структурни мостове са:
a. Доход
7

Равнището на дохода определя доколко трудовия пазар е включващ. Само
ако е осигурена адекватна за издръжка работна заплата, заетостта може да
се счита за ефективен мост за включване. Ниският доход прекъсва връзката
между заетост и включване (заетостта не е включваща – тя е само работно
място). Адекватността на дохода ще зависи от степента на регулация на

трудовия пазар, което на свой ред зависи от това доколко ефективни и
отчитащи се са механизмите за участие в процесите на вземане на решения
по отношения на заетостта и сферата на социалната политика. Доходът е
ключов аспект на качеството на работата, който гарантира, че работата

стимулира

човешкото

достойнство

и

развитие,

вместо

да

инструментализира хората като “винтчета” в икономиката.
б. Участие и вземане на решения с участие
Вземането на решения с участие е жизнено важно на всички равнища, ако
искаме

включването

да

се

превърне

в

реалност

(на

национално,

регионално и локално равнище). Участието влияе върху: а) властта на
вземащите решения (тяхната роля и ограничения при вземането на
решения); б) равнището на доходи – чрез участие във вземането на решения
относно разпределението на доходите (по-общо – разпределението на
наличните ресурси); в) степента на ефективност и отчетност на всяка
стратегия, проект или услуга пред нейните ползватели; г) капацитета да се
овластяват хората за да участват във вземането на решения по повод на

своя живот и на своите общности;

Мостове свързват или не свързват заетостта и включването в зависимост от

начина, по който самите тези ключови елементи взаимодействат и са

взаимно свързани. Техните взаимодействия са широки и комплексни – те
взаимодействат един с друг и се оформят един друг; с други думи – те
представляват цялостен комплекс, който поставя по много сериозен начин

предизвикателство по отношение на въпроса: Как организираме нашето
общество и в чии интереси.
в. Регулация
Регулацията от страна на държавата (на различни равнища, за да
контролират пазара и да защитават колективното благо) е ключовият
инструмент за да осигури и двете: а) адекватността на дохода и б)
ефективността и обхвата на участието (т.е. какви процедури/методи се
използват, формите и ефективността (приноса) на участието); и в) тя

дефинира параметрите на вземането на решения – поставя граници върху
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обсега

на

пазарните

операции,

напр.

концентрацията

на

власт

в

лабораториите.

3. Осем идентифицирани ключови стратегически стъпки:
Тук обобщаваме някои от основните изводи от проекта – организирани в 8
ключови стратегически стъпки, които партньорите считат, че са решаващи

за да се постигне спешен напредък при изграждането на ефективни
мостове между заетостта и включването.
8 Ключови стъпки за осигуряване на ефективни мостове между заетост и

включване

1. Да се преосмислят понятията и индикаторите за заетост и за
социално включване, като се акцентира върху значимостта на 3те
ключови взаимосвързани фактори: доход, участие и регулация.
2. Да се подсили понятието за активно включване (достъп до адекватен

доход, качествени услуги и качествена работа (и релевантните
политики) чрез:

a) Включване на участието като четвърти елемент (заедно с адекватни
минимални доходи, достъп до социални услуги и качествена заетост);
б) Признаване на автономното значение на четирите елемента (вместо

текущата

субординация

на

заетостта)

и

значението

на

един

действително интегриран подход;
в) Регулиране на прилагането на подхода на европейско и национално
равнище (напр. чрез Директива за минимален доход, гарантиране на
достъпа до услуги, минимални работни заплати и т.н.).
3. Институционализиране на гражданското участие при вземането на
решения (за заетостта и социалната политика, но също и за всички
други

области),

основано

на

две

човешки

права,

официално

признати и приети от ОН през миналия век – правото на развитие и

правото на участие в развитието. Да се внедрят механизми за
структуриран диалог, които да стимулират гражданското участие
при вземането на решения в процесите на подготовка и реализиране

на Националните планове за действие по заетост и социално
включване в ЕС.
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4. Да се даде нова подкрепа на подходите от долу на горе и локално
базираните местни инициативи за социално включване, които
събират заедно ключови заинтересовани страни и тестват нови
подходи за подкрепа на активното включване и за генерирането на
социално включване.
5. Да се гарантира че ревизираните политики за осигуряване на
включване, чрез заетост и други средства, активно се подкрепят от

финансовите

инструменти

на

ЕС

–

Кохезионната

политика

и

Структурните фондове.
6. Да

се

предприемат

спешни

стъпки,

за

да

се

осъществят

предварителни и последващи Оценки на социалното въздействие на

заетостта, както и на икономическата и други политики чрез
механизми с участие, да се гарантира че те допринасят за включване
и осигуряват стъпка – по - стъпка мониторинг на горепосочените
стъпки на европейско, национално и местно равнище.
7. Да се признае, подкрепи и подсили капацитетът на социалната
икономика

да

служи

като

решаващ

мост

между

заетостта

и

включването, като се осигури юридическа и финансова рамка на

европейско равнище и да се развие карта от ключови критерии, за да
се подсигури включване чрез заетост, обхващащо пътеки за наемане
и

обучение,

интегрирани

подкрепящи

услуги,

гарантирайки

адекватен доход и внедрявайки участието и овластяването на
ползвателите в управлението и предоставянето на услуги.
8. Да

се

развие

икономика

индивидите,

–

с

по-конструктивен
по-малко

опитващи

се

акцент
да

подход
върху

оцелеят

към

неформалната

санкционирането

във

влошаващите

на
се

икономически условия, като същевременно се предприеме посериозно действие срещу систематичното нарушаване и избягването

на плащането на данъци обикновено от големи компании. Да се
използват уроците, научени от типовете дейности, развити чрез
неформалната икономика, по въпроса как да се обогати включването

чрез политики по заетостта. Да се разберат по-добре пречките пред

създаването на легална икономическа дейност и развитието на
ефективни механизми, които да подкрепят стъпки от неформалната
към формалната икономика.
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Изграждане на по-добри мостове между
заетост и включване
Основни предизвикателства и препоръки

Въведение
Основната

цел

на

този

документ

е

да

осветли

ключовите

предизвикателства/фактори, които трябва да се имат предвид, когато
искаме да изградим пътеки за включване чрез работата, със специфични

препоръки на европейско, национално и местно равнище.
Ние смятаме че ключовите предизвикателства и препоръки обхващат 5
основни глави:
1. Изясняване на понятието: стимулиране на включване чрез заетост
2. Контекстът: какви промени са необходими (особено при съществуващия
икономически модел)

3. По-добри политики: изграждане на ефективни мостове
4. Териториално равнище
5. Организационно равнище
Под всяка от тези глави и следвайки различните действия на проекта, ние
идентифицирахме някои ключови въпроси (произтичащи особено от
двустранните “прегледи на равните”), някой отговори (илюстрирани от
някои “гласове на терен”) и някои препоръки на различни равнища. Всички

тези препоръки идват от цялостния опит на проекта, но особено от
различните действия, развити в националните лаборатории3 с широк
обхват и типологията на организациите на различните партньори.

3

За по-детайлно описание на организациите от всяка национална лаборатория вижте Приложение 2.
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1. Изясняване на понятието – стимулиране на включване чрез заетост
Въпрос 1

Доколко понятията (бедност, изключване, нова бедност, интеграция,
назначаване, активно включване...) подпомагат или затрудняват мостовете
между заетост и включване?
Отговори
Формулирането

на

различни

понятия

създава

един

свят

от

“неопределеност”. Повечето от тези понятия са поливалентни, предлагат
различни интерпретации и по-често се използват в политически контекст,
отколкото в научен. Подобни понятия могат да затруднят задачата за
изграждане на мостове и силни връзки сред локалните актьори. От друга
страна, понятието за заетост продължава да бъде дефинирано по много

статичен начин – да се намери на хората каквото и да е работно място,
когато реалността е много по-динамична, нуждаейки се от експлицитен

диалог между заетостта и включването и ангажимент за създаване на

включване чрез качествена работа с адекватен доход.
Понятията са полезни, за да стимулират по-добро разбиране и за да се

установят общи политически цели сред страните членки на ЕС. Обаче, тези

понятия може да не бъдат приети от тези, които работят по места. Техните
гледни точки са решаващи за стартирането на всяка дискусия по
стратегиите за включване.
Нови понятия като Активно включване със сигурност могат да играят
решаваща роля, за да помогнат да се изгради консенсус относно

интегрирания политически подход, който се опитва да свърже заетостта и

включването в един много разнообразен европейски контекст. Социалната
икономика е друго понятие, което засега няма обща дефиниция на
европейско равнище. Обаче, понятието не може да остане привилегия на

няколко бюрократа на европейско и национално равнище, то трябва да
бъде притежавано и прилагано на национално равнище. Това означава да
се изгради консенсус за понятията, да се повиши публичността, преди да
се задейства ясен процес на политическо прилагане.
Гласове по места

“По време на реализацията на проекта, беше твърде ясно, че, на различни равнища
(европейско, национално, регионално и локално) има огромна трудност да се постигне
някакъв консенсус за различните понятия и тяхното прилагане. Формулирането и
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разбирането на тези понятия не винаги е съответстващо на тяхното конкретно приложение
по места”
“Самото понятие Социална икономика, което се превърна в силна тема в центъра на този
проект, има различни дефиниции и значения за всеки от националните партньори и страни.
Дали то обхваща само неправителствени организации или също така включва корпоративни
организации, насочени към печалба? Дали социалната икономика е синоним на социално
предприятие? Какви са границите между социалната икономика и третия сектор?”
Различни партньори

“В Румъния, поради липсата на рамков закон за социалната икономика, се наблюдава
тенденция да се фокусира дебата върху защитените предприятия, т.е. предприятия, които
наемат хора с увреждания, за регулацията на които вече от известно време има закон.
Припокриването на двете понятия – социална икономика и защитени предприятия – води до
изхвърлянето извън социалната икономика на дейността на много социални предприятия и
различни производствени дейности в Третия сектор. В допълнение, няма легално
определение на “социално” предприятие, което кара множество важни заинтересовани
страни да считат тези предприятия като регулярни компании с ограничена отговорност.
Усилията за постигане на консенсус, за да се осигури последователна дефиниция на
социалната икономика, беше голяма част от работата по “мостове за включване” на
румънския партньор.”
Каритас Румъния

“В България, понятията, които бяха въведени в резултат на ЕС, като социално
включване/изключване, анти-бедност стратегии, Национален план за действие по
включване... бяха важен стимул, за да се преоткрият политически социалните измерения на
развитието. Необходима е, обаче, много по-голяма яснота относно понятията, в противен
случай неадекватните и мъгливи понятия водят до неадекватна и грешна идентификация на
проблемите. По-конкретно, липсата на официално призната и работеща дефиниция на
социалното включване:
a) превръща включването в синоним на каквато и да е заетост;
б) ограничава възможностите да се наблюдава напредъка към един по-широк подход за
социално включване на основата на индикатори;
в) затруднява социалното признаване на дейности, които са включващи и които стимулират
включването, дори ако те не се считат за заетост;
г) прави невъзможно какъвто и да е публичен дебат, който може да обогати понятието.
Това беше много ясен проблем в четирите лаборатории и във всички дискусии в рамките на
проекта. Например, спонтанните инициативи на женската асоциация “От извора” в България,
които са много ефективни в стимулиране на местно развитие и социално включване не се
разглеждат сериозно защото не включват официално призната заетост. По този начин
ограничените понятия за растеж и заетост “замразяват” потенциални полета на социална
дейност и подкопават социалния капитал”.
EAPN България

“В Манус, една от организациите, избрани от фламандската мрежа (Белгия), по време на
интервю със социалния работник, ние дискутирахме проблеми, свързани с бедността, с
които те се сблъскват в тяхната организация от социалната икономика. Социалният
работник спомена, че малко хора, които живеят в бедност, са наети. Нашият опит, обаче, е
много различен, тъй като ние дефинираме бедността като многоизмерно явление на
социално и други форми на изключване (напр. свързани със жилището, здравето,
образованието...) и следователно считаме, че повечето от хората, с които работим и които
са наети, живеят в бедност. Това беше много симптоматично. Социалният работник
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определя бедността много тясно в термините “да няма достатъчно пари за да оцелее и да
има дългове, вместо да търси по-широк подход към включване.”

EAPN Фландрия (Белгия)

Препоръки
Локално, регионално и национално равнище
- Чрез транснационално взаимно обучение между локално/регионално и
национално равнище, да се подобри общото разбиране на понятията,
които са възприемани по различни начини – подпомагайки стимулирането
на по-голямо разбиране на различните контексти и техните особености.
- Да се създадат механизми за повишаване на осведомеността сред всички

ключови заинтересовани страни на национално/регионално и местно

равнище за новите понятия (напр. Активно включване) и да се създаде
видим и оперативен консенсус относно понятията и че тези понятия са
близки до реалността;

- Да се гарантира, че понятията, свързани със социалната икономика са
част от тази дискусия.
Европейско равнище
- Да се използва социалния ОМК4 за да се стимулира обмяната по
въпросите за понятията (напр. Активно включване) и по-ефективно да се
дебатират резултатите от взаимното обучение с по-широк кръг от
заинтересовани

страни.

Повече

внимание

трябва

да

се

отдели

на

примерите, които се различават от модела, при контрастните реалности на
национално равнище.
- Да се разработят общи критерии за това, какво означава да се борим с
бедността (особено полезно, ако се извлече като се имат предвид
актьорите и организациите в социалната икономика);

- Въз основа на Комуникацията и Препоръката по активно включване, да се
използва социалния ОМК, за да се подготви работен документ/доклад или
изследване и/или да се развие специален Преглед на равните, който да
концептуализира как заетостта може да бъде инструмент за включване,
като станат ясни ключовите елементи, които са необходими, за да
гарантират че заетостта допринася за включване (това би трябвало да се
основава на “качествената работа” на ЕС и на “приличната работа” на МОТ).

4

Процес, координиран от Европейския съюз, който окуражава националните правителства да се борят с

бедността и социалното изключване и да реформират своите системи на социална защита (в областта
на бедността и социалното изключване, пенсиите, здравните и дългосрочни грижи), като се учат едно
от друго и като идентифицират какви политики работят най-добре.
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Въпрос 2

Как стратегиите за стимулиране на активно социално включване, например
чрез инициативи на социалната икономика, могат да създадат по добър
мост между благотворителността и традициите, основани на подпомагане,
към по-устойчив модел на качествена заетост? Какви са ключовите
предизвикателства?
Отговори

Социалното включване и инициативите на социалната икономика често са
развивани

преди

всичко

като

спешни

и

палиативни

отговори

на

изключването. Ще бъде много трудно да се преодолее тази перспектива на
социалното подпомагане и да се стимулира действително включване, освен
ако не се развият пътеки от интегрирани подходи, които да водят до
качествена заетост или ефективно социално участие и които да включват
всички ключови актьори, чрез координиран отговор. Това напрежение
може

да

подкопае

диалога

и

мостовете

между

агенциите,

които

стимулират заетостта и тези, които са повече свързани с предоставянето на

бързи реакции при спешни нужди.
Съществуващата сегментация и специфичният фокус върху различни (и
понякога твърде конфликтни) реалности прави изграждането на мостове
много трудно.
Партньорите в проекта считат убедено, че социалната икономика трябва да
бъде призната поради специфичната й добавена стойност в две ключови
области: първо, нейната роля при подкрепата на уязвими колективи да се
включат в устойчиви работни места като част от едно по-прогресивно

развитие на активните политики на трудовия пазар и второ, нейния
значителен

потенциал

да

регенерира

най-изключените

територии,

например селските области. Беше симтоматично, че малко инициативи на

социалната икономика или предприятията за назначаване бяха поканени да

участват в Икономическите възстановителни планове5 в повечето страни,
което осветява липсата на признание на социалната икономика като
ключов актьор в икономическото възстановяване.
Гласове по места

За понятието / ролята на социалната икономика

5

Планове, развити от всяка страна членка за посрещането и преодоляването на текущата икономическа

криза.
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“В повечето от страните, добавената стойност на социалната икономика не се възприема
сериозно. Социалната икономика се признава като играеща роля при спешни действия, но
не и на една по-структурирана основа. В същото време, повечето от партньорите
подчертават че тъкмо сектора на социалната икономика е този, който, твърде неформално
(особено на най-локално равнище) може поради близостта си да изгради тези мостове. Но,
отново, по неформален начин.”

Различни партньори

“Например, в Испания малко инициативи на социалната икономика и нито едно
предприятие за включване на регионално равнище не бяха взети предвид или не бяха
допуснати да участват в плановете, които бяха развити за борба с икономическата криза
като План Е или други “Шокови планове”. От друга страна, социалната икономика може
понякога да бъде инструментализирана – политиците на различните равнища слушат
актьорите от социалната икономика, а не пряко хората, които живеят в бедност. Резултатът
от това е превръщане на социалната икономика в корпоративна социална отговорност,
което очевидно не е същото”
За понятието активно включване

EAPN Кастила – Ла – Манча (Испания)

“В Португалия, прилагането на схеми за минимални доходи чрез организациите на
социалната икономика имаше позитивен ефект за социалното включване на хора, живеещи
в бедност. Организации, като AMS, които имат получателите на минимални доходи като
една от своите целеви групи, идентифицират голямо различие между хората, идващи от
организациите на социалната икономика и тези, които идват директно от публичните
центрове за социално подпомагане. Прилагането на схеми за минимални доходи чрез
центровете по социално осигуряване е фокусирано само върху осигуряването на основен
доход, докато организациите на социалната икономика полагат големи усилия да работят
по един по-интегриран начин чрез по-широки “подходи за активно включване”.

EAPN Португалия

За Каритас Румъния, понятието за активно включване възникна от самото начало като
основно концептуално средство за анализирането на дейностите на социалната икономика,
развити от нейните локални организации. Това е защото социалните предприятия на
Каритас предоставят на своите наети/клиенти основни социални услуги, в частност
жилищни и образователни услуги за техните деца и обезпечават устойчиво равнище на
доход по пътеката към социално включване. Макар че последното не е равнозначно на
прилагането на схеми за минимални доходи, както е в случая с Португалия, стратегията от
три стълба, прилагана от локалните предприятия изразява потребността от подход за
активно включване, основан на различни стълбове, за да се създават не просто работещи
бедни, а социално включени и самоуправляващи се индивиди.

Каритас Румъния

“Дейностите на културната асоциация (читалище) в ромското гето в София ясно показват, че
обучението за заетост не осигурява заетост и още по-малко гарантира качествена заетост.
Натискът минималния доход да се подчини и постави под условие за заетост е етнически
селективен и изхвърля ромите, включително ромските деца, извън социалното развитие,
независимо че няма нито работни места, нито пък качествени работни места. Адекватното
въвеждане на стратегията за активно социално включване зависи от равностойното
третиране на трите стълба: адекватни минимални доходи, достъп до услуги и качествена
заетост, както и от това дали ги разглеждаме като автономни и значими сфери”
EAPN България
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“В Белгия, Леерен Ондернеемен предлага услуги на хората, наема хора, но в същото време е
част от консултативната структура, в която организации на хора, живеещи в бедност,
съветват властите (на локално и фламандско равнище). Това означава, че като се
организират хората, живеещи в бедност, се откриват действителните потребности; като се
предлагат услуги, някои от потребностите получават своето удовлетворяване; и, чрез диалог
с политически отговорните, се изграждат или могат да се изградят структурни решения.”
EAPN Фландрия (Белгия)

“В Кастила – Ла - Манча един от стимулите, които фондация Ел Сембрадор използва за да
включи своите работници е да допълва социалните заплати (когато икономическата
изгодност може да си го позволи), за да ги направи равни на нормалните заплати на пазара
(от 700 или 800 евро до 1000 евро)”.

EAPN Кастила – Ла - Манча (Испания)

Препоръки
Локално, регионално и национално равнище
- Да се потвърди подходът, основан на права, към включване и заетост.
- Да се изгради консенсус относно потребността да се гарантира, че за да
бъдат ефективни при предоставянето на включване, социалната икономика
и други инициативи за местно развитие чрез заетост, трябва да покриват
различни измерения, като дават предимство на интегрирани маршрути (в

които заетостта, обучението, участието и овластяването имат открояваща се
роля).
- Да се създаде локална/регионална координация между ключови актьори
(особено между социалната икономика и публичните власти), основана на

участие и овластяване, за да се обезпечат интегрирани, от долу на горе
подходи за стимулиране на включване.
- Да се засили финансовата и друга подкрепа на социалната икономика и

другите “свързващи” организации, за да се подпомогне тяхното участие в
моделирането, изпълнението и оценката на политиките за активно
включване.
- Да се даде възможност на социалната икономика да играе ключова роля в
местното развитие и да се стимулира нейния производителен капацитет да
допринася за локалната икономика чрез окуражаване обмяната на добри
практики.
-

Да

се

стимулира

по-добро

управление

чрез

децентрализирано

използване на Отворения метод на координация (на регионално и локално
както и на национално равнище), включвайки участието и овластяването на
локалните актьори (особено тези от социалната икономика).

- Да се подобри сътрудничеството между публичните организации,

социалната икономика, социалните организации, предприемачите ... като
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се развият синергии между заинтересованите страни, за да се увеличат
възможностите за наемане /заетост.
Европейско равнище
- В сегашната дискусия по формата на Стратегията за след 2010 (пост

Лисабонска), да се настоява на целта за включване (консенсусна) като

предпоставка за социален прогрес. Необходима е нова архитектура, която
да се основава на Лисабонския триъгълник, но да осигурява по-ефективна
координация

между

четирите

отделни,

но

равностойни

стълба

(икономически, по заетост, включване и екологична устойчивост) чрез общи
пресичащи се цели.
- Да се развие обща оперативна дефиниция на социалната икономика на
равнището на ЕС.
- Да се стимулира на европейско равнище разбирането за ролята на
социалната икономика и значението на инициативите на третия сектор като
източник на заетост и включване.

