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Резюме:
В статията се разглежда социалната работа като съвкупност от дейности от социален,
икономически, психологически, педагогически и криминологически характер, чиято основна цел
е възстановяването и поддържането на личния и обществен статус на индивида с помощта на
държавни, недържавни, национални и общински средства.
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Въведение
Като субект на социалната работа могат да се разглеждат: държавата, различните
видове
социални
служби,
социални
работници,
социалните
работници,
работодателите, религиозни и благотворителни, неправителствени и други
организации. Връзката между субектите и обектите на социалната работа се реализира
посредством взаимоотношенията регламентирани от правото, традициите, религията,
нормите на обществото, а също така посредством разработването на прогнози, стратегии,
планове и програми.
Основните, относително самостоятелни подсистеми на социалната работа са:
- работа по безработицата;
- социалното подпомагане;
- работа с децата;
- работа за преодоляване на противообществени прояви на малолетните и
непълнолетните;
- работа за преодоляване на наркоманията;
- работа за ограничаване на проституцията;
- работа с лица, които излежават или са изглежали присъди.
Елементи на системата са отделните хора, независимо от тяхната принадлежност
към субекта или обекта на управление.
Социалната работа представлява още съвкупност от лица, семейства и групи, които
не са в състояние сами да задоволяват основните си жизнени потребности: храна,
подслон, топливо, здраве е минимално участие в обществения живот. Към тези групи
спадат:
- лица с ниски доходи;
- безработни лица;
- лица над 18 г. с временни и трайни увреждания на психическото и физическото
здраве;
- алкохолици, наркомани и др.
Участие взима и Международната организация по труда, която разглежда теми и
въпроси, свързани с достойния труд за всички и международните стандарти на труда.
Международната организация по труда приема правно обвързващи конвенции, както и
препоръки за страните членки, засягащи различни области на трудовото право. Те
установяват минималните стандарти на основните трудови права, както и други
стандарти, регулиращи условията на заетост, труд и социално осигуряване. Доброто в
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минималните доходи или стандарти е, че съществуват, но те не решават бедността, но
помагат в някои случаи, в които има нужда от някакъв вид грижи. Често пъти достъпът
до тези доходи се разглежда като привилегия, вместо като право. Процедурите са дълги,
сложни и с много изисквания. Размерът на минималният доход често е под линията на
бедността, а би трябвало поне да е равен на тази линия.
Проучвания показват следната шокираща статистика за минималните стандарти в
България и другите европейски страни (минимална заплата в евро):
- Чехия – 560 EURO
- Румъния – 450 EURO
- Литва – 500 EURO
- България – 300 EURO (на последно деветнадесето място).
С тази статистика се застъпва и друга много важна тема, а именно: Социалните
стандарти на Европейския съюз.
Понятието „Социална политика на Европейския съюз” се разбира като съвкупност
от декларирани цели, активно действие на европейските институции, както и новите
механизми и възможности за формулиране, коориниране и подпомагане на общите за
държавите членки сили в сферата на социалната политика. Важно е да се подчертае, че в
сравнение със социалната политика на национално ниво, тази на Европейския съюз има
не само различен генезис, но и различни характеристики, обхват и роля.
Социалната политика се осъществява и от разпоредбите на правото на Европейския
съюз от Европейския социален фонд и от действия по специфични въпроси, свързани със
здравеопазването, бедността и проблемите на инвалидите. Социалната политика на
Европейския съюз включва подобряването на условията на труд и жизнен стандарт в
държавите членки, функционирането на общия пазар, категоризирането на социалните
системи и др. Комисията е оправомощена да развива по-тясно сътрудничество между
държавите членки относно заетостта, условията на труд, професионалната
квалификация, социалното осигуряване и подпомагане и др. Социалната закрила също
може да играе ключова роля за намаляване на бедността и уязвимостта.
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