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Свържете се с организация, координираща 
дейностите във вашата страна.   

Tel: +359 28 11 96 45

www.mlsp.government.bg/

Бедността не винаги се разпознава
лесно, но един на всеки шест човека
в Европа е засегнат от нея.

Това може да бъде съсед, колега, приятел и дори член 

на семейството. 

<  Бедността е реалност за почти 80 млн. 

души в ЕС. 19 милиона от тях са деца.

<  Жените, младeжите, старите хора, хората на 

непостоянни трудови договори, имигрантите 

и хората от етническите малцинства са особено 

застрашени от бедност.

 

<  Да имаш работа е най-добрият изход от бедността 

и въпреки това 8 % от работещите не печелят 

достатъчно, за да я избегнат.

<  Един на всеки пет човека в Европа или 100 милиона 

европейци живеят в лоши жилищни условия. 

Въздействието на икономическата криза се почувства 

чрез нарастването на безработицата. В много страни 

се очаква съкращаването на още работни места. 

Кризата също така оказва натиск върху националните 

социално-осигурителни системи.
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Защо ни е нужна тази Европейска година?

<  За да се признае по-ясно правото на хората, живеещи 

в бедност, да бъдат пълноценна част от обществото.  

<  За да изгради и засили партньорството между 

действащите лица в борбата с бедността и социалното 

изключване. 

<  За да привлече вниманието към многото форми 

на бедност и социално изключване и да вдъхнови 

хората да се обединят в борбата срещу тях.

<  За да се даде нов импулс на борбата срещу бедността 

и социалното изключване.

Годината цели и да покаже как могат да се намерят 

повече ефективни решения за борба с бедността 

и социалното изключване, ако всички ние сме решени 

да променим нещата. 

Събития в 29 страни

Всички 27 страни-членки, както и Исландия и Норвегия, 

са се регистрирали за провеждане на Годината и споделят 

нейните цели. 

Годината се организира в партньорство между 

участващите страни, ЕС, гражданското общество, особено 

неправителствените организации (НПО) и социалните 

партньори, които ще работят заедно за постигане на нейния 

успех. 

Редица събития ще бъдат организирани в цяла Европа като 

кампании за привличане на вниманието, информационни 

Бедността и социалното изключване 
имат много лица 

В най-явната си форма, бедността може да означава 

липса на дом или храна. 

Тя може да означава и липса на средства да посрещнеш 

насъщните си нужди, като да отидеш на зъболекар при 

зъбобол или да изпратиш детето си на училищна 

екскурзия. 

Този вид бедност може да доведе до изолация, тъй като 

хората не са в състояние да участват в ежедневните 

дейности, които останалата част от обществото приема 

за даденост. 

Но бедността и социалното изключване не са неизбежна 

част от нашето общество и могат да бъдат преодолени. 

 

Заедно към общество за всички 

Солидарността е фундаментална ценност за ЕС: всички членове 

на обществото споделят благата във времена на просперитет 

и тегобите във времена на трудности.  

В духа на този принцип трябва да изградим една 

по-интегрирана Европа, в която всеки да може да даде 

своя принос за обществото.

Стратегиите на ЕС за постигането на тази цел включват 

осигуряване на адекватни доходи и добър дом за хората, 

както и достъп до качествени услуги и пазари на труда 

с възможности за всички.

Всички имаме какво да дадем 

Посетете интернет страницата на Европейската година, за да 

разберете какво се случва в близост до вас и за да вземете 

участие в събитията през Годината. 

Включете се, като се свържете с участващите организации във 

вашата страна. 

Проявете творчество, организирайте ваши собствени 

инициативи. 

Ангажирайте се с принципите на Годината, като се подпишете 

под декларацията в интернет. 

Можем да победим в борбата срещу бедността и социалното 

изключванe, ако всички работим заедно. 

семинари в училищата, кръгли маси и обучения за медиите 

и вземащите решения в обществото. 

Дейностите и събитията, планирани на европейско ниво, 

включват две тематични седмици, журналистически 

конкурс, изложба и две големи конференции през януари 

и декември 2010 г.

Годината ще помогне да се привлече вниманието към 

дейностите, организирани от гражданското общество 

през 2010 г.


