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допринесли за настоящата публикация. Искам също така 
да благодаря на доставчиците на услуги на „Каритас“, на 
служителите и на доброволците, които работят за запълва-
не на структурни дефицити и за предоставянето на хуман-
ни грижи на хората в нужда. Без тях „Каритас“ нямаше да 
може да представя реални житейски ситуации на всички по-
литически нива. Освен това, искам да благодаря и на чле-
новете на Работната група към „Каритас Европа“ за раз-
витие на европейски социални модели, които дадоха важни 
напътствия при разработването на тази публикация и които 
допринесоха към бъдещите ни планове за Европа.

„Каритас“ е призвана да изобличи несправедливите общест-
вени структури: “Човешкото достойнство и общото бла-
го са по-важни от комфорта на онези, които отказват 
да се откажат от привилегиите си. Когато тези ценнос-
ти са заплашени, трябва да се надигне пророчески глас“1, 
който да предложи нови решения, защото „неравенството 
е коренът на всички социални проблеми”2 и “повишава-
нето на справедливостта изисква повече от икономиче-
ски растеж.”3 

Надявам се, анализът на „Каритас“ на бедността и социал-
ната изолация в Европа, както и иновативните методи за сп-
равяне с тях, да вдъхнови политиците да проучат, пробват 
и приложат нови начини за организиране на солидарността, 
за да постигнем по-голяма социална справедливост в цяла 
Европа. Надявам се и че той ще се възприеме като основа на 
предложения Европейски стълб на социалните права - ин-
струмент от решаващо значение за ЕС при постигането на 
Целите за устойчиво развитие. И накрая, надявам се, анали-
зът да послужи като стимул за застъпническата дейност на 
организациите на „Каритас“, гражданските организации и 
да спомогне за оформянето на политики, предложени от по-
литиците във всички европейски страни и тези, извън ЕС ,за 
постигането на по-добри резултати, заедно с хората, особе-
но най-уязвимите сред тях.

Хорхе Нуньо Майер, 
Генерален секретар

Въведение

“Ситуациите, с които се сблъскваме в селските райони, 
са доста сложни, тъй като на все по-застаряващото на-
селение му липсва подкрепата на по-младите поколения. 
Заради бедността и безработицата, по-младите хора 
предпочитат да работят в чужбина, за да изкарат ня-
какви прилични доходи. Все повече жени напускат семей-
ствата си, при това не винаги с трудов договор или дос-
татъчно информация за държавата, в която отиват… 
Кметовете и местните органи не знаят как да реагират 
на създалата се ситуация, нямат решение за нея, нито са 
подкрепяни от централните власти.”

Социален работник от централен епархиен „Каритас “, 
област Молдова, Румъния

Ние, от „Каритас“, сме загрижени за хората, особено за 
тези, които се сблъскват с трудни житейски обстоятелства. 
Редно е и политиците, и хората, които имат отговорности 
към цялото общество, да проявяват загриженост именно 
към тях. Според „Каритас Европа“, институциите трябва да 
служат на хората, а не обратното. Институции, които съз-
дават или поддържат социална несправедливост, бедност 
и социална изолация, трябва да бъдат преосмислени и по-
добрени или заменени с по-справедливи структури. В този 
случай, по-справедливи структури означава, че хората, жи-
веещи в бедност, не са изолирани и изоставяни, а е въведена 
система за социална закрила, която да ги подкрепя и да им 
дава възможност сами да си помогнат.

Такива процеси на промяна дават най-добри резултати, ко-
гато засегнатите хора са активно въвлечени във вземането 
на решения, които пряко им влияят. Като поддържа и се за-
стъпва за хората в нужда, за да превърне обществото в една 
по-справедлива и приобщаваща общност,  „Каритас“ насър-
чава хората, живеещи в бедност, да се включат в тези про-
цеси и да осъзнаят, че тяхното мнение има значение и че те 
могат да повлияят на собственото си положение, както и на 
това на техните семейства и общности.

Поставяйки тези процеси в основата на застъпническата 
дейност на „Каритас“ на местно, регионално, национално, 
европейско и световно ниво, настоящата публикация има за 
цел да се фокусира по-скоро върху решенията, а не вър-
ху проблемите. Националните, епархийните и локалните 
структури на „Каритас“ из цяла Европа правят всичко по 
силите си, за да помагат на хората и да им дадат шанс да се 
отърват от бедността и ще продължават да го правят, до-
като държавите поемат пълна отговорност за всички свои 
граждани.

Бих искал да благодаря на хората, живеещи в бедност в 
Европа, които са споделили преживяванията си и така са 

“
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Резюме

в контекста на разрастващия се недоимък и неравен-
ство, както и необходимостта от по-устойчиви соци-
ални системи. Убедени сме, че трябва да подпомагаме 
тези, които нямат достатъчно средства, за да покри-
ят основните си нужди, както и да променим социал-
ните структури, които ги оставят в изолация или ги 
изключват от вземането на решения заради недоимъ-
ка им. Фундаменталното зачитане на човешкото дос-
тойнство предполага, че всички държави трябва да за-
крилят своите граждани от бедност, както е залегнало 
в член 30 от Европейската социална харта на Съвета 
на Европа6 и на член 34 от Хартата за основните пра-
ва на Европейския съюз.7

Гъвкавите социални модели са модели, които мо-
гат да се справят с икономическите, социалните и 
демографските предизвикателства в обществото. 
Икономическата и финансова криза, която започна 
през 2008 г., се оказа „стрес тест“ за европейските со-
циални модели и показа, че повечето от тях не могат 
адекватно да се справят с последствията от нея. „… 
Шест години след настъпването й през 2008 г., ико-
номическата криза все още се отразява на европей-
ските граждани и икономики. Освен огромните по 
размери дългове и незначителния икономически рас-
теж, има множество безработни хора и милиони, 
живеещи в бедност или в риск от бедност”.8 От дру-
га страна, механизмите за солидарност се оказаха под 
по-голям натиск заради мерките за строги икономии, 
предприети от правителствата като политика за прео-
доляване на последиците от кризата. Дори преди кри-
зата, около 120 милиона човека в Европа живееха в 
или в риск от бедност, което е ясен знак, че дори и без 
тази криза настоящите системи за социална закрила 
не са спазили обещанието да отърват всички гражда-
ни от бедността. 

Препоръките в тази публикация дават насоки на ЕС и 
политиците на отделните държави за преразглеждане 
и подобряване капацитета на различните им социални 
модели с цел ефективното елиминиране на крайната 
бедност и социалната изолация.

H астоящата публикация представя основни-
те елементи на устойчивите социални модели 

за гарантиране на социална справедливост в Европа. 
Това предложение, целящо постигане на адекватно 
ниво на солидарност в обществото, е резултат от про-
дължителен процес на наблюдение, размисъл и ана-
лиз на социалните реалности4, както и на тестване на 
иновативни практики в мрежата на „Каритас“, бази-
рани на визията на „Каритас“ за обществото. 

Католическото социално учение разглежда проблема 
за бедността, започвайки с основното разбиране, че 
всеки човек е както свято създание, така и социално; 
създаден по Божие подобие, нему се полага да участ-
ва в разпределението на земните блага като част от 
общество, основано на справедливостта и милосърди-
ето. „Каритас“ е убедена, че е необходимо да се под-
помагат тези, които нямат достатъчно средства, за да 
покрият основните си нужди, както и да им се даде 
равна възможност да променят несправедливите об-
ществени структури, създаващи бедност и социал-
на изолация. Затова „Каритас“ призовава за промя-
на и се стреми да я постигне чрез своите организации 
членки, които работят директно с хората, живеещи 
в бедност. Чрез сътрудничество и съвместно разра-
ботване на стратегии за застъпничество, те се борят 
за социална промяна. 

„Каритас Европа“ създаде Работната група за разви-
тие на европейски социални модели, за да анализира 
най-добрия начин, по който идеята за солидарност-
та може да бъде приложена за ефективно намалява-
не на неравноправието и изкореняването на бедност-
та. Моделът на „Каритас“ се базира на три стълба: 
семейството като жизненоважна градивна единица на 
обществото и първична зона на сигурност; приобща-
ващите пазари на труда, отчитащи важността на ра-
ботата и приноса на хората към обществото; и систе-
мата за социална закрила като основен механизъм за 
солидарност, гарантиращ благосъстоянието на обще-
ството като цяло.5 

За да се предотврати и ограничи бедността, коя-
то се предава от поколение на поколение, „Каритас 
Европа“ е анализирала европейските социални модели 
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„КАРИТАС ЕВРОПА“ 
ДЕФИНИРА БЕДНОСТТА ПО 

СЛЕДНИЯ НАЧИН:

“Бедността е явление с много различни измерения и ас-
пекти, което не се базира само на доходите, а включва 
и основни потребности и човешки права, както и таки-
ва нематериални фактори, като уязвимост, риск, не-
равенство, маргинализация, дискриминация, изолация, 
чувство на безсилие, ограничение на възможности и из-
бори”. 9

В увода на Целите за устойчиво развитие на ООН, при-
ети през 2015 г., се казва: „Съзнаваме, че изкореняване-
то на бедността във всичките й форми и измерения, в 
това число – крайната бедност, е най-голямото глобал-
но предизвикателство”. 10

Международният валутен фонд (МВФ) признава, че пов-
семестното неравенство е пречка за икономическия рас-
теж: “Би било грешка да се фокусираме върху расте-
жа и да оставим неравенството да се задълбочава, не 
само защото то е нежелателно от морална гледна точ-
ка, но и защото в резултат на това растежът може да 
е нисък и неустойчив. На второ място, има изненадва-
що малко доказателства, че фискалното преразпределе-
ние на макроикономическо ниво вреди на икономическия 
растеж.” 11

Икономическата криза обаче не е единствената причина 
за тази тенденция. Още преди кризата десетки милиони 
хора в Европа живееха в бедност. През 2013 г. „Каритас 
Европа“ установи няколко основни принципа за устой-
чива социална система12 и анализира характеристиките 
на популярните в наше време европейски социални мо-
дели.13 „Каритас Европа“ разработи аналитичен модел и 
идентифицира три основни източника за социално благо-
денствие и сигурност: семейството като жизненоважна 
градивна единица на обществото и първична зона на си-
гурност; приобщаващите пазари на труда, отчитащи важ-
ността на работата и приноса на хората към обществото; и 
системите за социална закрила като разумна социална ин-
вестиция. Тези три стълба изграждат Социалния модел на 
„Каритас“. Те взаимодействат един с друг и са взаимоза-
висими. Важно е предприетите политически мерки в рам-
ките на всеки стълб да са съгласувани с тези в останалите.