- Да се обвърже социалната икономика с развитието на нов икономически

модел, базиран на солидарност.

Въпрос 3

Доколко понятията за участие са съществен елемент от улесняването на
мостовете? И какво предлагат практиките за участие по места?

Отговори
Резултатите от проекта осветляват ключовата роля на участието както на
хората, живеещи в бедност и социално изключване, така и на всички

ключови актьори и заинтересовани страни, ако действително искаме да

постигнем ефективни мостове. Това вероятно е една от най-големите
трудности в усилията за свързване. Участието твърде често се състои само
от красиви думи, вместо да се превръща в практика. Все още е налице
огромна пропаст на участието и то не се превежда достатъчно в “участие
във вземането на решения”, например.
Получателите на минимални доходи по различни схеми или участващите в
“активиране” или инициативи на социалната икономика понастоящем не са
по принцип ангажирани като активни участници от агенциите или
организациите.
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Социалната икономика, “секторът” е ключов партньор, в повечето
страни,

при

прилагането

включване/социалната

на

интеграция,

подходите
но

той

на

зависи

активното
от

доброто

желание на тези, които моделират и изпълняват политиките, вместо
от систематично ангажиране в структурен диалог и партньорства.


За да играе участието своята роля като централен механизъм за
включване, трябва да има яснота относно потребността да се въплъти

участието във вземането на решения и да се институционализират и
професионализират определени форми на гражданско участие като
непрекъснат

структуриран

диалог,

който

дава

възможност

на

гражданското общество да играе своята роля като партньор в
процеса на вземане на решения.

Гласове по места

Във Фуера де Сери (Кастила- Ла- Манча), когато се дава сериозен акцент на активното
участие на хората в проектите на социалната икономика, равнищата на отсъствие от работа
по здравни причини, отсъствията изобщо почти не съществуват (за разлика от високия дял
на отсъствия по медицински причини в обикновените компании). Подобни видове
индикатори помагат да се измери степента на подкрепа и удовлетвореност на работниците,
които участват в тези проекти, и показват значението на прякото участие в процеса на
включване.
EAPN Кастила- Ла- Манча (Испания)
“Участието също така е понятие, което е свързано с различни дефиниции и подходи (обхват,
който се простира от достъпа до информация до действително ангажиране в процеса на
вземане на решения). По този начин, обикновено, договорният процес, свързан с договора
за намиране на работа в Португалия, е ограничен до информиране относно областите и
дейностите, определени в договора и постигането на споразумение (т.е. получаване на
подпис) с бенефициента. Това не стимулира активното овластяване на бенефициентите или
не им дава възможност да участват в решенията за своя собствен живот, нито в развитието
на стратегии и услуги, които се предполага че ги подкрепят.”
“В Португалия, организациите на социалната икономика обикновено не притежават
действителна култура на участие. По време на процеса на диагностициране на
националните лаборатории тази потребност беше идентифицирана от всички организации.
Като резултат беше решено да се проведат сесии за увеличаване на осведомеността относно
участието (понятие и методологии) с персонала на Пакос 2000 и APPACDM.
Процесът на участие, развит с Пакос 2000, целеше да оцени системата на минимални
доходи в Португалия и нейното прилагане чрез дискусионна група от бенефициенти на тази
система. Във връзка с бенефициентите, този процес на участие е важен, за да подхрани
тяхното знание относно тази мярка и да стимулира тяхното овластяване. По отношение на
организацията и персонала, свързан с минималния доход, процесът доведе до по-добро
разбиране на потенциала на бенефициентите да осмислят тези мерки и да правят
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предложения за подобрения. Това участие също така окуражава преосмислянето на
методите на социална интервенция от страна на техния персонал.”

EAPN Португалия

“Както в Португалия, организациите в Румъния все още не са ангажирани с една култура на
включване на всички заинтересовани страни в дейностите. Когато диагностицирахме
националните лаборатории, ние разработихме включваща методология, за да оценим
равнището на ангажиране в процесите на вземане на решения и от страна на
бенефициентите. Създаването на система с участие на целевата група в моделирането и
управлението на дейностите (не само в прилагането) е една от основните четири линии на
действие в двугодишната стратегия, която разработихме заедно с Фермата/Центърът за
социално професионална интеграция на бездомни възрастни “Патер Паулус”, Асоциацията
Каритас в Кампулунг, SC Кандела SRL и гръцко католическата асоциация Каритас Блаж.
Обаче, трябва да акцентираме върху предизвикателството в резултат на противоречието,
което се създава между потребностите от ефективност и устойчивост на предприятието от
една страна и участието, от друга. Това води до механизми на централизиране на
процесите на вземане на решения, както е и случая в България.”
Каритас Румъния

“За лабораториите в България участието е централна предпоставка за стимулиране на
социалното включване. Обаче, докато участието по места осигурява важни механизми за
включване, то минимално е свързано със заетостта. Ние можем да видим ясни примери за
това и в четирите български лаборатории:
1. Ефикасност срещу участие: В социалните предприятия на Федерацията на работодателите
на хора с увреждания, хората се чувстват комфортно и защитени в специфичната работна
среда, но това социално предприятие не е в състояние да осигури приличен доход. Тъкмо
обратното, налице е противоречие между потребностите от ефикасност (т.е. ограничаване
на разходите) и участието. Затова “парализираните” социални предприятия увеличават
своята “ефикасност” като орязват разходите за труд и централизират механизмите на
вземане на решения.
2. Общностно включване срещу социално включване: Ангажирането на местната общност е
важна предпоставка за съществуването на читалището в ромското гето в София. Обаче, в
резултат на натрупването на остри проблеми в съседството като доходи, инфраструктура,
жилища, здравни услуги, образование, заетост и т.н., участието поддържа връзките в
рамките на общността, но не осигурява мостове към по-широката социална среда – т.е.
приоритетът, даден на стимулирането на участието вътре в самата ромска общност не е
свързан с участието в процесите на вземане на по-широки социални и икономически
решения.
3. Спонтанна солидарност срещу втвърдена институционална рамка: хората, ангажирани в
неформалната група на пчеларите активно взаимодействат, помагат си взаимно, обменят
безплатно необходими материали, продукти и знание. Специфичната вътрешна структура
на общността й придава спецификата на малка първична група, което включва: силно
влияние на морални ценности върху взаимодействията между членовете на групата; високо
ценене на всеки член от другите; дейността се ръководи повече от желанието да се осигури
подкрепа на нуждаещите се, отколкото от ясни икономически индикатори като печалба,
ефикасност и конкуренция; липса на вътрешни йерархии, но авторитетът има значение;
процеси на вземане на решения с участие; по-високо равенство и високо равнище на
солидарност и кохезия в групата; споделено знание, умения и липса на диференциация на
знанието. Обаче, налице е ясна пропаст между високия вътрешен включващ потенциал на
групата и нейната ограничена роля (обхват и позиция) в икономиката, в резултат на
ограничения, основани на неадекватно институционално разбиране какво представлява
валидна икономическа дейност.
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4. Представители на НПО “От извора” са ангажирани в широк кръг от социални дейности:
подкрепа за бедни хора, въздействие върху местното развитие, обучение на деца в групи по
интереси (традиционни песни, обичаи, готвене и занаяти), създаване на етнографска сбирка
и осигуряване на възможности за социално значим принос на възрастни граждани,
организиране на “Базар на традициите”. Неправителствената организация е активна при
установяването на контакти с НПО от съседни страни чрез съвместни културни дейности. Тя
се опитва да поддържа добри отношения с местните власти и да влияе върху местното
развитие и социалната сфера. Председателят на организацията неформално изпълнява
ролята на местен омбудсман и тази нейна роля е публично призната. Подобни социално
значими дейности на организацията могат да стимулират една местна икономика с участие
като окуражават гражданите да участват в местното развитие и като стимулират
признаването на социални цели. Обаче, налице е пропаст между потенциала на непазарни и
неформални дейности да генерират социално включване и тяхната действителна роля в
икономиката, както и пропаст между включващия потенциал на социални дейности и
липсата на признаване на подобни дейности като заетост. Това със сигурност пречи на
възможностите да се трансформират тези дейности в легитимни действия, генериращи
адекватен доход

EAPN България

Препоръки
Локално, регионално и национално равнище
- Да се утвърди участието на ползвателите/хората, живеещи в бедност и
ключовите

заинтересовани

страни

и

агенции

като

фундаментална

предпоставка и фактор за успех при предоставянето на методологии за
прилагане на активно социално включване.

- Да се създадат експлицитни механизми за стимулиране на това участие
на локално, регионално и национално равнище – едновременно като
ползватели на услугите и ключови актьори при прилагането.

- Тези механизми трябва да гарантират участието не само като цел само по

себе си, но също и като форма на ефективно вземане на решения.
Европейско равнище
- Да се инициира специфична Европейска програма, която ще подкрепя
развитието на иновативни подходи по места, основани на участие, което

може да приложи подходите “включване чрез заетост” в контекста на

Активното включване (като “Третата система и Програмата по заетостта”),
особено като се има предвид социалната икономика.
- Да се развие чрез социалния ОМК, ръководство, общи индикатори и
други оценъчни критерии и механизми за мониторинг на равнищата на
участие (на различните актьори) в мерките за активно включване и в
процесите на вземане на решения.
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- Да се поеме ангажимент, чрез новата Стратегия за след 2010 година,
целенасочено да се приложи това ръководство в различните политически
области, които допринасят за новата стратегия (т.е. икономика, заетост,
околна среда, образование и т.н.).
- Да се изгради ново сътрудничество и да се установят ясни рамки за
обмяна в рамките на Европейската стратегия по заетост на европейско и
национално равнище, за да се гарантира взаимното обучение и да се

подкрепи трансферът на тези подходи.

Въпрос 4

Доколко работното място е гаранция за социално включване?

Отговори
Ясно е че понастоящем не винаги има благоприятна връзка между достъпа
до заетост и включване (данните за “работещите бедни” са достатъчни за
да подкрепят този възглед – сега 8% от работещото население на ЕС), т.е.
работното място не винаги е гаранция за изход от бедността или за
устойчив път за включване. Нещо повече, значителна група граждани нямат
достъп до предполагаемо включващия трудов пазар (особено тези, които
се сблъскват с най-екстремните ситуации на бедност). Тази ситуация се
задълбочи от текущата икономическа криза. А отгоре на всичко, трудовият

пазар сам по себе си (особено в най-новите времена) е фактор на
изключване

(водейки

специализации,

до

иновации

производителност...).

нарастваща
и

Сегашният

високи

сегментация

в

технологии,

Лисабонски

Дневен

резултат

на

конкуренция,
ред

(основан

изключително на “Растеж и работни места”) определено не е включваща
стратегия.
Заетостта трябва да бъде в състояние да произведе социално включване и
да

покрие

основните

индивидуални

потребности.

За

да

гарантира

участието на гражданите в производствената система, важно е също така да
се

анализират

и

други

променливи:

образование,

жилища,

здраве,

обучителни мерки, социална политика. Достъпът до заетост също така
зависи от това дали има приемлив достъп до поредица от други услуги
като

базови

социални

предпоставки:

услуги

и

детски

образование,
грижи.

жилища,

Трябва

да

се

здраве,
вземат

обучение,
предвид

многоизмерните потребности на хората.
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Повече от всякога, да бъдеш зает не гарантира социалното включване.
Необходимо е да се подчертае ясно, че не всяка заетост е “валидна”.
Силата на икономическата криза ще осъществи силен натиск да се създава
каквато и да е заетост, всякаква заетост; това предполага че правителствата
няма да разглеждат качествената заетост като основен приоритет. Този
фактор може да поддържа социалната уязвимост и да предизвиква
нестабилност сред голяма част от населението.

Гласове по места

“Статистиката разкрива мащаба на работещите бедни в Португалия. През 2004, 14,4% от
работещите са били бедни и 39,1% от хората, живеещи в бедност, са били работещи. 31% от
хората, живеещи в бедност, са били работници на пълно работно време и само 8,2% са били
работещи на непълно време. Общо, 66% са хора, които или работят или са пенсионирани.
Само 8% са безработни. 25% от хората, живеещи в бедност, които не са активни, всъщност
включват 8% учащи и 13,1% домакини. Когато става дума за хора, живеещи в бедност, 50,9%
са наети и 31,7% са „уж” независими работници (всъщност те са задължени да работят цял
ден за определено предприятие или организация, без да имат същите права като другите).
Заетостта на тези работници е главно в промишлеността и строителството (23,5%), селското
стопанство и рибовъдството (22,5%) и като неквалифицирани работници (14,5%). Достъпът
до трудовия пазар за най-уязвимите групи е до най-несигурните и най-лошо платени
работни места. Така, решението на проблема за безработицата не винаги означава решение
на проблема с бедността. От друга страна, включването в трудовия пазар не премахва
тяхната уязвимост към заетостта. Повечето време, прекратяването на политическите мерки,
които са подкрепяли това (напр. предприятията за подкрепа на назначаването на работа,
програмите за заетост, професионалното обучение и т.н.) означава отново връщане към
безработицата. В резултат на тази потребност, националните лаборатории в Португалия
бяха окуражени да стимулират стратегии за работа с предприятията, за да може да се
осъществи действителна интеграция на трудовия пазар. Стратегията на AMS беше основана
на създаване на мрежа с предприятия, организации от социалната икономика и
организации, фокусирани върху разрешаване на конфликти и проблемите на социалната
отговорност. Проектът стимулира едновременно оценка на потребностите и повишаване на
осведомеността в тези предприятия, за да постигнат по-добри резултати в следните
области: подкрепа на достъпа до политически мерки, които могат да подпомогнат тази
интеграция; подкрепа на стажуването вътре в предприятията, което може да подпомогне
интеграцията на новия нает работник; подкрепа при решаването на конфликти вътре в
организацията; както и стимулирането на учене през целия живот вътре в предприятието”.
EAPN Португалия

“В социалните предприятия на Националната федерация на работодателите на хора с
увреждания в България, липсата на автоматична връзка между работното място и
социалното включване е твърде ясна, в резултат на два главни проблема: ниско равнище на
доходите и липса на участие в механизми за вземане на решения. Заетостта не осигурява
приличен доход, държейки работниците под линията на бедност и краткосрочната
икономическа ефикасност оказва натиск върху механизмите на участие”.

EAPN България

“Във Филе Дивер и Лерен Ондернеемен е налице твърде включващ подход: заедно „с
работата, която трябва да се извърши” има различни дейности, събирания и действия, които
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действително целят да засилят социалното включване на ангажираните хора. Това приема
различни форми, в Лерен Ондернеемен, например, има проект за театър, който овластява
хората и засилва тяхното социално и културно участие. Във Филе Дивер, се организират
различни дейности през свободното време. Въпреки това, хората, които работят там
твърдят, че за тях е много трудно да се чувстват включени, да се чувстват като ценена част
от обществото, да имат възможност напълно да участват в своето общество. Една от
причините е че техните заплати са толкова ниски (в случая с Филе Дивер, те са
недокументирани мигранти, които извършват доброволна работа – така че те не получават
каквато и да е заплата). Следователно те не са в състояние „да правят това, което правят
другите хора, като например да отидат на кино, да седнат на питие.”
EAPN Фландрия (Белгия)

Препоръки

Местно, регионално и национално равнище
- Да се постигне съгласие по общи дефиниции и критерии на това какво
означава “качествена заетост” – прилагайки консенсуса на равнището на ЕС,
като се включи и понятието на МОТ за прилична работа.
- Да се развият локални планове с местните власти, работодателите,
социалната икономика и заинтересовани страни от неправителствените
организации, за да се гарантира качествената заетост.
- Да се гарантира че правилата за обществени поръчки са адаптирани така,
че да осигуряват прилагането на качествена заетост чрез публично
финансирани предприятия и инициативи.
- Да се осигурят финансови и други подкрепящи механизми за подкрепа

на инициирането на нов локален подход за социално развитие за

стимулирането на включваща заетост, основана на активно партньорство.
Местното равнище със своите характеристики (близост) може да играе подобра

роля

при

адаптирането

на

възможностите

потребностите и способностите на гражданите.

за

заетост

към

- Да се обвържат иновативните сектори и търсенето на квалифицирани
работници с формални обучителни стратегии. Организациите трябва да

установят тесни съюзи с всички ключови актьори на пазара.

- Да се създадат експлицитни национални стандарти и да се разработи
план за действие, ангажиращ всички ключови актьори, включително
социалните партньори и регионалните и локални власти, което може да

помогне да се приложат на практика стратегии за “качествена и прилична
работа”, включително “равнища на заплати, отговарящи на издръжката на
живот”.
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- Да се разработят нови подкрепящи механизми за улесняване и подкрепа
на създаването на работни места в секторите на социалната икономика,
които могат по-добре да посрещнат потребностите на хората, живеещи в
бедност – особено в областите на “белите работни места”, т.е. нови
социални услуги, отговарящи на потребностите на общността.

Европейско равнище
- Да се върнем към “Лисабонския триъгълник”. В предложенията за след
2010 да се потвърди че заетостта трябва да бъде разглеждана като
средство за включване, а не като цел сама по себе си
- Да се подкрепи развитието на нов социален и устойчив икономически
модел, който стимулира включването, защитава солидарността и намалява
неравенствата.

- Експлицитно да се потвърди важната и решаваща роля на социалната
икономика за постигането на тези цели.
- Да се приоритизира създаването на работни места в “социално полезни”

нови области на развитие и да се осигури финансова подкрепа чрез
Европейска програма, стимулираща и подкрепяща социалната икономика,
със

социалното

включване

като

една

от

идентифицираните

цели,

осигурявайки услуги, които посрещат потребностите на хората, живеещи в

бедност.

- Да се постави качествената работа на върха на дневния ред и да се
приложи ръководство за Европейската стратегия по заетост, като се

разработи нова Стратегия/Комуникация за ролята на качествената работа
при осигуряването на устойчиви, включващи общества.
- Да се гарантира че икономическите възстановителни пакети на ЕС, с
подкрепата на Структурните фондове, са насочени към включващи мерки
на трудовите пазари и не възпроизвеждат същата стара икономика.

Въпрос 5

Доколко неформалната икономика е заплаха за включването? И могат ли
елементи от “неформалната икономика” да бъдат използвани като средство
за включване?
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Отговори6
Нарастването на неформалната икономика представлява сериозна заплаха
не само защото тя подкопава преразпределението и дългосрочното
финансиране на социалните защитни системи, но и защото оставя вече
уязвими работници беззащитни при ситуация на болест,

безработица и

старост (напр. в Испания, според последните официални данни, тя се

изчислява че е между 16% и 20% от БВП). Обаче, не цялата “неформална
икономика” е лоша, нито пък хората, работещи в нея, са “престъпници”.
Трябва да се прави ясно разграничение между действия, основани на

широко обхватно нарушаване от като правило големи компании и
индивидите, които се присъединяват към неформалната икономика като
една “стратегия за оцеляване” в различни икономически времена. Някои
инициативи, идващи от по-неформалната част на икономиката, също така,

предлагат идеи за дейности, които могат да функционират като добри
практики за включване чрез заетост. В същност, някои от сегашните
стандарти за социални услуги бяха най-напред развити в неформалната

икономика в миналото. Често, социалната икономика стои като разцепен
камък,

наполовина

във

формалната

и

неформалната

икономика.

Неформалната икономика предлага широк кръг от примери, които поради

тяхната гъвкавост, близост до потребностите на гражданите, бързото и
лесно възнаграждаване могат да бъдат разглеждани като важни първи
стъпки за включване на тези, които са повече в риск от бедност и са найотдалечени от формалния трудов пазар. Пречките пред легитимирането

трябва да бъдат по-добре разбрани и данъчните и регулаторни системи

трябва да вземат предвид това и да бъдат адаптирани, за да улесняват
инициативите така че да направят възможен прехода към формалната
икономика като част от една цялостна система.

