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Уязвими са онези лица и групи от хора, които търпят ограничения по
отношение на участието им в социалния живот и ползването на социални
права. Уязвимите групи не успяват да получат достъп или да се възползват
от възможностите, които предлагат обществото и икономиката и стават
жертва или попадат в ситуация на риск от маргинализиране и социално
изключване. Причините за това са различни и разнообразни като: живот в
крайна бедност или ниски доходи и материални лишения, влошени
финансови условия, социални и психологически фактори, недостъпна
среда, здравни и възрастови проблеми, липса или недостатъчни социални
умения и образование, отношение към тях основано на предръсъдъци ,
ограничен достъп или неадекватни услуги и куп причини и ситуации.
Уязвимите групи от хора имат право на зачитане, уважение и закрила от
закона.Възприемането на уязвимите групи хора единствено като хора с
проблеми и ограничения,а не би било редно защото това са личности с
потенциал за развитие и качества. Равните възможности означават
различните сфери на обществото и жизнената среда (услуги, дейности,
информация ) да бъдат достъпни за всички, включително и за уязвимите
групи от хора. Равните възможности означават да се отстранят всички
социални бариери – физически, финансови, социални, психологически,
които ограничават пълноценното участие на уязвимите лица и групи от хора
в живота на обществото.
Като страна членка в Европейският съюз България взаимства в определени
количества от Европейската социална политика.Компетенциите на ЕС по

предоставяне на качествени методи,подходи,дейности и социални услуги
са нагледен пример за адекватна подкрепа на уязвимите хора и групи с
точната социална политика.Като следните методи и подходи са трайни и
ефективни:
Социалната интеграция разбираме като съвместен живот, обучение и
живот на всички заедно, включително и за хората от уязвимите групи.
Социалната интеграция на уязвимите групи означава тяхното активно
участие/вграденост във всички сфери на обществения живот. Като част от
обществото мнението на уязвимите групи от хора е необходимо да бъде
взимано предвид при формирането на различните политики.
Социално включване всички хора, въпреки бедност или други проблеми
да взимат участие в обществения живот, наравно с другите. Като процес
социалното включване означава създаването на условия за
равнопоставеност и равни възможности пред уязвимите групи от хора в
различни сфери на обществения живот /образование, трудова среда,
религиозна дейност, свободно време, развитие на живот в общността,
политика и т.н/ които да осигурят и улеснят тяхното пълноценно участие в
зависимост от техните възможности, желания и избор.
Социална кохезия разбираме подход и процес на сближаване и
приобщаване в обществото, основаващ се на предоляване на
неравенството, несправедливостта, маргинализирането и социалното
изключване на опредлени индивиди и групи. Социалната кохезия води до
взаминото примеане на различните обществени групи, включително и
тези на най-бедните и споделяне на отговорностите. Социалната кохезия
не може да реши и премахне социалните проблеми, но има за цел да
смекчи социалните контрасти и да отслаби икономическата тежест върху
социално слабите.
Проблемният контекст в България. За нас решаващо място за успешна
социална политика са процесите на деинституционализация, т.е. създаване
на условия за интеграция (социална, образователна, културна) на хората в
тяхната нормална житейска среда, а не за тяхното отделяне и изолация в
рамките на институцията. Въпреки множеството документи посочващи
важността на деинституционализацията към настоящия момент тя се
реализира не-координирано и не-планирано.
Предложение:
Моето разбиране за ефективна подкрепа на уязвимите групи и хора искам
да го вмъкна като предложение за бързо и адекватно подпомагане на
засегнатия контингент: Включва осигуряването на подходящи социални
помощи, услуги и адаптиране на средата. Съвкупност от адекватни мерки,
прилагани и предоставяни по начин, съобразен с конкретните и
индивидуални нужди за уязвимите групи и има за цел да им създаде
възможности за водене на самостоятелен и независим живот, да

изпълняват социално значими роли и да бъдат активно участващи и
допринасящи граждани в обществения живот.
Решение:
Само предоставянето на качествени услуги може да доведе до получаване
на реални резултати във връзка с подкрепата, която се оказва на уязвимите
групи. Много често простото самоцелно предлагане на социални услуги не
дава положителни резултати, а по-скоро “отчита дейност” без ефективен
резултат. В България обаче липсва система за мониторинг на качеството на
предоставяните услуги и оценка на тяхното въздействие.С изграждането на
ефективна мониторингова система смятам ,че резултатите от компкексните
методи в социалната политика биха били по-добри.

