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1. Що е социално включване  
 

Социалното включване е една нова парадигма, родена от неуспеха 
на политиките за социалната интеграция – състояние, при което 
различните може и да присъстват тук-там в обществото, но реално и 
като цяло не участват в живота на общностите наравно с всички 
останали граждани. В този смисъл институционалната грижа „за 
интеграция”, предоставяна от социалния дом или дневния център, която 
включва посещение на кварталната детска градина, местното кафене, 
театър или кино, излет в планината или зелено училище за деца с 
увреждания, не е изява на социалното включване. Това е така, защото 
участието на хората в случая се осъществява в рамките на тяхната 
обособена общност (деца или възрастни с увреждания), а простите, 
обичайните неща се превръщат в празник, в събитие, решено от други 
хора (ръководството на социалния дом или дневния център, на 
семейството, на благодетели). Реалната политика на социалното 
включване предполага децата и възрастните с увреждания да решават 
сами кога, какво и с кого искат да правят, т.е. да имат „властта” и 
възможността да управляват живота си сами, а не някой друг да прави 
това вместо тях (ръководството на социалния дом или дневния център, 
семейството, благодетели). 
 

Иначе казано, социалното включване е начин на живот, осъзната и 
прецизно прилагана държавна политика на ясно противодействие на 
социалното изключване, насочена към всички нуждаещи се от нея. За 
България това най-вече са хората с увреждания и етническите 
малцинства, в частност – ромите.  
Основните причини за необходимостта от тази политика са наличните 
множество предразсъдъци – само си спомнете за стереотипи, широко 
битуващи в обществото като „Циганите миришат, крадат, мързеливи 
са...” и/или „Инвалидите се нуждаят от нашата помощ и закрила и 
затова е най-добре да им се осигурят специализирани учебни 
заведения”.  
 

Така след дълги години на проповядване на „социална интеграция” 
и незначителен напредък в нейното осъществяване терминът се 
замества със „социално включване”, а политическите мерки добиват по-
строги измерения, за да накарат онези, които вземат решения в 
обществото, да насочат вниманието си към условията в средата и 
индивидуалните потребности на всеки човек.  
Важно е да се отбележи, че политическата логика на социалното 
включване извежда на преден план условията за участие, които 
подкрепят личната воля на индивида да участва или не, които 
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овластяват хората да вземат самостоятелни и независими решения чрез 
познание, увереност в собствените си възможности и достъпност на 
средата. 
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2. Защо е нужна кампания за социално включване на  
хора с увреждания и роми 

 

След близо осемнадесет години политически и икономически 
реформи, социалната цена на прехода в България е една от най-
високите в Централна и Източна Европа. Положителните страни в 
периода на прехода са свързани с ползи за хората по отношение на 
човешките права и гражданските свободи. Печелившите от прехода и 
глобализацията са не малко българи, сред които младите, добре 
образованите, облагодетелстваните от реституцията на собствеността и 
тези, които работят в частния сектор. 

Въпреки тези позитивни постижения на прехода, качеството на 
живот на много хора се влошава, като намира израз в увеличена 
бедност, ограничени доходи, нарастваща безработица, задълбочаващо 
се неравенство и несигурност, драстично увеличение на престъпността 
поради отслабен законов контрол и значителен дял на сивата икономика 
в страната.  

Губещите от промените през последните години могат да се 
определят в няколко групи, на които социалните последствия от 
реформите са се отразили много остро. На първо място сред тези 
уязвими групи са представителите на етническите малцинства, особено 
ромите, причина за което е променящата се икономическа ситуация. 
Пенсионерите в по-голямата си част са също група, която няма 
възможност да се възползва от предимствата на пазарната икономика и 
попада сред рисковите групи. Слабо образованите и хората без 
квалификация също остават извън борда на печелившите. Със сигурност 
тук влизат и хората с увреждания, тъй като обществената динамика по-
никакъв начин не успява в годините на прехода да намери адекватно 
решение на техните проблеми.  Така че ако обобщим основните 
социални последици от липсата на социално включване, следва да 
отбележим увеличаващо се неравенство и бедност в България. В 
продължение на четири десетилетия бедността и безработицата са 
непознати явления за българина. Реформите в икономическата област 
обаче изваждат на преден план силно социално разслоение, което е 
съпътствано от тежка социална изолация за най-бедните хора. В този 
смисъл основните аргументи на кампанията за социално включване са 
свързани с преодоляването на трайни и неверни нагласи по отношение 
на ромите и хората с увреждания, като: 

 
а) Ромите са мързеливи и просто е безсмислено за тях да се хвърлят 
пари – „който не работи, просто не трябва да яде”. 
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б) Хората с увреждания се нуждаят от специализирани заведения, тъй 
като общата среда не им дава възможност да оцеляват нормално. 
 

Така че кампанията за социално включване на хора с увреждания и 
роми има за основна цел промяната на негативните нагласи сред 
мнозинството от  българите, както и да накара политиците на местно и 
на национално ниво да чуят гласовете на отхвърлените и да 
предприемат незабавни адекватни действия.  
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3. Държавната политика за социално включване 
 

Мерките от дейността за социално включване в България се 
разглеждат като неразделна част от общата държавна политика, нещо 
повече, в контекста на членството на страната в Европейския съюз 
многостранният характер на социалното включване налага 
възприемането на нов стратегически подход, обединяващ многобройни 
ресурси и разнообразни средства.  

Интегрирането на различните политики, имащи отношение към 
въпросите на социалното включване и обвързването на социалната 
политика с останалите държавни политики, позволява по-добро 
отчитане на всеобхватността на проблемите при планиране на 
приоритетите, мерките, необходимите ресурси, разпределението на 
отговорностите и др. Обединяването на средствата от различни 
политически сфери за постигане на общите цели води и до подобряване 
на мониторинга и оценката на провежданите политики, което е в 
основата на планирането и подобряването на дейностите в областта на 
социалната закрила, борбата с бедността и социалното изключване.  
 

В последните няколко години България работи по-целенасочено по 
проблемите на социалното включване чрез прилагането на 
стратегически подход в цялостната си социална политика. Това цели 
прехода от пасивна към активна социална закрила с цел създаване на 
човешки, физически и социален капитал, включително и активно 
включване на уязвимите групи за повишаване на собственото им 
социално благосъстояние. Важно е да се отбележи, че този подход се 
фокусира не върху последствията, а върху причините, пораждащи 
негативните тенденции в обществото, най-вече върху бедността, 
изолацията и социалното изключване.  
 

Нормативната уредба в областта на социалното включване е много 
разнообразна. Сред водещите нормативни документи са Законът за 
социално подпомагане, Законът за интеграция на хората с увреждания, 
Законът за закрила на детето, Законът за семейни помощи за деца, 
Законът за защита срещу дискриминацията, както и правилниците, 
приети за тяхното ефективно прилагане.  
 

Наред с нормативната уредба, социалната закрила и социалното 
включване са области, които са обект и на редица стратегически 
документи и планове за действие, в т.ч. Националната програма за 
реформи, Стратегията по заетостта на Република България 2004–2010 г., 
Националната стратегия за продължаващото професионално обучение 
за периода 2005–2010 г., Националният доклад по стратегиите за 
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социална закрила и социално включване на Република България за 
периода 2006–2008 г., Националната програма за развитие на 
училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, 
Националната стратегия за въвеждане на информационните и 
комуникационни технологии, Националната стратегия за научни 
изследвания, Рамковата програма за равноправно интегриране на 
ромите в българското общество, Стратегията за образователна 
интеграция на учениците и децата от етническите малцинства, 
Здравната стратегия за лица в неравностойно социално положение, 
принадлежащи към етнически малцинства, Националният план за 
действие по Десетилетието на ромското включване, Националната 
програма за подобряване на жилищните условия на ромите в 
съответствие с Националната жилищна стратегия, Националната 
стратегия за равните възможности за хората с увреждания и др. 
 

Стабилността, икономическият растеж и целенасочената система за 
социална защита са сред основните фактори, които спомагат за по-
доброто осъществяване на политиката за социално включване. Но все 
още реалните достижения са слабо осезаеми. Това се дължи, от една 
страна, на нарушената връзка с пазара на труда –  безработица, 
временна заетост, ниски трудови доходи, недостатъчна квалификация, 
от друга – на обективни фактори като възраст, наличие на трайни 
увреждания, но и също така на традиционна инертност, липса на гъвкав 
подход и прекалена бюрократизация.  
 

Един от основните проблеми, пред които са изправени уязвимите 
групи в българското общество, е ограниченият им достъп до пазара на 
труда и до ресурсите на обществото. 
 
� В този смисъл сред основните задачи на Министерството на труда и 

социалната политика (МТСП), като институция за социалната закрила 
и социално включване, са и целите, залегнали в Националния доклад 
по стратегиите за социална закрила и социално включване:  

 
� Равноправно участие на пазара на труда на групите в риск от 

изпадане в бедност и социално изключване 
� Осигуряване на равен достъп до услуги с цел превенция на 

социалното изключване и преодоляване на неговите последици 
� Социално включване на най-уязвимите етнически малцинства 
 

Тези цели са отбелязани като приоритетни за периода до 2009 
година. Сред водещите принципи при изпълнението на политиките на 
МТСП е осигуряването  на равни възможности за всички. За постигането 
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на това, без да се нарушава принципът за равенство, се предвиждат 
специфични права и мерки, които подобряват и изравняват шансовете 
на различни групи за пълноценно участие в живота на обществото и за 
ползването на неговите ресурси и блага. Тук най-вече става дума за 
хората с увреждания, децата и уязвимите етнически малцинства.  
 