Следващите страници представят тези три стълба на 
Социалния модел на „Каритас“, основните елементи на 
справедливите и устойчиви европейски социални моде-
ли за справяне с неравенството, бедността и социална из-
олация по справедлив и устойчив начин. Едно радикално 

преразглеждане и усъвършенстване на настоящите евро-
пейските социални модели също ще допринесе за постига-
не на обещаното в Целите за устойчиво развитие: „Решени 
сме да избавим човечеството от тиранията на бедност-
та, както и да излекуваме нашата планета и да обезпе-
чим сигурността й. Решени сме да предприемем спешно 
необходимите стъпки за осъществяване на промени, за 
да насочим света по пътя на устойчивото развитие.” 14 

„Каритас“ иска правителствата да реагират на нужди-
те на хората и има желание да окаже съдействие за това. 
Изявленията и/или житейските истории на хората, живее-
щи в бедност, във връзка с всеки стълб от моделите, под-
сказват, че е нужно политиците да се заемат с тези предиз-
викателства в Европа сега, за да се стимулира по-активното 
участие на хората и да се  почете достойнството на всеки 
един човек. Описаните примери за добри практики от дей-
ностите на „Каритас“ показват как препоръките могат да 
бъдат превърнати в успешни политически мерки.

Социалният модел на  

„Каритас“:  Въведение

Фотография: "Каритас Швейцария"





Стълб 1
Семейството 
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градивна единица 
на обществото



| 10 |

„

Като първата общност в личния живот на човека, семей-
ството е средата, в която способностите му се подхран-
ват и се полагат основите на неговото благоденствие. В 
този смисъл, семейството е основен стълб на социално-
то благоденствие, произтичащо от капацитета му за задо-
воляване на материалните нужди на неговите членове и за 
се справяне със собствените му проблеми. Освен това, се-
мейството е първото място, където децата откриват и раз-
виват своите способности, изграждат своята устойчивост 
и придобиват право пълноценно да участват в обществения 
живот. Семейството трябва да има право на подходяща со-
циална, правна и икономическа защита от обществото и от 
държавата. Това право дори е признато в Хартата на ос-
новните права на ЕС (ХОП)15, в ревизираната Европейска 
социална харта (ЕСХ)16, и е определено като една от Целите 
на устойчивото развитие.17

Например, член 33 от ХОП постановява, че „Семейството 
трябва да се ползва с юридическа, икономическа и соци-
ална закрила. За да може да съчетава семейния и профе-
сионалния живот, всеки има право на защита срещу увол-
нение, което има за мотив майчинство, както и право на 
платен отпуск по майчинство и на родителски отпуск за 
раждане или осиновяване на дете.“

Член 8 от ЕСХ заявява правото на закрила на майчинство-
то на работещите жени, което означава че работата им е га-
рантирана по време на бременността и отпуската по май-
чинство, както и правото им да се върнат на работа след 
отпуска по майчинство. 

Член 16 от ЕСХ, отнасящ се до правото на семейството на 
социална, правна и икономическа закрила, постановява: „С 
цел да се осигурят условията, необходими за всестранно-
то развитие на семейството, което е основна единица на 
обществото, договарящите страни се задължават да съ-
действат за икономическата, правната и социалната за-
крила на семейния живот със средства като социални и 
семейни помощи, данъчни облекчения, предоставяне на се-
мейно жилище, помощ за новобрачните семейства и дру-
ги подходящи мерки.” 

Член 27 от ЕСХ, отнасящ се до правото на работещите със 
семейни задължения да имат равни възможности и да бъдат 
обект на равностойно отношение, постановява: „С цел да 
се осигури упражняването на правото на равни възмож-
ности и еднакво отношение за работещите мъже и жени 
със семейни задължения, както и между тези работници 

Стълб 1

Семейството като 
жизненоважна градивна 
единица на обществото

„Самотна майка с три деца, момче на 9 г. и две 
близначки на 3 г., трайно безработна и бореща се 
за оцеляване с €400 на месец от социални помо-
щи – характерно за схемата за минимален доход 
за социално включване и семейни надбавки. Тъй 
като не й помагат други членове на семейството, 
тя трябва да се грижи за трите си съвсем сама. С 
тази сума тя трябва да покрие разходите за об-
разование, здравеопазване, облекло и жилище, кои-
то включват наем, ток, вода и газ. Само жилищ-
ните разходи са по € 225 на месец и не остават 
много за храна и лекарства за нея и трите й деца. 
„Каритас“ й помага с хранителни продукти, така 
също покрива и някои други разходи. В началото на 
учебната година „Каритас“ предостави за деца-
та й училищни материали, но подходящи учебници 
не винаги са достъпни. Майката е регистрирана в 
Националната служба по заетостта, но просто 
не може да си намери работа.”

„Каритас Сантарем“, Португалия

„Когато децата ми не са тук, не отоплявам апар-
тамента си. Колкото до храната, ако ги няма, ям 
по-малко. Не искам да усетят, че не ми дости-
гат средства, затова затягам бюджета си. Най-
тежко за мен е, че не мога да им давам това, кое-
то бих искал. Опасявам се, че изглеждам като лош 
баща, който не угажда на децата си, и ми е болно. 
Мъжете са твърде горди, за да търсят помощ.”

Фабрис, самотен баща на 3 деца, с €1100 месечен 
доход, Secours Catholique – „Каритас Франция“  

„Човек, който се грижи за роднина с увреждане, не 
може да се задържи на длъжност на пълен рабо-
тен ден. Хората споделят, че работодателите не 
са склонни да ги наемат заради такъв ангажимент 
или им предлагат много по-ниски заплати от оби-
чайното за дадена работа.”

Свещеник, който подпомага дейността на 
„Каритас“ в София, България
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и други работници, договарящите страни се задължават:

1. да предприемат необходимите мерки, за да:
 a)  дадат възможност на работещите със семейни за-

дължения да получат работа и да я запазят, както и 
да се върнат на работа след отсъствие поради тези 
задължения, включително мерки в областта на про-
фесионалното ориентиране и квалификация;

 b)  вземат предвид техните нужди в смисъл на условия 
на наемане на работа и социално осигуряване;

 c)  въведат и подпомагат предоставянето на услуги, об-
ществени или частни, по-специално за целодневно 
гледане на деца и други подобни грижи за децата;

2.  да дадат възможност на който и да е от родителите 
да получи след изтичане на отпуска за майчинство, от-
пуск за гледане на дете, срокът и условията за който 
се определят от националното законодателство, ко-
лективните договори или практиката;

3.  да създадат гаранции, че семейните задължения сами 
по себе си не могат да представляват основателна при-
чина за предсрочно освобождаване от работа.“

Цел за устойчиво развитие № 5 за постигане на равен-
ство между жените и мъжете, включва конкретна подцел: 
„Признаване и оценяване на неплатеното полагане на гри-
жи и домашния труд посредством предоставяне на об-
ществени услуги, инфраструктура и политики за социал-
на закрила и насърчаване на споделената отговорност в 
домакинството и семейството.”

Бедността сред децата трябва да се разглежда в контекста 
на семейството. Най-често срещаните фактори, които спо-
собстват за изпадането на семейства в бедност, включват 
безработица или бедност сред заетите членове (т. нар. ра-
ботещи бедни), продължителни заболявания или смърт на 

Фотография: "Каритас Швейцария"

родител, грижи за възрастни членове на семейството, раз-
дяла или развод, както и дискриминация.

Семействата пряко допринасят за обществото, чрез полага-
не на грижи за новородените си деца, възрастните и други 
членове на семейството, които се нуждаят от помощ, като 
го правят на по-ниска цена и често с по-добро качество, от-
колкото, ако такива услуги им бяха предлагани от общест-
вения сектор. Този принос към обществото е съществен и 
времето, отделено за подобни грижи, също трябва да бъде 
признавано и ценено, например при изчисляването на пен-
сионните права.18

Безпрецедентните нива на безработица и бедност, достигна-
ти в резултат от икономическата и финансовата криза, коя-
то започна през 2008 г., загатнаха за изключителната важ-
ност на семействата като предоставящи първична грижа и 
участници в сферата на социалната закрила, както и за сла-
бостите и ограниченията на съществуващите системи за со-
циална защита в Европа. Затова е важно да се повиши инте-
реса към оценяване на местните и националните системи за 
социална закрила във връзка с подпомагането на семейства-
та и да се помисли за тяхното подобряване.

Инвестирането в семействата с цел упълномощаването им и 
насърчаване на социалния капитал, който те създават, е от ос-
новна важност за нашите общества. Социалните инвестиции, 
например тези в областта на образованието, водят до нама-
ляване на разходите в здравеопазването, увеличават шансо-
вете на хората на пазара на труда и насърчават пълноцен-
ното участие в обществото. Инвестирането в младите хора, 
по-специално, е от полза за цялото общество. Данъчните по-
литики също могат да бъдат важен инструмент за допълване 
на социалните инвестиции в семействата, например чрез при-
лагане на данъчни облекчения за семейства с деца.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА 
„КАРИТАС“

„Рождество Христово”
център за майки в неравностойно положение
„Каритас България“ 

Какво се предлага
Центърът предлага социално консултиране и занимания за 
повишаване на професионалната квалификация, като се об-
ръща внимание на конкретните нужди и умения на всеки от-
делен човек. Има арт-занимания за ръчно изработени изделия 
от филц и други материали, в които жените могат да разви-
ят своите умения, според интересите си. Арт-заниманията 
функционират и като трудотерапия, и като източник на до-
пълнителни доходи, макар и скромни. Служителите на цен-
търа помагат и на млади жени, живели в институции, да 
започнат да водят независим живот, като им предоставят вре-
менен подслон и работа. Центърът работи в тясно сътрудни-
чество с регионалната държавна администрация, бюрата по 
труда, и органите за социално подпомагане.

Цел
Дейността на центъра има за цел да подпомогне самотни-
те майки да се включат в пазара на труда (намирайки си 

постоянна работа), като съчетаят това със семейните си 
задължения.

Резултат
През дванадесетте години от съществуването си центърът е 
помогнал на повече от 300 самотни майки. Повече от 60 от 
тях са постигнали и поддържат стабилен материален и со-
циален статус; шест от тях са били наети като служители 
на пълно работно време в самия център. В резултат на това, 
тези семейства са се отървали от бедността, което има ре-
шаващ положителен ефект и върху социалното и икономи-
ческото положение на децата им.

