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ВЪВЕДЕНИЕ 
Около 130 делегати (хора, живеещи в бедност) от всички страни членки на ЕС и Норвегия, както 
и 80 представители на национални и европейски институции, НПО и академичния свят взеха 
участие в 9тата Среща на хората, живеещи в бедност, в ЕС.  
Фокусът на срещата беше върху: 1) оценка на последиците от предишните срещи; и 2) бъдещи 
приоритети за действие на ЕС, като се използват възможностите на 2010 - Европейската Година 
за борба срещу бедността и социалното изключване като начална точка за нов договор.    
 
Срещата беше организирана от Испанското президенство на ЕС и от името на Президенството Г-
жа Изабел МАРТИНЕС поздрави с добре дошли участниците и изрази надежда, че срещата ще 
допринесе за по-силни ангажименти във финалната декларация на 2010 като Година на ЕС. Като 
признание за 2010 срещата за първи път се проведе в Европейския парламент. Г-жа Первенч 
БЕРЕ, член на ЕП, Президент на Комитета за заетост и социални дела поздрави делегатите и 
призова за нов Европейски баланс между икономическите и социалните политики, подчертавайки 
че ЕС трябва да свърши много работа, за да бъдат чути гласовете на хората. Г-жа Аделиа 
ФЕРНАНДЕС, представител на 8та среща, в изказването си на откриването, подчерта значението 
на това хората живеещи в бедност да имат глас и да участват в процеса на социално включване.   
 
 
ОЦЕНКА НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРЕДИШНИТЕ СРЕЩИ 
Отговаряйки на искането да се покаже въздействието на предишните срещи на ЕС, Европейската 
комисия предостави таблица (вижте по-долу), която се опитва да покаже връзките между 
дискусиите на срещите на ЕС и действията на Комисията. Приносът от страна на 
представителите на Комисията (Ления САМУЕЛ, заместник генерален директор, и Антония 
КАРПАРЕЛИ, началник на отдела по включване, Генерален директорат по заетост, социални 
дела и равни възможности) на срещата обърна внимание на информацията, съдържаща се в 
тази таблица. В допълнение Европейската анти-бедност мрежа с подкрепата на Белгийското 
министерство за социални дела беше поръчало изследване относно въздействието на 
Европейските срещи и предварителните резултати от това изследване бяха представени на 
срещата.  
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Таблица, представена от Европейската комисия – последващи действия, свързани с 
исканията, произтичащи от Европейските срещи на хората, живеещи в бедност 
 
ОБЛАСТ 1: ОБЩИ ЦЕЛИ 
Искания от Срещите  Отговор на Комисията 
Да се намали пропастта между 
икономическите и социални политики 
 

ЕВРОПА 2020: основна цел - да се намали 
бедността, ново социално ръководство, за да се 
гарантират последващи действия.  

Прироритет върху активното 
включване, детската бедност, 
мигрантите 
 

Тези приоритети се следват и са планирани по-
нататъшни действия в работната програма на 
Комисията.  

Ангажиране на медиите 
 

Обозначаването на 2010 като Година за борба с 
бедността и социалното изключване цели да повиши 
осъзнаването и да включи медиите.   

 
ОБЛАСТ 2: ФИНАНСОВО ВКЛЮЧВАНЕ 
Искания от Срещите Отговор на Комисията 
Да се създадат схеми за 
микрокредитиране  
 

Нов метод за микрокредитиране за млади хора и 
само-наети, частично финансиран чрез програмата 
ПРОГРЕС 

Минимален доход, адекватен, за да се 
живее с достойнство 
 

• Препоръката за активно включване от 2008 
включва това искане 

• Последващ доклад за адекватността на схемите за 
минимални доходи в страните членки 

• Доклад на Европейския парламент, подкрепящ 
схеми за минимални доходи над праговете на 
бедността 

• Прироритет за Кръглата маса 2010 и 
неформалната среща на министрите 

 
ОБЛАСТ 3: ЖИЛИЩНО ИЗКЛЮЧВАНЕ И БЕЗДОМНОСТ 
Бездомността трябва да бъде ключов 
фокус на действие 
 