Мерките, насочени към социалната закрила и социалното включване, 
са също интегрирани и се реализират чрез цитираните по-горе 
специфични стратегии и програми във всички области на социалната 
политика. Всяка от тях има своя принос за постигане на целите за по-
добра социална закрила на гражданите и социално включване на 
уязвимите групи в обществото.  
 

За постигането на политическата цел за равноправното участие на  
пазара на труда и в съответствие с целите на обновената Лисабонска 
стратегия са въведени редица мерки за увеличаване на заетостта, в това 
число: 

 
� Осигуряване на професионална квалификация и ограмотяване, 

програми за заетост за определени категории в неравностойно 
положение, включително за хората с увреждания и ромите  

� Субсидирана заетост  
� Насърчаване на работодателите да наемат лица от уязвимите групи 

на пазара на труда  
� Оптимизиране на координацията между системата за социално 

подпомагане и активните мерки на пазара на труда 
 

По отношение на достъпа до образование в рисковите групи попадат 
не само децата от малцинствените групи, но и децата със специални 
образователни потребности. По данни на Националния статистически 
институт (НСИ) за 2006 година това са около 12 000 деца, които учат в 
над 120 специални училища. Броят на децата със специални 
образователни потребности е висок. В повечето случаи те са 
институционализирани и остават изолирани от естествената домашна 
среда. Нормативното осигуряване на интегрирано обучение на деца със 
специални образователни потребности и на деца от ромски произход не 
е достатъчно за реалното осъществяване на процесите. Не е създадена 
подкрепяща среда за гарантиране на равен достъп до образование и 
качествено образование на децата със специални образователни 
потребности.  
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3.1. Хора с увреждания 
 

Повишаването на заетостта и участието в активните мерки на 
пазара на труда се отразява положително върху намаляването на 
зависимостта на определени рискови групи от получаването на социални 
помощи. За тази цел са увеличени средствата за подкрепа на една от 
най-уязвимите групи в българското общество – хората с увреждания.  
 

Подобряването на качеството на живот на хората с увреждания в 
България е организирано в няколко направления: равни права на хората 
с увреждания, равен достъп до информация, социални услуги, 
образование, здравеопазване и т. н., право на избор при разрешаването 
на типични проблеми (произтичащи от увреждането), борба с 
дискриминацията и преодоляване на бедността. За целта се провежда 
съгласувана процедура на всички нормативни актове по отношение на 
хората с увреждания, като се преразглеждат отношенията между 
заинтересованите страни и се подобряват пътищата за партньорство и 
взаимодействие.  
 

Създаването на Националната стратегия за равни възможности за 
хората с увреждания е в изпълнение на основните приоритети, 
заложени в Управленската програма на правителството за периода 
2001–2009 година. Целта на Стратегията е да документира волята и 
готовността на българското общество в лицето на правителството и на 
организираните общности на хората с увреждания да положат 
систематизирани усилия за повишаване качеството на живот на хората с 
увреждания в страната. 
 

Стратегията очертава рамката на законодателните промени, които 
следва да бъдат предприети с цел хармонизиране на българското 
законодателство в областта на равните възможности на хората с 
увреждания с това на страните членки на Европейския съюз. 
Националната стратегия за равните възможности за хората с 
увреждания предлага радикална промяна във философията на 
социалната защита и нов подход в политиката, насочена към 
подобряване качеството на живота и социалното включване на хората с 
увреждания. Особено внимание се отделя на промяната на модела на 
грижи за деца с увреждания в посока образование, личностно развитие 
и социална адаптация в семейна или близка до семейната среда, а не в 
специализирани институции. Стратегията предвижда механизми за 
мониторинг и контрол при спазването на правата на хората с 
увреждания. За нейното приложение са разработени План за действие 
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за равните възможности за хората с увреждания и План за заетост на 
хората с увреждания.  
 

Стратегията е част от Националната програма “България за 
всички”. Програмата съдържа конкретни мерки по усъвършенстване на 
нормативната база, подобряване на социалното включване на хората с 
увреждания; повишаване на качеството на грижите, национални прояви 
в областта на културата, образованието, спорта, осигуряване и 
разширяване на достъпна среда и други. Същността на програмата е да 
бъдат създадени условия за преодоляване на дискриминацията и да се 
стимулира пълноценното социално включване. В резултат на програмата 
е изготвен проект на Закон за интеграция на хората с увреждания и са 
предприети различни дейности за подобряване на системата за 
подпомагане на хората с увреждания и техните семейства. Замислени са 
и разнообразни обществени инициативи за промяна на нагласите в 
обществото към тези хора. 
 

В съответствие с международните стандарти и традиции Стратегията 
има за цел налагането на следните принципи: 

 
� Хората с увреждания да имат възможност да участват пълноценно и 

активно в обществения живот. 
� Зачитането на правата и висшите интереси на децата с увреждания 

да бъде първостепенно съображение във всички действия. 
� Хората с увреждания да бъдат подкрепяни в стремежа си да водят 

независим живот според собствените им разбирания и желания. 
� Получавайки равни права, хората с увреждания да носят и равни 

отговорности. 
 
 
3.1.1. Стратегически цели 
 
� Създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност на хората с 

увреждания, ефективно упражняване на правото им на независим 
живот и социално включване. 

� Създаване на гаранции  и условия  за социална интеграция на 
децата с увреждания, ефективно упражняване на правата им и 
подкрепа на техните семейства.  
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3.1.2. Оперативни цели 
 
� Повишаване на степента на информираност на обществото за 

проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в 
обществените нагласи спрямо тях. 

� Създаване на необходимите правни и други условия за адаптиране 
на битовата, околната, институционалната и комуникационната 
среда към нуждите на хората с увреждания, повишаване на 
мобилността на хората с увреждания. 

� Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от 
настаняването им в специализирани институции към грижи в 
семейна среда. 

� Гарантиран достъп до качествено образование за хората с 
увреждания. 

� Разширяване на възможностите и стимулите за трудовата заетост 
на хората с увреждания. 

� Регламентиране на ясен механизъм за постоянно наблюдение и 
контрол за спазването на правата на хората с увреждания и 
недопускане на дискриминация, основана на увреждане. 

 
 
3.1.3. Основни мерки, насочени към работодателите  
 
� Насърчаване на работодателите да наемат и задържат на работа 

лица с увреждания в обикновена работна среда. 
� Въвеждане на стимули за работодателите за разкриване на работни 

места за хора с увреждания, в това число предлагане на 
преференции и данъчни облекчения (чрез създаване на 
функционална система) за работодатели на хора с увреждания. 

� Въвеждане на стимули за работодателите за приспособяване на 
работните условия – работна среда, работно време, оборудване и 
други, към нуждите на хората с увреждания. 

� Предлагане на дневни програми за участие в труда и развитие на 
уменията на хора с по-тежки увреждания, за които досега не са 
съществували възможности за трудова интеграция (хора с умствени 
увреждания). 

 
 
3.2. Уязвими етнически малцинства 
 

Представителите на уязвимите етнически малцинствени групи са 
на дъното на социалната йерархия. По-специално такава група са 
ромите, най-малкото поради факта, че те са абсолютно неадекватно 
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представени в политическия живот и в управлението на страната. От 
социално-икономическа гледна точка статусът на ромите като цяло е 
несравнимо по-нисък от средния за България. Ромското население е 
засегнато от драстично по-високо от средното за страната равнище на 
безработица, тежки жилищни условия, лош здравен статус и високо 
равнище на неграмотност. 
 

Една от основните причини за икономическите проблеми на 
ромската общност в настоящия момент е ниската квалификация, 
обусловена от своя страна от ниското образователно ниво и 
съществуващите все още дискриминационни нагласи на мнозинството от 
хората в България към ромите. В особено незавидно положение са 
младите хора до 30 години, които дори нямат трудови навици – повече 
от 80  % от тях никога не са работили. Голяма част от ромите са трайно 
безработни. Самоинициативността на ромските семейства е ниска и се 
затвърждава унаследената култура на зависимост, която затруднява 
реализацията на програмите за развитие. Нормативните документи в 
областта на образованието у нас не идентифицират учениците по 
етнически признак, но с приблизителна точност се предполага, че 
значителният процент от всички ученици, които отпадат от 
образователната система, са от ромски произход.  

 
 

3.2.1. Равенство на малцинствата  
 

Законовата уредба в България изключва всякаква дискриминация 
при назначаване на работа, заплащане и служебна кариера по признаци 
като етнос, религия, възраст и т.н (Кодекс на труда, Закон за защита 
срещу дискриминация). Според доклада на ПРООН „Ранно 
сигнализиране” обаче в България е налице междуетнически баланс и 
липса на крайни форми на нетолерантност, както също и липса на риск 
или страх от екстремистки и расистки действия.  
 