 PREP®
Програма за превенция и подобряване на 
взаимоотношенията
Каритас Дания

Какво се предлага
PREP е курс, който има за цел да съдейства на двойки да ос-
тават заедно, както и да се фокусират върху подобряване на 
ежедневния си живот. Курсът дава възможност на двойки-
те да укрепят своите взаимоотношения и да намалят риска от 
раздяла. Той допринася за това семействата да бъдат сигур-
но убежище и място, където децата да развият способности-
те си. Доколкото курсът се основана на нравствени ценнос-
ти, той не е религиозен или политически. „Каритас“ споделя  
ценностите за стабилност в отношенията и заздравяване на 

Фотография: "Каритас Белгия"
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семейството. Курсът се основава на над 30 години научни из-
следвания в областта на взаимоотношенията.19  PREP не е те-
рапия, а курс, базиран на лекции и упражнения. Лекциите се 
провеждат с всички участници, а упражненията и разгово-
рите – с отделните двойки. Участниците не следва да споде-
лят лична информация с никого, освен с партньора си. PREP 
учи брачните / предбрачни двойки на основни умения, като: 
ефективно общуване, работа в екип, решаване на проблеми, 
управление на конфликти, както и запазване и засилване на 
обичта, ангажираността и приятелството. 

„Каритас Дания“ разполага с екип от образовани и сер-
тифицирани PREP преподаватели, които са доброволци. 
Центърът Familieudvikling (за развитие на семейството) 
притежава авторските права и отговаря за учебните мате-
риали за програмата и квалификацията на PREP преподава-
телите в Дания. „Каритас“ организира курсовете съвместно 
с местните енории, училища и други.

Цел
Програмата допринася за повишаване на устойчивостта на 
брачните партньорства, помага на партньорите да предо-
твратяват раздели, като по този начин се избягва високата 
човешка цена на страдание (особено за децата), свързана с 
подобни раздели, както и съпътстващите ги икономически 
разноски за обществото. Това е пример за социална инвес-
тиция с дългосрочни положителни последици.

Резултат
Датският национален център за социални изследвания е ус-
тановил, че PREP има положителен ефект и може да предо-
тврати развод. Повече информация: 
http://www.smartmarriages.com/prep.overview.html

Център за социално включване и 
реабилитация на деца от ромски 
произход и техните семейства 
Турулунг, „Каритас Сату Маре“, Румъния

Какво се предлага
Създаден през 2014 г. от „Каритас Сату Маре“, центърът e 
насочен към хора в нужда от необлагодетелствани, най-ве-
че селски райони. Повечето от бенефициентите са роми, се-
мейства с повече от три деца, живеещи в лоши условия и 
без достъп до образование, до системата на здравеопазва-
нето или на социалното подпомагане. Проектът се концен-
трира върху три стълба: общност, развитие и приобщаване. 
Децата, които са отпаднали от училище, получават социал-
на и образователна помощ в центъра, като по този начин им 
се съдейства да получат достъп до образование или да про-
дължат обучението си. Освен това, те могат да се възполз-
ват от програма за извънкласни занимания, развлекателни 
занимания, хигиенна и медицинска помощ, дейности за со-
циализиране и отдих, както и от психологическа и верска 
подкрепа. Родителите на децата също са включени в про-
грами за подобряване на професионалната квалификация и 
могат да ползват консултантски услуги за намиране на въз-
можности за работа.

Цел
Целта на проекта е да подобри условията на живот на ро-
мите и други нуждаещи се уязвими групи в Сату Маре и 
окръга Марамуреш. Проектът цели и запълването на де-
фицити в уменията на родителите във връзка с нуждите на 
пазара на труда и подобряване на шансовете на децата за 
достъп до училище и за образователно развитие.

Резултат
Проектът е от съществена помощ за този географски ра-
йон, тъй като няколко неправителствени организации и 
местни власти преди са работили по подобни програми там. 
От началото на проекта са подпомогнати 1000 бенефици-
енти. Освен това, проектът има огромен ефект върху общ-
ността, като през 2015 г. група германски студенти помагат 
за изграждането на първата детска площадка в Турулунг за 
деца от общността. Иновативният аспект на проекта се из-
разява във факта, че не само децата, но и семействата им 
са включени в него. Центърът постига добра успеваемост.
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http://www.smartmarriages.com/prep.overview.html


| 14 | Фотография: "Каритас Австрия"



Социалната справедливост и равенство в Европа са възможни  | 15 |  Картата на „Каритас“

 2 

ПРЕПОРЪКИ НА 
„КАРИТАС“

Въз основа на описаните по-горе предизвикателства, този раздел 
изброява препоръките конкретно към първия стълб – семейството като 
основна градивна единица на обществото и първична зона на сигурност. 
Политиките в тази насока следва да бъдат замислени така, че: 

  да се гарантира правото на семеен живот: спомагане за постигане на 
баланс между работата и семейството и подкрепа на семействата 
посредством:

   месечни детски надбавки  - да се приеме унифициран подход към 
детските надбавки, като семействата с по-ниски доходи да получават 
по-висок размер надбавки;

   достатъчен брой достъпни детски заведения;
   услуги по семейно консултиране.

  да се подкрепи и признае стойността на работата, свързана с 
грижите за семейството, като: 

   се гарантира законното право на отпуск по майчинство за най-малко 
15 седмици, както и на отпуск за отглеждане на дете от минимум 6 
месеца;

   се позволи специален отпуск от определен брой дни в годината за 
полагане на грижи за семейството (деца, възрастни, болни);

   се гарантира минимален доход по време на дълги периоди на отпуск 
за полагане на такива грижи;

   времето, прекарано в полагане на грижи за семейството, да се зачита 
при изчисляване на пенсионните права.

  Преоценяване на данъчните системи, така че да бъдат подходящи за 
семействата, както и прогресивни (преразпределяне на богатството 
от богатите към бедните); да се вземе предвид приноса на семействата 
към обществото поради междупоколенческия им характер, като им 
се предоставят финансови компенсации под формата на данъчно 
облекчение или кредит. 

  Оценка на въздействието на планираните политически инициативи 
в сферата на заетостта, образованието и здравеопазването върху 
положението на семействата и по-специално – на тези с ниски доходи, 
под формата на оценки на въздействието върху семействата.
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Стълб 2
Приобщаващи 

пазари на труда – 
работата като 

източник на 
благосъстояние
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Работата е източник на благоденствие, защото дава възмож-
ност за реализирането на много други права. Посредством нея 
човек може да издържа себе си и семейството си и - доколкото 
е свободно избрана или приета, работата е и начин за получа-
ване на признание и на равноправно, отговорно участие на же-
ните и мъжете в обществото. Освен това, доходите генерира-
ни на пазара на труда, могат да допринасят за съществуването 
и финансирането на желаните стандарти на живот. Пазарът на 
труда обаче също включва и редица рискове от бедност, особе-
но когато заплатите не достигат, за да покрият основните раз-
ходите, или в случаите на безработица. Тези, които не намират 
работа, които я губят или напускат пазара на труда без закри-
ла срещу безработица, са застрашени от изпадане в бедност. 
Освен това, не всички хора в трудоспособна възраст имат съ-
щия достъп до заетост. Не само, че има недостиг на добре пла-
тена работа, но и хората, които търсят такава, не винаги имат 
квалификациите, които в този момент пазарът на труда изис-
ква, или пък те не им се признават.

Стълб 2

Приобщаващи пазари на 
труда – работата като из-
точник на благосъстояние

“

Фотография: "Каритас Европа"

“Проблемите, които виждам, са в отношението 
на работодателите, например при предлагането 
на работа на черно, или във факта, че те пред-
почитат [временни] договори за услуги вместо 
стандартните трудови договори. Често, не пред-
лагат никакви допълнителни грижи или облаги на 
служителите.”

Отговор на социален работник на „Каритас 
Чехия“ по проучване за тази публикация

“И двамата работим, но доходът ни е малко над 
минимална заплата от около € 505 на човек за 
страната. Не плащаме наем, така че доходите ни 
бяха достатъчни, за да покриваме ежедневните си 
разходи на нормално семейство с тригодишна дъ-
щеря. Но скоро открихме, че тя има рядко заболя-
ване, заради което се налага да пътуваме на дълги 
разстояния три пъти седмично за лечението й. 
Тази ситуация влоши нашето социално и икономи-
ческо положение. Даваме по €650 месечно, за да 
покрием транспортните и медицинските разходи, 
и не получаваме никаква помощ за тези разноски. 
Сегашните ни заплати не ни позволяват да поне-
сем ежедневните си разходи, а и нямаме право на 
допълнителни социални помощи. Имахме сносен 
живот, но сега е трудно.”

Бенефициент на „Каритас Сантарем“, 
Португалия

“Бях строителен работник, но изгубих работата 
си, когато фирмата фалира. Съпругата ми има 
психично заболяване и често се нуждае от психиа-
трична помощ. Продължителната безработица и 
липсата на подкрепа ме изтормозиха и започнаха 
проблемите ми с алкохола. Имам три деца, които 
ходят на училище, а не мога да им дам подкрепа-
та, която им е нужна, за да се справят в училище. 
Иска ми се да не бях загубил работата си или да 
имах по-голяма подкрепа, за да се възстановя.”

Бенефициент на „Каритас Словения“



Социалната справедливост и равенство в Европа са възможни  | 19 |  Картата на „Каритас“

Работата е основно право, от което пряко зависят поддър-
жането на социалната справедливост и гражданския мир. 

“…Основният капитал, който трябва да бъде пазен и ценѐн, 
е човекът, човешката личност в нейната цялост…”20 В 
следващ параграф от енцикликата Папа Бенедикт отново из-
тъква определени аспекти на човешкия труд: работата да бъде 
свободно избрана; да се отнасяме с уважение към работещи-
те; да няма дискриминация; да се дава възможност на семей-
ствата да покрият своите нужди и образователните потребно-
сти на децата си; забрана на детския труд; да бъдат позволени 
организациите на работниците (синдикатите) и техните гла-
сове да се чуват; осигуряване на „достатъчно място“ за лич-
но и духовно развитие; насърчаване на достойното пенсиони-
ране.21 Работата има потенциала да повиши достойнството на 
всеки човек. Тя е ключов фактор хората да имат пълноценно 
участие в обществото и общностите трябва да се стремят да 
създават възможности за заетост за всички. В съответствие 
с политиките за активно приобщаване, адекватният доход, 
устойчивата заетост и доброто обслужване остават задължи-
телни цели за всяка икономическа система, ориентирана към 
справедливостта и общото благо. Приобщаващите пазари на 
труда, следователно, трябва да признаят стойността на ра-
ботата и приноса на хората за обществото.