Гласове по места

“В България, една твърде успешна група от пчелари няма достъп до Европейските
Структурни фондове, защото те са част от така наречената неформална икономика. Те
предлагат качествен продукт и устойчива заетост. Преходът им към по-формалната
икономика, обаче, е затруднен тъй като представляват социална икономика, вкоренена в
неформалната икономика”.
EAPN България

“В Румъния, от друга страна, когато се изчислява равнището на риска от бедност (по-малко
от 60% от средния доход) в селските области, румънското правителство взема предвид
индивидуалните оценки на респондентите за стойността на стоките, които те произвеждат в
6

Европейската анти-бедност мрежа в Кастила – Ла – Манча (Испания) не споделя напълно позицията,

защитавана от останалите партньори в проекта по този въпрос. Европейската анти-бедност мрежа в
Кастила – Ла – Манча (Испания) посочва, че тази позиция “не отразява позицията на организацията
относно неформалната икономика, която тя никога не е разглеждала като средство за включване”.
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своето стопанство (домакинство), т.е. за свое собствено потребление. Заслужава си да се
отбележи разликата между равнищата на риск от бедност, когато такива неформални стоки
се вземат предвид и когато не се вземат. Включването на неформалното производство,
когато се изчисляват доходите на хората, води до грешна редукция на броя на хората в
риск от бедност и изкуствено намалява равнището на бедност”
Каритас Румъния

“Бюрократичните процеси, които трансформират неформалната икономика в самонаетост,
заедно с разнообразните юридически ограничения (финансови проблеми, но не само),
демобилизират хората, живеещи в бедност, от ангажиране в този процес. Това беше една от
причините за промяна в линията на развитие на AMS (Градска Асоциация за услуги) и в
нейното наименование. AMS започна като агенция, фокусираща се върху стимулирането на
самонаетост и предприемачество и осигурявайки услуги за общността по един по-формален
начин. По-късно тя откри, че има предварителен път, който трябва да се извърви и че са
необходими много стъпки, за да се стигне до момента, в който хората, живеещи в бедност,
могат да влезнат в по-формалната икономика, специално чрез самонаетост (както е в случая
с микрокредитните инициативи, например), което често започва от неформалната
икономика.
Имаше индивидуални случаи на неформална икономика, които илюстрират нейната
способност да стимулира близостта до трудовия пазар по един по-адаптиран към
потребностите на населението начин. Един пример е безработна самотна майка с малки
близнаци (под една годишна възраст). В резултат на липсата на свободни места в яслите,
решението, предложено от бюрото за минимален доход, беше двамата близнаци да бъдат
записани в две различни ясли. Разстоянието до яслите и нежеланието на майката да раздели
близнаците доведе до необходимостта тя да се откаже от подкрепата с минимален доход.
Единственото практическо решение за самотната майка беше чрез неформалната икономика
–предлагайки услуги за гладене в къщи, тя успя да съчетае работа, бърз и лесно достъпен
доход и своята роля като майка”.
EAPN Португалия

Препоръки

Местно, регионално и национално равнище
- Да не се демонизират хората, работещи в неформалната икономика. Да
се признае нейния потенциал като икономика, която може да не е легална,
но също така не е и криминална. Тя може да ни научи как да поставим
гражданите по-бързо в контакт с икономическите дейности, които могат да
ги спасят от най-жестоките ситуации на бедност, докато се създават
решения с икономическа ценност за действителните потребности на хората

(особено на локално равнище).

- Да се предприемат ефективни действия срещу големите компании, които
принуждават работниците да оперират в неформалната икономика, за да

избягват данъци и осигуровки.
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- Да се разберат и анализират пречките пред легализирането. Да се
развият механизми, които да позволят на неформалната икономика да се
включи в юридическите рамки с прогресивен данъчен праг.
- Да се инвестира в системи за микрокредитиране, които могат да
подкрепят тази конверсия.
- Да се създадат ефективни механизми, които ще стимулират социалните

предприемачи с по-малко бюрократични подходи при откриване на малко
предприятие.
Равнище на ЕС

- Чрез социалния ОМК и ОМК по заетостта като част от пост - Лисабонската
стратегия

на

ЕС

да

се

стимулират

изследвания

(на

европейско

и

национално равнище), за да се разбере по-добре кой е ангажиран в
неформалната икономика и защо, както и ролята и потенциала на
неформалната икономика да стимулира социално включване и опита й за
постигане на устойчива заетост (фокусирайки се върху примери като

“навременни банки”, услуги и грижи в близост, жилища – все дейности,
които са дошли от неформалната икономика и са били трансформирани
във формална икономика чрез програми за микрокредитиране...)

- Да се развие микрокредитиране чрез програми на ЕС (включително
Структурните фондове) – които специално да се фокусират върху подкрепа
за трансформиране на неформалната икономика.
- Да се подкрепи обмяната между заинтересованите страни и взаимното
научаване и да се обменят нови политически подходи, основани на този
фокус.
- Да се признае ключовата роля на инициативите от социалната икономика

за осигуряването на информация и контакт с хората от неформалната

икономика. Да се установят практики от неформалната икономика на
равнището на ЕС чрез инициативи на социалната икономика.
2. Контекстът – какви промени са необходими (особено при сегашния
икономически модел)?

Въпрос 1

Доколко сегашният икономически модел (Обновения дневен ред на
Лисабонската стратегия) стимулира социално включване, чрез заетост и
чрез други средства? Какво се случи със стълба за “социална кохезия” и
какво означава когато цялостния подход е фокусиран върху “растеж и
работни места”? Какъв е пътя напред в контекста на дебатите за след 2010?
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Отговори
Социалното изключване беше изоставено от Обновения Лисабонски дневен
ред (2005). Обвързването на Европейската стратегия по заетост с макро и

микро икономически цели още повече отстрани целите на социалното
включване (това ясно се вижда в Националните програми за реформи7).
Националните планове за действие бяха интегрирани в “целенасочения”
процес по социална защита и социално включване8 и се превърнаха в
хартиено упражнение с почти никаква връзка с прилагането на национално

равнище и с другите стратегии. Дебатът за новата Стратегия за след 2010
предлага възможността да се гарантира, че е налице конструктивна връзка
между заетостта и социалното включване, като се възстанови ролята на
икономиката за създаването на едно по-равно общество. Централна
референция би трябвало да бъде 2010 - Годината на ЕС за борба с
бедността

и

социалното

изключване

трансформирането на тези цели.

като

крайъгълен

камък

при

Гласове по места

“Краят на инициативата Икуал създаде вид празнота в програмите, която можеше да се
стимулира от принципите на Икуал (социална иновация, партньорство, равна възможност,
транснационалност и овластяване). В Португалия, с новата Национална Стратегическа
референтна рамка, програмите, които могат да финансират проектите за социално
включване са фокусирани само върху обучение (професионално или образователно). Заедно
с тази рестрикция, принципите на Икуал не са напълно приети. Това развитие доведе до
обедняване на потенциала на социалната икономика да стимулира социална иновация и да
тества нови методологии, средства и продукти за стимулиране на социално включване чрез
заетост, подсилвайки капацитета на икономиката да постига социално включване.”

EAPN Португалия

“Поне в България, стълба за „социална кохезия” изчезна. Това се дължи на изкривеното
разпределение на доходи, реструктурирането на данъчната система чрез плосък данък
едновременно със запазването на нисък таван на социално осигурителните вноски, както и
начина по който се използват Структурните фондове. Тези три стълба имат като резултат
нарастване на неравенствата. Те засилват изключващия характер на сегашния подход към

7

Следвайки Пролетния Европейски Съвет през 2005, който постави отново Лисабонската стратегия като

се фокусира върху приоритетите за растеж и работни места, страните членки бяха поканени да напишат
Национални програми за реформи за прилагането на обновената Лисабонска стратегия.
8

Европейският Съвет прие през март 2006 нова рамка за социалната защита и процеса на социално

включване. Съществуващите отворени методи на координация в областта на социалното включване и
пенсиите, както и текущият процес на коопериране в областта на здравните и дългосрочни грижи бяха
обединени под общи цели и опростени процедури за отчитане.
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растеж и работни места и нарастващата фрагментация на обществото, което не може да
създава социално включване.
В резултат на пропастта между икономически и социални цели, нарастването на
производството на стоки и услуги и подобряването на основните икономически индикатори
(ефикасност, конкуренция и печалба) протича паралелно на нарастването на бедността,
безработицата и социалното изключване. Нещо повече, този растеж води до монополи и до
създаването на невидими „мега-структури” в икономиката – чрез неформални мрежи и чрез
обвързването на политическата с икономическата сфера.”
EAPN България

Препоръки

Местно, регионално и национално равнище
- Да се проведе открит дебат с всички ключови заинтересовани страни за
необходимите промени в сегашния икономически модел, за да се даде

възможност да се предлагат качествена заетост и услуги, адекватен доход
и социално включване.
- Да се гарантира, че Структурните фондове на ЕС са пренасочвани на
национално равнище така че да подкрепят целта за социално включване и
да

изграждат

мостове

със

заетостта,

както

и

да

има

осигурено

финансиране за актьорите от локалната социална икономика. Например,
да се даде приоритет на стимулирането на програми и проекти, които

окуражават

социалните

иновации,

позволяват

тестването

на

нови

методологии, средства и продукти и включват принципите на Програмата
Икуал

(социална

иновация,

транснационалност и овластяване).

партньорство,

равни

възможности,

- Да се инвестира в нов процес на управление, който настоява за по-добра
хоризонтална координация между икономическите и социалните актьори и
тези по заетостта, както и вертикална координация между националните,
регионални

и

гражданското

локални
общество

правителствени
да

бъде

равнища.

приоритет

–

Обезпечаването
особено

на

социалната

икономика, както и хората в бедност, ангажирайки ги в структуриран
диалог като част от този процес.

Европейско равнище
- Да се гарантира, че е използвана възможността да се създаде нова пост –
Лисабонска стратегия на ЕС, която е социална и устойчива, и която
произвежда

резултати

срещу

бедността,

социалното

изключване

и

неравенството като предпоставка за икономически растеж, което би
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представлявало действително наследство от 2010 – Европейската година
срещу бедността и социалното изключване.
- Да се развие нов процес и архитектура, които да гарантират че заетостта
и социалните цели се третират като равностойни стълбове, подсилвайки
социалния ОМК и ръководството за развитие на включващ трудов пазар,
като се даде приоритет на изграждането на ефективни мостове.

- Да се признае централната значимост на социалната икономика при

осигуряването на включване чрез заетост, като част от този нов възглед.
- Да се придаде на Европейския парламент, следвайки приемането на
новия Европейски договор, ключова роля в дебата и съгласието за нова
социална и устойчива стратегия.

Въпрос 2

Доколко сегашната икономическа криза, с ужасяващото нарастване на
безработицата, бедността и социалното изключване, ще бъде възможност
да се ре- фокусира бъдещата стратегия по социално включване върху
ефективни политики, които да обезпечат включващ трудов пазар? Ще бъде
ли признат специфичния потенциал на социалната икономика?
Отговори
Появяването на нови групи в риск от бедност (особено нови групи от хора,
изправени пред безработица) вече променя приоритетите в борбата срещу

бедността – оставяйки назад – отново! – тези, които са в най-голям риск от
бедност, но не са в състояние да получат достъп до твърде малкото нови

предложения за заетост.

“Способността да бъдеш нает” е (отново) налична само за тези, които са поблизо

до

трудовия

пазар.

В

настоящия

момент,

икономическите

възстановителни пакети в ЕС са прицелени към тези, които губят своите
работни места като последица от кризата.

И какво ще стане с вече

наличните 79 милиона хора, живеещи в бедност? Какви специфични стъпки
ще бъдат предприети за да гарантират, че включващия трудов пазар все
още е приоритет? Какво ще стане с хората, които не могат или не са в
състояние да получат достъп до прилични работни места?
Социалните организации от областта на социалната икономика вече
посочват че това не е просто икономическа криза, но също така и социална
криза, което ясно демонстрира липсата на жизненост и доверие в

съществуващия “Лисабонски” модел.
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Анти-бедност

неправителствените

организации,

заедно

с

други

подкрепящи мрежи, често са единствените, които осигуряват солидарност
при подкрепата на хората, които са най-заплашени с бедност и уязвимост.
Тази криза предлага на ЕС и страните членки ключова възможност за
преразглеждане и сериозна оценка на нашите минали решения и политики.
Политическите насоки на Президента Барозу за новата Европейска комисия
ясно очертават потребността да се създадат нови форми на заетост,
особено с осветляването на зелените (най-подходящи) и белите (работни

места в услугите, особено в социалните услуги), както и необходимостта да
се защитят социалните права. Следователно това е ключов момент да се
признае решаващата роля, която може да играе социалната икономика,
като част от новия социален пакт, който трябва да осигури различен тип
социален прогрес, както е признато в Препоръката по активно включване
на Европейската комисия (приета през октомври 2008).

Гласове по места

“В Португалия икономическата криза затрудни още повече включването на хора, живеещи в
бедност и социално изключване. Преди новия контекст, APPACDM имаше протоколи с
предприятията да включат хора с ментални увреждания в стажуване и да подкрепят
Производствените центрове по заетост. Контекстът на кризата създаде фокус върху
производителността и върху устойчивостта на тези предприятия и, като последица, много
от тези протоколи бяха премахнати и е налице огромна съпротива да се създадат нови
протоколи или нови споразумения за обучение.”
EAPN Португалия

“В България икономическата криза се използва като извинение за намаляването или
премахването на социалните стимули и социалните обезщетения. Например, във
Федерацията на работодателите на хората с увреждания включващите предприятия са
изключително подвластни на своята среда. Те имат две възможности – да се приспособят
към средата, ставайки по-изключващи, или да затворят. Хората с увреждания имат много
малко шансове на трудовия пазар. Тези шансове допълнително се ограничават в резултат на
липсата на правителствена политика по отношение на заетостта на тази социална група и
липсата на интерес от страна на корпоративния сектор. На практика правата и
предпочитанията на специализираните предприятия не се вземат предвид. Тези
специализирани предприятия и кооперативи не са в състояние да осигурят финансови
ресурси за съ-финансиране на европейски проекти. В резултат на ниското финансиране не е
възможно да се следват всички изисквания: как се предполага че могат да изберат
приоритет между всички тези важни проблеми? Нормативната рамка не е адекватна и нито
концесиите в Закона за обществените поръчки, нито преференциите, дадени на подобно
предприятие, в Закона за корпоративното данъчно облагане могат да бъдат използвани
ефективно. Необходима е спешна и ефективна държавна подкрепа. Враждебната среда води
до разпадане на системата от специализирани предприятия. Ефектите са: лоши
икономически резултати; ниска производителност; ниска конкурентноспособност;
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невъзможност за модернизиране на производството; ниски заплати; непрекъсната заплаха
от фалити; множество „парализирани” социални предприятия”

EAPN България

“Икономическата криза имаше особено тежко въздействие на локално равнище в Румъния.
Локалните и регионални власти бяха лишени от фондовете, необходими за да се поддържа
равновесието на техните действия в социалната сфера, дори на ниското равнище, на което
се поддържаше преди кризата. В същото време, нови категории бедни оказват натиск върху
системите на социална защита и за съжаление проектите по структурните фондове се
разглеждат като универсална панацея на проблема. В действителност, големите забавяния
при трансфера на фондовете – структурни и субсидии – към Третия сектор парализират
дейностите на много НПО.”

Каритас Румъния

Препоръки

Местно, регионално и национално равнище
-

Да

се

инициира

публичен

дебат,

включващ

всички

ключови

заинтересовани страни едновременно от страна на заетостта и от социална
страна, да се изследва ролята на социалната икономика и да се създадат
необходимите условия и политически мерки за да се гарантира че тя служи
като средство за включване, което може да бъде особено силно и
ефективно по време на криза.
-

Да

се

стимулира

предприемачество

(подкрепа

за

създаване

на

предприятия и социални и общностни инициативи) от основното училищно

равнище

заедно

с

формални

стратегии

за

стимулирането

й

чрез

образователни пътеки.
- Да се приложат “пилотни проекти” в образователната система като
пресечна стратегия за стимулиране на младежко предприемачество.
- На териториално равнище, да се промоцира мрежа от социални и бизнес
центрове сериозно работещи в малки общности (с по-малко от 20000 души

население).

Европейско равнище
- Да се адаптира ново Интегрирано ръководство за пост – Лисабонската
стратегия на ЕС, като се включат експлицитни препратки към социалната
икономика в ръководството за заетост като един ключов механизъм за
подкрепа на включващи трудови пазари и активно включване и да се
гарантират последващи действия чрез нова стратегия.
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- Да се разработят дефиниции на европейско равнище като част от
юридическата и финансова рамка на ЕС за развитието на социалната
икономика.
- Да се приложи Комуникацията 803/2008 (от 29ти октомври) на Комисията
за подкрепа на иновативните подходи за борба с икономическата криза
чрез стимулирането на заетост и включване чрез Структурните фондове.

- Да се създаде нов отдел за специална подкрепа на тази работа в
Комисията в рамките на Директората по заетост, свързан с работата между
отделите, включително Директорат Предприятие и отдела по Социално
включване, като се гарантира координацията между различните отворени

методи на координация.

- Да се проведат съвместни “прегледи между равни” по заетостта и
социалния стълб по въпроса за социалната икономика като средство за
включване.

3. По-добри политики – изграждане на ефективни мостове

Въпрос 1

Доколко политиките за социално включване са подкопани поради тяхната
изолация и липса на координация с основните политически области
(икономика и заетост)? Или доколко доминирането на последните е
подкопало целта за включване, особено когато се признава, че заетостта не
може да бъде решение за хората, които не са в трудоспособна възраст (т.е.
за много възрастни хора и деца), нито пък за всички хора в трудоспособна
възраст. Доколко резултата от това е ограничаване на политиките на
включване, което на свой ред е навредило чрез ограничаване на
значението на политиките по заетост за подкрепа на растежа, без да се
осигуряват прилични работни места, както и ефективно социално
включване, вместо да допринася за динамични политики, които гарантират
напредък в борбата срещу бедността и социалното изключване?

Отговори
Както беше подчертано по-рано, политиките за социално включване бяха
експлицитно изолирани и подчинени на политическите приоритети, които
се фокусираха само върху “растеж и работни места”. ЕС е изправен пред
“много известна” пропаст на приложението, което води до ситуация, в
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която само малко хора могат да преминат през твърде нестабилен
(понякога дори виртуален) мост от изключване към прилична работа, или
към по-видима и устойчива форма на социално участие. За останалата част
от гражданите съществува само неадекватен минимален доход и социално
подпомагане тип “защитна мрежа”, с ограничени и фрагментирани
подкрепящи мерки. Подходът за активно включване предлага полезен

модел за една интегрирана стратегия за подкрепа на включването за тези в
трудоспособна възраст, чрез осигуряване на адекватен доход и достъп до
ключови

услуги

(жилище,

качествени

и

достъпни

грижи

за

деца,

индивидуално и професионално обучение, образование и услуги по
заетост) чрез пътеки за устойчива заетост. Обаче, този подход трябва да
бъде по-добре разбран на национално равнище, като се гарантира
координирано прилагане, особено между социалните и икономически
актьори с адекватна техническа и финансова подкрепа.
Политиката или мерките от горе на долу не са подходящи. Ако не се
вземат предвид определени елементи: потребностите на бенефициентите,

пазарните и бизнес възможности, човешките ресурси, жизнеспособността и
потребностите на околната среда.

Гласове по места

“В Португалия, липсата на политически мерки, които осъществяват мониторинг на
професионалното обучение, намалява неговия капацитет да стимулира социално включване.
Понякога цялата работа по мотивиране на хората, живеещи в бедност, за достъп до
професионално обучение и за да увеличат своето образователно равнище е изгубена с края
на обучението. Мотивацията, придобита по време на този процес, се губи поради
отсъстващите нови възможности да продължат образователния процес или да получат
достъп до други мерки за подкрепа на процеса на включване. Независимо от усилията за
присъствие в обучението, обучението само по себе си (и самостоятелно) не е отговор на
техните проблеми, т.е. края на обучителния цикъл, който може да осигури сертификат за
обучение от 6 години не подобрява способността им за достъп до включващо работно
място. Загубата на мотивация поради направеното усилие и липсващите алтернативи накрая
на професионалното обучение унищожава доверието в социалната интервенция.”
EAPN Португалия

“Свръх доминирането на икономически съображения и втвърдеността на понятията за
заетост са много ясни в случая с женската асоциация в един малък град в България:
социално значимите действия, независимо че са публично уважавани, не са признати
официално и не могат да изградят добавена стойност, макар че те отнемат време и усилия,
генерират социален капитал и могат да стимулират местно развитие.”

EAPN България

“За Румъния, ние трябва да подчертаем значението на качествените работни места за
включване- Заетостта, предлагана в здравеопазването не е качествена заетост, поради
отсъствието на сертификати за работните места на санитарите. Планът за интервенция,
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развит заедно с Каритас Алба Юлия и Каритас Сату Маре, целеше да осъвремени румънския
Списък на квалифицираното обучение с обучението на санитарите/ медицинските сестри.
Чрез лобиране, включващо Министерството на здравето, Министерството на образованието,
Министерството на труда и Националния съвет за професионално обучение на възрастни,
ние успяхме да включим санитарите в румънския Списък на квалифицираното обучение. За
да се даде възможност за социално включване, хората трябва да изпълняват работа, която е
сертифицирана и призната, позволяваща по-високи заплати и увеличени възможности.”

Каритас Румъния

“В Белгия, Лерен Ондернеемен предлага различни услуги на хората, живеещи в бедност.
Тези услуги са много различни (напр. грижи за деца, социален ресторант…). Услугите
помагат на хората да водят приличен живот. И минималният доход, и услугите са
необходими за да осигурят на хората материално и психологическо пространство, което е
съществено за да се справят с проблемите на бедността и да им предоставят стабилна
основа, необходима, за да се започне да се мисли за заетост, да започнат да търсят работа.
Често целевите групи, които са наемани от Лерен Ондернеемен, най-напред идват в
организацията като посетители, като ползватели на услугите... Така те се запознават с
организацията, стават по-силни и по-късно започват работа в нея. Наемането не решава
всичките им проблеми; те все още се нуждаят от достъп до всички тези услуги
EAPN Фландрия (Белгия)

Препоръки

Местно, регионално и национално равнище
- Да се изградят координирани механизми, включващи национални,
регионални и локални актьори, включително гражданското общество и
актьорите от социалната икономика за развитие на включващи трудови

пазари, които да предлагат специфични политически предложения, за да

се справим с ключовите пречки пред постигането на включване чрез
заетост.
Европейско равнище
- Да се върне социалният стълб в пост Лисабонската стратегия, като
равностоен партньор на другите три стълба – икономически, по заетостта и
по околната среда.
- Да се премахне доминирането на икономическия стълб като основен
стимул и той да бъде трансформиран в средство за постигането на другите

цели. Да се подготви кръстосано ръководство в новото Интегрирано
ръководство, което ясно да показва, че икономиката трябва да допринася
за премахването на бедността и намаляването на социалното изключване

като част от постигането на основната цел - да се създаде социална и
устойчива стратегия.
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- Да се засили социалния ОМК, за да постигне своя потенциал за
обезпечаване достъп до права, ресурси и услуги, особено чрез засилване
прилагащите механизми с ясни цели - да се намали бедността и
социалното

изключване,

и

да

се

разработят

ново

ръководство

за

управление и индикатори.
- Да се гарантира по-добра координация между социалния ОМК и другите

стълбове, за да допринасят за нови общи цели, чрез междуведомствени

работни групи на равнището на Комисията и страните членки, обвързани с
Европейския парламент, но също така и на национално равнище.