Етническите групи съставляват 15.6 % от населението на страната, 
като преобладават турската (8 %) и ромската етнически група (6 %). 
Проблемът обаче произтича както от неблагоприятните характеристики 
на тяхната работна сила, така и от концентрацията им в отделни 
населени места. При тях се натрупва значителна част от рисковете, 
водещи до дългосрочна безработица – неграмотност, ниска степен на 
образование, ниска или липса на квалификация. Именно тези общности 
съставляват значителна част от най-уязвимите групи на пазара на труда. 
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Премахването на дискриминацията на етническа основа (особено 
дискриминацията срещу ромите) е сред основните приоритети на 
българското правителство. Особеностите на междуетническите 
отношения и свързаните с тях социални проблеми налагат създаване на 
специализиран публичен орган. Такъв е предвиден в Закона за защита 
срещу дискриминацията, който предлага създаването на Комисия за 
защита от дискриминацията.  

 
 

3.2.2. Етнически особености на образователния обхват 
 

Образователните диспропорции имат изявена етническа 
характеристика и са следствие на различията в ниските образователни и 
обучителни равнища. По социологически данни обхватът в 
предучилищно обучение, например за българи, е 54 %, за турци – 38 % 
и за роми – 12 %.  
 

Обезпокоителен е делът на онези, които нямат дори начален етап 
на основната степен на образование – при българите той е близо до 
нулата, при турците – 5,6 %, а при ромите – 20,5 %. В мнозинството си 
тези хора са напълно неграмотни. Показателна е и картината на общата 
неграмотност, която макар и все още ниска, изглежда расте – от 0,2 % 
за пълнолетното българско население през 3 % за турското към  12 % за 
ромското за 1999 г., сега тя е съответно 0,3 % за българското, 3,5 % за 
турското и 12,7 % за ромското население. Това увеличение има и полов 
признак – характерно е най-вече за ромките мюсюлманки. Достъпът до 
средно образование е твърде ограничен и е възможен най-вече за 
живеещите в по-големи градове. Ромските училища са в обособени 
квартали и махали, независимо дали става дума за голям град или село, 
като напоследък силно нараства броят на закриваните училища тъкмо в 
селата с преобладаващо ромско население. 
 

Очевидно е необходима сериозна подготовка за започване на 
училище за преодоляване на кризисния момент в първи и втори клас, 
особено сред малцинствените етнически групи преди постъпване в 
първи клас, с оглед овладяването на български език, усвояване на 
социални навици, умения за общуване и др., които да поставят ромските 
деца на равни стартови позиции с другите деца. 
 

В областта на интегрирането на децата от етнически групи е 
приета Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства. Неин основен приоритет е пълноценната 
интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на  детските 
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градини и училищата в обособените ромски квартали и създаване на 
условия за равен достъп до качествено образование извън тях. Също 
така в редица училища е въведена длъжността „помощник учител”. 
 

Трябва да се отбележи, че независимо от всички мерки и програми, 
приети от правителството през последните години, България е все още в 
началото на развитието на процеса на възприемане на дългосрочен 
подход за разрешаване на проблемите на уязвимите етнически 
малцинствени групи.  
Осигуряването на равен достъп до услуги за уязвимите групи е 
решаваща политическа цел за тяхното ефективно социално включване и 
участие в живота на обществото. Макар и правото на достъп до 
различните услуги да е законово гарантирано, реализирането му за най-
уязвимите групи остава практически затруднено. Достъпът до услуги е 
свързан и с превенцията на изпадането в бедност и социално 
изключване. Ниското равнище на образование е един от основните 
фактори, определящи бедността и социалната изолация. В тази връзка 
въпросите, които следва да се адресират, са:  
 
� Осигуряване на достъп на уязвимите групи, включително и на 

уязвимите етнически малцинства и на децата с увреждания до 
образование в общообразователна среда, стимулиране и развиване на 
образователните възможности за групите в неравностойно 
положение. 

� Усъвършенстване на програмите за социално подпомагане с оглед по-
добра целенасоченост на средствата за социални помощи и прилагане 
на диференциран подход и насърчаване на трудовата заетост на 
подпомаганите лица. 

� Предлагане на правна, консултативна, психологическа, социална и 
друга подкрепа на уязвимите групи. 

� Реализиране на програми за интегрирано образование на децата със 
специални образователни потребности, в това число на разработване 
и въвеждане на иновативни програми и специализиран образователен 
софтуер за образование и обучение на лицата със специални 
образователни потребности, инициативи за прилагане на принципите 
на интеркултурното образование, толерантност и солидарност между 
участниците в образователния и обучителния процес от различните 
етнически групи и др. 
Наред с това се предприемат и мерки за подобряване на 

административното обслужване на лицата от уязвимите групи, 
включително и на достъпа до електронни услуги и такива за промяна на 
обществените нагласи и борба с дискриминацията, най-вече спрямо 
ромската общност.  
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Изхождайки от разбирането, че социалното включване е процес, 

който зависи както от институциите, отговорни за уязвимите членове на 
обществото, така и от самите тях и от гражданското общество, при 
разработването на нормативната уредба, регламентираща 
предоставянето на социални услуги, са създадени условия за широко 
участие на граждански структури в процеса на консултациите и на 
вземането на решения, както  и в прилагането на политиката. В 
процесите са привлечени неправителствени организации и сдружения, 
институции, социални партньори, доставчици на услуги и експерти в 
сферата. В резултат от това са налице някои успешни модели за 
взаимодействие между държавата и неправителствения сектор, което 
доказва тезата, че това е правилният начин за увеличаване на техния 
капацитет за въздействие. Добрите практики са все още крайно 
недостатъчни, реализират се основно в по-големите градове на страната 
и териториалното им разпределение е неравномерно, съобразно с 
общностните потребности. 
 

Равният достъп до основни услуги за уязвимите групи е решаващ за 
тяхното ефективно социално включване и за участието им в живота на 
обществото. Осигуряването на равен достъп до услуги несъмнено е едно 
от основните предизвикателства в борбата със социалното изключване в 
България, като неговият ефект и устойчивост се засилват, когато 
техният подход е индивидуален и крайната цел е интеграцията на 
пазара на труда. В тази връзка в България се изпълняват редица мерки, 
които макар че се нуждаят от концентрация на повече ресурси, могат да 
бъдат приети като успешни. Пример за това са мерките за развитие на 
социални услуги в общността за подкрепа на децата и техните 
семейства, както и за подкрепа на хората с увреждания, осигуряване на 
равен достъп до образование – интегриране на деца със специални 
образователни потребности в общообразователна среда и подпомагане 
на тяхното обучение и за намаляване на броя на отпадащите ученици от 
училище, адаптиране на средата към нуждите на хората с увреждания и 
осигуряването на достъпен транспорт, създаване на адаптирани и 
защитени работни места, квалификация и преквалификация, и други. 
Към всичко казано дотук, към задачите пред социалното включване на 
етническите малцинства следва да се прибавят и създаването на 
условия за намаляване на бедността сред тях, особено що се отнася до 
ромската общност, както и насърчаването на представителите на тази 
група за включването им в живота на обществото чрез програми за 
разрешаване на въпроси, свързани с образованието, преквалификацията 
и заетостта, здравеопазването и социалните услуги.  
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Вече неколкократно бе отбелязано, че една от рисковите групи в 
българското общество, за чието социално включване е необходимо 
мобилизирането на всички политики поради многостранния характер на 
проблемите, с които се сблъсква, е ромската общност. Много мерки са 
предприети за социалното включване на ромите. В Националния план за 
действие по Десетилетието на ромското включване са предвидени 
дейности в изпълнение на 4-те основни приоритета на Десетилетието: 
образование, здравеопазване, заетост, подобряване на жилищните 
условия. Като специфични за България са включени и приоритетите 
култура и защита от дискриминация, и осигуряване на равни условия.  
 

Някои от конкретните мерки в изпълнение са подобряване на 
пригодността за заетост и трудова интеграция на етническите 
малцинства, провеждане на семинари, обучения по ограмотяване и 
квалификация на представители от ромската общност, повишаване на 
информираността на формални и неформални ромски лидери и на 
ромската общност в областта на мерки и програми за равен достъп до 
пазара на труда и социално осигуряване, образование, здравеопазване, 
провеждане на семинари в населени места с компактно ромско 
население за насърчаване на социалната роля на ромската жена и 
отговорното родителство и намаляване на рано отпадащите деца от 
образователната система, както и за връщането и задържането им в 
училище; създаване на трудови борси за роми, обучение на социални 
работници и педагози за работа в мултиетническа среда, оптимизиране 
на училищната мрежа; десегрегация на  детските градини и училищата в 
обособените ромски квартали, разработване на едногодишни планове за 
образователна интеграция на децата от етническите малцинства, 
интегриране на ученици, живеещи в обособените ромски квартали, в 
общообразователни училища извън тези квартали, назначаване на 
помощници на учителя, подпомагащи образователната интеграция на 
ромските деца в общообразователните училища, обучение на учители за 
работа в мултиетническа среда; въвеждане изучаването на “Фолклор на 
етносите – ромски фолклор”, подготовка и назначаване на здравни 
медиатори, които посредничат между населението и медицинските 
заведения, провеждане на кампании за здравно образоване, 
разработване на учебни програми за медицински университети и 
медицински колежи за работа в мултикултурна среда, провеждане на 
семинари за обучение на ромското население за разделно събиране на 
отпадъци, организиране на състезания и спортни прояви и създаване на 
условия за ромските деца за занимания с физически упражнения и 
спорт, осигуряване на подкрепа за честване на традиционни  празници, 
фестивали и други изяви, свързани с културата на различни етноси в 
България.  
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За по-ефективното изпълнение на тези мерки следва да се:  
 

� увеличи капацитетът и уменията на представители на ромския етнос 
за пълноценното им включване във всички сфери на политическия и 
обществения живот, както и в публичните институции (държавна и 
местна администрация); 

� извърши картографирането на проблемите на ромската интеграция и 
разработване на база-данни; 

� подобрят мерките за повишаване на чувствителността на обществото 
и преодоляването на създадените предубеждения и стереотипи 
спрямо някои от етническите малцинства и най-вече по отношение на 
ромите. 