Това право е признато в Хартата на ЕС за основните права 
(ХОП)22 и ревизираната Европейска социална харта (ЕСХ).23 

Член 15, 1 от ХОП постановява, че “Всеки има право да 
работи и да упражнява свободно избрана или приета 
професия.” 

Член 1 от ЕСХ за правото на труд посочва, че: „С цел да се 
осигури ефективното упражняване на правото на труд, 
договарящите страни се задължават:

1. да приемат като една от приоритетните си цели и от-
говорности постигането и поддържането на колкото е 
възможно по-високо и по-стабилно равнище на заетост с 
оглед постигането на пълна заетост;
2. да защитават ефективно правото на работника да из-
карва прехраната си със свободно избрана работа.”

Член 2 от ЕСХ заявява правото на справедливи условия на 
труд.

Член 4 от ЕСХ постановява правото на справедливо 
възнаграждение.

Цел за устойчиво развитие № 8 за достоен труд и иконо-
мически растеж включва конкретна подцел: „Постигане до 
2030 година на пълноценна и продуктивна заетост и дос-
тоен труд за всички жени и мъже, включително за млади-
те хора и хората с увреждания, както и равно заплащане 
за труд с равна стойност.”

Въпреки споменатите тук цели и членове за закрила на рабо-
тещите, трябва да се обърне внимание на нарастващата бед-
ност сред заетите в Европа. Качествената заетост включва 
достойни условия на труд и адекватни заплати, за да мо-
гат работниците и техните семейства да водят достоен жи-
вот. Социалните партньори и компетентните органи следва 
да гарантират, че тези условия са закрепени в юридически 

Фотография: "Каритас Белгия"
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норми, които защитават работниците и им гарантират под-
ходящо възнаграждение. В този смисъл, трябва да се обър-
не внимание на недекларираната трудова дейност. Една ин-
телигентна данъчна политика може да допринесе за вдигане 
на най-ниските (нето) заплати до достойно ниво и в същото 
време да повлияе на т.нар капан на безработицата.

Приобщаващите пазари на труда също изискват нали-
чието на (краткосрочни) мерки за подпомагане на хората 
между напускането на една и започването на друга  работа. 
Безработните трябва да имат достъп до консултантски ус-
луги по заетостта и възможности за преквалификация, за 
да се увеличат шансовете им на пазара на труда. Освен това, 
трябва да се предприемат мерки за улесняване участието в 
пазара на труда на хора с умствени или физически увреж-
дания, на маргинализирани групи като роми или мигранти, 
както и да се осигури равно участие на жените и мъжете.

Съобразно официалните статистики за младежката безра-
ботица и за лицата, които нито учат, нито работят (NEETs), 
са необходими конкретни усилия в контекста на обучението 
през целия живот, за да се улесни прехода между училището, 
професионалното образование и обучение и пазара на труда.

Правителствата следва да обмислят варианта да станат ра-
ботодател „от последна инстанция”, тъй като в социално от-
ношение уроците от Голямата депресия са валидни толкова, 
колкото и през 30-те години. Никое общество не може да си 
позволи да смята за излишни такава голяма част от  безра-
ботните си членове. Освен че управляващите трябва да уве-
личат броя на дългосрочните, устойчиви и добре платени 
работни места, предвид огромния спад в заетостта и нейно-
то въздействие върху безработните от всяка възраст, пра-
вителствата трябва също да обмислят варианта да станат 
работодател “от последна инстанция” и чрез доброволни 

програми. Тези мерки трябва да бъдат формулирани така, 
че без да се нарушава пазарната икономика, да се осигури 
общественополезна работа за тези, които търсят. Има мно-
го области в социалната сфера, където могат да се въведат 
подобни мерки (например, дългосрочната здравна помощ). 
Това не означава, че социалните услуги трябва зависят от 
трайно безработни хора, наемани по правителствена про-
грама. Тези услуги трябва да се предоставят като част от 
обичайния пазар на труда. Подобен подход обаче не раз-
полага с потенциал за създаване на допълнителни работни 
места, особено в икономически трудни времена.

Трайно безработните, които в много държави представля-
ват 50% и повече от всички безработни, заслужават спе-
циално внимание с подход, насочен към премахване на 
пречките и улесняване участието им в пазара на труда по 
индивидуални начини. В този смисъл, следва да се насър-
чава потенциала за създаване на работни места на органи-
зациите с нестопанска цел и социалните предприятия, а ин-
ституциите трябва да станат работодатели “от последна 
инстанция”, по-специално за групите в най-неравностойно 
положение, тези, които са най-отдалечени от пазара на тру-
да или на нискоквалифицирани позиции. Това съставлява 
един от основните елементи на политиката за приобщаващи 
на пазари на труда.

Условията на труд следва да позволяват баланс между про-
фесионалния и семейния живот, като се вземе предвид 
приноса на семействата към обществото чрез осигуряване 
на грижи за техните деца и / или други зависими членове на 
семейството. В този смисъл, се препоръчва на политици-
те да обмислят варианти, като например отчитане и на тези 
грижи като работа по начин, позволяващ гъвкаво разпреде-
ление на времето между работата и семейството или пола-
гане на грижи за други лица.

Фотография: "Каритас Европа"



Социалната справедливост и равенство в Европа са възможни  | 21 |  Картата на „Каритас“

 1 

ДОБРИ ПРАКТИКИ НА 
„КАРИТАС“

Кооперативно предприемачество на 
непълен работен ден 
Cooperatief Ondernemen in Nederland - COIN
Cordaid – „Каритас Холандия“

Какво се предлага
Кооперативното предприемачество на непълен работен ден 
е иновативен проект, стартиран през 2013 г. от академията 
Tientjes с финансирането на Cordaid. През 2013 г. в Бреда е 
създаден първият кооператив за предприемачи на непълен 
работен ден: De Vrije Uitloop. Този кооператив се състои от 
тринадесет човека, които работят различни неща, като все-
ки влага от своята страст и талант, и включва: уеб дизайнер, 
производител на мебели, фотограф, градинар, обучаващ и 
други. Кооперативът е създаден с тясното сътрудничество 
на местната власт в Бреда, чрез създаване на "минимална 
зона на регулация", което освобождава тези неофициални 
предприемачи от ограниченията, приложими за живеещи-
те на минимален доход в Бреда. Членовете на кооперати-
ва продължават да получават минимален доход и в също-
то време - реализират печалба. Част от печалбата им остава 
в кооператива, което им дава възможността да си позволят 
някои продоволствия или покрият допълнителни училищни 
такси. Разликата се изплаща на местната власт като печал-
ба и по този начин се възстановява една част от плащания-
та за минимален доход.

Цел
Целта на проекта е да подпомогне трайно безработни хора 
да направят прехода към заетост, като им позволява да съз-
дават свои собствени работни места, без да поемат риска от 
загуба на всички приходи в случаите, когато дейността не 
генерира достатъчно доходи за издръжка от самото начало.

Резултат
COIN е сключил договори с няколко холандски града, съз-
давайки условия кооперативите да се формират в безопасна 
среда, с ясната цел да се предотврати попадането на хората 
в капана на бедността. Това е един добър пример за използ-
ване на социалните помощи като социална инвестиция в хо-
рата. Допълнителна информация може да бъде намерена на:  
https://www.cordaid.org/en/ and www.devrijeuitloop.nl.

 

Хотел Magdas
„Каритас Виена“, Австрия 

Какво се предлага
Бивш старчески дом беше превърнат в специално про-
ектиран бутиков хотел с 78 стаи с €1,5 милиона заем от 

„Каритас“ и €60.000, набрани чрез групово финансиране 
(crowdfunding). Той се ръководи от обучени бежанци и оп-
итен хотелски персонал и предлага на гостите от цял свят 
един интелигентен, градски и мултикултурен "дом" с доба-
вена социална стойност: предлагане на работа на хора, кои-
то имат много малко възможности за редовния пазар на 
труда.

Цел
Хотел Magdas е проектиран като модел за подражание в 
борбата с бедността чрез създаване на нови работни мес-
та за бежанци, които в противен случай не биха имали дос-
тъп до пазара на труда. Хотелът функционира като социал-
но предприемачество: фокусът му не е максимизиране на 
печалбата, а максимизиране на ползите за обществото и со-
циалното включване.

Резултат
В момента около 20 бежанци от 16 различни страни са на-
ети на пълен работен ден в хотела. Инициативата е фина-
лист в Европейския конкурс за социални иновации за 2013 
г. Допълнителна информация може да бъде намерена на: 
http://www.magdas-hotel.at/en/hotel/ 

Проект за заетост
„Каритас Словения“

Какво се предлага
На безработни хора в Словения се предлага възможността 
да придобият опит и да развият своите умения чрез наемане-
то им в проекти на „Каритас“. Служителите на „Каритас“ 
ги подготвят и подкрепят в търсенето на работа на редовния 
пазар на труда. Тези проекти за заетост на „Каритас“ са час-
тично финансирани чрез обществени поръчки от страна на 
държавата и частично от „Каритас“.

Цел
Проектът за заетост на „Каритас“ има за цел да интегрира 
трайно безработни хора на пазара на труда и в обществото.

Резултат
През 2014 г. „Каритас Словения“ нае 31 човека по тази про-
грама. Повече информация може да намерите тук: 
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/
javna-dela-2016-prvo-javno-povabilo

Фотография: "Каритас Ирландия"
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Въз основа на описаните по-горе предизвикателства, този раздел 
изброява препоръките конкретно към стълба на приобщаващите пазари 
на труда от Социалните модели на „Каритас“. 

  Защита на правата на всички работници и борба срещу 
експлоатацията, например, на работниците без документи.

  Установяване на адекватна минимална работна заплата.

  Гарантиране на равно заплащане на жените и мъжете  за труд с 
еднаква стойност.

  Подобряване на сигурността на работното място, чрез ограничаване 
на краткосрочните трудови договори.

  Въвеждане на мерки за улесняване на прехода между образованието 
и пазара на труда (младежката заетост), например чрез насърчаване 
на взаимовръзката между учебните програми и уменията, необходими 
на пазара на труда.