2009 беше тематична година по бездомността – 
резултати в Съвместния доклад 2010 

Жилищата трябва да бъдат фокус на 
Структурните фондове 

Постигна се споразумение да се засили 
използването на Структурните фондове за 
подобряване на жилищния фонд 

 
ОБЛАСТ 4: УСЛУГИ 
Универсално право за достъп до 
социални услуги 

Идентифицирано като Трети стълб на Активното 
включване 

Достъп до финансово приемливи и 
качествени здравни грижи за всички 

Комуникация на Комисията за здравните 
неравенства 

Равни възможности за образование 
 

ЕВРОПА 2020: водеща цел за намаляване на 
ранното отпадане от училище; Водеща инициатива 
Младежи в движение  

Финансово приемлив достъп до 
енергия и други основни услуги 

Енергийния пакет на ЕС включва фокус върху 
енергийната бедност 
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ОБЛАСТ 5: УЧАСТИЕ 
Участието трябва да бъде регулярно 
и да получи формален статус и 
структура 
 

Ключов приоритет в Платформата на ЕС срещу 
бедността и социалното изключване 

Диалог на всички равнища 
 

Платформата на ЕС срещу бедността и социалното 
изключване да стимулира по-нататъшно включване 
и участие на всички заинтересовани страни, 
основано на социалния ОМК 

Участие на хора, живеещи в бедност 
 

Ключова цел на социалния ОМК; Европейската 
година 2010 и ще бъде подсилено в Платформата 
на ЕС срещу бедността и социалното изключване  

Индикатори за мониторинг на 
участието 
 

Комисията подкрепи изследване на ангажирането на 
заинтересованите страни, което току що завърши 

 
Г-жа Даниел ДИЕРК, Университета на Антверп – Белгия, докладва че целта на изследването е да 
адресира следните въпроси: 
А. Какво е въздействието върху хората, живеещи в бедност? 
Б. Какво е въздействието върху актьорите/институциите от гражданското общество? 
В. Какво е въздействието върху политиките към бедността? (европейско и национално равнище) 
Г. Как се оценява участието в срещите?  
 
Първите резултати показват, че оценката на самото участие в срещите е много позитивна като 
всеки въпрос показва 75% и повече степен на удовлетвореност. Обаче, по отношение на 
въздействието на срещите върху политиките, се наблюдава интересен „противоречив” резултат. 
Така например, 59% от правещите политики вярват, че тези срещи имат въздействие върху 
политиките, но 78% от хората, живеещи в бедност, виждат малък или никакъв ефект от срещите 
върху развитието на политики.  
 
Всички резултати от това изследване ще бъдат налични на Кръглата маса по социално 
включване (октомври 2010).      
 
ПО-НАТАТЪШНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕС 
Работните групи дадоха възможност да се осмисли оценката на въздействието на срещите, но те 
преди всичко се фокусираха върху предложения за бъдещи приоритети. Делегатите представиха 
нагледно своите приоритети на финалното пленарно заседание.   
 
Доклад от работните срещи: Докладчикът обобщи резултатите от работните срещи в следните 
3 въпроса: 
 
Какво означава бедност в годината 2010?  Независимо че все още се отрича, бедността е 
установена реалност в 2010. Бедността не може да бъде ограничена до един елемент, тя е 
многоизмерно явление, в което всички аспекти са свързани. Достъпът до прилично жилище не 
може да бъде постигнат без адекватен доход, което също така е свързано със здравето. 
Необходим е холистичен подход, за да се обхване тази комплексност. Но, хората, живеещи в 
бедност, не са хомогенна група и различията трябва да се вземат предвид, за да се разработят 
ефикасни стратегии. За да се обедини тази комплексност, трябва да се избягва както широкото 
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дефиниране, така и твърде ограничените индикатори, като се избягва ограничаването на 
индикаторите до икономическия растеж, а да се вземе предвид цялата социална защита.        
 