 

За политиката на социално включване на ромите в България 
основният източник на финансиране е държавният бюджет. Средствата, 
предоставяни от бюджетите на общините, също имат значение за 
провеждането на тези политики. Друг национален източник на 
финансиране е Социално-инвестиционният фонд. Допълнителни 
източници на финансиране са и различни програми и проекти на 
международни организации (ПРООН, УНИЦЕФ, МОТ и други) и най-вече 
предприсъединителните инструменти на ЕС.  
 

С Решение на Министерския съвет № 574 от 31.07.2006 г. са одобрени 
и допълнителни средства за финансиране на политиката по социалното 
включване чрез одобрение на проект за социално включване на 
стойност от 40 млн. евро, който ще се финансира чрез държавен заем от 
Международната банка за възстановяване и развитие. Най-големият 
допълнителен източник за финансиране на тези политики ще бъдат 
Структурните фондове на ЕС и по-специално Европейският социален 
фонд. Основните институции, отговорни за изпълнението на мерките за 
осигуряване на равен достъп до услуги, са Министерството на труда и 
социалната политика чрез изпълнителните агенции – Агенция по 
заетостта, Агенция за социално подпомагане и Агенция за хората с 
увреждания, както и Министерството на образованието и науката. 

 
 

3.3. Бъдещо развитие на политиката по социалното включване  
 

Постигнатият прогрес в преодоляването на предизвикателствата 
пред политиката по социално включване в България ясно показва 
необходимостта от мобилизиране на всички политики и заинтересовани 



 20 

страни за нейното реализиране. С оглед постигането на дълготраен и 
устойчив ефект в преодоляването на социалното изключване е 
необходимо укрепване на връзката най-вече между активната политика 
на пазара на труда, политиката за повишаване на жизнения стандарт и 
доходите на населението, включително и политиката по социално 
подпомагане. Трайното интегриране на пазара на труда на уязвимите 
групи ще допринесе не само за намаляване на тежестта върху системата 
за социално подпомагане, но и ще позволи формирането на качествено 
нова култура. От друга страна, пренасочването на ресурсите от 
пасивната защита към развитие на социалните услуги ще създаде 
качествено нови условия за интегриране на уязвимите групи във всички 
сфери на обществения живот. По този начин системата за социална 
закрила и социално включване в максимална степен ще допринесе за 
постигане на целите на Лисабонската стратегия за икономически растеж 
и повече и по-добри работни места.  
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4. За кого е предназначено това ръководство 
 
Кампанията за социално включване на роми и хора с увреждания в 
България трябва да промени предразсъдъците и негативните нагласи на 
мнозинството българи към тези основни социално изключени групи, да 
накара политиците да чуят гласа им и да предприемат спешни и 
адекватни действия. В този смисъл настоящият наръчник е начало, 
въведение към проблемите, пред които би се изправил всеки, опитващ 
се да започне и реализира обществена кампания за социално 
включване. Наръчникът разглежда проблемите на социалната изолация 
на ромите и на хората с увреждания интегрирано, защото по този начин 
се опитва да наложи прилагането на комплексен подход за решаването 
им. Без да са реално разделяни, в наръчника са обособени две части. В 
първата част са представени основните концепции и политики на 
социалното включване на ромите и хората с увреждания, докато втората 
част засяга методологическата рамка на обществената кампания за 
социално включване, нейното  планиране и осъществяване. Специално 
внимание е отделено на резултатите – планирани и постигнати, както и 
на техния анализ със съответните изводи и препоръки.  Основните 
ползватели на този наръчник са местни и регионални власти, които 
трябва да осъществяват политиката на социалното включване, 
неправителствените организации, медиите, социални работници и хора, 
които искрено се стремят да привлекат внимание към проблемите на 
социално изключените хора в България – роми или лица с увреждания.  
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5. Цели на кампанията за социално включване 
 

Определянето на цели на кампанията е от съществено значение в 
етапа на планиране и от него зависи по-нататъшната работа по 
разработване на посланието и избор на комуникационни канали за 
неговото разпространение.  
Темата за социалното включване на ромите и хората с увреждания е 
особено чувствителна и предполага поставянето на цели, които 
надхвърлят преодоляването на чисто информационния дефицит в тази 
област. Анализът на целевите групи показва, че по-доброто познаване 
на съществуващите нормативни документи, политики и практики на 
национално и европейско равнище не води задължително и автоматично 
до повишена мобилизация и бързо социално включване на засегнатите 
групи. За тази цел е необходимо обществените кампании за социално 
включване да си поставят и по-широки цели, свързани със 
стимулирането на участието на самите групи, изпаднали в изолация, и 
подобряването на общата среда за формулиране и прилагане на 
обществени политики за борба със социалното изключване. За да се 
постигне максималната мобилизация на всички заинтересовани страни, 
кампанията на организациите Център за развитие на медиите, Център за 
независим живот и фондация „Здравето на ромите” предприе 
тристепенен подход – активна кампания на регионално равнище, 
провеждане на форуми в десет големи града на страната (предшествана 
от специализирано обучение за представители на уязвимите групи, 
местните власти и медиите) и плавен преход към национални послания и 
решения, осъществен чрез организирането и провеждането на 
национална конференция. Този подход се основава на разбирането, че 
всяко усилие за повишаване на информираността за политиките на ЕС за 
социално включване трябва да се основава на конкретните нужди и 
специфика на съответните групи, като техните проблеми и 
приложимостта на предлаганите решения се проявяват най-ясно на 
местно ниво, а успоредно с това се работи активно за по-ясното 
разбиране на същността и предизвикателствата на социалното 
включване чрез медиите. В този смисъл провеждането на тристепенната 
обществена кампания за социално включване на роми и хора с 
увреждания има за цел и извличането на конкретни препоръки за 
усъвършенстване на действащата правителствена политика за 
социалното включване на уязвимите групи на базата на натрупания 
местен опит по време на нейната подготовка и практическо 
осъществяване. 
Основни цели на кампанията за социално включване, проведена от 
трите организации – Център за развитие на медиите, Център за 
независим живот и фондация „Здравето на ромите” – са:  
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� Разяснителна национална кампания, осъществена чрез 

организирането на форуми по проблемите на социалното включване в 
десетте най-големи града на страната и нейното активно медийно 
отразяване. 

� Ангажиране чрез общите усилия на организаторите, активисти от 
целевите групи, представителите на местните власти и медиите на 
максимален брой хора, съпричастни на проблемите на социалното 
включване на роми и хора с увреждания, при търсене на 
необходимата за положителна промяна критична маса.  

� Натиск върху държавата за промяна в политиката и чрез 
застъпничество, лобизъм и  чрез медиите. 

� Идентификация на представители на местните власти, с които да се 
работи заедно. 

� Идентификация на по-влиятелни медии и известни журналисти, 
готови да се включат при отразяването и изясняването на проблемите 
на социалното включване на ромите и хората с увреждания. 

� Създаване на промоционални материали – видео и аудио клипове, 
брошури, печатни материали и др. – и тяхното широко 
разпространение, заедно с провеждането на форуми и дебати в 
страната, с цел идентификация, поставяне и анализ на проблемите, с 
оглед по-ефективното им и адекватно разрешаване.  
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6. Разработване на послание 
 
6.1. Същност на посланието 
 

На практика посланието едва ли е нещо повече от ясна и по 
възможност по-кратка формулировка на определени идеи, пряко 
разкриващи мисията, целите и политиката на дадена организация и 
насочени към външна(и) аудитория(и). Ясно е, че аудиторията се състои 
от много и най-разнообразни групи хора с различни интереси, проблеми 
и приоритети, и в този смисъл излиза, че разработването на ясно 
послание, на което те да откликнат, е предизвикателство, което 
предполага доброто познаване на целевите групи и на цялостната среда, 
в която се провежда кампанията. Единственият начин да формулирате 
ефективно послание е да постигнете добро познаване на своята 
публика, а за да стане това, е нужно да попитате хората за онова, което 
ги вълнува. Това обикновено се постига най-добре чрез провеждането 
на проучване сред целевите групи.  
 
Проучването трябва да отговори на няколко основни въпроса: 
Какво е нивото на информираност по темите, свързани със социалното 
включване? 
 
� Кои са основните проблеми, които вълнуват представителите на 

целевите групи? 
� Кои са основните източници на информация за тях? 
� От какъв тип информация имат нужда? 
 
 
6.2. Начини за събиране на информация 
 

Методите за събиране на информация могат да бъдат различни и 
изборът им зависи от особеностите на съответните целеви групи и от 
характера на търсената информация. 