  Предоставяне на консултантски услуги по заетостта за улесняване 
участието в пазара на труда, по-специално за новопристигнали 
имигранти и за хора, които си сменят работата.

  Улесняване признаването на умения и квалификации, придобити в 
чужбина.

  Намаляване дълготрайната безработица, чрез прилагане на стратегии 
за реинтеграция и повишаване на квалификацията.

  Намаляване на разликата между официалната и ефективната 
пенсионна възраст чрез адаптиране на работата към нуждите на по-
възрастните работници.

  Насърчаване на заетостта в рамките на организаците с нестопанска 
цел и социалните предприятия, използвайки техния потенциал за 
създаване на работни места.

  Прекратяване на създаващите пречки дискриминационни практики.

 2 
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Стълб 3

Социалната закрила 
като стабилна социална 

инвестиция

Oт културна и социална гледна точка благосъстояние-
то e дълбоко залегнало в политическата среда, където се 
предполага, че съвместното съществуване на хората се ос-
новава на принципите на справедливостта, равенството и 
солидарността. Освен приобщаващи пазари на труда и до-
бра семейна политика, социалната държава осигурява или 
би трябвало да осигурява и конкретна социална инфра-
структура, в която да бъдат внедрени тези основни принци-
пи. Социалната инфраструктура или системата на социал-
на закрила може да бъде организирана по различни начини 
съобразно различните култури, правни системи и нива на 
граждански и социален капитал. Тя може да включва фи-
нансови надбавки, помощи и/или предоставяне на услуги, 
които биха могли да допринесат за благосъстоянието и раз-
витието както на отделните индивиди, така и на цели гру-
пи в дадена общност, а също и за насърчаване на участието 
им в социалната среда. В този смисъл, системата на соци-
ална закрила на социалната държава представлява третият 
важен стълб на Европейския социален модел на „Каритас 
Европа“, който влияе на благосъстоянието.

И наистина, според „Каритас“ една от основните полити-
чески отговорности на всяка държавна институция е не-
прекъснатото подобряване на благосъстоянието. Това оси-
гурява защита срещу социални рискове, като например 
безработица, трудова злополука, болест и инвалидност, 
както и поемането на пенсиите за осигурителен стаж и въз-
раст. Социалната закрила се финансира от данъчни при-
ходи и/или удръжки от надници и заплати. В някои страни 
социалноосигурителното покритие, което се изплаща в слу-
чай на загуба на доходи, не е достатъчно за достоен живот. 
Социални рискове като безработица, злополука, болест и 
старост обикновено водят директно до бедност. Дори кога-
то се изплащат социални помощи, размерът им в някои дър-
жави често е твърде нисък, за да осигури прилични условия 
на живот. Държавата обаче е поела важната отговорност 
да гарантира човешкото достойнство и социалните права на 
всички, организирайки система на солидарност, даваща въз-
можност на всички да се включат.

Основните цели на системата за социална закрила трябва 
да бъдат: даване възможност за развитие на хората, справя-
не с бедността, осигуряване на „предпазна мрежа“ в случай 
на нужда, и адекватно реагиране на здравословните пробле-
ми и на тези, свързани с пенсионирането и безработицата. 
Семействата често не разполагат със средства  да създадат 
благоприятна среда, за да могат децата им напълно да раз-
гърнат потенциала си от ранна възраст или дори да пораснат 

„„Получавам по €565 и малка допълнителна социал-
на помощ, но с наема и всичко останало, е трудно. 
Не пуша вече от 10 години, не пия, не излизам, купу-
вам си съвсем малко нови дрехи. Вече не мога да си 
позволя всичко това, невъзможно е. Все съм си вкъ-
щи, винаги. Освен това, малко ме е срам. Опитвам 
се да се справям, да изглеждам щастлива, но не е 
лесно. Ние също имаме достойнство – не искаме 
всички да знаят, че ходим в Secours Catholique за 
храна. Не знам как ще продължа да живея, но ще 
видим. Не разчитам твърде на това, а и мисля, че 
все още имам време да мислим за бъдещето.“

Мари, 54 г., Secours Catholique – „Каритас 
Франция“, бенефициент. Винаги е работила, но 
преди 8 г. губи съпруга си и се разболява.

„Дори линейките отказват да помагат на бездом-
ните. Много пъти се е случвало – звъниш на 112 
заради човек, лежащ в безсъзнание на улицата, 
и те отказват да изпратят линейка. Казват, че 
има много по-важни случаи, не достигат лекари и 
т.н. и че не могат да се разправят с бездомници...” 

Служител на „Каритас Бургас“, работещ с 
бездомни хора в Бургас, България

„Учител съм в училище, [създадено] в бивш миньор-
ски град от времето на комунизма. Намира се в края 
на града в много беден квартал и повечето ученици 
са от ромската общност. Пребивават в импрови-
зирани жилища в покрайнините на града, където 
водоснабдителната и електроенергийна инфра-
структура са в лошо състояние. В тази общност 
има периодични епидемии на хепатит. Училището 
е ремонтирано и оборудвано, но процентът на от-
падащите ученици е висок. Родителите изпращат 
децата си на училище единствено, за да не загубят 
социалните помощи (обусловени от училищната по-
сещаемост на детето). Освен това, децата рядко 
идват на училище, защото нямат подходящи дрехи 
и условия вкъщи за осигуряване на хигиената им. 
Родителите не осъзнават важността на образова-
нието и е много трудно и децата да бъдат убедени 
да обърнат внимание на това. Има много учители 
по заместване в училището. Много от тях идват 
и си отиват заради ниските заплати и липсата на 
мотивация.” 

Учител и сътрудник в Дневен център на 
„Каритас“ в Петрошани, Румъния
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нормално и да се развият, ако са израсли в недоимък и в 
неравностойно положение; или – по ред причини, се оказ-
ват в изключително уязвимо положение. Осигуряването на 
достъп до образование, здравеопазване, жилищно настаня-
ване и на адекватна социална закрила е от съществено зна-
чение за постигане на социална справедливост и намалява-
не на неравенството.

Социалните помощи трябва да бъдат в достатъчен размер, 
за да могат хората да се фокусират върху това да останат в 
добро здраве и да доразвият възможностите си. Схемите за 
минимални доходи не трябва да се считат за дългосрочни 
решения за хората, живеещи в бедност, а трябва да се ком-
бинират с подпомагащи услуги, които увеличават шансове-
те им на пазара на труда.

В резултат от финансовата криза и политиките на иконо-
мии обаче тези механизми са застрашени, въпреки кре-
щящата нужда от тях. Но дори и без предизвикателства-
та, свързани с икономическата криза, съществуващите 
системи на социална закрила не успяха да предотвратят 
120 милиона души в ЕС да живеят в бедност или в риск 
от бедност. Тези данни сочат, че законодателите са прене-
брегвали съществуващи (в законите) празноти и не са ус-
пели да адаптират системите така, че да обхванат всички 
нуждаещи се. 

Тези права са признати в Хартата на основните права на 
Европейския съюз (ХОП)24, в Европейската социална харта 
(ревизирана)25 и в Целите за устойчиво развитие на ООН.26

Член 14 от ХОП предвижда правото на образование: 

„1.  Всеки има право на образование, както и на достъп до 
професионално и продължаващо обучение.

2.  Това право включва възможността да се получи без-
платно задължително образование.

3.  Свободата да се създават учебни заведения при зачи-
тане на демократичните принципи, както и правото на 
родителите да осигуряват образованието и обучение-
то на децата си в съответствие със своите религиоз-
ни, философски и педагогически убеждения, се зачитат 
съгласно националните закони, които уреждат тяхно-
то упражняване.”

Член 34 от ХОП: „Съюзът признава и зачита правото на 
достъп до обезщетенията за социална сигурност и до 
социалните служби, които осигуряват закрила в случаи 
като майчинство, заболяване, трудова злополука, зави-
симо положение или старост, както и в случай на загу-
ба на работа, в съответствие с правилата, установени 
от правото на Съюза и от националните законодател-
ства и практики. Всеки, който пребивава и се придвиж-
ва законно на територията на Съюза, има право на обез-
щетения за социална сигурност и на социални придобивки 
в съответствие с правото на Съюза и с националните за-
конодателства и практики.С цел да се бори срещу социал-
ното изключване и бедността, Съюзът признава и зачи-
та правото на социална помощ и на помощ за жилище, 
предназначени да осигурят достойно съществуване на 
всички лица, които не разполагат с достатъчно средства 

според правилата, установени от правото на Съюза и от 
националните законодателства и практики.” 

Член 35 от ХОП: „Всеки има право на достъп до здравна 
профилактика и ползване на медицински грижи при усло-
вията, установени от националните законодателства и 
практики. При определянето и осъществяването на всич-
ки политики и действия на Съюза се осигурява висока 
степен на закрила на човешкото здраве.” 

Член 36 от ХОП: „С цел да насърчава социалното и те-
риториално единство на Съюза, последният признава и 
зачита достъпа до услугите от общ икономически ин-
терес, предвиден от националните законодателства и 
практики в съответствие с Договорите.”

Член 12 от ЕСХ за правото на социално осигуряване поста-
новява: „С цел да обезпечат ефективното упражняване 
на правото на социално осигуряване, договарящите стра-
ни се задължават:

1.  да създадат или поддържат система за социално 
осигуряване;

2.  да поддържат системата за социално осигуряване на 
задоволително равнище, но не по-ниско от равнището, 
необходимо за ратифициране на Европейския кодекс за 
социално осигуряване;

3.  да полагат усилия за постепенно повишаване на равни-
щето на системата за социално осигуряване;

4.  да предприемат стъпки, като сключват съответни 
двустранни и многостранни споразумения или по друг 
начин и при спазване на условията, предвидени в тези 
споразумения, за да обезпечат:

 a)  равно третиране на гражданите на другите догова-
рящи страни с техните собствени граждани по от-
ношение на правото на социално осигуряване, вклю-
чително запазване на обезщетенията, предоставяни 
от законодателството в областта на социалното 
осигуряване, независимо от придвижванията на тези 

Фотография: "Каритас Швейцария"
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лица между териториите на договарящите страни;
 b)  предоставяне, поддържане и възстановяване на пра-

вото на социално осигуряване чрез такива средства, 
като присъединяване на периодите на осигуряване 
или трудов стаж, натрупани в съответствие със за-
конодателството на която и да е от договарящите 
страни.”