Кой е готов да се бори с бедността? Вземащите решения трябва да наблегнат на 
видимостта на своите действия, както и да интегрират засегнатите хора в концептуализирането, 
прилагането и оценката на тези действия. Участието на хора, живеещи в бедност, трябва да се 
превърне в сърцевина на политическите действия и стратегии, в процес, в който вземащите 
решения се отчитат за своите решения. В началото, участието може да бъде по-лесно 
приложено на местно равнище, като преминава по-нататък през различните властови равнища 
до равнището на ЕС. Допринасяйки за израстването на хората, живеещи в бедност, за да бъде 
ефективно, участието трябва да се пресече с действителна и отговорна политическа воля. 
Делегатите и вземащите решения изказаха съжаление по отношение на все още 
съществуващата огромна пропаст между теория и реалност. Независимо че правата 
съществуват в законите, те често нито се уважават, нито се прилагат.  
 
Как би трябвало да се борим с бедността? Съществуващите инструменти, политики и 
закони трябва да се използват по-добре (Хартата за фундаментални права, Европейските 
фондове...) за да се намали пропастта между декларации и реалности. Адресирането на 
бедността изисква глобален подход. Ясно е че бедността съществуваше преди кризата, че тази 
криза засили бедността като отслаби позициите на хора, които и преди това бяха вече уязвими; 
следователно, орязването на социалните придобивки трябва да се избягва. Всекидневното 
оцеляване не може да се основава на неформална солидарност.   
 
Приоритет е да се подобрят жилищните условия, като се осигури на всички граждани на ЕС 
достъп да адекватно жилище, което е основното условие за живот с достойнство. Достъпът до 
прилично жилище остава труден и, дори, разходите за енергия се увеличиха неимоверно.   
 
Големите различия в равнищата на доходите, високите лихви по задълженията бяха подчертани 
и направиха спешен дебата за адекватен минимален доход.  
 
В близко бъдеще, е спешно да се прекъсне кръга на бедността, като се въздейства върху 
средствата за борба срещу детската бедност. За да се задоволят детските потребности трябва 
да се удовлетворят потребностите на всички: жилища, здраве, достъп до услуги, доход, заетост 
... Предприемането на мерки за борба с детската бедност означава борба с всички аспекти на 
бедността и наред с това, те предлагат решения, които също така трябва да адресират 
семейната бедност. Достъпът до образование е основно условие, за да се инвестира в по-
добро бъдеще на децата. Достъпът до социални услуги е една стратегия за подобряване 
ситуацията на семействата.      
 
Значението на създаването на възможности за достъп до прилична работа също беше 
подчелтано.  
 
Предложената Платформа на ЕС срещу бедността трябва да включва всички заинтересовани 
страни, включително хората, живеещи в бедност. Участието трябва да започне, включително и 
на хората, живеещи в бедност, от началото на процеса и също така да присъства при 
прилагането, мониторинга и оценката на политиките. За да бъде участието позитивен опит, 
вземащите решения трябва да се отчитат и да направят прозрачни своите решения.    
 
КОМЕНТАРИ  



 5

На Докладите от работните групи отговориха: Г-н Хуан МАТО, Генерален директор на 
социалните политики, семейството и детето, Министерство на здравеопазването и социалната 
политика (Испания), Роберт ВЕРЮ, Генерален директор, Генерален директорат по заетост, 
социални дела и равни възможности, Лудо ХОРЕМАНС, Президент на EAPN, Аурелио 
ФЕРНАДЕС ЛОПЕЗ, Президент на Европейския комитет по социална защита и Филип КУРАР, 
Държавен секретар за социална интеграция и борба с бедността, Белгийско президентство на 
ЕС. Те увериха делегатите, че срещите допринасят за правенето на политики и всеки от тях взе 
отношение по специфични аспекти в докладите от работните групи, които ги впечатлиха най-
силно.   
 
Накрая на срещата, г-жа Ерзебет БАРТА, Министерство на социалните дела, Унгария, разгледа 
тези Европейски срещи като уникално събитие. Хората, живеещи в бедност, могат да говорят за 
своя опит и практики. Резултатът от това е обмяната на добри практики и засилване на 
сътрудничеството между актьорите. Тя спомена твърдия ангажимент да се продължи диалога. 
Унгария ще проведе 10тата такава среща през 2011.   
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