Въпрос 2

Доколко Стратегията за активно включване може действително да се
приложи и да отиде отвъд опростената ограничаваща стратегия, която се
предлага на тези, които вече са в средата на моста, изоставяйки назад
огромен брой от хора, живеещи в бедност?

Отговори
Както беше казано по-горе за да започнем ние трябва да бъдем сигурни че
Активното включване е полезно понятие (вижте част 1.). Политическият
компромис не е ясен и понятието е твърде двусмислено. Понятието по

принцип не е добре разбрано и поставя сериозни оперативни проблеми
пред приложението.

На второ място, начинът, по който “стратегията за активно включване” ще
бъде

приложена,

е

решаващ

за

нейното

въздействие.

В

някои

страни/региони този подход към Активно включване много трудно ще
преодолее съществуващите проблеми: спомнете си “работещите бедни”,
несигурността на условията на заетост, ентусиазма на правителствата да

увеличават условността, дори когато няма работни места, които да се
заемат, нежеланието да се осигурят прилични минимални подоходни
равнища или да се гарантират правата на жилище, образование, здраве.
От друга страна, съществува риск, че тази стратегия ще бъде насочена (на
национално равнище) само към “новите бедни” (като последица от
кризата). За много хора, живеещи в бедност, активното включване ще бъде
един труден за достъп процес. Те ще имат достъп до част от този процес,
но не до целия – също така поради липса на координация на политиките
по места да се направи трудовия пазар по-включващ и да подкрепя хората

за включване.
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Гласове по места

“В Португалия, развитието на професионалното обучение се прави без задълбочено
познание на икономическия контекст и механизмите, както и на локалното търсене и
предлагане на професионално обучение. Това води до професионално обучение без
възможности за работа и порочен кръг, в който хората, живеещи в бедност, минават от едно
професионално обучение към друго само като източник на доход и стратегия за
професионално оцеляване
Важно е да се преодолее фокусирането върху процесите на активно включване само върху
“новата бедност”, като се изоставят хората, които са изключени от работа и са ангажирани в
производствени практики на работни места, както се случва с дейностите на APPACDM VNG
(професионално обучение и производствени дейности). Тези дейности имат съществено
въздействие върху самооценката и автономията на младите хора. Отбелязва се и повисоката загриженост на младите хора за техния собствен физически външен вид.
Същевременно, той стимулира тяхната автономност по отношение на дейности като
използването на обществения транспорт, за да отидат на работа, и наличието на джобни
пари за да купят неща за себе си.”

EAPN Португалия

“В Румъния, принципът на активно включване не може да бъде приложен, тъй като властите
на национално и локално равнище оказват огромен натиск върху сектора на гражданското
общество да произвежда “количествени” резултати, т.е. брой на хората на работа, и отказват
на социалните организации възможността да осигуряват повече от 1 обезщетение или 1
услуга на един бенефициент. По настоящем, локалното финансиране е организирано около
идеята, че един бенефициент може да получава или доход или услуга или работно място.
Само един ъгъл на триъгълника за активно включване е активиран за всеки бенефициент в
рамките на тази гледна точка.”

Каритас Румъния

Препоръки

Местно, регионално и национално равнище
- Да се стимулира дебат и да се повиши осведомеността за Стратегията за
активно включване, като се осветлят добрите практики и да се изследват
основните пречки.
- Да се създадат съвместни работни групи и мрежи на национално,
регионално и локално равнище и да се приложат на практика стратегиите

за активно включване.

- Да се гарантира че Активното включване е ключов приоритет в
Националните стратегически референтни рамки за Структурните фондове

и Оперативните Програми и да се обезпечи адекватно включване на

заинтересованите страни от НПО и социалната икономика в управляващите
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органи,

за

да

се

постигне

адекватна

гледна

точка

и

ефективно

ръководство.
- Да се увеличи видимостта и политическия ангажимент чрез ежегодни
дебати за напредъка в националните парламенти.
-

Да

се

осигури

специфична

финансова

подкрепа

за

социалната

икономика, за да достигне до най-уязвимите в процеса на активно

включване,

чрез

финансирането

й

поради

специфичните

задачи,

признавайки нейната непазарна роля и потребността от изключването й от
Директивата за услугите9.
- Да се гарантира, че финансовата подкрепа е свързана с осигуряването на
качествени работни места за уязвимите хора, не само в термините на

количествени резултати, и да се инвестира в дългосрочни програми, а не
само в краткосрочни проекти. Да се осигури че правилата за хората в
програмите

не

изключват

най-уязвимите

(напр.,

административните

условия).
- Да се стимулира динамична обмяна между заинтересованите страни,
особено на локалните власти, бюрата по заетост и услуги и тези, които са
ангажирани в социалната икономика и хората в бедност, с други ключови

актьори, насочени към целите за заетост и включване, за да се постигне
един по-ефективен подход на активно включване. Решаващо е да се

установят съюзи на локално равнище, за да подготвят и направят по-лесен
прехода

от

социални

инициативи

към

локалния

трудов

пазар.

Териториалните синергии са ключов елемент.
- Обратна връзка за проблемите/решенията на национално/европейско

равнище, за да се гарантира един непрекъснат цикъл на научаване.

Европейско равнище
- Да се получи ясна политическа подкрепа на равнището на ЕС за подхода
на

Активно

включване

и

Препоръката,

признавайки

потенциала

на

Стратегията по активно включване да постигне включване чрез заетост и

социално участие за хората в трудоспособна възраст. Да се развие
специфично

ръководство

по

Активно

включване

в

Интегрираното

ръководство.

9

Целта на Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕК от 12 декември относно услугите на

вътрешния пазар) е да освободи неизползвания потенциал за растеж на пазарите за услуги в Европа
като премахне юридическите и административни бариери за търговия в сектора на услугите.
Опростените мерки, предвидени от Директивата, би трябвало значително да улеснят живота и да
увеличат прозрачността на малките и средни предприятия и на потребителите, когато те искат да
доставят или да използват услуги на обединения пазар. Тази

Директива трябва да бъде напълно

приложена от страните членки до 28 декември 2009.
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- Да се получи признание за решаващата роля на социалната икономика
при предоставянето на включващи пътеки към работните места, като част
от Стратегията по активно включване.
- Да се приложи Активно включване чрез Социалния ОМК, като се
задълбочи разбирането, увеличи видимостта и се стимулира по-добра
взаимна

обмяна

на

ефективни

национално и европейско равнище.

подходи

за

активно

включване

на

- Да се установят експлицитни общи цели и индикатори за подобряване на
мониторинга и видимостта на резултатите.
- Да се изиска от страните членки да стимулират национални дебати на
заинтересованите страни като част от структуриран диалог с ключовите

заинтересовани страни, включително хората в бедност и НПО, за да се
повиши осведомеността, да се идентифицират ключовите пречки и да се
планира

и

прегледа

прилагането,

като

част

от

Социалния

ОМК,

Националния план за действие на политическото планиране и цикъла на
прилагане.
- Да се осигури по-добра координация между стратегиите по заетост и

включване,

фокусирана

върху

целта

за

Активно

включване,

чрез

междуведомствена и институционална координация на всички равнища.
- Да се осигури експлицитно отнасяне към Активното включване в

Ръководството на ЕСФ и институционална координация на равнището на ЕС

между отдела по ЕСФ и този по социално включване в Комисията, с
кръстосани средства за мониторинг.
Въпрос 3

Доколко политиките за Адекватни минимални доходи могат да
подпомогнат изграждането на мост между заетост и включване или да
бъдат ефективни при редуцирането на най-екстремните последици от
бедността?

Отговори
Зависи. Минималният доход е основно средство за включване. Социалните
защитни системи са единственото най-ефективно средство за редуциране
на бедността, разпределяйки богатство, за да се създадат по-справедливи,
по-равни общества, от което печелим всички. Те трябва да се разглеждат
като социални права и ключов елемент на социалния модел на ЕС. Обаче,
най-напред този минимален доход трябва да бъде адекватен – т.е. на
достатъчно равнище, за да осигури на хората приличен живот, покривайки

40

техните основни потребности и давайки им възможност да участват в
обществото, какъвто както знаем не е случаят сега. На второ място, той
трябва да бъде интегриран и да играе обща роля с други програми и
политики (здравни, жилищни, по заетостта...). Този подход сега е отразен в
понятието на ЕС – Активно включване. Той трябва да бъде потвърден като
социално право, но също така и като част от динамичен процес, който да
демонстрира

ангажимента

на

обществото

да

подкрепя

хората

за

включване. Достъпът до услуги е решаваща част от това – особено достъпни
прилични жилища, здравни грижи, образование и обучение, грижи за деца
и т.н. Обаче, особено решаващо е (и това е върху което се фокусираме в

този проект) как може да се развие връзката със заетостта. Ние вярваме че

един от решаващите начини, по които това може да бъде подсилено, е с
участието на социалната икономика. Социалната икономика може да играе
(и вече играе в някои страни) важна роля, за да свърже достъпа до
минимален

доход

и

трудовия

пазар

(например,

чрез

социални

предприятия).
Но трябва да бъде ясно как да се справим с риска от създаване на
вторичен/паралелен трудов пазар (само за бедните) или с ефекта от
натиска на политиките и на формалния пазар да произвеждат “ефекта на
каймака” (при който в трудовия пазар ще има място само за тези, които и
без друго са най-близко до него).
Гласове по места

“Някои от ограниченията на прилагането на Системата за минимални доходи са
неспособността за стимулиране на действителен процес на участие и овластяването на
бенефициентите, трудното установяване на реални партньорства, натиска за включване в
трудовия пазар и осигуряването на нисък доход. В Португалия, през 2009, най-високият
доход, осигурен по тази мярка е 187 евро на месец (прагът на бедност за 2007 е 406 евро
на месец).
Договорът за назначаване се разработва без действителен процес на преговори. Много
бенефициенти не знаят много за договора за назначаване и какви области и дейности са
включени в техния договор. Процесът на преговори е ограничен до процес на прочитане на
дейностите, отбелязани от социалния работник, и събирането на подписи за договора.
Бенефициентите нямат достъп до предложението предварително и, като последица, нямат
време да мислят относно предложението и относно своите собствени предложения за
договора за назначаване. След като подпишат, бенефициентите нямат достъп до копие от
договора.
Системата на минимални доходи в Португалия подкрепя развитието на Локални ядра за
назначаване, които включват локалните организации, отговорни за разнообразни области
(жилища, образование, здраве, социална интервенция и т.н.). Тази мрежа би трябвало да
бъде основана на процеса на социално включване на бенефициентите. Независимо че едно
формално участие е включено, често липсва действителен ангажимент от страна на
представените организации да стимулират участието. В някои случаи, човекът, който

41

присъства на срещата, няма власт вътре в своята организация да гарантира, че
организацията ще изпълни споразуменията от срещата.
На края, натискът за настаняване в трудовия пазар създава неустойчиви ситуации, в които
съществуването на минимални условия за назначаване не е добре анализирано. Понякога,
бенефициентите трябва да откажат предложението за заетост защото нямат необходимата
подкрепа за грижи за деца или възрастни роднини. Като резултат, тези бенефициенти губят
правото си на минимален доход. От друга страна, трудовото назначаване на бенефициенти,
които са били безработни дълго време, нямат доверие и все още нямат необходимите
компетенции за подобен тип назначаване, подсилва негативните стереотипи на
работодателите относно получателите на минимален доход и затваря нови врати пред
включването на хората, живеещи в бедност.”

EAPN Португалия

“Отново в Португалия, прилагането на системата за минимален доход чрез организациите
на социалната икономика подобрява предишния опит, когато тази политическа мярка беше
прилагана директно от центровете за социална сигурност. Освен опита при осигуряване на
подкрепа на местната общност и знанието за локалните социални проблеми, тези
организации осигуряват подкрепа за други услуги и мерки за подкрепа на социалното
включване, например детски градини, предприятия за назначаване, общностни центрове,
професионално обучение и т.н. В Пакос 2000, например, жени, които никога не са работили
или са били извън трудовия пазар за дълго време имат повече желание да започнат работа,
ако предложението за работа идва от тази организация. Усещането за запознатост с
организацията и социалните работници намалява стреса и страха, свързан с промените в
техния всекидневен живот.”

EAPN Португалия

Препоръки

Местно, регионално и национално равнище
- Трябва да се осъществи оценка и дебат на локално и национално
равнище, да се (пре)оцени прилагането на Системата за минимални

доходи и нейната връзка с мерки, които осигуряват ефективна подкрепа и
услуги, за да помогнат на хората да започнат работа. Тази оценка би

трябвало да оцени адекватността, достъпа и получаването на минимални

схеми, но трябва също така да измери качествените фактори и освен това
да включва прякото участие на организации на социалната икономика,

както и на бенефициентите.
- Необходима е ясна и активна ориентация за предоставяне на повече

време за диагностичен процес и за преговори за договора за назначаване.

-

Националните правителства трябва да стимулират регулярни обучителни

сесии за персонала на бюрата за минимални доходи и за тези, които са
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включени при осигуряването на подкрепа за обучение и работни места.
Участието и овластяването са теми, които трябва да се дебатират
регулярно. Изграждането на капацитет на екипите от персонал по
минимални доходи, за да стимулират участието и овластяването на хората,
живеещи в бедност, трябва да бъде подкрепяно също така чрез развитие на
инструменти и помагала, което ще съдейства на развитието на процес на

преговори с участие.

- Трябва да се изградят мрежи от различни заинтересовани страни, които
да се базират на формални споразумения, а не на добрата воля или
наличието на някои от актьорите или партньорите.
Европейско равнище
- Да се приложи Препоръката за активно включване и особено по
отношение на частта за минимален доход, (основана на Препоръка 9210) и
препоръките в Доклада на независимите експерти по минималните
доходи11 за придвижване към европейска дефиниция за адекватност и

обща методология за установяване на адекватност, чрез рамкова директива
на ЕС.
- Да се гарантира че подходите за активно включване (вижте предишните
препоръки в предишните въпроси) обвързват минималния доход с другите

части по един динамичен начин, с основна цел да се стимулира
включването и да се помогне на хората да заемат прилични работни места.
- Да се обменят и разпространяват по-добрите национални, регионални и

локални опити за това как да се помогне на хората, които са най-далеч от

трудовия пазар, да получат устойчива заетост, чрез интегрирани подходи,
включващи всички заинтересовани страни – включително работодатели,
местни власти, социална икономика и НПО, хора в бедност.

- Да се идентифицира специфичната роля на социалната икономика при
постигането на активно включване, чрез устойчива заетост и/ или социално
участие и да се осигури ръководство за ефективно функциониране и

подкрепа на постиженията.

4. Териториално равнище
Въпрос 1

10

Препоръка на Европейската Комисия за прилагане на Схеми за минимални доходи.

11

Схеми за минимални доходи сред страните членки на ЕС, Фрейзър, Хю и Малие, Ерик, октомври 2009.
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Доколко локалното равнище може да изгради по-добри и по-устойчиви
мостове между заетостта и включването?

Отговори
На теория – да – локалното равнище е равнището, където политиките
действително

се

осъществяват.

То

често

е

най-доброто

място

за

идентифициране на проблемите и пречките, а също така и за развитието на
най-добрите решения. Близостта играе важна роля при осъществяването

на общите интереси на общностите и при стимулирането на прякото

участие на локалните актьори.
Но, в много страни, териториалната роля се сблъсква със сериозни пречки:

липса на субсидиарност и, в някои случаи, умишлено отслабване на

стратегическата роля и финансиране на локалните власти, силна тенденция
към централизиране от страна на националните правителства (или в други

случаи локален централизъм) и отслабване на локалното равнище и

особено на социалната икономика (много видимо в някои страни – особено
тези с по-централизирана администрация). Това води до сериозни рискове
и бариери пред изграждането на устойчиви мостове.
Трябва също така да сме наясно, че сумата от локални стратегии не прави
национална

стратегия

и

обратното...

И

двете

са

необходими,

но

специфичната добавена стойност на всяко равнище трябва да бъде
призната. Равнището на ЕС често осигурява необходимата рамка за

установяването на общи цели и работещи методи, докато националното
равнище отговаря за разработването на детайлите на политиките, но за
това трябва да се изгради динамична взаимовръзка с локалното равнище.
Новата подкрепа за социални иновации като ключов стимул за качествен
растеж, по-добра заетост и социално включване придава нов фокус на

локалното

равнище.

Значението

в

новия

доклад

Барка12

на

пространствено- базираните стратегии за включване и просперитет също
осигурява важна подкрепа на необходимостта да се създадат жизнени
синергии между локалните актьори, с адекватна подкрепа (финансова и
инфраструктура) от националното и европейско равнище).

Гласове по места

12

За да допринесе към дебата за бъдещата кохезионна политика, Комисар Данута Хюбнер поръча на д-

р Фабрицио Барка (Генерален директорат, Министерство на икономиката и финансите, Италия) да
подготви независим доклад, съдържащ оценка на ефективността на сегашната кохезионна политика,
както и да развие поредица от предложения как да се реформира кохезионната политика за периода
след 2013.
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“Близостта на локалната територия е важна добавена стойност на организациите на
социалната икономика и техния капаците да прилагат политическите мерки за социално
включване. Тази близост позволява идентификацията на нови потребности и съществуващи
бариери при прилагането на тези мерки, както и развитието на нови алтернативи.
Професионалното обучение, развито от APPACDM de VNG се сблъска с проблема за липсата
на програма за професионално обучение на хора с ментални увреждания. По времето на
тази интервенция, те стимулираха различни пътеки за професионално обучение, съобразени
с хората с ментални увреждания, но това не доведе до формална квалификация, поради
липсата на признаване на тази програма. В момента APPACDM работи заедно с други
локални организации, за да изгради програма за професионално обучение, съобразена със
спецификата на тази общност и лобира за признаване на подобни програми.

EAPN Португалия

“Близостта на локалната общност е важна, но тя също така съдържа риска от “замърсяване”.
Ако е вярно че близостта позволява по-добро познаване на общността, на съществуващите
проблеми и ресурси, тя също така може да „замърси” организацията с локален стереотип за
хората (или за някои хора), които се сблъскват с бедност и социално изключване. Тази
близост може да намали капацитета да се изслушват и да се приемат някои от найизключените хора и може да доведе до дискредитирането им и до липсата на доверие в
тях. Този риск е подчертан от различни екипи в някои от националните лаборатории.”
Различни партньори
“Дейностите на читалището в ромското гето в София, България, се изгубват в огромните
проблеми на съседството. Само локално базирана оценка на потребностите и изследвания с
действие и участие, последвани от адекватно локално социално планиране и след това ясна
подкрепа от страна на държавата могат да решат тези проблеми в дългосрочен план.
Сегашните фрагментирани и краткосрочни проекти просто помагат на хората да оцелеят,
но при много ниско качество на живот и не решават проблемите.”

EAPN България

“В Белгия, Манус работи с хора, живеещи в съседство на тяхното социално предприятие,
предлагайки услуги за съседството. Локалните власти са един от най-големите клиенти на
Манус. Предимството на това е че местните власти знаят къде са необходими услугите на
Манус, а хората, работещи в Манус, знаят най-добре как да бъдат предложени най-добре
услугите. В някои бедни съседства на Антверпен, много хора живеят в малки апартаменти,
нямат достъп до градина и т.н. Някои от тези хора имат домашни любимци (много кучета),
но са много изолирани и имат здравни проблеми... Това означава, че не извеждат
достатъчно кучетата си, което създава шум, нехигиенични ситуации, които засягат
останалите обитатели, създават се конфликти... Манус предложи творчески отговор на този
проблем, предлагайки услуга на хората да разхожда кучетата, осигурявайки подкрепа на
обитателите по въпроса как да се занимават с домашните любимци, как да се грижат за тях,
как да избягват проблеми... Местните власти виждат ползите за местното развитие и
социалната кохезия и подкрепя финансово този проект.”
EAPN Фландрия (Белгия)

Препоръки
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Местно, регионално и национално равнище
- Признаване на ключовата роля на механизмите за локално развитие от
долу нагоре и партньорствата, които могат да допринесат за развитието и
постигането на локални решения.

- По-добра координация на политики, действия и актьори (по-добро и по-

децентрализирано управление с реален трансфер на власт и ресурси).
- Подсилване на потенциала на локалните актьори, особено на тези от
социалната икономика, с човешкия капитал, който вече е наличен за
развитието и предоставянето на тези услуги.

- Определяне на ролята на различните правителствени равнища. Дори в
процеса на децентрализация и приватизация, правителството трябва да
сдържа своята функция на определящ правилата на играта: в същото време
трябва все още да координира и да установява регулации за социалния
сектор.
- В допълнение, децентрализацията на държавата не означава оттегляне на

държавата от нейната функция по предоставяне на социална защита. Ние

препоръчваме правителствата да признаят, че социалните организации не
са

алтернативния

на

държавата

доставчик

на

социални

допълнителен доставчик, основан на допълващия принцип.

услуги,

а

Европейско равнище
- Да се признае ясно и да се потвърди жизненоважната роля на локалното
равнище, при моделирането и прилагането на политики за включване и
източници на социална иновация.