Член 14 от ЕСХ за правото на помощ от службите за соци-
ални грижи постановява: „С цел да осигурят ефективното 
упражняване на правото на помощ от службите за соци-
ални грижи, договарящите страни се задължават:

1.  да насърчават или организират дейността на служби, 
които биха съдействали чрез методите на социалната 
работа за благосъстоянието и развитието на отдел-
ните лица и групи в обществото, както и за тяхното 
приспособяване към социалната среда;

2.  да поощряват участието на отделни лица и на добро-
волчески или други организации в създаването и дей-
ността на такива служби.”

Член 23 от ЕСХ установява правото на възрастните хора 
на социална закрила.

Член 30 от ЕСХ предвижда право на закрила срещу бед-
ност и социална изолация.

Няколко от Целите за устойчиво развитие включват реле-
вантни специфични подцели: 

Цел 1: Изкореняване на бедността навсякъде, във всички-
те й форми и по-специално, както е постановено в подцел 
3: „Прилагане на подходящи за съответните национал-
ни условия системи и мерки за социална закрила за всич-
ки, включващи минимални прагове на социална закрила, и 
постигане до 2030 година на значително осигуряване за 
бедните и уязвимите.”

Цел 3: Осигуряване на здравословен живот и насърчаване 
благосъстоянието на всички хора във всяка възраст, както е 
установено по-конкретно в подцел 8: „Постигане на всеоб-
що здравно осигуряване, включително защита срещу фи-
нансов риск, достъп до качествени основни здравни услуги 
и достъп до безопасни, ефективни и качествени жизнено-
важни лекарства и ваксини за всички на достъпни цени.”

Цел 4: Осигуряване на приобщаващо и качествено образо-
вание и насърчаване на възможностите за обучение през це-
лия живот за всички, установено конкретно в подцел 1 по 
следния начин: „Да се гарантира до 2030 година, че всич-
ки момичета и момчета завършват безплатно, справедливо 
и качествено основно и средно образование, водещо до под-
ходящи и ефективни резултати от обучението.”; подцел 2: 
„Да се гарантира до 2030 година, че всички момичета и мом-
чета имат достъп до качествено развитие, грижи и предучи-
лищно образование в ранната детска възраст, за да са гото-
ви за началното образование.”; и подцел 3: „Осигуряване до 
2030 година на равен достъп за всички жени и мъже до фи-
нансово достъпно и качествено техническо, професионално 
и висше образоване, включително университетско такова.”

Цел 10: Намаляване на неравенството между и в рамките 
на държавите и по-специално, както е установено в поцел 
4: „Приемане на политики, особено фискални политики 
и политики по отношение на трудовите възнаграждения 
и социалната закрила и постепенно постигане на равен-
ство в по-голяма степен.”

Достъпът до качествени услуги на достъпни цени (като об-
разование, здравеопазване, жилищно настаняване и соци-
ални консултации), адекватното парично подпомагане и 
приобщаващите пазари на труда са основните елементи на 
ефективните политики за активно социално включване.

Достъпът до услуги е основно право. Универсалните ус-
луги и помощи следва да покриват жизненоважните нуж-
ди: всички лица в страната трябва да имат равен достъп до 
тях. Но докато достъпът следва да е универсален, размерът 
на обезщетенията може да варира в зависимост от структу-
рата и нивото на доходите в семейството.

Държавните органи отговарят за защитата на социалните 
права и за регулирането и организирането на предоставя-
нето на услуги. Това включва законодателната рамка по 
отношение на стандартите за качество (включително усло-
вията на труд). Държавата трябва да предложи / организи-
ра услуги, ако няма частна инициатива (със стопанска или 
нестопанска цел). Когато има частни инициативи, свобо-
дата на избора на доставчици на следва да е гарантирана и 
публичните органи трябва да контролират лоялната конку-
ренция между доставчиците. За да се постигне това, дър-
жавният регулатор и потенциалните доставчици (агенции) 
трябва да бъдат отделни органи.

Необходимо е да се гарантира, че структурата и органи-
зацията, функционирането, финансирането и достъпа до 
системите за социална защита са проектирани по такъв 
начин, че ефективно да допринасят за намаляване на бед-
ността. Препоръката на Международна организация на тру-
да относно минималните стандарти на социална закрила (№° 
202) затвърждава ключовата роля на социалната закрила за 
напредъка на обществото, икономическото възстановяване, 
равноправието и социалната справедливост. Ето защо раз-
носките на системата за социална закрила трябва да се раз-
глеждат като инвестиция в/за обществото, а не като разход.

Универсалните обезщетения трябва да бъдат допълнени от 
целенасочени услуги и помощи, предоставяни след про-
верка на имущественото състояние, които да помогнат на 
уязвимите социални групи да преодолеят бедността. Тези 
мерки включват консултантски услуги и финансови придо-
бивки. Властите трябва да се стремят към постепенно пре-
минаване от селективен универсализъм (например детски 
надбавки за всички с доходи под определени нива) до про-
гресивен универсализъм.

Извънредните мерки следва да осигурят мрежа за соци-
ална закрила за хората, които се оказват без други помощи. 
Мрежата за закрила трябва да осигурява равен достъп за всич-
ки. Извънредните мерки са временни и допустими за всички за 
периода, през който те нямат достъп до универсални и/или це-
леви мерки, каквито са им необходими, за да живят достойно.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА 
„КАРИТАС“

Този раздел описва някои практически примери от проек-
ти на „Каритас“ и показва как препоръките могат да бъдат 
превърнати в успешни политически действия за постигане 
на справедливи и ефективни механизми за солидарност.

Fa Bene
„Каритас Торино“, Италия

Какво се предлага
Fa bene е пилотен проект, разработен и стартиран от 
мрежа от асоциации, архитекти и творци, кооперации, 
търговци и граждани, които споделят една проста идея: 
пазаруващите на някои от местните пазари в Торино, мо-
гат да купуват повеч, и да дават на хора, които не могат 
да си позволят прясна и качествена храна. Освен това, 
продавачите на пазара даряват на нуждаещите се непро-
дадената стока в края на деня. Събраната храна се раз-
пределя и доставя с велосипед до семействата, определе-
ни от социалните служби като такива в нужда. В замяна 
на това, получаващите хранителни пакети се ангажи-
рат с обществени дейности, за да върнат направената 
им услуга.

Цел
Да се даде възможност за достъп до здравословна храна и 
заетост на безработни лица на възраст над 50 години.

Резултат
Сред хората, които работят постоянно в Fa Bene, има мно-
го над 50-годишни, които са реинтегрирани в трудовия жи-
вот. Техните преживявания са примери едновременно за 
„включване“ и социално „сближаване“ в гостоприемна сре-
да, насърчаваща промяната и адаптацията.

Подпомагане за наемане на работа
Secours Catholique – „Каритас Франция“

Какво се предлага
Програмата осигурява, чрез  Secours Catholique, подкре-
па на безработни хора, които търсят работа. За тази цел 
има 50 екипа за „подпомагане за наемане на работа“ из цяла 
Франция, съставени от доброволци. Десет от тях предлагат 
колективно, освен индивидуално, подпомагане за наемане на 
работа. Колективното подпомагане се извършва съгласува-
но с индивидуалното и има за цел намаляване на чувството 
на отчаяние и самота сред безработните. Индивидуалното 
подпомагане се основава на изслушване, съдействие за до-
биване на самочувствие и в административните процедури 

във връзка с намирането но работа. Реализираните дей-
ности са, например, IT уъркшопове за писане на автобио-
графии и търсене на обяви за работа, оказване на помощ с 
транспорт за търсещите работа, които трябва да пътуват за 
интервюта и т.н.

Цел
Благодарение на въздействието на груповата подкрепа, про-
грамата допринася за повишаване на самочувствието и лич-
ната мотивация.

Резултат
В резултат на програмата, бенефициентите обикновено се 
чувстват по-малко самотни, което спомага за повишаване 
на самочувствието им, за мотивацията им за търсене на ра-
бота и успешното намиране на такава.

Проектът Elpis 
„Каритас Гърция“

Какво се предлага
Проектът Elpis подпомага 650 бедни семейства в различ-
ни географски региони на Гърция чрез месечни достав-
ки на хранителни продукти. Проектът е финансиран от 
„Каритас Италия“, „Каритас Испания“, „Каритас Франция“ 
и Католическите служби за помощ и се извършва от 
„Каритас Гърция“ в сътрудничество с „Каритас Европа“.

Цел
Основната цел на проекта Elpis (Elpis означава “надежда”) 
е да допринесе за намаляване на последиците от икономи-
ческата криза в Гърция сред бедните и социално изолира-
ните хора.

Резултат
Проектът е насочен към хората, изпаднали в ситуация на 
крайна бедност, както гръцки граждани, така и мигранти, 
които нямат никакъв (или имат много ограничен) достъп до 
основни храни и хранителни продукти. Социалната консул-
тативна помощ, комбинирана с разпределението на храна, 
дава възможност на хората да проучат и други начини за сп-
равяне с уязвимата ситуация на бедност, в която се намират, 
като откриват своите силни страни. 

Фотография: "Каритас Франция"
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ПРЕПОРЪКИ НА 
„КАРИТАС“

Въз основа на описаните по-горе предизвикателства, този раздел 
изброява препоръките конкретно към стълба за социална закрила към 
Социалния модел на „Каритас“.

  Гарантиране на всеобхватно национално социално обезпечаване, 
покриващо жизнените потребности на всички пребиваващи в страната 
лица.

  Гарантиране на универсален достъп до социални услуги и улеснен 
достъп до социални помощи.

  Информиране на гражданите за техните социални права и тези на 
обезщетения. 

  Осигуряване на съдействие на гражданите за прилагане на техните 
социални права.

  Да се инвестира в образованието и грижите в ранна детска 
възраст, като се гарантира безплатен достъп до поне основно и 
средно образование, и се отпускат училищни надбавки / стипендии 
(след проверка на имущественото състояние), а също и се 
предотвратява / ограничава преждевременното напускане на училище.

  Осигуряване на адекватни домашни грижи, включително грижи 
от членове на семейството, за да се предотврати или отложи 
институционализацията. Домовете за възрастни хора трябва да 
отговарят на стандартите за качество и да бъдат редовно проверявани.

  Да се осигуряват качествени, подходящи и достъпни социални 
жилища - своевременно и след проверка на имущественото 
състояние.

  Да се осигурят приходи, т.е. обезщетения за безработица, на 
временно безработни лица след проверка на имущественото им 
състояние в комбинация с мерки за връщането им на пазара на труда, 
като например чрез (пре-) квалификация, трудови консултации, 
езиково обучение и др.