 
 

6.2.1. Социологически проучвания 
 

Това е най-широко разпространеният метод за набиране на 
информация и предоставя надеждни и представителни данни за 
целевата група. Той обикновено се прилага при по-многобройни групи, 
които трудно могат да бъдат изследвани по друг начин. Негов 
недостатък, особено при кампании с ограничен ресурс, е по-високата 
цена. 
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6.2.2. Провеждане на фокус-групи 
 

Този метод е подходящ за по-малки и еднородни целеви групи и 
кампании с по-ограничен фокус. Трудно приложим е при разнородни 
групи от адресати на посланието и не предполага представителност на 
събраната информация. 
 
 
6.2.3. Включено наблюдение 
 

Методът на включеното наблюдение и дълбочинните интервюта не 
предоставя представителна информация, но дава възможност за 
извличане на скрити нагласи, чувства и културни слоеве. Чрез него се 
представят собствените истории и представи на представителите на 
целевите групи за това какво означава да си социално изключен, кои са 
основните проблеми, какви са възможностите и стратегиите за 
оцеляване и как институциите отговарят на тези проблеми. 
 
 
6.2.4. Оформяне на посланието 
 

В съдържателен план посланието на кампанията трябва да притежава 
няколко основни характеристики. То трябва да: 
 
� Привлича вниманието 
� Да поставя ясен фокус върху проблема 
� Да предоставя достатъчно информация за намиране на решение на 

проблема 
 

От гледна точка на формата е необходимо посланието да отговаря на 
следните стилистични изисквания: 
 
� Да е ясно и просто 
� Да е запомнящо се 
� Да е кратко 
� Да е разбираемо 
� Да се предлага и повтаря чрез различни източници, предлагащи 

както качествено, така и количествено разнообразие на 
потребителите. 
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7. Методологическа рамка на кампанията 
 

Успехът на кампанията се определя до голяма степен от доброто 
съчетаване на различни методи и подходи, които взаимно се надграждат 
и водят до общо внушение. Съвместният екип на Център за развитие на 
медиите, Център за независим живот и фондация „Здравето на ромите” 
си постави за цел постигането на взаимодопълняемост на разнообразни 
методологически рамки с оглед на произвеждането на мултиплициращ 
ефект на всеки етап от провеждането на кампанията. Двете основни 
методологически рамки бяха оформени на базата на двете основни 
насоки в развитието на кампанията: пренос на информация и знания и 
постигане на промяна на нагласите и мобилизация на целевите групи 

 
 
7.1. Пренос на информация и знания 
 

Методите на работа в този аспект включват: анализ и обработка на 
наличната информация, провеждането на обществени форуми, работни 
срещи с участието на всички заинтересовани страни, обучение, 
лекционни срещи по общини, информационни събития, мултимедийни 
презентации, ролеви игри, дискусии и т.н. 

 
 
7.2. Постигане на промяна на нагласите и мобилизация на 

целевите групи  
 

Този компонент се осъществи чрез производството и 
разпространението на поредица от медийни и комуникационни 
продукти: брошури и листовки, плакати, клипове, информационни 
пакети за журналисти, интернет страница, пресконференции и 
брифинги, посещения на място от представители на целевите групи, 
медиите, регионални срещи, национална медийна кампания и пр.  
 

Тристепенният подход на кампанията бе разработен така, че да 
предоставя методологически инструменти за достигане до различни по 
своя характер аудитории. От една страна, на регионално ниво 
кампанията бе базирана на разнообразни целенасочени дейности, чрез 
които необходимата информация бе представена на уязвимите групи във 
всички региони на страната. Разчиташе се основно на публичните 
форуми, проведени в десетте големи града на страната с висока 
концентрация както на роми, така и на хора с увреждания. Идеята бе 
чрез послания, осъществявани на място и чрез личен контакт, да се 
стимулира повишен интерес и активна обратна връзка от страна на 
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уязвимите групи и да се достигне до по-висока информираност на 
обществото, съпричастност към проблемите на социално невключените 
и оттам – към ангажираност на местните и регионални власти. Целта на 
този подход бе информацията, свързана с предизвикателствата на 
социалното включване, да протича свободно както по формални, така и 
по неформални канали в рамките на мрежа от заинтересовани страни, 
които да я разпространяват и да засилват ефекта от нея във всеки един 
момент. Това усилие бе допълвано от регионална медийна кампания, 
обхванала местните радиостанции, кабелни оператори, преса и други 
комуникационни материали като брошури, плакати и листовки.  
 

На национално равнище бяха приложени по-напредничави техники 
за комуникация. Опитът, натрупан на областно ниво, бе използван като 
основа за разработването на прояви и продукти, насочени към 
националните институции, неправителствените организации и широката 
общественост. Бе създадена интернет страница, представяща 
политиките на ЕС по отношение на социалната изолация и на 
регионалните инициативи, която да служи и като допълнителен канал за 
обмен на информация между областните управи, НПО и централната 
власт. Бе организирана и мащабна национална кампания в 
националните печатни и електронни медии, чрез която резултатите, 
постигнати на местно ниво, бяха оповестени на широката публика и бе 
предоставена подробна информация за правителствената стратегия за 
социално включване, заедно с различните инструменти за прилагане. По 
време на целия процес на провеждане на кампанията екипът постави 
специално ударение върху постигането на лична ангажираност на 
всички заинтересовани страни към целите на кампанията и 
изграждането на стабилна мрежа за по-нататъшни инициативи в тази 
посока. Тази техника се опита да разшири възможните канали за обмен 
на информация и да достигне до по-широк кръг адресати чрез фокус 
върху лично участие и изграждане на специализирани мрежи. Чрез нея 
разнообразни социални и професионални групи (областни и общински 
управи, НПО и бизнес, политически партии, медии) имаха възможност да 
получат форум за размяна на мнения и за разпространение в рамките на 
техните общности на посланието на кампанията.  
 

Всички информационни дейности бяха планирани по такъв начин, 
че да постигат мултиплициращ и подсилващ ефект във всяка фаза от 
кампанията. Регионалните прояви бяха организирани така, че да 
привлекат интереса на националните медии на възможно най-ранен етап 
и да захранят националната кампания с реални човешки истории и 
примери, които да илюстрират голямата тема за социалното изключване 
и бедите, до които то води. Репортери и журналисти от регионални и 
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национални медии бяха привличани като участници във всички събития 
и им беше предоставяна редовна и подробна информация относно 
добрите практики в ЕС, основните документи и практики, прилагани в 
България, както и по отношение на дефицитите и неизпълнените 
ангажименти от страна на властите на различни нива. Бяха 
организирани тематични брифинги с представители на местни и 
национални институции и неправителствени организации, които 
разпространяваха материали чрез своите мрежи и комуникационни 
канали. Присъствието на форумите на местни лидери целеше да 
предизвиква интереса на регионалните медии чрез поредица от 
интервюта, посещения на място и специални прояви. По този начин бе 
реализирана висока степен на проникване на темата в националните 
медии още във фазата на местната кампания и бе улеснено развитието 
на нейния национален компонент като естествено продължение на 
регионалния.  
Комбинацията и взаимовръзката между местни и национални прояви, 
както и фокусът върху мобилизация и участие на всички заинтересовани 
страни, имат двупосочна цел – да служат като канал, по който 
информацията да достигне до представителите на целевите групи на 
място и по който обратна връзка от тях да се върне до взимащите 
решения. По този начин в различни времеви моменти се достига да 
различни целеви групи, като се прилагат фокусирано различни медийни 
и комуникационни инструменти, съобразени с характеристиките на 
съответната група.  
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8. Регионалните форуми като същност на кампанията 
 
8.1. Същност на форумите 
 

В исторически план форумите са се развили от мястото, на което се 
е намирал пазарът или там, където са се провеждали най-различни 
обществени събития, на които в присъствието на много хора на едно 
място, дискутиращи някакъв основен въпрос, в крайна сметка се е 
вземало решение по него. В този смисъл от древността до наши дни 
форумите са били и си остават средство за издигане на гражданската 
съвест и инициатива, механизъм, чрез който се чува и утвърждава 
гласът на гражданското общество по важни въпроси от обществената 
практика. Наред с това форумите са и начин за формиране на 
дългосрочни политики на базата на различни инициативи.  
 

В днешно време под форум разбираме много неща – симпозиуми, 
срещи, публични дискусии, кръгли маси,  конференции и какви ли не 
още публични прояви, на които се сблъскват мнения, обсъждат се 
конфликтни тези и въпроси и се взимат решения. В настоящата глава ще 
разгледаме видовете форуми, техните възможни цели, техните 
предимства и недостатъци. 
 
 
8.2. Видове форуми 
 

Форумите са средство към целта. Каквото и да се случи на форума – 
бурни изказвания, налагащи определени мнения, въпроси, дискусия, 
нахвърляне на общи идеи или предлагане на конкретни стъпки – то е 
просто средство, преследващо специфични цели, които организаторите 
на форума се опитват да постигнат. Според целите, които си поставят, 
форумите могат да бъдат класифицирани в четири отделни групи: 
 
� Образователни форуми 
� Мобилизиращи форуми 
� Форуми за действия 
� Смесени форуми 
 
 
8.2.1. Образователни форуми 
 

Става дума за онези форуми, които са фокусирани върху някакви 
образователни цели – да повишат нивото на познание сред граждани, 
родители, младежи, бизнес среди и т.н. Този тип форуми включват 
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разпространението и/или събирането на информация по дадена(и) 
тема(и), споделянето на тази информация сред дадена общност, 
идентифицирането на най-добрите практики и/или създаване 
(повишаване) на специфични умения, свързани с тази информация, 
както и възприемането на определен тип споделени нагласи.  