- Да се включат експлицитно регионалното и локално равнище в
обновените процеси на планиране на националното действие – като се
обезпечи добра координация между Националния план за действие по

включване в Социалния ОМК и ОМК по заетост, като част от новата
стратегия на ЕС 2020.
- Да се прицелят Европейските социални фондове така, че да улесняват
тези развития, въз основа на препоръките от доклада Барка и да се осигури
по-добро ангажиране и използване на Комитета на регионите при
мониторинга на напредъка.
- Да се развие нова общностна програма на ЕС (чрез Програмата Прогрес),
която да даде възможност за ефективно развитие на пилотни подходи и
международна обмяна на иновативните опити и да се направи тази
програма достъпна за НПО и за актьорите от социалната икономика.
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Въпрос 2

При какви условия може социалната икономика, като ключов актьор на
локалното развитие, да изгради подобни типове мостове? Какви са нейните
основни силни страни, добавена стойност и слабости? Какви мерки са
необходими, за да стане възможно тя да постигне своя потенциал?

Отговори
Трябва да подчертаем и признаем ценността на по-неформалния начин на
действие в социалната икономика, особено на локално равнище. Това
често е добра начална точка за изграждане на решаващите връзки с
другите доставчици на услуги. Има добри примери, където точно
социалната икономика най-добре създава една по-добра координация на
различните отговори на различните секторни проблеми. Социалната
икономика може също така да улесни прокарването на мост между

различни искания чрез стимулирането на по-добро и по-влиятелно участие
на самата общност. Но социалната икономика ще бъде дори по-добре

поставена, когато има по-добре интегриран процес на планиране и по-

добра координация и хармонизация между различните стратегии и актьори
на локално равнище.
На първо място – добавената стойност на социалната икономика трябва да
бъде призната (нейния пълен потенциал) като ключов мост за включване,
чрез заетост и други средства – т.е. чрез стимулиране на участието и
овластяване. Например:
•

Инициативите на социалната икономика предлагат множествен
комплекс от активни социални политики, осигурявайки средства за
включване, които не са напълно базирани на субсидиарни социални

услуги.
•

Социалната

икономика

предлага

възможност

за

по-ефективно

обединяване на предприемачески умения и управленски социални
инициативи, защото:
o

Тя е кооперативна, вместо конкурентна система

o

Инициативата се разглежда като цялостен процес, а не като

o

Планирането и оценяването са централни, а не обусловени от

временно действие

обстоятелствата
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•

Социални политики, стимулирайки уменията на хората, са ключови
за нейния успех и не се фокусират единствено върху възможностите
за заетост.

На второ място, партньорите идентифицираха текущите слабости или
пречки

–

както

вътрешно,

на

организационно

равнище,

така

и

стратегически – в термините на политически рамки и механизми на
прилагане. Например:
•

Тенденцията

да

има

твърде

много

зависимост

от

лидера

–

координатора. Независимо че лидерството е решаващ елемент, за да
осигури устойчивост на предприятията и дългосрочни резултати, то
често се упражнява от социалните работници, независимо че нямат
умения нито в управлението, нито в икономиката.

•

Напрежения между желанието да бъде жизнена компанията и
ангажимента да се стимулира включване – кой приоритет е понапред?

•

Тенденция правителствата да разглеждат социалната икономика
като евтина мярка за активиране, осигурявайки й неадекватно
финансиране, за да се осъществи качествена подкрепа.

•

Липса на инвестиции в качествено обучение, или устойчиви работни
места, или яснота дали социалното предприятие съществува, за да
осигури дългосрочна заетост или е само подкрепяща стъпка.

•

Недостатъчно квалифициран персонал или подкрепа за обучение,
или професионален подход.

•

Ниски заплати и лошо обучение, както и работни условия.

Гласове по места

“В Кастила – Ла – Манча (Испания) междуадминистративната координация трябва да осигури
подкрепа и да отговори на потребностите на голям брой инициативи за социално
включване, насочени да обхванат инициативите по заетост и да станат социални
предприемачи.
За да се стимулира по-добра прозрачност и да се окуражи усещането на работниците за
принадлежност и тяхното значение за инициативите на Фондация Ел Сембрадор,
мениджърите и целия работещ екип се срещат на всеки 15 дни, за да се информират за
предприятието и производствените данни. Това помага да се включат работниците в
производствената система на предприятието, реализирайки своето въздействие върху
производството и печалбата. ”
EAPN Кастила – Ла – Манча (Испания)

“В Португалия, ясното определяне на различните услуги и политически мерки от Пакос 2000
на локално равнище е добавена стойност на организацията. То е достатъчно широко, за да
обхване различните услуги, без да се губи връзката между услугите и е близко до местната
общност. Чрез различните услуги е възможно да се осъвременява познанието за процеса на
социално включване на тяхната целева група. Дори с интеграцията на трудовия пазар,
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контакта с организацията чрез детските градини, например, позволява неформално да се
следят тези случаи.”

EAPN Португалия

Препоръки

Местно, регионално и национално равнище
- Да се подсилят качествените критерии за организациите от социалната
икономика – основани на качествена работа и пътеки за обучение, участие и
овластяване на ползвателите/участниците и работниците и да се гарантира
приоритета на целта за социално включване над чисто икономическите

критерии. “Организациите” на социалната икономика могат да бъдат много

важни бизнеси, с много сила и свои собствени програми, но тяхната главна
цел често е растежа на техния собствен бизнес, а не непременно
социалното включване.

- Да се гарантира, че социалната икономика е призната като локален
актьор (наистина!), когато тяхната визия и мисия е общия интерес и
преодолява техните “частни” интереси; когато те са способни да действат
по един по-глобален и пресечен начин и не остават изключително с една
цел (групи, територии...); когато равнището на участие се развива при
присъствието на най-голям брой от заинтересовани страни; когато има
силно присъствие на местен социален капитал и необходимите за

поддържането му условия; когато има силни локални идентичности; когато
територията не е толкова много зависими от външни въздействия –

правителствата трябва да създадат ясна юридическа рамка за социалната

икономика, която ще отличава дейностите в сектора на социалната
икономика от тези в частния сектор.
- Да се гарантира, че регионалните и локални планове за действие
окуражават

силно,

динамично

социалната икономика.

участие

от

страна

на

актьорите

на

- Да се развият нови координационни механизми за оценка на сегашните
пречки за ефективното предоставяне на интегрирани услуги, включващи
всички актьори.

- Да се осигури, че гласът на самите хора, живеещи в бедност, се чува,
както и ангажирането на организациите на хората, живеещи в бедност, на
локално равнище.
Европейско равнище
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- На равнището на ЕС – налице е спешна потребност от съгласие по общи
понятия – идентифицирайки добавената стойност и предпоставките за
осъществяване, като се осигурят регулации за финансирането от ЕС. На
национално равнище е отговорността за предоставяне на адекватна
финансова и друга инфраструктура. Но локално равнище, социалната
икономика трябва да бъде интегрирана като ключов партньор при

предоставянето

на

включване

като

част

от

подходите

на

активно

включване.
5. Организационно равнище

Въпрос 1

Сред различните модели и структури на социалната икономика, какви са
основните характеристики на тези модели, които най-вероятно могат да
гарантират успех като мостове за включване? Какви промени са
необходими, за да им се даде възможност по-добре да изпълняват своята
роля?

Отговори
Налице е голяма хетерогенност на моделите, но ключовите характеристики
(основани на опита на проекта), които се разглеждат като най-способни да
успеят в изграждането на мостове са:
* Яснота по целите на организацията и приоритет на целта за постигане на
включване, вместо просто на осигуряването на каквото и да било работно
място.
* Признаване на комплексността на пречките, които лежат между хората,
които са най-отдалечени от трудовия пазар, и качествените работни места.
* Степента на персонализация и целенасочената подкрепа, осигурена на
бенефициента,

и

интегриран

подход,

който

да

се

ангажира

с

многомерността на потребностите – включително достъп до услуги,
обучение и образование, целенасочена подкрепа за заетост, както и
подкрепа на персоналното развитие, изграждане на доверие и капацитет
да се установяват взаимоотношения с другите, културни и други умения.
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* Ангажимент да се осигурят устойчиви пътеки към качествени работни
места, или в рамките на самото социално предприятие, или като междинна
стъпка към нормалния трудов пазар.
* Признаване, че качеството на самия процес е ключово за стимулирането
на включване, че не всички хора могат да имат достъп до работни места,

но, че подкрепата за овластяване и развитие на ключови умения ще
стимулира включване.
* Организационните модели определят тяхната ефективност да създават

мостове. Най-втвърдените (по отношение на уставите) обикновено са най-

зле позиционирани.
* Отговорните, изслушващи организации, които се фокусират върху
персонален подход по-вероятно ще се адаптират с по-голяма готовност
към потребностите на засегнатите хора.
* Тези, които имат по-секторна интервенция се сблъскват също така с
повече трудности, за да изградят или улеснят изграждането на мостове.
Това се дължи на:
–

Степента на ефективна координация със заетостта и другите услуги.

–

Ефективността на тяхната вътрешна организация. Ангажираността и
уменията на техните професионални работници и доброволци също

определят тяхната ефикасност.
–

Равнищата на включване и участие на тези, които пряко са засегнати
е ключов момент (и предизвикателство) за създаването на решаващо
въздействие по отношение на обвързването на различни стратегии и
действия (именно в областта на заетостта).

Инициативите на социалната икономика трябва да бъдат признати като
привилегирован ресурс за стимулиране на възможности за устойчива
заетост и социално включване, когато са вкоренени в тези характеристики.

Гласове по места

“В четирите лаборатории в България, се разглеждаше като много важно, наред със
запазването на различните организационни форми, да се регулира социалната икономика
като специфичен сегмент на икономиката, лежащ между държавата и пазара и състоящ се от
частни, колективни социално-икономически инициативи (производство на стоки и
осигуряване на услуги), които мобилизират налични ресурси (човешки, финансови и
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материални) за социални цели, а не за максимизиране на печалбата (НПО и кооперативи).
Основен елемент, разграничаващ инициативите на социалната икономика е че тези
социално-икономически инициативи са инициирани с участието и овластяването на уязвими
групи и осигуряват по-висока икономическа свобода.”

EAPN България

“В Кастила – Ла – Манча, когато започна проектът Мостове за включване, предприятията за
назначаване имаха ограничение от самото начало: те нямаха специфична линия за
финансиране от правителството и бяха възприемани като “пътя за всеки до включване”,
което пораждаше фрустриращи примери. Според собствения опит на Инициативите е ясно
че не всеки е готов да влезе в Програма за назначаване. Това трябва да бъде първоначалния
въпрос, за да се постигне реално включване чрез заетост: не всеки е готов за заетост и
предприятието за назначаване не е единственият начин, за да се започне един маршрут за
назначаване. В този смисъл, има други решения, основани на координирани програми и
интервенции заедно с публичната администрация, социалните услуги и социалните
организации.”
EAPN Кастила – Ла – Манча (Испания)
“Португалската AMS, като платформа от организации, се характеризира с интервенция,
основана на създаване на мрежи. Нито една от техните дейности не е развита без
включването на техните партньори и всички техни дейности имат допълващ характер към
интервенциите на партньорите. Докато партньорите имат персонал по минимален доход,
работещ с бюрократичните/административни аспекти на политическите мерки и социалната
интеграция на бенефициентите, AMS фокусира своята интервенция в стимулиране на
включването на трудовия пазар на бенефициентите и на техните партньори.
Стратегическата визия и планиране е жизнено важно, за да се гарантира кохерентността на
организационното развитие и способността да се преследват ясни цели. В Португалия, тази
стратегическа визия често липсва в много организации. Това, също така, беше
идентифицирано в някои други организации от националните лаборатории в различните
страни. В някои случаи, се считаше важно да се създаде пространство за дебат, за да се
анализира организационната идентичност и последователността на интервенцията.”

EAPN Португалия

Препоръки

Местно, регионално и национално равнище
- Да се създаде нова юридическа рамка, за да се улесни последователното
развитие на организациите на социалната икономика, което да е по-

адаптирано към новата реалност, която изисква висок потенциал за
гъвкавост и откритост (както в термините на действие, така и в термините
на управление и вземане на решения).
- Да се развие “включваща” харта, за организациите от социалната
икономика, която да установи ключовите критерии, необходими за
осигуряването на ефективни мостове, включително яснота по целите по
включване, качеството на обучението, подкрепата, адаптивността към
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потребностите, персонализираните пътеки, интегрираното и цялостно
осигуряване

на

потребности,

подкрепа

достъп

до

и

услуги,

качествена

свързани
работа,

с

права

индивидуалните
и

участие

на

бенефициентите.
-

Да

се

разработи

по-ясна

класификация

на

различните

типове

организации от социалната икономика, във връзка с тяхната роля при

предоставяне на социално включване чрез заетост (напр. такива, които
целят да създадат междинна стъпка - качествено обучение, работен опит и
подкрепа) и такива, които целят да осигурят устойчива заетост чрез жизнен
модел на социално предприятие.

- Да се стимулира по-добра координация между социалната икономика и
другите услуги, като част от партньорски подходи, улесняващи по-добри
мрежи сред различните равнища и актьори.
- Да се стимулира устойчивостта на организациите от социалната
икономика, чрез подкрепа на изграждането на капацитет за развитие на
последователни и дългосрочни проекти, наблягайки на фактори като
ефективно управление, пазарни ниши и възможности.

- Да се използва Европейския социален фонд на национално равнище по

един по-пряк начин да стимулира социалната икономика, като използва
механизмите

на

„глобалните грантове”, които

дават

възможност

за

механизми на пряко и гъвкаво финансиране, за да се финансират тези

организации и дейности.

Европейско равнище
- Да се създаде обща дефиниция на социалната икономика и да се

стимулира обща рамка на ЕС, която да признава спецификата на сектора,
неговата роля и да изяснява неговата позиция по отношение на правилата
за конкуренция и държавната помощ.
- Да се стимулира специфична общностна програма, свързана с ПРОГРЕС,

за да се улесни прилагането на този нов подход, култура и начин на работа
за предоставяне на активно включване чрез социалната икономика и други
пилотни подходи.
- Да се стимулира използването на Европейския социален фонд по един по
пряк начин

да

подкрепи

организациите

на

социалната

икономика,

изграждайки мостове за заетост, като част от интегрираните подходи за
активно включване. (“глобални грантове”13).
13

Цел 3 в Програмата за глобални грантове на Европейския социален фонд за 2000-2006 беше

моделирана, за да запълни осезаемия дефицит на пазара да увеличи способностите за наемане и
свързаните интервенции. В често трудното и дълго пътуване на индивида от ситуация на безработица
до устойчива заетост има редица моменти, при които услугите или са недостатъчно или ги няма, което
неизбежно означава, че индивидът не успява да стигне до края и да си намери работно място.
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Въпрос 2

До каква степен стимулирането на участие е предпоставка за успешни
мостове за заетост чрез инициативи на социалната икономика? Какви са
ключовите елементи/ критерии, които трябва да бъдат създадени, за да се
гарантира ефективността на този процес?

Отговори
Участието играе жизнено важна роля, но също така е най-трудно за
постигане. Хората, които сега са в риск от бедност или изключване, трябва
да бъдат разглеждани като част от решението, а не просто като проблем.
Участието на бенефициентите в развитието на техни собствени „пътеки” е
фундаментално, за да гарантира, че тези „пътища” са ефективни и че

човекът е собственик на стъпките, които се предприемат. Става дума също

за права и човешко достойнство. Включването е нещо повече от обикновен
достъп до работно място. Предложеният процес трябва да помогне да се

овласти индивида, за да се увеличи неговото доверие в самия / самата себе
си, да развие отношения с другите и да поеме контрол върху решенията,
които

го/я

засягат.

Но

участието

означава

нещо

повече

от

това.

Бенефициентите в организациите на социалната икономика трябва да имат

колективен глас в организацията и управлението на организацията, за да

се развие една истинска отчетност.
Но тъкмо в тази сфера има да се свърши още твърде много работа.

Гласове по места

“В португалските национални лаборатории, овластяването и участието на хора, живеещи в
бедност, беше липсващ момент на процеса на включване. Различни стратегии бяха
моделирани в зависимост от спецификата на организацията. Основните аспекти, които бяха
подчертани са:
- Да се създаде работна група с бенефициенти на минимални доходи (20 човека), за да
обсъди тази политическа мярка, начина, по който тя се прилага, техните права и задължения
и да събере предложения за подобрения – Пакос 2000.
-Да се стимулират методологии с участие, за да се оценят дейностите на AMS
-Да се стимулира култура на участие вътре в APPACDM, предоставяща канали за участието
на хората с ментални увреждания в организационния живот и да се повиши осведомеността
на персонала за значението на участието и за удовлетвореността на тази заинтересована
страна.”

EAPN Португалия
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“Участието е ключов елемент в инициативите на Фондацията Ел Сембрадор (Испания). Наред
с други неща, тези инициативи са разглеждани като важен елемент за подобряване на
жизнените условия в областта. Нейните локални мрежи събират социални организации,
технически персонал, професионалната, както и местната общност.”
EAPN Кастила – Ла - Манча (Испания)

“В България липсата на адекватна регулация на социалната икономика възпрепятства
възможностите да се разглежда тя като осигуряваща организационни ресурси за бедните и
изключени хора, за да стимулират колективно и да участват в развитийни инициативи и да
овластяват себе си чрез самовключване и заетост”
EAPN България

Препоръки

Местно, регионално и национално равнище
- Да се изградят и подкрепят мрежи на организации от социалната
икономика за обмяна и оценка на опита с участието, развитие на общи
принципи

и

методологически

помагала,

включвайки

участието

на

бенефициентите в тяхното развитие.
- Действайте сега! Участието на тези, които са в досег с услугите или
предприятията, трябва да бъде конкретизирано (много педагогическа
работа трябва да бъде осъществена, за да се развие такъв тип култура на
интервенцията и специфични умения за нейното стимулиране).

Европейско равнище (чрез Социалния ОМК)
- Да се стимулира взаимното обучаване – чрез изследвания, прегледи на
равни, които оценяват ролята на участието в социалната икономика и
нейната роля при подкрепата на включването чрез заетост.
- Подкрепа за развитието на ръководство и методологически насоки за
ефективни практики и развитието на ефективни показатели.

- Да се осигури финансиране за пилотни подходи с участие чрез проекти
по Структурните фондове, стимулиращи включване, които могат да бъдат

оценени и след това трансферирани или обменени чрез взаимно научаване.

- Подкрепа за развитието на специфична общността програма (по
ПРОГРЕС), която може да подкрепи развитието на иновативни, пилотни
подходи в тази област, както и проекти по Структурните фондове.
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Приложение 1 – представяне на националните и международни партньори
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European Anti-Poverty Network / Portugal (REAPN)
Европейска анти – бедност мрежа, Португалия
Водещ партньор

Европейската анти-бедност мрежа / Португалия е мрежа от групи (асоциации) и
индивиди, чиято главна цел е борбата с бедността и социалното изключване. EAPN

Португалия е създадена като неправителствена организация, която се занимава с

информация, обучение и изследвания като ключови области на действие.
В развитието на своята работа, REAPN иска да постигне следните цели:
•

Да създаде/ окуражи взаимодействие (връзка) между организациите по
места, групи или индивиди, които работят за премахване на бедността и

социалното изключване;
•

Да допринася за дефинирането и прилагането на програми и политики за

социално действие;

•

Да промоцира и стимулира ефективността на политиките за борба с

•

Да окуражава иновативни действия за борбата с бедността и социалното

•

Да лобира за и с най-уязвимите групи или индивиди;

•

Да стимулира социалната интеграция и културното, икономическо, морално

бедността и за социално включване;
изключване;

и физическо развитие на тези, които живеят в бедност и социално
изключване;

REAPN е португалската национална мрежа на Европейската анти-бедност мрежа
(EAPN), която беше създадена през 1990. От 1994 REAPN, ръководена от принципи

като солидарност и партньорство, започна процес на децентрализация чрез

създаването

на

развитийни

центрове

регионални

мрежи.

(анти-бедност

Те

интегрират

локални

множество

мрежи),

които

премахването на бедността на локална и регионална основа.

регионални

работят

за

REAPN има сега

повече от 700 члена (на национално, регионално и локално равнище).

За контакти:

European Anti-Poverty Network - Portugal (REAPN)
Rua de Costa Cabral, 2368
4200-218 Porto
Tel: +351 22 542 08 00

Fax: +351 22 540 32 50
Email: geral@reapn.org

Website: www.reapn.org
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European Anti-Poverty Network - Castilla La Mancha - Spain (EAPN-CLM)

EAPN-CLM е значима мрежа в Испания. Мрежата е създадена през 1994 и изигра
важна роля за повторното създаване на испанската EAPN. През 2006, Генералната
асамблея на EAPN се състоя в Толедо.

Днес, EAPN-CLM има екип от 18 човека в три офиса на своята общност.
Организацията осигурява услуги на 45 НПО, които са включени в нейната
структура, подкрепяйки социалните проучвания за местната администрация, за да

подобри стратегията на мрежата и иновативните проекти. Различните й сфери на

действие са: изследване, комуникации, публични отношения, проекти за социално

включване и други действия, свързани с мигранти, по-добро качество и достъп до
социални услуги, заетост, нови технологии и НПО, структурни фондове, участие на

хора, живеещи в бедност …

EAPN – CLM работи с различни териториални общностни заинтересовани страни
като фондации, общностни банки, градски зали и други социални платформи на

Кастила – Ла – Манча.

За контакти:

European Anti-poverty Network - Castilla La Mancha - Spain
Av. General Villalba, s/n Pabellón 8
45003 Toledo

Tel: +34 925 257 921

Fax: +34 925 257 921

Email: direccion@eapn-clm.org, empleo@eapn-clm.org, europa@eapn-clm.org
Website: www.eapn-clm.org
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Union Régionale des Entreprises d'Insertion - Languedoc Roussillon - France
(U.R.E.I. - L.R.)