  Да се гарантира минимален доход над прага на бедността, след 
проверка на имущественото състояние.

  Изчисляване на пенсионните права в рамките на системите за 
обществено пенсионно осигуряване въз основа на брой отработени 
дни / години, с минимален и максимален праг; като се вземат предвид 
периоди на бездействие поради полагане на семейни грижи.

  Създаване на фискална рамка за насърчаване на системите за 
допълнително обществено пенсионно осигуряване.

  Гарантиране на устойчиво финансиране в достатъчен размер за 
социалното осигуряване, чрез финансиране на системите за 
социална закрила чрез данъчно облагане върху всички източници 
на доходи, а не само на трудовите и не под натиска на или вследствие 
от финансов спад, икономическа криза или застаряване на населението.

  Ратифициране на Европейската социална харта и всичките й 
разпоредби, както и на механизма за предявяване на колективни 
искове .
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Ключови препоръки относно полити-

ката на устойчиви социални модели

  Гарантиране на правото на семеен 
живот: улесняване равновесието между 
професионалния и личния живот и подпомагане 
на семействата чрез предоставяне на:

   Месечни детски надбавки – приемане на 
универсален подход към детските надбавки; 

  Семействата с ниски доходи трябва да получават 
по-висок размер надбавки.

   Достатъчен брой достъпни детски заведения.
   Услуги по семейно консултиране.

  Да се подкрепя и признава стойността на 
работата, свързана с грижите за семейството, 
като: 

   се гарантира законното право на отпуск по 
майчинство за най-малко 15 седмици, както и на 
отпуск за отглеждане на дете от минимум 6 месеца;

   се позволи специален отпуск от определен 
брой дни в годината за полагане на грижи за 
семейството (деца, възрастни, болни);

   се гарантира минимален доход по време на дълги 
периоди на отпуск за полагане на такива грижи;

   времето, прекарано в полагане на грижи за 
семейството, се зачита при изчисляване на 
пенсионните права.

  Преоценяване на данъчните системи с оглед 
на това да бъдат подходящи за семействата и 
прогресивни (преразпределяне на богатството 
от богатите към бедните); да се вземе предвид 
приноса на семействата към обществото поради 
междупоколенческия им характер, като им 
се предоставят финансови компенсации под 
формата на данъчно облекчение или кредит.

  Оценка на въздействието на планираните 
законодателни инициативи в сферата на 
заетостта, образованието и здравеопазването 
върху положението на семействата и по-
специално - на тези с ниски доходи, под 
формата на оценки на въздействието върху 
семействата.

1.
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЕМЕЙСТВОТО 

КАТО ЖИЗНЕНОВАЖНА ГРАДИВНА 
ЕДИНИЦА НА ОБЩЕСТВОТО И ПЪРВИЧНА 

ЗОНА НА СИГУРНОСТ

2.
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРИОБЩАВАЩИТЕ 

ПАЗАРИ НА ТРУДА -  ОТЧИТАЩИ 
ВАЖНОСТТА НА РАБОТАТА И ПРИНОСА НА 

ХОРАТА КЪМ ОБЩЕСТВОТО

  Да се защитават правата на всички работници 
и да се води борба с експлоатацията, например, на 
работниците без документи.

  Установяване на адекватна минимална работна 
заплата.

  Гарантиране на равно заплащане на жените и 
мъжете за труд с еднаква стойност.

  Подобряване на сигурността на работното 
място, чрез ограничаване на краткосрочните 
трудови договори.

  Въвеждане на мерки за улесняване на прехода 
между образованието и пазара на труда 
(младежката заетост), например чрез насърчаване 
на взаимовръзката между учебните програми и 
уменията, необходими на пазара на труда.

  Предоставяне на консултантски услуги по 
заетостта за улесняване участието в пазара 
на труда, по-специално за новопристигнали 
имигранти и за хора, които си сменят работата.

  Улесняване признаването на умения и 
квалификации, придобити в чужбина.

  Намаляване дълготрайната безработица, чрез 
прилагане на стратегии за реинтеграция и 
повишаване на квалификацията.

  Намаляване на разликата между официалната и 
ефективната пенсионна възраст, чрез адаптиране 
на работата към нуждите на по-възрастните 
работници.

  Насърчаване на заетостта в рамките на 
организации с нестопанска цел и социални 
предприятия, използвайки техния потенциал за 
създаване на работни места.

  Прекратяване на създаващите пречки 
дискриминационни практики.
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3.
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СИСТЕМИТЕ НА 

СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА

  Гарантиране на всеобхватно национално 
социално обезпечаване, покриващо жизнените 
потребности на всички пребиваващи в страната 
лица.

  Гарантиране на универсален достъп до социални 
услуги и улеснен достъп до социални помощи.

  Информиране на гражданите за техните социални 
права и тези на обезщетения. 

  Осигуряване на съдействие на гражданите за 
прилагане на техните социални права.

  Да се инвестира в образованието и в грижите 
в ранна детска възраст, като се гарантира 
безплатен достъп до поне основно и средно 
образование и се отпускат училищни надбавки/
стипендии (след проверка на имущественото 
състояние), а също и се предотвратява/ограничава 
преждевременното напускане на училище.

  Осигуряване на адекватни домашни 
грижи, включително грижи от членове на 
семейството, за да се предотврати или отложи 
институционализацията. Домовете за възрастни 
хора трябва да отговарят на стандартите за 
качество и да бъдат редовно проверявани.

  Да се осигуряват качествени, подходящи и 
достъпни социални жилища - своевременно и 
след проверка на имущественото състояние.

  Да се осигурят приходи, т.е. обезщетения за 
безработица, на временно безработни лица, след 
проверка на имущественото им състояние, в 
комбинация с мерки за връщането им на пазара на 
труда, като например чрез (пре-) квалификация, 
трудови консултации, езиково обучение и др.

  Да се гарантира минимален доход над прага 
на бедността, след проверка на имущественото 
състояние.

  Изчисляване на пенсионните права в рамките 
на системите за обществено пенсионно 
осигуряване въз основа на брой отработени дни/
години, с минимален и максимален праг, като се 
вземат предвид периоди на бездействие поради 
полагане на семейни грижи.

  Създаване на фискална рамка за насърчаване 
на системите за допълнително обществено 
пенсионно осигуряване.

  Гарантиране на устойчиво финансиране в 
достатъчен размер за социалното осигуряване, 
чрез финансиране на системите за социална 
закрила чрез данъчно облагане върху всички 
източници на доходи, а не само на трудовите и 
не под натиска на или вследствие от финансов 
спад, икономическа криза или застаряване на 
населението.

  Ратифициране на Европейската социална харта 
и всичките й разпоредби, както и на механизма 
за предявяване на колективни искове.
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  Гарантиране на участието на хора, живеещи 
в бедност, както и на неправителствените 
организации, защитаващи техните интереси, 
посредством социален анализ, разработване на 
социалната политика, както и наблюдение и 
оценка на предприетите политически мерки.

  Засилване на ангажираността за постигане на 
целта за намаляване на бедността, залегнала 
в стратегията „Европа 2020”, и свързана с с 
програмата до 2030 г., т.е. изпълнение на Целите 
на устойчиво развитие.

  Осигуряване на взаимно допълване между 
структурните фондове, Европейския социален 
фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица.

  Подпомагане на държавите членки за 
реформиране на системите им за социална 
закрила в контекста на горните препоръки.

  Използване на клаузата за гъвкавост от Пакта 
за стабилност и растеж, за да могат държавите 
членки на ЕС да изключат социалните инвестици 
при изчисляването на националните бюджетни 
разходи, поне до 2020 г., и по-специално - 
инвестициите за децата - образованието и 
грижите в ранна детска възраст, формалното 
образование и семейните надбавки.

  Създаване на единен подход за проверка на 
имущественото състояние (многоизмерен набор 
от индикатори за благосъстояние и бедност) на 
ниво ЕС.

  Насърчаване на изследователската дейност 
в съответните области по програмите „FP 7 
-Хоризонт 2020“, с цел осигуряване на базирани 
на факти насоки за реформиране на системите 
за социална защита в посока повишаване на 
социалната справедливост.

4.
ПРЕПОРЪКИ КЪМ 

НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ

  Осигуряване участието на хора, живеещи 
в бедност, както и на неправителствените 
организации, защитаващи техните интереси, 
посредством социален анализ, разработване на 
социалната политика, както и наблюдение и 
оценка на предприетите политически мерки.

  Защита на основните социални права, чрез 
интегрирането им като права на човека в 
националните конституции; Европейската 
социална харта и Международният пакт на ООН 
за икономическите, социалните и културните 
права да станат обвързващи и законово 
приложими.

  Създаване на национална стратегия за заетост 
и борба с бедността, като се вземат предвид 
Целите за устойчиво развитие - а това включва 
и национални цели за заетост и намаляване на 
бедността, както и мерки за постигането им, и 
бюджет за тяхното изпълнение.

  Включване на равенството между мъжете 
и жените като приоритет с междуотраслов 
характер в националната стратегия.

  Разработване на допълнителни целенасочени 
мерки за конкретни целеви групи, като например 
мерки за интеграция на мигрантите и бежанците.

  Увеличаване на капацитета на автоматичните 
стабилизатори.

  Изчисляване референтните бюджети по обща 
методология, в допълнение към равнището на 
риска от изпадане в бедност, с цел да се установи 
степента на адекватност на заместващите доходи 
и социални помощи.

5.
ПРЕПОРЪКИ КЪМ 

ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС
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Социалният модел на „Каритас“ осигурява рамка за инте-
гриран подход за постигане и повишаване благосъстояние-
то на хората и обществото, в което живеят. Семейните по-
литики, политиките на пазара на труда и тези за социална 
закрила са взаимозависими и всяка от тях може да подсили 
положителните резултати от другите. За това е необходима 
такава визия за обществото, която излиза извън рамките на 
краткосрочните политически и бюджетни проблеми.