 
 

8.2.2. Мобилизиращи форуми 
 

Този тип форуми търсят сплотяването, ангажирането на група хора 
около определена(и) идея(и). Немалко форуми излизат обаче от тази си 
първоначална цел (специфична) идея, като се опитват да я съчетаят с 
образуването на широка мрежа от съмишленици, споделящи тази идея. 
В този смисъл критерий за успеха на тези форуми е обикновено обхватът 
на мрежата от съмишленици, нейната дълбочина и трайност на 
действието.  
Форуми за действия 
 

Това са форумите, които стимулират извършването на действия, 
активизирането на групата и включването й в някакви акции. Тези 
форуми могат да започнат от горе на долу, т.е. първоначално да 
мобилизират някаква група от формални и/или неформални лидери, 
след което да прибавят към тях чрез масирани действия нови и нови 
съмишленици. Възможен е и обратният вариант, когато форумите 
мобилизират широк кръг от граждани, без необходимост сред тях да има 
такива на лидерски позиции, и след провеждането на определени 
действия да получат подкрепата, а оттам и лидерството от страна на 
изявени фигури. При всички положения основната цел обаче е, от една 
страна, във форума да се включат колкото се може повече хора, които 
биха могли да въздействат върху определен тип политика и/или върху 
вземането на решения, и от друга – създаването на мрежа и/или 
подходяща инфраструктура, чрез която да се осъществяват последващи 
действия. 

 
 

8.2.3. Смесени форуми 

Както самото име подсказва, тук става дума за форуми, които 
обединяват различни цели – образователни и мобилизиращи, 
образователни и търсещи последващо действие, ангажиращи и насочени 
към действия и т.н. Разгледани в този си смесен вариант, на практика 
форумите предполагат чести ситуации, при които границите между 
различните видове просто се размиват и всеки тип включва в себе си 
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нови и нови черти от останалите.  Какъвто и да е видът на форумите 
обаче, едно е безспорно – всички те предполагат следните положителни 
възможности: 
 
� Публично представяне и промоция на организаторите на форума 
� Задълбочаване на отношенията между различните основни целеви 

групи 
� Засилена съпричастност към дадени идеи 
� Нови партньорства 
� Засилен медиен интерес 
 
 
8.3. Планиране на форумите 
 

Цялостният процес на планиране на форумите става обикновено 
когато определен брой субекти – отделни лица, група, неправителствена 
организация, институция, бизнес среди и т.н. – изпитват 
неудовлетворение от дадена ситуация и търсят адекватно решение за 
промяна. Провеждането на форум за тях е лесно средство, пряко водещо 
към целта им. За успеха обаче е необходимо ясно планиране, което 
обикновено се осъществява от група лица. Преди да планира, групата 
следва да изясни целите, и оттам – средствата, необходими за 
постигането на тези цели. Следва детайлното им разбиване по 
конкретни дейности, обвързването на тези дейности със срокове за 
изпълнение и определяне на съответните отговорници. Всичко това 
обикновено се прави чрез срещи на организаторите на форума с 
представители на техните партньори. Ето възможен сценарий за 
планиране на форум: 
 
Първа среща 
 
� Въвеждане: обяснения по проблема, които предизвиква форума, 

причините за него, последствията и необходимостта от действия за 
промяна. Представяне на участниците и внасяне на яснота по 
връзката им с проблема и евентуалното му решение 

� Изясняване на целта на срещата, идентификация на целите на 
форума 

� Дискусия върху целите и тяхното доизясняване и разширяване 
� Вземане на решение за действие или отказ от такова 
� Решение кой още да бъде привлечен и защо 
� Насрочване на следваща среща 
� Разпределение на задачите за изпълнение до следващата среща 
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Втора среща 
 
� Въведение, обясняващо дневния ред 
� Представяне на новите участници 
� Потвърждение на целите на форума 
� Дискусия върху концептуализиране на целите  
� Резюме на концепцията и възлагане на конкретни задачи по нея с 

ясни срокове за изпълнение 
� Възлагане на изработването на чернова на подробен план за 

действие 
� Насрочване на следваща среща и одобрение на дневен ред за нея 
 
Трета среща 
 
� Въведение-приемане на дневния ред и евентуални промени по него 
� Дискусия върху концепцията (предварително изпратена и разгледана 

от всички) 
� Внасяне на промени 
� Разглеждане на плана за действие (предварително разпратен и 

разгледан от всички) 
� Внасяне на промени 
� Приемане на концепция и на план 
� Дискусия върху търсени резултати – крайни и междинни, и избор на 

критериите за тяхното постигане 
� Одобрение на резултатите и критериите за постигането им 
� Насрочване на следваща среща1 и одобрение на дневен ред за нея 
 
Предпоследна среща 
 
� Отчитане на извършеното 
� План на отчетния документ 
� Възлагане на отделни задачи по него 
� Насрочване на последна среща с цел приемане на отчетния документ 
 
Последна среща 

� Дискусия и приемане на отчетния документ 
� Благодарности 
� Други 
 
 
                                                
1 Такива срещи могат да бъдат проведени още няколко пъти с цел разбор на направеното до момента и внасяне 
на необходими промени по плана за действие, ако това е необходимо. 
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8.4. Проучване за провеждане на форумите 
 

Какъвто и да е видът на предстоящия ви форум – образователен, 
мобилизиращ, търсещ определени действия или смесен – той 
предполага наличието на точна информация. Тази информация, 
начините, по които тя ще бъде представена на форума, както и 
методите, чрез които ще бъде набрана, могат да се различават, но едно 
е безспорно – без нея успехът на форума е невъзможен. За набирането 
на информацията е подходящо да се намерят отговорите на следните 
въпроси: 

 
1. Кои са проблемите, които се опитвате да решите? Как могат те да се 

представят по най-ясния и конкретен начин? Какво знаете за тези 
проблеми и какво – не? 

2. Кои са различните гледни точки по всеки проблем? Кои са 
представителите, защитаващи тези гледни точки? Какво знаете за 
тях?  

3. Опитвала ли се е досега вашата целева група да реши тези 
проблеми? Има ли други опити (извън вашата целева група) по 
въпроса? 

4. Какви стратегии са прилагани по проблема? Кои са били успешни и 
кои – не? 

5. Кои са изявените представители, които са работили по проблема 
досега? Кои са експертите по проблема? 

6. Какви са според вас най-големите трудности, с които ще се сблъскате 
при работата ви по проблема? Кой би застанал на ваша страна? Какво 
е необходимо, за да стане това? 
Всички тези отговори ще ви дадат здрава начална база, от която ще 
можете да тръгнете при организацията и планирането на форума.  
 

8.5. Дизайн на форума 
 

Дизайнът на форума се отнася до начините, по които се опитвате да 
постигнете целите си, както и до съответните техники и средства, които 
ще използвате. За създаването на дизайна е необходимо да обърнете 
внимание на следните пет принципа: 

 
1. Непрекъснато следете целите си, имайте яснота върху всяка една от 

тях! Всеки елемент от дизайна на вашия форум следва да бъде 
подчинен на постигането на целите. Непрекъснато си задавайте 
въпроса: „Тази дейност нужна ли ни е? Ако „да”, защо? 

 



 34 

2. Ангажирайте максимално участието на вашата публика, при това на 
възможно най-ранен етап! Ако искате да я направите ваш 
съмишленик, вкарайте я дори и в планирането. Бъдете максимално 
открити и прозрачни както по отношение на целите си, така и по 
отношение на дейностите, които планирате. 

 
3. Бъдете максимално точни при събирането и анализа на информация! 

Разглеждайте фактите такива, каквито са, а не такива, каквито ви се 
иска те да бъдат. 

 
 
4. Работете в рамките на възможностите си! Не можете да планирате 

извън възможностите на човешкия потенциал, с който разполагате, 
извън рамките на бюджета, който имате на разположение, както и 
извън определената времева рамка. 

 
5. Развивайте творческия си потенциал! Събитията и посланията 

непрестанно се конкурират за вниманието на публиката. Вие не сте 
сами, успоредно с организацията на вашия форум вървят хиляди 
други подобни. За да накарате хората да чуят вас, да дойдат при вас, 
е нужно да използвате максимално творческите си заложби. Бъдете 
различни, но и ясни! 

 
 
8.6. Времева рамка 
 

Форумът се нуждае от конкретна и изпълнима времева рамка. Когато 
я изготвяте, дръжте сметка за ресурсите, с които разполагате, както и 
обърнете внимание какви още неща вероятно ще се случат през това 
време. Помислете добре дали някое от тях няма да помогне или да 
попречи на вашите цели и идеи. Какво следва да направите по въпроса. 
 
 
8.7. Бюджет 
 

Разходите за провеждането на форуми са в зависимост от вида и 
дизайна му. Винаги обаче следва да се предвидят разходи за 
изпълнителите, за наем на помещения, за храна и/или за освежаващи 
напитки, за модератор, основни лектори, промоционални материали – 
дизайн, реализация, отпечатване, разпространение, наем  на техника, 
комуникационни разходи, разходи за път, хотел, както и за реклама на 
събитието. Нормално е да помислите и за разходите, които 
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организацията и отчитането на форумите изискват, и да ги начислите 
към бюджета си.   
 