U.R.E.I. - L.R. (Union Régionale des Entreprises d’Insertion) е Асоциация (1 901), която
обединява 38 "предприятия за назначаване на работа” на регион Лангедо
Русильон.

Нейните задачи са:
* Да стимулира "предприятия за назначаване на работа”, да ги развива, за да

мултиплицира броя на предложенията за работа

* Да окуражава професионалните практики и да предлага печеливши решения
* Да представлява "предприятия за назначаване на работа” в района
* Да развива динамично партньорство с обикновените предприятия

* Да участва в Съвет на национално равнище, който е C.N.E.I.(Comite National des
Entreprises d'Insertion)
За контакти:

Union Régionale des Entreprises d'Insertion - Languedoc Roussillon - France
(U.R.E.I. - L.R.)

69, Impasse Mac Gaffey
34070 Montpellier

Tel: +04 99512975
Email: urei-lr@wanadoo.fr
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Flemish Network of Associations of People Experiencing Poverty - Belgium
(EAPN - Flanders)

Фламандската мрежа от асоциации на хора, живеещи в бедност ("Vlaams Netwerk

van Verenigingen waar Armen het Woord nemen") е коалиция на 60 местни
организации и няколко локални мрежи (на градско равнище). Основната цел на

фламандската мрежа е да се премахне бедността и социалното изключване. В

членовете - асоциации хората, живеещи в бедност, играят централна роля. Те
вземат думата на всички равнища на асоциацията, на мрежата и в действията
спрямо всички видове власти (локални, регионални, национални, европейски). В

асоциациите-членки хората, живеещи в бедност, намират начин да вземат живота

си в своите собствени ръце и да представят заедно своя опит във всички сфери на
ежедневния живот. На тази основа те дискутират трудностите, с които се

сблъскват, и правят предложения за промяна и подобрения, които те дискутират с
релевантните политически власти.

Фламандската мрежа е неправителствена организация (НПО), създадена на
основата

на

фламандски

указ

(закон)

и

често

е

официалният

канал

фламандското правителство по всеки въпрос, който се отнася до бедността.

на

За контакти:

Flemish Network of Associations of People Experiencing Poverty - Belgium
Vooruitgangstraat 323
B-1030 Brussels

Tel: +32 22040650
Fax: +32 2040659

Email: info@vlaams-netwerk-armoede.be
Website: www.vlaams-netwerk-armoede.be

60

Информационен център – НПО срещу бедността
(Европейска анти- бедност мрежа България)
Anti-Poverty Information Centre (EAPN Bulgaria)
Информационният център – НПО срещу бедността е независима неправителствена
организация,

координатор

на

Европейската

анти-бедност

мрежа

България.

Основни области на дейности са икономическата политика, смекчаването на

бедността и социалното включване. Центърът е ангажиран в преглед, анализ и

препоръки в областите на безработицата и активните политики на пазара на труда.

Той е осъществявал социални оценки на политиките по заетостта и е разработвал
стратегии за развитие на етнически смесени общини в икономически депресирани
региони;

активно

участваше

в

разработването

на

българския

Съвместен

Меморандум за включване, Националния план за действие по включване и
Оперативната програма “Развитие на човешки ресурси”; представители на Центъра

са вземали участие в работата на Националния социален и икономически съвет, в

Работните групи по социално включване, заетост и структурни фондове на EAPN

Европа, в работата по социална икономика на ОИСР – центъра в Тренто и мрежата

EMES и са университетски преподаватели по социална политика и социална работа

в Софийски университет.

За контакти:
Информационен център – НПО срещу бедността (EAPN България)
ул. “Раковски” № 157 А
София 1000

Тел.: +359 2 9885448

Факс: +359 2 9885448

Email: perspekt@tradel.net
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Caritas Romania – Romania

Каритас Румъния

Каритас Румъния беше създадена поради необходимостта от представителство на

национално и международно равнище, за да могат да се представят и защитят
социално благотворителните интереси на всички епархии, свързани с Каритас в
Румъния.

Каритас Румъния беше създадена на 1 септември 1993 в Яш, на

годишната среща на епархиите от Каритас. На 21 октомври 1993 година Каритас

Румъния беше официално призната от Конференцията на римо – католическите
епископи на Румъния и на 11 януари 1994 г. организацията стана юридическо лице

като неправителствена организация. От 1995 година организацията е пълноправен

член на Международния Каритас. Каритас Румъния има 10 члена.
Нейните цели са:
* Да се върне човешкото достойнство на всеки човек

* Да осигури възможности на бедните и уязвимите хора да бъдат реинтегрирани в
обществото.

* Да се изследват и анализират причините и да се предложат решения в
съответствие със справедливостта и достойнството на човека.

* Да сътрудничи с други национални и международни организации, които
осигуряват помощ и развитие.
Каритас Румъния е член на националната платформа от неправителствени

организации, активни в областта на кооперирането за развитие (FOND) и е член на
инициативната група за създаване на румънска анти-бедност мрежа (RENASIS).

За контакти:
Caritas Romania - Romania
Washington St.38, S. 1.

RO – 011796 Bucharest
Tel: +40 212304013
Fax: +40 212312900

Email: caritas@caritas.org.ro
Website: www.caritas.org.ro
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European Anti Poverty Network (EAPN)
Европейска анти – бедност мрежа

EAPN е независима мрежа от неправителствени организации, ангажирана с борбата

срещу бедността и социалното изключване. Нейни членове са 22 национални
мрежи и 26 европейски организации, които се занимават с борбата срещу

бедността и социалното изключване. EAPN приема само един член от страна и
самият този член е мрежа от анти-бедност неправителствени организации.

Пълноправното членство в EAPN е отворено за страните членки в ЕС и страните
кандидатки, асоциираното членство е възможно за други европейски страни

(понастоящем само Норвегия е с асоциирано членство).

EAPN е създадена през 1990 с цел да постави борбата срещу бедността в Дневния
ред на ЕС. Тя се стреми да постигне това чрез:

* Разпространение на информация
* Обмяна на практики
* Дейности по лобиране
EAPN цели да увеличи участието на анти-бедност НПО в процеса на правене на
политики в ЕС и е насочена към развитието на участието на хората, живеещи в
бедност и социално изключване.

За контакти:

European Anti Poverty Network (EAPN)
Square de Meeus 18
B 1050 – Bruxelles

Tel: +32 22265850

Fax: +32.2.226.58.69
Email: team@eapn.eu

Website: www.eapn.org
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Международна организация по труда

Международната организация по труда чрез своята програма STEP (Стратегии и
средства срещу социалното изключване и бедността) осигури институционална,

техническа и финансова подкрепа за този проект.

STEP е глобална програма за борба с бедността и социалното изключване. Тя е
активна

в

две

взаимосвързани

тематични

области:

едната,

свързана

с

разширяването на социалната защита към изключените и другата, интегрирани

подходи за социално включване.

Действията на STEP в сферата на социалната защита са поставени в по-широката

рамка на борбата с бедността и социалното изключване. Тя особено акцентира

върху подобряването на разбирането на явлението социално изключване и на

консолидирането на интегрирани подходи на методологическо равнище, които са
насочени към намаляването на този проблем. STEP отделя специално внимание на

взаимодействието между локалното и национално равнище, като в същото време

допринася за международни дейности и дневен ред.
STEP

комбинира

различни

типове

дейности:

изследвания,

развитие

на

методологически средства и референтни документи, обучение, изпълнение на

проекти на терен, техническа помощ за дефинирането и прилагането на политики
и развитието на мрежи между разнообразни актьори.
Дейностите по програмата се провеждат в рамките на отдела по Социално

осигурителна политика и развитие на МОТ, и по конкретно по Глобалната
кампания за социална сигурност и покритие за всички.
За контакти:

International Labour Office
4, route des Morillons

CH – 1211

Geneva 22
Switzerland
Tel: +41 227996474

Fax: +41 (0) 22 798 8685
Email: ilo@ilo.org

Website: www.ilo.org
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Приложение 2 – представяне на националните лаборатории
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Име на организацията и данни за контакт
Filet Divers,

Rolwagenstraat 49
2000 Antwerpen
Tel: +32.3 233 06 84 * Email: info@filetdivers.be
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
Организация с идеална цел.
Мисия и цели на организацията
Филе Диверс се стреми:

-да подпомага хора, живеещи в бедност
-да събира заедно хората, живеещи в бедност
-да дава права и възможности на хората, живеещи в бедност

-да се бори с несправедливостта чрез сенсибилизация на политиците и на общественото
мнение за следното: бедността е нарушаване на човешките права, всеки има право на достоен

живот, независимо от правния им статут, бежанците и мигрантите са хора като вас и нас, които
търсят достоен живот.
Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

Филе Диверс предлага разнообразие от доброволна заетост за многообразие от доброволци.
Често тези хора нямат достъп до стандартния пазар на труда и Филе Диверс се опитва да
наложи

социалното

им

включване

доброволците са нелегални мигранти.

чрез

качествена

(доброволна

)

заетост.

Много

от

Успоредно с доброволната работа, на хората се оказва помощ при процедурата за получаване
на убежище и легален статут.

„Социалният колониал” е един от проектите на Филе Диверс. Проектът съчетава доброволната

заетост на хората с отговор на финансовите проблеми, които тези уязвими хора изпитват, като
осигурява храна и други основни продукти на ниски цени.

Доброволците имат подкрепа от социален работник. Редовно се организират срещи и

партисипативни консултации.

Целева група за организацията /опит
-доброволци, многообразие от възрастови групи, произход, статут (белгийски граждани, хора,
търсещи убежище, легални мигранти)

Географски обхват
Местна. Филе Диверс работи в Антверпен.
Опит с изграждането и работата в мрежи
Филе Диверс произтича от проект, който се осъществяваше от различни НПО, ангажирани с
правата на малцинствата и борбата с бедността. Мрежата, връзката със света на социалните
НПО е все още много силна.
Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
- Изграждане на повече партньорства – вътрешни и външни

- Опит за извоюване на признание (субсидии) за социалните колониали и те да се превърнат в
част от социалната икономика.
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Име на организацията и данни за контакт
Leren Ondernemen
Valkerijgang 26
3000 Leuven

Tel: +32 16 29 80 72 * Email: leren.ondernemen@chello.be

Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
Организация с идеална цел
Призната за „Доставчик на услуги в близост” (сектор – местни услуги)

Призната за „сдружение на хора, преживели или живеещи в бедност”, член на Фламандската

мрежа

Мисия и цели на организацията

Подкрепа и оправомощаване на хората, живеещи в бедност, чрез заетост и предлагане на
услуги.

Борба със структурните причини за бедността
Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

Силна подкрепа за хората да отстояват правата си и да подобрят личното си положение

Иновативни форми на гъвкавост и сигурност (flexicurity) на работното място
Включващ подход

Специална форма на услуги в близост, при която хора, живеещи в бедност, подпомагат други
хора, живеещи в бедност, като им предлагат висококачествени услуги
Целева група за организацията /опит

Хора, работещи е Еко-екипа: хора, живеещи в бедност, с ниска степен на образование, и
трайно безработни

Хора, ползващи услугата за пестене на енергия: хора, в бедност, живеещи в Льовен, повечето –
в общински жилища. Многообразие от клиенти (фламандци, мигранти, млади, възрастни,
семейни, несемейни ...)

Географски обхват

Град Льовен и околните села.
Опит с изграждането и работата в мрежи
- Член на Фламандската мрежа от сдружения на хора, живеещи в бедност и в този свой

капацитет – изграждане на мрежи с други сдружения, които активно работят в консултативни
групи с обществените органи...

- Член на Фламандската платформа за социална икономика

- Член на платформата за предоставяне на услуги в близост и в общността
- Срещи с местните власти

Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
Действия: Gap 1: оценка на Постановлението за услуги в близост и за Проекта за пестене на

енергия на фламандско ниво: даване на съвети във връзка с политиката и лобиране,
ангажиране на заинтересованите страни

Действия: Gap 1: План за действие за справяне с проблемите, като се отчита контекста

Дайствия: Gap 1-2-3: Опит за повишаване на информираността и съзнанието на вътрешно ниво
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Име на организацията и данни за контакт
Manus

Jan Denucéstraat 16
2020 Antwerpen

Tel: +32 3 256 19 59 * Email: www.manus.tv
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
-Частна фирма

-Призната за организация от сферата на „социалната икономика”; част от Манус е призната за

„социални цехове” (Фламандска форма на защитени цехове за хора в неравностойно
социално положение)
Мисия и цели на организацията

-Манус работи в сферата на управлението в района, което означава, че основната цел е
„възможността за живеене” в района.

-Манус предоставя услуги на хората, живеещи в района, на управлението, на други фирми и
организации …

-услугите обхващат поддръжка на улици, сгради, обществени и частни зелени площи ...,
обновяване на социални домове, игрища …

-нискоквалифицирани местни жители се назначават за предоставянето на тези услуги
Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

-социално включване чрез осигуряване на заетост на трайно безработни хора

- социален работник на терен

Целева група за организацията /опит
-нискоквалифицирани лица, живеещи в района
Географски обхват

Местен. Манус има няколко поделения, които работят в различни части на град Антверпен
Опит с изграждането и работата в мрежи
Голяма местна мрежа с местната власт, службата по заетостта и други организации от
социалната икономика. Обаче не с НПО за борба с бедността.

Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
- Увеличаване знанията за бедността

- Изграждане на мрежи с организации, които се борят срещу бедността

Проект „Бедността в социалната икономика: как да я разпознаем и как да се справим с нея”
Оценяване: къде са силните и слабите страни при мостовете за включване: интервюта с всички

заинтересовани страни

Тънка разграничителна линия: социална и икономика: опасност от размиване: лабораторна
цел: укрепване на социалния стълб (без поставяне в опасност на икономическия)

Вадене на поуки от работата с икономическия стълб

Организиране на курс за обучение на ЧР, които отговарят за бедността и социалното

изключване (Poverty In-Sight): изграждане на капацитет
Еднодневна дискусия за бедността около нас
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Име на организацията и данни за контакт
Читалище “Нево дром”, София, България;

Председател: Г-н Симеон Благоев

1375 София, ул. “Суходолска” 99.,
тел.: +359 888 56 54 95 * E- mail: nevo_drom@mail.bg
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/ опит)
Това е специфичен вид асоциация, наречена “читалище”, която се намира в най-голямото
ромско гето в България (вероятно сред най-големите в Европа). То е регистрирано по
специфичния закон за читалищата. Такива асоциации могат да се намерят във всяка общност

в България и имат вековни традиции. Те са включени в различни дейности – заетост,

културни, образователни, социални и т.н.
Мисия и цели на организацията

Читалището развива инициативи за цялостното развитие на съседството. Различни дейности

се провеждат в различни времена. Преди няколко години имаше здравен център и спортен

клуб в читалището. Сега, там има компютърен клуб, библиотека, квалификационен център,
оборудван да обучава фризьорки и шивачи, театър, в който се провеждат различни събития.
Има четири наети работници, двама на пълно и двама на непълно работно време. Ангажирани

са също и много доброволци. Читалището разполага със сграда. То е подкрепяно от местната

власт.

Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

- Обучение на безработни, като правило с много ниско образование;
- Опити да подкрепи заетостта на обучаваните или чрез намиране на работни места за тях

или като им помогне да започнат свой собствен бизнес;

- Опит да допринесе за развитието на много бедна локалност като ангажира местната
общност в много различни дейности във всички сфери на социалния живот;
Целева група за организацията /опит
- безработни; млади хора; деца; бедни и изключени хора от много бедно съседство.
Географски обхват
Локален – в съседството
Опит с изграждането и работата в мрежи
Местна мрежа с местните власти

Читалището е член на EAPN България от нейното основаване през 2003.

Представители на организацията взеха участие в две Европейски срещи на хората, живеещи в
бедност.

Развитие на активни взаимоотношения и дейности с различни ромски НПО в страната и в ЕС.

Периодични взаимоотношения с различни държавни институции, в зависимост от сферата на
дейностите (агенции по заетостта – за квалификационния център; културни институции за
дейностите на театъра; образователни институции – за обучение на деца и т.н.)

Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
- Очертаване на стратегия на читалището и развитие на план за съвместни дейности, основан
на въпроса: Как да стимулираме развитието на местна икономика с участие?
- Изграждане на капацитет на организацията чрез включването й в различни дискусии и

събития в рамките на проекта, вкл. национална работна среща, “преглед между равни” (вкл.
участие в националния семинар и посещение на представители от румънския партньор в

читалището и съседството), както и участие на председателя на читалището във финалния
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семинар по проекта;
-

Развитие

на

заинтересовани

взаимоотношения

страни,

вкл.

с

другите

съвместно

национални

участие

в

лаборатории

различни

събития,

и

различни

например

в

конференцията “Гражданско участие в публичните политики”;
- Организиране на срещи с възможни донори и картографиране на различни възможности за

засилване на организацията и за подкрепа на участието на местната общност в дейностите на
организацията;

- Подкрепа за публично оповестяване на проблемите на съседството.
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Име на организацията и данни за контакт
Национална федерация на работодателите на хора с увреждания, София, България

Председател: Г-жа Елка Тодорова
София 1000, бул. “Дондуков” 11

Тел./факс: (+359 2) 986 53 00 * E-mail: nfri@abv.bg / el_tod@abv.bg
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/ опит)
НПО, работещо в общ интерес и обединяващо на доброволна основа различни юридически

цялости (като кооперативи, специализирани предприятия, общински компании, малки и

семейни компании), разпръснати в цялата страна, които осигуряват и/или подкрепят
възможности за заетост и социална интеграция на хора с увреждания. Сега то се състои от 60

юридически цялости, в които 55% от заетите са хора с различни увреждания. Списъкът на
персонала във всички предприятия е 980, а в Секретариата на Федерацията има 4 наети и

много доброволци.

Мисия и цели на организацията
Основната цел на Федерацията е да подкрепя равния достъп и кариерното развитие на хората
с увреждания от специализираните предприятия.
Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване
Организацията осигурява услуги, свързани със заетостта, обучение за подобряване на

мениджърските умения, планиране на развитийни системи за управление на човешки ресурси,

изграждане на социален капитал в специализираните предприятия.
Целева група за организацията /опит
Хора с увреждания и работодатели на хора с увреждания
Географски обхват
Национален обхват
Опит с изграждането и работата в мрежи
Партньорски организации: Национален Съвет на хора с увреждания в България; Национален
Съюз на хора с увреждания; Съюз на глухите хора в България; Съюз на слепите хора в
България; Национален център за социална рехабилитация, и т.н.
Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опит по проекта
Преглед, анализ и препоръки за възможностите на хората с увреждания да бъдат социално
включени; Вземане на активно участие в “прегледа между равни” с Румъния и представяне на
доклад. Развитие на стратегия за прокарване на мост между заетост и включване: а)

Създаване на мрежа за съвместни дейности с други НПО, EAPN България, синдикати и
изследователски организации; б) съвместна подготовка на два проекта за: “Студентски

практики: Устойчиво развитие на местни икономики и общности чрез социална икономика,

подобряване на социалните услуги и ефективно използване на Структурните фондове” –

който беше одобрен и се провежда понастоящем; “Изследване на икономическата и социална

ефективност на използването на европейските фондове в България – Европейски Социален
Фонд, Европейски Фонд за Социално развитие и КФ” – който не беше одобрен.
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Име на организацията и данни за контакт
НПО “От извора”, Сапарева баня, България
Председател: Г-жа Зафирка Бичакова

Ул. “Княз Борис” № 6, гр. Сапарева баня

Tel: +359 887 14 84 493; +359 70 73 992
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/ опит)
НПО
Мисия и цели на организацията
Асоциацията е създадена главно от жени. Те са ангажирани в различни социални дейности:

подкрепа за бедни хора, въздействие върху местното развитие, обучение на деца в групи по
интереси, създаване на етнографска колекция, създаване на възможности за социално значим

принос на възрастни граждани, окуражаване на гражданите да участват в местното развитие,

стимулиране на признаването на социалните цели на местно равнище, и т.н. Председателят

на организацията неформално играе ролята на местен омбудсман и нейната роля е публично
призната.
Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване
•

Взаимна подкрепа на членовете;

•

Подкрепа за безработни.

•

Подкрепа за бедни хора;

•

Проекти за местно развитие;

Целева група за организацията /опит
- бедни хора, жени, безработни, деца, млади хора
Географски обхват
Локален
Опит с изграждането и работата в мрежи
Организацията е активна при установяване на контакти с НПО от съседни страни чрез

съвместни културни дейности. Тя поддържа добри отношения с местната власт и влияе върху
местното развитие и социалната сфера.
Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
- Разработване на стратегия за стимулиране на локалната икономика с участие чрез
специфични социално значими дейности;

- Срещи с местните власти и кмета за да се очертае план за съвместни дейности;
- Изграждане на мрежа за съвместни дейности с други НПО, EAPN България, университети и
изследователски организации;

- Изграждане на капацитет на организацията чрез включването й в различни дискусии и

събития.

- Развитие на взаимоотношения с другите национални лаборатории;

- Разработване на проект за студентски практики по „Устойчиво развитие на местните
икономики и общности чрез социална икономика, подобряване на социалните услуги и по-

добро използване на Структурните фондове”. Проектът е одобрен от Министерството на
образованието и организацията ще работи по тематичния модул „Местно развитие и проекти
на ЕС”.
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Име на организацията и данни за контакт
Неформална група от пчелари, разположена в села около София,

Лице за контакт: Борис Йосифов
Владая, София, ул. „Буков дол” 2

Тел: +359 885 373 356

Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит
Малка, самоорганизирала се общност от пчелари, които са тясно свързани без да са

асоциирани във формална организационна структура.
Мисия и цели на организацията

Те взаимодействат, помагат си един на друг, обменят безплатно необходими материали,
продукти и знание. Произвеждат мед за себе си, за роднини и приятели и за (неформалния)

пазар. Дейността се управлява повече от желанието да се осигури подкрепа на тези, които са

в нужда, отколкото от чисти икономически показатели като печалба, ефикасност и

конкуренция; липсват вътрешни йерархии; вземане на решения с участие; равенство; високо
равнище на солидарност; инициативи за местно развитие.

Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване
-

Взаимна подкрепа на членовете;

-

Обмяна на опит и знание;

-

Разширяване на икономическото въздействие на дейностите и опит да се повлияе

върху пазара;

Целева група за организацията /опит
-

Дребни производители на мед и по-широката локална общност

Географски обхват
Локален
Опит с изграждането и работата в мрежи
Неформална обмяна
Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опит по проекти
-

Изграждане на капацитет на групата, включително чрез мрежи и знание за

-

Посещение на малко предприятие за да се сподели една добра практика и да се

-

Консултации за възможни сценарии за съвместни дейности с различни НПО и как да се

възможностите да се кандидатства за финансиране;

представят някои добри практики от страна на малки и средни предприятия;
превърнат дейности, осигуряващи доход в социално включващи дейности.

-

Оценка на включващия потенциал на някои типове от съществуващи неформални и не-

пазарни дейности и подкрепа на разширяването и трансформирането на групата в
организация.;

-

Поставяне на основите за създаване на мрежа с други структури на гражданското
общество;

-

Опит да се повлияе върху регулацията за използване на Структурните фондове
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Име на организацията и данни за контакт
Associação Metropolitana de Serviços (AMS)
Rua das Flores, nº 57, 1º
4050-265 Porto

Tel: 00351 220 134 491 * Fax: 00351 220 134 492 * Email: info@ams.pt
Лице за контакт: Hélder Ferreira

Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
AMS е организация от социалната икономика, изградена на основата на партньорство на 8

сходни организации. Може да бъде характеризирана като платформа. Създадена е през 2002

г.

Мисия и цели на организацията
Мисията на AMS е да работи с хора в неравностойно положение с оглед развитие на качества,

които да им позволят да си намерят работа и да постигнат социална и професионална

интеграция. Мисията е конкретизирана чрез ясно изразени и интегрирани институционални
действия в контекста на мрежа между различни институции.
Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

Три основни направления на интервенция:

1) Активиране: i) Тематични занятия (максимум 3 часа) в които се преподават основни умения,
свързани с намиране и задържане на работа, граждански права и задължения и житейски

умения; ii) Програма за развитие на уменията на социални работници за подпомагане
осъществяването на програмата за придобиване на умения.

2) Информация и последващо проследяване – основава се на мрежа между стопански и

нестопански организации с личен пряк контакт и ежедневни контакти по електронната поща.
Дейностите са следните: І) Разпространение на дейността и интервенциите на AMS; ІІ)

Създаване на центрове за подпомагане на осигуряването на заетост към общините; ІІІ)

Разпространение на данни – организиране и предоставяне на полезна информация и

документация на центровете; IV) Създаване на местна служба в помощ на самонаетите лица;

V) Консултантски услуги за оказване на подкрепа на служителите, които работят в местната
служба.

3) Обучение: I) Програма за обучение по „развитие на проекти за самостоятелна дейност

(самонаетост)”, за усъвършенстване на професионалните умения на НПО да насърчават

търсенето и намирането на работа.

Целева група за организацията /опит
Целевите групи на AMS са: бенефициенти от системата на минималния доход; хора с

увреждания; хора с хронични заболявания, които имат затруднен достъп до пазара на труда;
хора със зависимости; бивши затворници.

Географски обхват
Градската област на Порто, която се състои от 14 общини
Опит с изграждането и работата в мрежи
Както беше споменато по-горе, организацията е изградена въз основа на мрежа от 8
оргаизации и всичките й интервенции се основават на оперативни партньорства.

Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
Диагностичен

процес:

Разработване

на

анализи

за

предимствата,

Formatted: Bullets and
недостатъците,
Numbering
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възможностите и заплахите (SWOT) и интервенции за постигане по-добро разбиране за
съществуващите стратегии и потребности на организацията.

Разработване на план за интервенции

Осъществяване на плана за интервенции:
Насърчаване на ангажираността на стопанските предприятия към процеса на социална и

трудова интеграция на хора, изпитващи бедност и социално изключване;

Насърчаване участието на целевата група на AMS в оценяването на организационните
стратегии и дейности;

Насърчаване на по-силна ангажираност на партньорите на AMS в организационните

стратегии и дейности и по-специално в оценката им.
Име на организацията и данни за контакт

Associação Portuguesa de pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) - Vila Nova de
Gaia

Rua Madre de Deus, 227
4430-138 VNG

Tel: 00351 227 151 340 * Fax: 00351 227 151 348

Email: servicos.administrativos@appacdm-gaia.org.pt
Лице за контакт: Dulce Coutinho

Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
APPACDM (Португалска асоциация на родителите и приятелите на граждани с умствени и

психически увреждания) е организация с идеална цел (Частна институция за социална
солидарност). Създадена е от група родители и професионалисти, които работят с лица с
умствени и псиически увреждания.

Мисия и цели на организацията

APPACDM цели насърчаването на интеграцията на хората с умствени и психически увреждания,
да повишава информираността и да направи обществото и държавата съпричастни към

решаването на проблемите на тази част от населението. Цели също и подпомагането на

дейности, кото правят възможно стимулирането и развитието на способностите на тези

граждани, тъй като те трябва да водят живот на зрели хора, както и да подкрепя семействата
им.

Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

Formatted: Bullets and
Център за трудови дейности – Центърът подпомага трудови дейности за хора над 18 годишна
Numbering

възраст, които не могат да бъдат интегрирани чрез други стратегии за социална интеграция.

Един от тези центрове работи в рамките на общниска фирма (Биологичен парк Гайа), където
тази група извършва производствени дейности заедно с другите служители на фирмата.

Звено за професионално обучение – Част от професионалното обучение се провежда в
организацията, а друга част – във фирми и други частни организации. С организациите се

провежда специална работа, за да се демонстрират производствените способности на тези
хора и да се насърчи професионалната им интеграция след завършване на професионалното

обучение.

Целева група за организацията /опит

Хора с умствени и психически увреждания
Географски обхват

Вила Нова в община Гайа
Опит с изграждането и работата в мрежи
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APPACDM участва в Социалната мрежа на общината; сътрудничи с други местни организации в

различни дейности и проекти – пряко или косвено свързани с умствени и психически

увреждания и е член на национални организации. Създава партньорства с различни

университети и разработва програми за сътрудничество с местния център по труда. Партньор е
по международен проект Grundtvig по програма „Сократ” с още 5 институции от различни
европейски страни.

Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
1.

Диагностичен

процес:

Разработване

на

анализи

за

предимствата,

недостатъците,

възможностите и заплахите (SWOT) и провеждане на интервюта.

Разработване на план за интервенции.

Formatted: Bullets and
Numbering

Осъществяване на плана за интервенции:

a) Да насърчава партисипативната култура в рамките на организацията: I) Разработване и

провеждане на занятия за обучение по участие за служителите на APPACDM; II) Дефиниране на
партисипативна стратегия и каналите вътре в организацията за хора с умствени и психически

увреждания; IIІ) Ангажимент за включването на тази стратегия в плана за дейност на
организацията;

б) Да повишава информираността и съзнанието на семействата на хора с умствени и
психически увреждания за включването на тези младежи в пазара на труда.

Име на организацията и данни за контакт
Delegação do Porto da Cruz Vermelha Portuguesa – Pólo de Vila Nova de Gaia
Rua General Torres, 572
4430-107 VNG

Tel: 00351 223 747 240 * Fax: 00351 223 712 226 * Email: cdlgaia@cvp-porto.org
Лице за контакт: Manuela Neves

Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
Португалски червен кръст (PRC) е организация с идеална цел. Дейността й се подкрепя от

португалското правителство и следва правилата на Организацията на червения кръст и

червения полумесец. Въпреки че не е обществен орган, президентът на CVP се номинира от
Министър-председателя и от Министъра на националната отбрана.
Мисия и цели на организацията

Предоставяне на социална и хуманитарна помощ на хора в уязвимо положение; да

предотвратява страданията, подпомагайки борбата за живот, здраве и достойнство.

Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

Стратегиите на Център Гайа на поделението Порто са:

Formatted: Bullets and
Предприятие „Дрехи и чинии” (Clothes and Dishes) – това предприятие за социално включване
Numbering

се състои от ресторант и пералня.

Програма UNIVA (Център за интегриране за активен живот) – целите му са да подкрепя,

информира и ориентира в процеса на търсене на работа, професионално обучение и
разрешаване на трудности и проблеми, свързани с професионалната интеграция.
Център за признаване, валидизиране и сертифициране на компетенциите

Проект MINA– Жени и идеи, бизнес в действие – насоки и помощ за жени в предприемаческата

дейност; PRC работи заедно с местните институции в качеството им на посредници за

социална промяна и едновременно допринася за насърчаване на нови възможности за заетост,

76

за откриване на таланти, за промяна на парадигмите и създаването на нова кулура на местно
развитие.

Процесът

на

подпомагане

на

предприемачеството

включва

две

измерения:

професионално обучение; развитие на предприемачески умения; консултиране по време на
стартирането и установяването през първите три години от дейността.
Женско пространство (Feminine Space) – проектът цели създаването на необходимите условия

за социална и професионална интеграция на група от 100 жени, които да развият личностни,
социални и професионални умения у още 60 жени.

Професионално обучение за възрастни.
Целева група за организацията /опит
Хора, живеещи в бедност и социално изключване в Гайа и Опорто.
Географски обхват
Общини Опорто и Гайа
Опит с изграждането и работата в мрежи
PRC участва в мрежи с различни обществени и частни организации като Института по заетост и
професионално обучение, Регионалния социалноосигурителен институт и други местни

организации.

Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
1.

Диагностичен

процес:

Разработване

на

анализи

за

предимствата,

недостатъците,

възможностите и заплахите (SWOT) и провеждане на интервюта.

Formatted:
Bullets and
Разработване на план за интервенции: за насърчаване участието на целевата група на PRC;
за
Numbering

насърчаване на стратегически план за центъра.

Забележка: Поради промени, настъпили в организацията по време на този процес, планът за

интервнции не можа да бъде осъществен.
Име на организацията и данни за контакт

Associação para a Promoção das Classes Sociais menos Favorecidas – Paços 2000
Rua Capitão Praça, 22

4590-570 Paços de Ferreira
Tel: 00351 255 864 120 * Fax: 00351 255 865 210 * Email: pacos.2000@clix.pt
Лице за контакт: Berta Silva

Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)

Пакос 2000 е организация с идеална цел, създадена през 1992 г. в резултат на проект за борба
с бедността.

Мисия и цели на организацията
Да насърчава икономическата и социална интеграция на най-уязвимите социални групи от

Пакос Ферейра, а именно деца, младежи, хора с увреждания и възрастни хора. Организацията

има за цел борбата с бедността, придобиването на необходимите ресурси за промяна в
условията на живот на тези социални групи, създаване на нови ресурси, по-добро използване

на местните структури, внасяне на яснота във взаимодействието между отделните „организми”
и местните институции.

Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

Formatted: Bullets and
Програма UNIVA (Център за интегриране за активен живот) цели професионална интеграция
Numbering

на безработните.
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Програми на Института по заетост и професионално обучение (EVTI) – организацията извършва

различни дейности в партньорство с EVTI, а именно професионално обучение и стажуване на

безработни - бенефициенти на обществени субсидии, с оглед превръщането им в редовни
работещи в съответните организации в края на програмата.

Предприятие за социално включване: стопанската дейност на предприятието е общественото
хранене, по-конкретно – осигуряване на обяд за мрежа от общински детски градини и начални

училища.

Професионално обучение
Система за минимален доход – от 1997 г. организацията участва в мрежи, създадени да

подкрепят внедряването на системата за минимален доход и да я подпомагат с предоставяне

на социална информация за кандидатите и съгласуване на план за включване заедно с
бенефициентите и техните семейства.

проследяване на бенефициентите.

От 2005 г. са създадени две групи за последващо

Целева група за организацията /опит

Местното население на Пакос де Ферейра
Географски обхват

Община Пакос де Ферейра

Опит с изграждането и работата в мрежи

Създаването на Пакос 2000 е резултат от проект за борба срещу бедността, който беше
основан на партньорство между много и различни организации (местната община и местни
фирми и организации). Друго важно и настоящо партньорство е с Института за социално

осигуряване, заетост и професионално обучение както и с мрежите, които подкрепят системата

за минимален доход.

Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
1.

Диагностичен процес: Разработване на анализи за предимствата, недостатъците,

възможностите и заплахите (SWOT) и провеждане на интервюта;

Разработване на план за интервенции;

Formatted: Bullets and
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Осъществяване на плана за интервенции:

Подкрепа и разработване на дейности за Местен договор за социално развитие;
Създаване

на

партсипативни

методики

за

насърчаване

и

подпомагане

участието

на

бенефициентите на системата за минимален доход в оценката на тази политическа мярка: I)
Разработване на помагало за обучение по участие за служителите на Пакос 2000; II)

Дефиниране на партисипативната методика; III) Определяне на темите за обсъждане в

работната група; IV) Определяне и избор на членовете, които да бъдат включени в работната

група; V) Разработване на първите две срещи на работната група от общо 6 заседания по

график.

Име на организацията и данни за контакт
The Center for Social- Professional Integration of Homeless Adults and Farm “Pater Paulus”
Village Bacova, Timis County.
Тимишоара, Румъния

Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
Центърът за социална и професионална интеграция на бездомни възрастни и Стопанство

„Патер Паулус” работи в село Бакова, в рамките на федерация КАРИТАС на Епархия Тимишоара

като нестопанска организация.

Мисия и цели на организацията
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Социалноикономическият

проект

функционира

от

2005

г.

и

има

следните

цели:

самофинансиране на производствените дейности и допълнителна подкрепа за други социални

проекти на Федрация Каритас Тимишоара. Проектът беше замислен като модел на социалната
икономика и беше разделен на две звена: икономическо-административно, насочено към
производствените дейности и социално. В рамките на социалното звено работим в
партньорство с DGASPC Тимиш (Генерална дирекция за социална помощ и закрила на децата).

Целта на проекта е сътрудничество и координация между DGASPC Тимиш и Федерация
КАРИТАС Тимишоара с оглед на осигуряването на убежище и помощ за бездомните, с основен

фокус върху реинтеграцията.

Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване
Основната стратегия е психолози и социални работници да наблюдават процеса на социално
включване посредством следните дейности:

Formatted:
Bullets and
индивидуални и групови консултации с психолог, самоуправление, персонална помощ
и
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планиране на грижите, санитарно-хигиенно обучение;

подготовка за работното място, проследяване на работното място;

управление на дейностите и ресурсите за поддрържане на домакинството.
Тези дейности имат за цел социално-професионалната интеграция на бездомни като ги
ангажират в различни сектори на дейност в стопанството.

Стопанството „Патер Паулос” се състои от 1 дърводелски цех, мелница, свинеферма и

кравеферма, земя за отглеждане на зеленчуци и земя за отглеждане на зърнени култури.

Квалифициран персонал контролира в цеха и мелницата работата на бенефициентите, които
желаят да работят на тези места.
Целева група за организацията /опит
Основните бенефициенти са хора, изпаднали в кризисна ситуация от лична, психологическа,

социална, здравна или правна гледна точка. Ситуацията се определя от отсъствието на
подслон или от невъзможността им да си го позволят, тъй като са в невъзможност да

мобилизират своите собствени или външни ресурси, и поради това са изключени от системата

за здравните и социални услуги.
Географски обхват

Целевата група на проекта се състои от 16 бездомни пълнолетни лица (жени и мъже с или без

деца) от областта Тимиш, независимо от законната им адресна регистрация и 80 бездомни

пълнолетни лица, които използват услугите на нощния приют „Патер Йордан” на Федерация
Каритас Тимишоара.
За бенефициентите има две постройки с 16 места, където 16 бездомни пълнолетни лица (с или

без деца) могат да живеят за неопрделен период от време. На площ от 1,5 хектара

осигуряваме семейна среда, включително детска площадка за игра с оглед повишаване
качеството и жизнения стандарт.
Опит с изграждането и работата в мрежи

Стопанството „Патер Паулос” е резултат от опита, натрупан по време на работата за оказване
помощ на бездомните в нощния приют „Патер Йордан” в продължение на 8 години по друг

проект на Каритас Тимишоара. Нощният приют е спешна социална услуга за хора, на които не

са задоволени основните потребности: да се нахранят, да се сгреят, да се измият, да

пренощуват на безопасно място, да бъдат в задоволително здравословно състояние с оглед

намаляване или изкореняване на суровите условия на живот на улицата.

Така, с годините, през които работихме, стигнахме до извода, че са необходими редица
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психо-социални програми, които да имат за цел психологическото възстановяване на тези
хора чрез дългосрочна, индивидуална, мултисекторна интервенция.

В случая с пълнолетните бездомни лица е необходима реадаптация, която задължително
включва професионална интеграция. Тук се създава един омагьосан кръг: хората нямат
сигурен и достатъчен доход, следователно не могат да имат подслон (наем); ако нямат къде да

живеят, не могат да намерят работа, която да им гарантира нужния, стабилен доход.

С тази перспектива беше създаден социалният жилищен център в рамките на стопанството
„Патер Паулус”, където достъпът се обуславя от участието в различни психо-социални
дейности с крайна цел за професионална интеграция.

Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
Ангажиране на заинтересованите страни.
Връзка с възложителите.

Двугодишната стартегия очертава 4 основни направления на действие, които се отнасят до:

създаване на система за участие и ангажираност на целевата група в създаването и
управлението на дейностите (а не само в тяхното изпълнение);

създаване на инструменти за учене, насочени към всички заинтересовани страни на
местно/регионално равнище;

създаване на формални/постоянни партньорства

с местните власти и

със стопански

организации за осигуряване на социална интеграция като антипод на социално включване;

Цялостно включване на двете асоциации в Мрежа за развитие на социалната икономика

(SEDNetwork) от пет развиващи се региони в Румъния, които са в основата на Постоянния

ресурсен център за социална икономика.

Име на организацията и данни за контакт
Association Caritas Campulung

116 Negru Voda Street, Campulung Muscel - Arges .
Румъния
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
НПО – юриидическо лице, ангажирано със социални дейности.
Мисия и цели на организацията
Мисията на асоциацията е да подобрява живота на хората. Основаващи се на характеристиките

на ангажираните заинтересовани страни, осъществяваме следните проекти:

Проект „Заедно” (“Together”)

Formatted: Bullets and
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Център „Лъч от светлина” (“A Ray of Light”)
Микростопанство „Шиту Голещи” (Schitu Golesti)

Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

Проектът „Заедно” първоначално беше насочен към млади момичета от сиропиталища, чрез
който те да получат:

1. квартира и минимален доход, необходим за приемлив стандарт на живот;

2. обучение за намиране на работа, професионално ориентиране и консултиране;
3. професионална интеграция;

4. подготовка за бъдещо изграждане на семейство и социална интеграция;

Впоследствие, проектът беше разширен за млади жени от семейства в неравностойно

положение, а по-късно – за самотни майки. Към момента, целевите групи са тези, посочени по-

горе, и се предприемат действия за създаване на шивашки цех, заведение за бързо хранене и
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сладкарница и стопанство (работата по стопанството продължава, т.е. все още трябва да

работим, за да може да отговори на целите ни).
Целева група за организацията /опит

Основните бенефициенти са млади хора, които напускат центровете за настаняване, млади
хора от семейства със социални проблеми и самотни майки.
Географски обхват
Нямаме териториални ограничения; ограниченията са в методите ни за интервнция.
Опит с изграждането и работата в мрежи
Не можем да говорим за опит в изграждане и работа в мрежи, но можем да кажем, че сме си
сътрудничели с организации като:

- EMMAUS France; Romanian Link – England; Secours Catholique.
Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
Темите ще се очертаят след Семинара на партньорите.

Двугодишната стартегия очертава 4 основни направления на действие, които се отнасят до:
1. създаване на система за участие и ангажираност на целевата група в създаването и
управлението на дейностите (а не само в тяхното изпълнение);

2. създаване на инструменти за учене, насочени към всички заинтересовани страни на
местно/регионално равнище;
3. създаване на формални/постоянни партньорства с местните власти и със стопански
организации за осигуряване на социална интеграция като антипод на социално включване;

4. Цялостно включване на двете асоциации в Мрежа за развитие на социалната икономика
(SEDNetwork) от пет развиващи се региони в Румъния, които са в основата на Постоянния

ресурсен център за социална икономика.

Име на организацията и данни за контакт
Greekcatholic Caritas Association Blaj

8 Republicii Street, 515400 Blaj, Alba county.
Румъния
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
От 1998 г. асоциацията разработва проекти с хуманитарен характер, насърчаващи социалното
включване на различни уязвими групи.

Програмата „Агрокаритас” през последните години беше основната социално-икономическа
дейност на асоциаията, като две основни дейности бяха разработени в рамките на програмата

- обработване на селскостопанска земя и отглеждане на добитък и прасета с търговска цел.

През 2008 г. в рамките на програмата за социална закрила и социо-професионална
интеграция на хора с увреждания, асоциацията създаде защитен цех, като създаването му
беше финансирано от Националното управление за хора с увреждания. В цеха бяха назначени
трима души с увреждания.