Наистина, спестяването на пари в една обществена област 
може веднага да допринесе за по-добро балансиране на бю-
джета, за тази или следващата година, но може и да дове-
де до огромна допълнителна тежест за държавния бюджет 
след 10 или 15 години. Cоциалните разходи трябва да бъ-
дат признати за социална инвестиция и към тях трябва да 
се подхожда като към такава. По-големият обхват на по-
критието им или увеличаването на минималния доход до 
адекватно ниво, ще увеличи държавния бюджет тази годи-
на, но възвращаемостта на инвестицията за период от 10, 15 
или 20 години ще бъде много по-голяма. Подобни инвести-
ции не само ще допринесат за намаляване на неравенството, 
бедността и социалното изключване, но също така ще спо-
могнат за една по-добре работеща икономика, с по-малко 

социално напрежение и намалени разходи. Това ще позволи 
на властите да запазят баланса в държавния бюджет и съще-
временно ще допринесе за постигане на Целите на устойчи-
вото развитие и зачитане на международните правни и со-
циални задължения на страната, залегнали в Европейската 
социална харта, Хартата на основните права и други между-
народни конвенции.

Една страна, едно общество, не може да си позволи да под-
държа каквито и да било форми на неравенство. Социалната 
и икономическата цена е прекалено висока и пренася те-
жестта върху бъдещите поколения. Намаляването на 
бедността и неравенството изисква дългосрочна визия. 
Политиците с капацитет за разработване на такава визия и 
за действия в тази насока са истински лидери. Те защитават 
и насърчават общото благо, както и политическите насо-
ки, които спомагат за сплотяването и устойчивостта на об-
ществото. Надяваме се, че тази публикация ще ги вдъхнови 
и ще насърчи усилията им да станат строители на солидар-
ността и социалното сближаване. По този начин държавите 
ще отбележат значителен напредък в насърчаването на ця-
лостното човешко развитие.

Заключение

Фотография: "Каритас Австрия"
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Приложение I
Преглед на препоръките на „Каритас“

Тази аналитична таблица е попълнена от „Каритас Европа“, за да се подчертае съществуващата уредба в Европейското зако-
нодателство на темите от тази публикация, като същевременно се сравни със защитата, която е потенциално достъпна при 
ефективно изпълнение на глобалните Цели за устойчиво развитие. От особена важност е да се отбележи липсата на предпаз-
ни мерки или правна уредба, което показва, че има още много да се направи, за да се постигне визията на „Каритас Европа“ за 
Европейски социален модел.

„КАРИТАС ЕВРОПА“ 
ПРЕПОРЪЧВА

Европейска социална 
харта

Харта на основните 
права на Европейския 

съюз

Цели за устойчиво 
развитие

СТЪЛБ I

Подпомагане на семействата и 
улесняване равновесието между 
професионалния и личния живот

Член 8; Член 16 Член 9; Член 33 −

Признаване на работата, свързана 
с грижи за семейството Член 27 Член 33 Цел 5

Данъчно облагане, подходящо за 
семейства − Член 33 −

Оценки на въздействието върху 
семействата Член 16 Член 33 −

СТЪЛБ II

Защита на правата на работниците Член 1; Член 2 Член 15; 27; 28; 33 Цел 1; Цел 8

Установяване на минимална 
работна заплата Член 4; Член 30 Член 31 Цел 8; Цел 10 – подцел 

4

Гарантиране равнопоставеност на 
заплащането Член 20; Член 27 Член 23 Цел 8

Подобряване сигурността на 
работното място Член 27 Член 15; Член 30 Цел 8

Улесняване на прехода към пазара 
на труда Член 1, Член 30 Член 14; Член 32 −

Предоставяне на консултантски 
услуги по заетостта Член 1 Член 15 −

Признаване придобити в чужбина 
квалификации − Член 15 – 3 −
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„КАРИТАС ЕВРОПА“ 
ПРЕПОРЪЧВА

Европейска социална 
харта

Харта на основните 
права на Европейския 

съюз

Цели за устойчиво 
развитие

Прилагане на стратегии за 
реинтеграция

Член 9, Член 10, Член 
13 Член 14; Член 29 Цел 4

Адаптиране на работата към 
нуждите на по-възрастните 
работници

 − Член 29 −

Насърчаване на заетостта в 
организациите с нестопанска цел − − Цел 8

Прекратяване на 
дискриминационните практики Член 27 Член 23 Цел 5

СТЪЛБ III

Гарантиране покритието на  
социалното обезпечаване Член 12; Член 23 Член 34 Цел 1 – подцел 3

Гарантиране на достъп до 
социални услуги Член 14 Член 34 −

Информиране за социалните права 
и обезпечения Член 14 Член 34 Цел 1 – подцел 3

Осигуряване достъп до правна 
помощ Член 16; Член 17 Член 34 −

Инвестиране в образованието и 
грижите в ранна детска възраст Член 17 Член 36 Цел 4 – подцел 2

Осигуряване на домашни грижи Член 13; Член 23 Член 36 −

Осигуряване на достъп до 
социални жилища Член 31 Член 34 −

Гарантиране на здравеопазване Член 11 Член 35 Цел 3 - подцел 8

Гарантиране на обезщетения за 
безработица Член 12 Член 34 – 1 Цел 1

Гарантиране на минимален доход Член 12 Член 34 – 3 Цел 1

Гарантиране на достойни пенсии Член 23 Член 34 – 1 Цел 1

Гарантиране на устойчиво 
финансиране за социална закрила − − −
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Приложение II
Визията за Европа на „Каритас Европа“ 1  

B   Европа хората живеят в среда, основана на принципите на мира, свободата и 
солидарността, където човешките и социални права се зачитат и всеки човек, 

семейство и общност имат право да се развиват.

Европа поддържа общност на ценности, където - с дълбоко уважение към раз-
личията - хората живеят заедно и общуват в дух на взаимопомощ2, изграждай-
ки Европа като общ дом, който се основава на светостта на човешката личност, и 
който се грижи за, защитава и предпазва всеки мъж и всяка жена3. В Европа со-
циалната сплотеност е напълно възприета и приложена на практика - между севе-
ра и юга, изтока и запада.

Гласът на бедните и на организациите, защитаващи интересите им, се чува по-яс-
но, допринасяйки за едно по-приобщаващо общество. Едно силно гражданско об-
щество участва пълноправно във властта и икономиката чрез установените про-
цедури. Църквата в Европа, а също и „Каритас“, в духа на обновения християнски 
икуменизъм и в диалог с останалите религии, съпътства обществото, служи му и 
го дарява с любов, свързвайки всички добронамерени хора. Една по-хуманна ико-
номика ограничава неравенствата, предотвратява експлоатацията и предлага рабо-
та за всички. Интеграцията на имигрантите се основава на диалог и споделени пра-
ва и отговорности. Държавата гарантира социална закрила за всички, предимно за 
най-слабите в обществото.

Европа е общество, отворено към света и в постоянен диалог с други части на зем-
ното кълбо. Европа се грижи за общия световен дом и поделя отговорността за 
него, тя е подготвена и отзивчива в случаите на хуманитарни кризи и допринася за 
устойчивото развитие на хората и общностите и в други части на света в сътруд-
ничество с местните органи.

1   Стратегическа рамка на „Каритас Европа“ - 2020.
2   Обръщение на Папа Франциск към Съвета на Европа, 25.11.2014.
3   Обръщение на Папа Франциск към Европейския парламент 25.11.2014



Социалната справедливост и равенство в Европа са възможни  | 41 |  Картата на „Каритас“

„Каритас Европа“, 2010, Бедността сред нас, Аналитичен и емпиричен доклад за 
основните причини за бедността в Европа и какво прави „Каритас“ по въпроса, 
http://www.caritas.eu/sites/default/files/zeropovertya-ben.pdf 

Робер Урбе (ред.), 2013, Бъдещето на държавата на благоденствието, срав-
нително изследване в държавите от ЕС, http://www.caritas.eu/sites/default/files/
publication_caritas_europa_-_future_welfare_state_0.pdf

„Каритас Европа“, доклад за мониторинг на кризи, 2015, Бедността и не-
равенството се разрастват, http://www.caritas.eu/sites/default/files/
caritascrisisreport_2015_en_final.pdf 

„Каритас Европа“, 2016, Край на бедността в Европа: нашите решения, за да се 
случи това,  http://caritascares.eu/pdf/Caritas-Cares-2016.pdf 

ОИСР, май 2016, Могат ли инвестициите в социалната закрила да допринесат 
за субективното благосъстояние? Международен анализ. 

ЕИСК, 2015, Бернд Шлуетер (докладващ), Становище относно принципи на 
ефективните и надеждни системи за социално подпомагане, http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.34485 

Европейски индекс за социален напредък, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
information/maps/social_progress 

Джонатан Д. Остри, Андрю Бърг, Хараламбос Г. Цангаридес, 2014, докладна за-
писка от обсъждане на служители на МВФ, Преразпределение, неравенство и 
растеж

Фиоренца Липарини, Сева Филипс, Филипо Адари, Инди Йоар, април 2015, КАК 
СЕ ПОСТИГАТ РЕАЛНИ ЕФЕКТИ: Насърчаване на инвестициите в соци-
алната инфраструктура и обществената полза за стимулиране на евро-
пейската икономика, http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2015/10/
MakingImpactReal.pdf 

Оливие Де Шутер (коорд.), 2010, Европейската социална харта: Социална кон-
ституция на Европа.

Денис Боге, Хю Фрейзър, Ерик Марлие, Себастиано Сабато и Барт Ванерке, ап-
рил 2015, Социалните инвестиции в Европа - Едно проучване на националните 
политики.

A. Бонила Гарсия и Дж.В. Груат, МОТ, 2003, Социалната закрила – инвестиции 
през целия жизнен цикъл за социална справедливост, намаляване на бедността 
и устойчиво развитие.

Джоан Муискънс, Център за пълна заетост и справедливост, 2015, Приобщаващият 
пазар на труда: важна роля за гарантирането на работа.

Приложение III
Списък с препратки

http://www.caritas.eu/sites/default/files/zeropovertya-ben.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/publication_caritas_europa_-_future_welfare_state_0.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/publication_caritas_europa_-_future_welfare_state_0.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_2015_en_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_2015_en_final.pdf
http://caritascares.eu/pdf/Caritas-Cares-2016.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.34485
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.34485
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2015/10/MakingImpactReal.pdf
http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2015/10/MakingImpactReal.pdf




Design by karodesign and daysign - www.karodesign.be / www.daysign.be

„Несправедливостта не 
е непобедима.”

Папа Франциск, Laudato Si’ 74 (2015)

http://www.karodesign.be
http://www.daysign.be


Rue de la Charité 43
1210  Brussels - Belgium

Tel. +32 (0)2 280 02 80

info@caritas.eu
www.caritas.eu

caritascares.eu

mailto:info%40caritas.eu?subject=
mailto:www.caritas.eu?subject=
http://caritascares.eu