 
8.8. Създаване на резюме на концепция за форум 
 

Този документ може да се окаже безценен, тъй като в различни 
моменти е възможно да срещнете хора (в това число и евентуални 
спонсори), които биха се позаинтересували от идеите ви, но не 
разполагат с време да им ги обяснявате. Такъв документ може да им се 
предостави на момента и оттам насетне да се чака някакво положително 
развитие. Резюмето на концепцията е също така и начин да се 
представите в писмен вид на всеки и във всеки момент. Обикновено 
резюмето съдържа следните десет части: 

 
� Обосновка на форума: Защо ви е нужно провеждането на такъв 

форум, кое налага необходимостта от него? 
� Цели: Какво се опитвате да постигнете чрез форума? 
� Целева аудитория: До кого се опитвате да стигнете, кого ще 

поканите, кой искате да  участва, кой има полза от форума? 
� Основни елементи: Конкретни дейности, съпътстващи събития, 

график на всичко по-важно, което предстои и е свързано с форума. 
� Работно ядро: Кои са основните действащи лица, свързани с форума? 
� Спонсори: Кои сте осигурили, кои смятате да потърсите? 
� Партньори: Кои са вашите съмишленици, с които смятате да работите 

заедно, кой за какво отговаря? 
� Оценка: Как ще оценявате ефекта и резултатите от форума, какви са 

вашите критерии? 
� Разходи: Какъв е необходимият бюджет за форума, разбит по основни 

пера? 
� План за финансиране: Какви средства сте осигурили, какъв е вашият 

(на вашата организация) собствен принос (финансов или друг), какви 
други средства ще търсите? 
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9. Подготовка на форума 
 

След като сте идентифицирали целите си,  създали сте дизайна на 
форума, развили сте концепцията за него,  свързали сте се партньорите 
си и сте набелязали времевата рамка за изпълнението, вероятно е 
дошло време за конкретната подготовка. Това включва определяне на 
дневния ред на форума, идентификация на хората, които ще говорят на 
него в качеството си на основни лектори, логистичното обезпечаване, 
промоционалност и разгласа, и план за оценка на форума.   
 

9.1. Дневен ред на форума 
 

Създаването на дневния ред изисква знания и умения. Добрият 
дневен ред отчита ясно както цялостния дизайн на форума, така и 
конкретните очаквания за крайните резултати. Дневният ред държи 
сметка за времето, с което разполагате, за особеностите на мястото, 
където се провежда форумът, за съдържанието, което искате да 
предадете и обсъдите,  и също така и за нивото на аудиторията, това, 
което тя разбира, желае и към което проявява най-висока степен на 
интерес. В този смисъл добре подготвеният дневен ред винаги успява 
буквално „да вкара” аудиторията в проблематиката, да я накара да 
приеме проблемите като своя кауза.  
 

Разбира се, дневният ред включва и редица „технически” 
подробности като начален и финален час, паузи, последователност на 
темите и презентаторите, формата на презентациите, степента на 
интерактивност, продължителността на всяка презентация, дискусия, 
време за въпроси и отговори. При подготовката на дневния ред от 
особена важност е да се познават принципите, по които възрастните 
възприемат и учат нови неща. В случая става дума за следните няколко 
основни принципа: 
 
� Аудиторията следва да разбира същността и крайната цел на това, 

което се обсъжда. 
� Участниците трябва да виждат практическия смисъл и ползата, от 

това, което правят. 
� Необходимо е да бъдат и да се усещат пряко въвлечени във всичко, 

което се прави, а не да бъдат пасивни участници. 
� Възрастните възприемат най-добре нещата, когато ги правят. 
� Те имат нужда от споделяне и обсъждане на опита си. 
� Нужно е да се прилага широко разнообразие от учебни методи 
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9.2. Идентифициране и подбор на лектори и участници.  

Видове участници във форума 
 

Под термина „лектори” в случая следва да се разбират хората, 
поканени специално, за да споделят своите мнения и опит, и за които е 
известно, че притежават висока степен на знания, умения и ясно 
отношение по проблематиката на форума. В идеалния случай лекторите 
се идентифицират още на ниво „дизайн на форума”, след обсъждане 
между основните организатори и партньори във  форума. От добрия 
подбор на лекторите зависи до голяма степен успехът/провалът на 
форума. Като цяло участващите във форума могат да бъдат 
класифицирани по следния начин: 
 
� Основни лектори – специалисти, известни в областта си, които 

поставят общия тон по всяка основна тема 
� Модератор – водещ, на форума, притежаващ задължително уменията 

да представя теми и участници, да прекъсва умело и да сменя 
посоката и фокуса на темите, да прави кратки, но съдържателни 
обобщения и да поддържа цялостната динамика на форума 

� Панелисти – експерти, които предлагат оригинални и нестандартни 
решения, въвеждащи лични гледни точки и интересни аспекти по 
проблематиката 

� Презентатори – подбрани специалисти, които илюстрират отделни 
аспекти на разискваната проблематика 

� Специални гости – известни личности, които придават на форума по-
висока степен на доверие и имидж 

� Преводачи – ако сред присъстващите има хора, неговорещи основния 
език на форума 

� Координатор(и) – лица от организаторите, отговарящи за 
техническото и логистично  обезпечаване на форума, както и 
следящи за добрата комуникация по време на събитието 

� Участници – поканените за участие хора 
   

Важно е да се има предвид, че не рядко някои от гореописаните 
категории участници могат и да не се появят на форума. Затова е 
задължително да сте обмислили с кого ги замествате и как реагирате в 
случай на отсъствие на всяка една от тези групи или на отделни нейни 
основни представители. 
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9.3. Логистично обезпечаване на форума 
 

Определянето на датата, времето и мястото на провеждане на 
форума е от ключово значение за крайния успех на събитието, за това 
дали ще има то висока степен на присъствие, активно участие, 
фокусираност при провеждането Затова със същото внимание, с което 
подхождате към конструирането на дизайна на форума и към хората, 
които ще поканите за участие, подходете и при определянето на 
времето, мястото и деня на вашето събитие.  
 
 
9.3.1. Дата 
 

Сблъскването на дати, или по-точно казано, припокриването на 
различни събития, насрочени в един и същи ден, може да ви изиграе 
лош номер. За това проверете максимално рано какво е насрочено за 
деня на вашето събитие. Консултирайте се с календара, със събитийните 
сводки, следете внимателно за политически, спортни, развлекателни и 
други „специални” събития, в състояние да „убият” форума ви. След като 
вземете решение за деня, уведомете незабавно всички основни групи 
участници във вашето събитие, медиите, а също така и представителите 
на местата, където подобни събития се провеждат. По този начин ще 
избегнете (или поне ще се опитате да избегнете) възможно засичане.  

 
 

9.3.2. Време на провеждане и времетраене 
 

Подходящото време за провеждане на форума зависи най-вече от 
навиците и възможностите на вашата целева група. Правилото е вие да 
се съобразявате с тях, а не обратното. Колкото до времетраенето на 
събитието, то зависи най-вече от целите и от дизайна на форума. 
Сезонът, през който правите форума, също е от значение както за 
избора на начален час, така и за времетраенето. Така че винаги мислете 
за евентуални взаимовръзки между сезон, особености на деня, 
конкретните часове, през които ще се провежда форумът ви, и навиците 
и възможностите на целевата ви група. 
 
 
9.4. Промоция на форума.  

Средства за постигане на публичност 
 

Важността на промоцията и публичността на форума могат да бъдат 
изразени ясно със следната мисъл: „Важно е какво сте направили, но не 
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по-малко важно и кой е разбрал за това!” Така че отделете време, за да 
решите кои са най-подходящите средства, за да промотирате вашето 
събитие. За целта можете да избирате сред следните средства: 

 
� Брошури 
� Писма 
� Факсове 
� Покани 
� Плакати 
� Нюзлетъри 
� Прессъобщения 
� Фотоматериали 
� Аудио/видео клипове 
� Електронни страници 
� Дискусии 
� Въпроси и отговори 
� Консултации    
 

Тук е мястото да се разгледат и възможностите, които медиите могат 
да предоставят за по-широката публичност на вашия форум. При 
работата с медиите обърнете внимание на следните правила: 

 
 

� Винаги пишете кратки и ясни съобщения, предлагащи новина. 
� Дължината на съобщението не бива да надхвърля една страница, но 

същевременно следва да дава отговор на всички основни въпроси, 
които проявяващият интерес към вашия форум би си задал. 

� Дръжте сметка за това докога съответната медия, чрез която търсите 
публичност, приема материали. 

� Водете и актуализирайте непрестанно бази-данни с медии и 
журналисти. 

� Познавайте лично хората от медиите и поддържайте контакти с тях. 
 
 
 
9.5. Планиране на критерии за оценка на форума 
 

Оценката на форума цели да даде отговор на въпроса до каква степен 
сте успели да постигнете целите си. Това може да стане по различни 
начини (описани по-долу), но каквито и да са те, важно е да помислите 
за тях, преди да пристъпите към провеждането на самите събития. Сред 
възможностите за оценка на форума е подготвянето и 
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разпространението сред участниците на  формуляр за обратна връзка. 
Той следва да съдържа следните въпроси: 
 
� Подходящост – степен, до която събитието ви е отговорило на 

очакванията на участниците 
� Достатъчност – степен, до която форумът ви е успял да запълни 

съществуващи празнини 
� Приложимост – степен на практическо прилагане на препоръките, 

отправени на форума 
� Полезност – степен на възможна полза на решенията, предложени на 

форума  
� Резултатност – степен, до която са постигнати целите на форума  
� Атрактивност – степен на интерес на участниците към темите, 

лекторите, методите, продължителността на форума, логистиката 
 

Уместно е да включите и въпроси, свързани с други препоръки, 
които участниците биха отправили към вас, както и въпрос, 
позволяващ им да ви посочат други интересни теми и 
проблеми за провеждането на други форуми.  
 