Мисия и цели на организацията
Мисия на програмите за социална икономика: „Сътрудничество за бъдещето”.
Цели:

Осигуряване

финансова

стабилност

на

организацията

посредством

финансовите ресурси за социални проекти, осъществявани от асоциацията;

Formatted: Bullets and
разнообразяване
Numbering

Разработване модел за ефективно селскостопанско предприятие и предаване на това ноу-хау
на селяните в изолираните селски райони;

Осигуряване на заетост на 15 души с увреждания през следващите три години.

81

Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

Преразпределяне на част от генерирания доход към социалните проекти на асоциацията; Formatted: Bullets and
Numbering

Обучение на млади хора в областта на земеделието;

Осигуряване на заетост на хора в риск от социално изключване.
Целева група за организацията /опит
Основни бенефициенти:
възрастни хора от: Блаж, Теюс, Сибиу, Брашов, Медиас, Тарнавени и Лудус;

хора с увреждания от Сибиу и Медиас;

семейства и хора със затруднения от Блаж;
деца и младежи от Блаж.
Географски обхват
Областите Алба, Сибиу, Муреш и Брашов.
Опит с изграждането и работата в мрежи
Чуждестранни партньори: Св. Северин, Австрия, Око-Кредит, Австрия;

Местни партньори: Министерство на земеделието, Национално управление на хората с
увреждания.

Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
помощ за достъп до структурните фондове;

информиране на служителите и доброволците за програмата по темата „социална икономика”;
помощ за включване на програмата в национални или европейски мрежи.

Обсъжданията определиха 4 основни направления за действия:
повишаване ангажираността на хората с увреждания в създаването и управлението на
дейностите (а не само в тяхното изпълнение);

повишаване информираността за уникалната стойност, внасяна от защитените цехове за
хармонично функциониране на местната общност и преминаването на хората с увреждания

към редовен живот;

създаване на формални/постоянни партньорства

с местните власти и

със стопански

организации за гарантиране на достоен жизнен стандарт и стабилен източник на доход за
хората с увреждания;

Цялостно включване на двете асоциации в Мрежа за развитие на социалната икономика

(SEDNetwork) от пет развиващи се региони в Румъния, които са в основата на Постоянния

ресурсен център за социална икономика.
Име на организацията и данни за контакт
SC Candela SRL
Valea Condourlui Street, Dej, Cluj county.
Румъния

Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
Дружество с ограничена отговорност (Национално управление за хора с увреждания ANPH
защитен цех)
Мисия и цели на организацията
Цели:
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Развитие на трудова терапия за (до) 30 човека с физически, психически и сензорни увреждания
от региона на Деж и интегрирането им на пазара на труда.
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Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

Трудовата заетост повишава самоуважението на бенефициентите и ги трансформира в активни

членове на семействата им и на общността.

Същевременно заетостта обогатява междуличностните взаимоотношения, което е много важен
фактор, като се има предвид изолацията на бенефициентите вследствие на уврежданията им.
Целева група за организацията /опит
Хора с увреждания от региона на град Деж, независимо от възраст, пол, религия и др.
Географски обхват
Бенефициентите са от град Деж и близките околности.
Опит с изграждането и работата в мрежи
От самото начало имаме добри взаимоотношения с общинската администрация на Деж, с SC

Clarus SRL, Transurb SA Dej, SC Elso Cluj, асоциацията Каритас Клуж и други фирми и

организации, които купуват продуктите ни.

Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
- професионално ориентиране за хора с увреждания;

- настоящото законодателство, което се отнася до хората с увреждания и интегрирането им на

пазара

на

труда;

- предимства и недостатъци на защитените цехове на ANPH.
Обсъжданията определиха 4 основни направления за действия:

повишаване ангажираността на хората с увреждания в създаването и управлението на
дейностите (а не само в тяхното изпълнение);

повишаване информираността за уникалната стойност, внасяна от защитените цехове за
хармонично функциониране на местната общност и преминаването на хората с увреждания

към редовен живот;

създаване на формални/постоянни партньорства

с местните власти и

със стопански

организации за гарантиране на достоен жизнен стандарт и стабилен източник на доход за
хората с увреждания;

Цялостно включване на двете асоциации в Мрежа за развитие на социалната икономика

(SEDNetwork) от пет развиващи се региони в Румъния, които са в основата на Постоянния
ресурсен център за социална икономика.

Име на организацията и данни за контакт
Caritas Alba Iulia
3 Pacii Street, 510009 Alba Iulia, Alba County, Romania
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
Каритас Алба Лулия е НПО с идеална цел, регистрирана в Алба Лулия под номер 170/PJ/1990.
През 2004 г. Каритас Алба Лулия получава от румънското правителство статут на организация

за комунални услуги. Услугите, предлагани от организацията, бяха акредитирани от
държавните органи през 2005 г. В момента, организацията осъществява комплексни програми

за социално подпомагане в 7 области на страната (Алба, Брашов, Клуж, Ковасна, Хунедоара,

Харгита и Муреш).

Практиката в сферата на социалната икономика се състои в: установяване на доставчици на

социални услуги и създаване на заетост чрез изграждане на мрежа за предоставяне на
социални услуги.

Мисия и цели на организацията
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1. Мрежа за грижа по домовете:

- организиране и осигуряване на социални и медицински грижи по домовете за обездвижени
хора в градовете от област Харгита;

- увеличаване степента на интеграция и социално участие на обездвижените хора от област
Харгита;

- намаляване на трудностите за семействата, които полагат грижи за обездвижени свои
членове;

- осигуряване достъп до информация, свързана с правата на хора с двигателни увреждания и
техните семейства; консултиране и административна подкрепа за възползване от тези права.

2. Възможности за хора в селски райони: подпомагане на хората в селските райони на Харгита,
Ковасна, Муреш и Алба;

- признато/сертифицирано професионално обучение за хората от селските райони в областта
на грижите по домовете;

- осигуряване на възможности за неквалифицирани или нискоквалифицирани лица да се
върнат на пазара на труда;

- създаване на мрежа за социално подпомагане като се наемат новообучените професионални

болногледачи.

- осигуряване грижи за възрастни и болни хора в общностите, където болногледачите са
обучавани.
Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване
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привлечем за партньори общинските съвети в следните области: Хунедоара, селските райони в

Клуж, селските райони на Муреш, район Олт в област Ковасна.

Разширяване на услугите в сферата, в която работим.

Разширяване на услугите с услуги за грижа по домовете в общността чрез закупуване на
необходимото оборудване.

Въвеждане на услуги за постоянно наблюдение за болни и обездвижени лежащо болни по
домовете.

Подобряване качеството на услугите.
Голяма част от обучения персонал търси работа в здравната и социалната сфера в други
държави от ЕС. Следователно, трябва да намерим решение за преодоляване недостига на
обучен персонал в областта на социално-медицинските грижи конкретно за селските райони.

Целева група за организацията /опит
Основни бенефициенти:
През последните 15 месеца 5110 лица са се възползвали от услугите ни. При оценяване чрез
анонимни анкетни карти, 608 респонденти са отбелязали значително подобрение във

физическото си състояние, умерено, но видимо подобрение в социалното взаимодействие и до

по-малка степен – подобрение в състоянието на доходите им; само един от бенефициентите е
преместен и настанен в институция.
58 от общо 61 общини в област Харгита, много от които са изолирани, планински градове със

затруднен достъп поради състоянието на пътищата, са се възползвали от медицински грижи,
базови грижи, услуги за домакинствата, наемане на необходимо оборудване и многобройни

домашни посещения.
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Бенефициентите

и

техните

семейства

са

получили

консултиране

и

продължително

подпомагане в областта на грижата по домовете, включително практическо ръководство за

домашни грижи. Постоянният контакт с координаторите на центровете с Ресурсния център
позволява осигуряване на информация в медицинската и социална сфера на всички

бенефициенти. Така че, в допълнение към услугите за домашно консултиране, хората биват
консултирани и подпомагани и чрез Ресурсния център.

52 бенефициенти на обучението от областите Алба, Ковасна, Харгита и Муреш са назначени от

Службата за грижи по домовете на Каритас Алба Лулия. На заключителния изпит, проведен от

външни екзаминатори, назначени от Дирекция „Труд, равни възможности и семейства”,

бенефициентите бяха оценени като притежаващи компетенции над страндарта за тяхната

квалификация. След назначаването им, всички бяха положително оценени от новите колеги. С

използването на специализиран персонал, бенефициентите в различните общини получават
грижа с много високо качество.

Географски обхват
Регионален център за развитие
Опит с изграждането и работата в мрежи
Каритас Алба Лулия е член на Конфедерацията Каритас Румъния, на Каритас Европа и на
Каритас Интернационалис. Членове сме също и на Румънската федерация за предоставяне на

грижи по домовете, на RENASIS – румънската анти-бедност мрежа и на Федерацията на
неправителствените организации (FOND).
Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опит по проекти

- Включване чрез осигуряване на заетост на хора в селските райони в мрежата за грижи по
домовете.

- Законодателството, свързано с грижите по домовете.

Положително решение от Министерството на труда за актуализиране на Списъка за
професионално обучение с обучение за санитари/медицински сестри, което позволява на
организациите Каритас Сату Маре и Каритас Алба Лулия да предлагат така необходимото

качество, квалифицирана заетост и услуги за уязвими групи.
Име на организацията и данни за контакт
Caritas Satu Mare:

Libertăţii Square 20, 440014 Satu Mare, Satu Mare County.
Румъния
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
НПО с идеална цел;
Тип социално предприятие: НПО за комунални услуги – доставчик на услуги в 4 области:
Социолно-образователни програми за деца и младежи;
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Програми за хора с увреждания;
Програми за възрастни хора;

Програми за социална подкрепа и интервенция.
Опит в

социалната икономика: създаване

необходими в общността.

на институции, които предоставят

услуги,

Мисия и цели на организацията
Мисия: тъй като историята ни е почти органично свързана с католическата църква, основната
мисия на Каритас Сату Маре е християнска подкрепа за хора, изправени пред трудности,
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особено от социален характер;

Цели: подкрепа за хора, изпитващи трудности и за семействата им посредством насаждане на
християнските принципи и ценности чрез:

Социално-образователни програми за деца и младежи
Formatted:
Bullets and
Подобряване качеството на живота на децата и младежите и укрепване на възможностите им
за
Numbering

водене на независим и отговорен живот;

Повишаване на отговорността на семейства със затруднения по отношение на отглеждането и
възпитанието на децата;

Подкрепа за семействата с оглед преодоляване на кризисни ситуации със собствени средства;

Насърчаване на принципа на равни възможности за децата посредством сътрудничество със

социалните партньори на местно, регионално и национално равнище.
Програми за хора с увреждания:
Цели:

Укрепване на капацитета на хората с увреждания да развият потенциала си;
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Улесняване достъпа до форма на образование за всяко лице с увреждания в зависимост от
възрастта и индивидуалните потребности;

Укрепване на капацитета на семействата на хора с увреждания за справяне с предизвикателни
ситуации;

Повишаване ефективността на сътрудничеството между експертите, ангажирани с програми за
социално подпомагане за хора с увреждания;

Повишаване на социалната солидарност с хората с увреждания и техните сдружения;

Повишаване степента на участие на хората с увреждания посредством улесняване на достъпа
им до социални услуги и програми в общността.
Програми за възрастни хора
Цели:

Bullets and
им в
Предотвратяване на дисбалансите в социалния живот на възрастните и реинтеграцията Formatted:
Numbering

живота на общността чрез повишаване съзнанието и информираността им за собствените им

предимства;

Подобряване качеството на живот на болните възрастни хора и на такива с увреждания,
посредствов комплексни и персонализирани услуги за грижа по домовете и ефикасно
използване на ресурсите на общността.

Програми за социална подкрепа и интервенция

Цели:
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Улесняване достъпа до съществуващите социални права, залегнали в съществуващото

законодателство и до услугите, осигурявани от обществените институции и други НПО;

Numbering

Подкрепа за придобиване на социални умения, необходими за постигането на достоен жизнен

стандарт;

Преодоляване на кризисни ситуации в случаи с жертви на домашно насилие чрез мотивиране
на въпросните лица да станат независими от своя насилник;

Преодоляване на кризисни ситуации, свързани с природни бедствия и аварии в епархиите на
Сату Маре.

Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

Понастоящем стратегията е насочена към консолидиране на предоставяните социални услуги и

повишаване на качеството им.

Целева група за организацията /опит
Основни бенефициенти:
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Деца и младежи в селски и градски райони, изпитващи затруднения;
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Хора с увреждания и техните семейства;

Пенсионери над 60 годишна възраст, относително здрави и воодещи активен социален живот,
но попадащи в риск от изолация след излизане в пенсия;
Възрастни хора с хронични заболявания, които изискват грижи (основна целева група) както и
членове на семействата им, доброволци и специалисти, ангажирани с грижи за възрастни хора

(вторична целева група)

Възрастни, които се нуждаят от постоянни грижи

Семейства и лица с много ниски доходи

Жертви на домашно насилие

Жертви на природни бедствия и аварии в епархиите на Сату Маре;
Специалисти в областта на грижи, базирани в общността;
Географски обхват
С дейностите си организацията покрива областите Сату Маре и Марамуреш.
Опит с изграждането и работата в мрежи
Каритас Сату Маре е член на Конфедерацията Каритас Румъния, на Каритас Европа и на Каритас

Интернационалис. Членове сме също и на Румънската федерация за предоставяне на грижи по
домовете,

на

RENASIS

–

румънската

анти-бедност

мрежа

и

на

Федерацията

на

неправителствените организации (FOND).
Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
Законодателството, свързано с грижите по домовете. Ангажираност на заинтересованите

страни при разработването на услугите.

Положително решение от Министерството на труда за актуализиране на Списъка за
професионално обучение с обучение за санитари/медицински сестри, което позволява на
организациите Каритас Сату Маре и Каритас Алба Лулия да предлагат така необходимото

качество, квалифицирана заетост и услуги за уязвими групи.
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Име на организацията и данни за контакт
Fuera de Serie S.L

Fundación El Sembrador
Calle Hermanos Jiménez 13
02004 Albacete- Spain

E- mail: administración@fundacionelsembrador.org * Web: www.fundacionelsembrador.org
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
-Частна фирма:

- Фондация Ел Сембрадор притежава 51% от дружеството.

- Асоциация RQR притежава 49% от дружеството.
Мисия и цели на организацията

Фуера де Серие е инициатива за събиране на дрехи втора употреба и продажбата им в

стандартните магазини; работа с хора в риск от социално изключване.

Инициативата „Фуера де Серие” предлага отговор на три различни потребности:
1. Устойчивост на околната среда: рециклиране и обработка на дрехи в община Албасете и
околностите;

2. Предлагане на възможност за заетост на хора в риск от социално изключване;

3. Даване възможност почти нови дрехи да се използват от хора с минимални доходи, на

цени по-ниски от 10 Евро, но в тъговски обекти.
Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

Официално и интензивно обучение в съответствие с интересите и дългосрочните житейски
проекти на бенефициентите. От самото начало във фирмата се прилага иновативна методика.

- Включващи предприятия със силни управленски насоки; едновременно със социалната си

мисия, те не бива да бъдат възприемани като „изход” за всеки. Хората трябва да бъдат

подготвени за подобен количествен скок.
Целева група за организацията /опит

- Хора с ниска квалификация, трайно безработни и хора в уязвимо положение: жени,
мигранти...

Географски обхват
Областен.

Фуера де Серие има различни магазини, които са на различни места в град

Албасете и околностите му.

Опит с изграждането и работата в мрежи
Фуера де Серие произхожда от синергията на редица местни структури и организации, които

работят за местното развитие: Областна делегация по проблеми на околната среда, Служба за

социално подпомагане, Социални грижи, местни предприемачи, Търговската камара, НПО
(Каритас), структури за корпоративна социална отговорност. …

Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
- Най-добри практики по управление на инициативи за работа с хора, които живеят в

бедност или са в риск от социално изключване.

- Увеличаване на познанията за нови формули за включване.
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Име на организацията и данни за контакт
Turismo Rural Corral Colorao S.L
Fundación El Sembrador

Calle Hermanos Jiménez 13
02004 Albacete- Spain

E- mail: administración@fundacionelsembrador.org * Web: www.fundacionelsembrador.org
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
-Частна фирма:

- Фондация Ел Самбрадор притежава 51%

- Ayuntamiento de Elche de la Sierra притежава 49%
Мисия и цели на организацията
„Корал Колорао” е проект за реконструиране на сграда и превръщането й в младежко
общежитие, развиващо дейности като изучаване на природата и други допълващи дейности

(местен туризъм).

Проектът отговори на реални потребности като:

Обучение в областта на строителството;

Нови възможности за осигуряване на заетост на местно ниво;

Насърчаване на нов вид туризъм, съчетан с иновативни дейности.
Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване

- Най-добри практики относно доброто използване на структурите, които са се развили в
резултат на програми за включване, гарантиране на устойчивост чрез партньорства с местни

заинтересовани страни.

- Обществените лидери като двигател за подпомагане прилагането на нови формули за
заетост на малки територии, проучване на местни ниши за осигуряване на заетост на трайно

безработни.

Целева група за организацията /опит
- Хора с ниска квалификация, трайно безработни и хора в уязвимо положение: жени, мигранти,
младежи...
Географски обхват
Комарса Сиера дел Сегура, 12 отделни общини в Албасете, в близост до градовете Мурсия,
Гранада и Хайен.
Опит с изграждането и работата в мрежи
Корал Колорао работи в широко партньорство с държавната и местната администрация, НПО,
Служба за социално подпомагане, Социални грижи и местни предприемачи.
Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опита по проекта
- Най-добри практики в областта на социалните инициативи

- Местно развитие в малки селски райони.

- Социалните организации като лидери на социалната промяна.
Име на организацията и данни за контакт
Qvixote Encuadernaciones de la Mancha S.L
Fundación El Sembrador
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Calle Hermanos Jiménez 13
02004 Albacete- ESPAÑA

Email: administración@fundacionelsembrador.org
Web: www.fundacionelsembrador.org
Институционална характеристика (Правен статут, тип социална икономика/опит)
-Частна фирма:
- Фондация Ел Самбрадор притежава 51%
- Частна книговезка фирма притежава 49%
Мисия и цели на организацията
Кихот Енкуадернасионес де ла Манча е книговезко предприятие, което работи с местни
клиенти, които по-големите книговезки предприятия отхвърлят (поради малките по обем
поръчки).

Работници: хора, обхванати от програми за социално включване, които преминават през

интензивно обучение по целия процес на графично изкуство: дизайн, подвързване и
окончателна обработка на продукта.
Описание на основните стратегии за насърчаване намирането на мостове между заетостта и
социалното включване
- Съвместна работа на частни фирми и социални програми, насърчаване на местни
партньорства с нови заинтересовани страни с оглед на подпомагане развитието на малките
територии;

- Стопанската общност участва с инициативи и експертен опит в областта на управлението.
Пазарни възможности и иновативен подход към програмите за социално включване;
- Кампании за повишаване информираността на частни и обществени структури за

социалните клаузи в търгове за обществени поръчки.
Целева група за организацията /опит

- Хора с ниска квалификация, трайно безработни и хора в уязвимо положение: жени,
мигранти, младежи

Географски обхват
Местна и областна. Кихот Енкуадернасионес предоставя услуги и на клиенти от Леванте
(Кастила ла Манча, Мурсия и Комунидад Валенсиана).
Опит с изграждането и работата в мрежи
Кихот Енкуадернасионес работи в силна местна синергия с Търговската камара, НПО
(Каритас), Служба за социално подпомагане, Социални грижи и местни предприемачи.
Основни действия на организацията, които са развити вследствие на опит по проекти
- Най-добри практики по управление на инициативи за работа с хора, които изпитват
бедност или са в риск от социално изключване.
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Приложение 3 – Библиография на използваните документи

Всички материали, посочени по-долу, са създадени по проекта “Мостове за
включване” и са важна част от капитала, използван, за да се създаде това

Ръководство. Всички тези документи, едно важно наследство от проекта, могат да
бъдат намерени на интернет страницата на проекта:

http://www.bridgesforinclusion.reapn.org
AA.VV., Frameworks reporting the activities developed with the National Laboratories,
October 2009
AA.VV., Report from the Peer Review developed between Portugal and Spain, December
2008

AA.VV., Report from the Peer Review developed between Belgium and France,

December 2008

AA.VV., Report from the Peer Review developed between Romania and Bulgaria,
December 2008

CALEIRAS, Jorge, The link between Employment and Social Inclusion Strategies: a
Portuguese overview, August 2008
CONSTANTIN, Florentina, Endurance: the challenge for the Social Economy in
cementing the bridge from Employment to Inclusion: Romanian National Overview,
August 2008

ESTIVILL, Jordi, The links between employment and social inclusion strategies: a

comparative analysis between national overviews from Belgium (Flanders), Bulgaria,
France, Portugal, Spain (Castilla-La-Mancha) and Romania, October 2008

ESTIVILL, Jordi, The interconnection between Employment Strategies and Social
Inclusion Strategies: a virtuous or a virtual marriage?, June 2008
HENRIQUES, José Manuel, Social Protection, Employment and Local Development:
Guidelines to help partners to consult local organisations in the social economy in the
area of social inclusion, December 2008
JELIAZKOVA, Maria, MINEV, Douhomir, The interconnection between Employment
Strategies and Social Inclusion Strategies: the case of Bulgaria, August 2008
PEREZ, Juan Jamon Mayor, The link between Employment and Social Inclusion
Strategies: a Regional Overview from Castilla-La-Mancha (Spain), August 2008
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THEVENIAUT, Martine, The interconnection between Employment Strategies and Social

Inclusion Strategies: the French case, August 2008

VANDERMEERSCHEN, Elke, The interconnection between Employment Strategies and

Social Inclusion Strategies in Belgium and Flanders, August 2008
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