Добре е също така при отговорите да давате възможност както 
за количествено, така и за качествено измерение на 
отговорите. За количественото измерение можете да 
използвате скала на отговорите (например от 1 до 5, където 5 
е много добър, а 1 – крайно неудовлетворителен резултат), а 
за качествените – просто да попитате за причините или да 
дадете изречението: „Моля, обяснете вашия отговор!”  

 
Друга подобна възможност предоставят интервютата след 

събитието с основни участници в него. Със сигурност това е по-скъп и 
по-времеотнемащ вариант, но той дава възможност за по-пълно 
извличане на информация. Обратна връзка можете да получите и чрез 
сесия, тип въпроси и отговори, провеждана на края на събитието, на 
която питате участниците за преките им впечатления. Плюсовете на 
този вариант са това, че не се нуждае от допълнителни ресурси, а минус 
е, че понякога отговарящите на въпросите спестяват част от истината.  
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9.6. Основни съвети, отнасящи се до  
самото провеждане на форумите 

 
Вашият форум предстои. Вие сте наясно с целите си, дизайна на 

форума, хората, които ще присъстват (участници и публика), знаете 
датата, часа и мястото на събитието, взели сте всички мерки за 
осигуряването на най-добрата публичност и промоция. Остава да имате 
пълна яснота по самите детайли на провеждането, т.е. за самата 
координация на събитието, за процеса на регистрация на 
участниците и за добрата логистика.  
 

9.6.1. Координация на форума 
 

За да се случи тя, ви е необходим координатор на форума. Неговите 
функции могат да бъдат разпределени в три основни категории: 
 
� Осъществяване на непрестанна връзка и комуникация с 

организаторите с цел максимално придържане към дизайна на 
форума и постигане на неговите цели 

� Съобразяване с бюджета и времетраенето на форума и връзка и 
комуникация с участниците (основни и публика) 

� Осъществяване на координация и комуникация по отношение на 
логистичното обезпечаване на форума и неговото най-добро 
протичане 

 
 
9.6.2. Регистрация 
 

Регистрацията е на практика въведение към събитието и в този 
смисъл тя следва да протича гладко и да представлява посрещане на 
участниците, начин да се почувстват те ценени и желани. Самото 
регистриране трябва да бъде максимално опростено – предлагане на 
участниците на готов формуляр-списък, където в съответни графи те 
попълват имената си, местоработата и длъжността си, както и 
контактите си – телефон и електронна поща. Много подходящо е в 
момента на регистрацията на участниците да се дава предварително 
подготвен информационен пакет с материали.  
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9.6.3. Информационен пакет 
 

Този пакет, обикновено под формата на папка с материали, 
задължително съдържа: 
 
� Дневен ред на форума 
� Списък на участниците (организатори, лектори, гости, публика) 
� Резюме на концепцията за форума 
� Промоционални материали 
� Материали за основните лектори (биографични справки, 

презентации) 
� Други помощни материали, свързани с организацията, организатор на 

форума, и нейните партньори и спонсори 
� Материали, свързани с проблематиката на форума (официални 

документи, критични мнения, изследвания и т.н.) 
� Формуляр за обратна връзка 
 
 
9.6.4. Логистика 
 

Логистиката е основен елемент при провеждането на форума и 
доброто й планиране и управление може да допринесе (отнеме) много 
от постигнатото на събитието. Тя включва различни елементи, много 
важен сред които е изборът на място за форума. Решението за това къде 
ще се проведе събитието следва да бъде взето на много ранен етап, при 
това в рамките на групата за планиране, като при избора е нужно да се 
отчетат интересите и желанията на целевата група, но и на 
организаторите с оглед на възможностите, с които те разполагат. След 
като мястото за провеждане е подбрано, нужно е да се помисли за 
конкретиката по него, като например: 
 
� Брой на места за аудиторията 
� Улеснения за участниците (лектори, гости, публика) – подиум, 

трибуна или просто пълно размесване на официални и неофициални 
представители 

� Възможност за бързи промени 
� Наличие на технически (аудио-визуални) интерактивни и други 

помощни средства – флипчарт, дъска, мултимедия, компютър, 
микрофони, усилвател и колони, кабели, екран и др. 

� Подходяща акустика и добра видимост от всички места 
� Улеснения за хора с увреждания    
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Необходимо е да се помисли добре и за обозначаването и указанията 
как да се стигне до мястото на провеждане, като тези указания са 
изпратени до поканените и всички други потенциални участници 
навреме. 
Обезпечаването на почивките със закуски и разхладителни и 
освежителни напитки също е важен елемент от доброто логистично 
осигуряване на форума. 
 
 
9.6.5. Други логистични съвети 
 
� Винаги мислете дали планираните от вас дейности имат своето 

реално финансово покритие. Бъдете готови да направите 
необходимите промени, за да осигурите и по-евтин вариант. 

� Мислете как ще реагирате,  ако на даден етап от  осъществяването 
(планиране, провеждане, отчитане) на форума възникнат остри 
конфликти между изпълнителите. 

� Имайте вариант за действие, в случай че възникне проблем с 
промоционалните материали, избора на място, неявяване на основен 
лектор. 

� Имайте решение, ако възникне срив в техническото обезпечаване 
(изгасване на ток, повреда в техническо средство). 

� Мислете за решение, в случай че в залата няма достатъчно светлина 
(или пък има изобилие на такава), което нарушава видимостта или 
ако в съседство възникне силен шум, непозволяващ нормалното 
протичане на форума. 

� Имайте готовност за реакция, ако се окаже, че очакваните от вас 
представители на медиите не се явят или се опитат да монополизират 
вашето събитие. 

� Помислете и как ще реагирате, ако явилите са за форума сериозно се 
разминават (в повече или по-малко) с вашите очаквания. 
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10. Оценка на постигнатите резултати  

Енергията и мотивацията, които могат да станат пряк резултат от 
провеждането на вашия форум, са в състояние да доведат до масивни 
действия на индивидуално, общностно и дори на национално ниво. В 
този смисъл е необходимо да сте наясно до какви точно последващи 
резултати желаете да доведе вашият форум. Чрез предварителната 
оценка на тези резултати вие сте в състояние да контролирате нещата 
от самото начало до самия край:  
 
� Още по време на началната подготовка на форума мислете за това 

какво точно искате да се случи, какви са вашите крайни цели и за 
какво ще ги използвате.  

� Убедете се, че дизайнът на форума и неговият дневен ред фокусират 
вниманието върху основните проблеми. 

� Ако е необходимо, проведете фокус-групи или интервюта, за да 
изградите по-ясно стратегията и тактиката си. 

� Проведете максимално широки предварително проучвания и съберете 
достатъчно информация. 

� Съставете така дизайна на вашия форум, че всички участници в него 
да имат времето да се опознаят и да изградят помежду си стройна 
система за комуникация. 

� Направете подробна база-данни с всички, които имат отношение по 
разработваната от вас проблематика на форума. 

� Подсигурете финансово форума. 
 

Самият форум ви дава пълна възможност да генерирате огромна 
енергия, мобилизация и мотивация за конкретни действия. С помощта на 
следните съвети можете да си гарантирате и дейности, далеч излизащи 
извън времето, след края на вашия форум: 
 
� Подгответе прости и ясни инструкции (препоръки) за това как хората 

могат да допринесат за положителна промяна след форума. 
� Ако търсите промяна в политиката, направете препоръки за очаквани 

действия от страна на институциите, упълномощени да вземат 
решения. 

� Бъдете реалистични по отношение на определените от Вас срокове на 
препоръките. 

 
След приключване на форума направете преглед на първоначално 

поставените цели. Вижте какво сте постигнали и какво не. 
Предприемете необходимите действия за пълно постигане на целите. 
Опишете изводите си в окончателен доклад и го изпратете не само до 



 45 

спонсорите си, но и до всички засегнати от проблематиката на форума2.  
Условно казано, докладът ви може да варира между две и сто и две 
страници, но без значение от обема му, той трябва да съдържа 
информация за постигнатите резултати (и непостигнатите такива), за 
всички действия, които сте предприели, за всички основни участници 
във форума и техния принос (или липса на такъв), за достиженията и 
проблемите ви, както и за начина на разходване на отпуснатите ви 
средства. И винаги помнете: 
 
� Форумите са средство, те не са крайна цел. 
� Подготвяйте форумите така, че да постигат крайните си цели, не 

просто да извършват дейности. 
� Обръщайте внимание на подробностите, всяка верига е точно толкова 

силна, колкото е най-слабото й звено. 
� Мислете и за това, че форумът ще приключи, но вие и отношенията 

ви с всички, с които сте работили при подготовката, организацията и 
осъществяването на форумите, остават и след форума. 

� Вашият форум и резултатите от него следва да променят средата към 
по-добро, но винаги може да се желае и още.  

                                                
2 Добре би било, ако се консултирате и отчетете мненията си и по време на подготовката на доклада. 


