СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
Социалното включване е стратегическа цел на общата европейска политика.
Дефинирането и измерването на бедността и социалното изключване е сложна задача,
тъй като тези понятия са тясно свързани със стандарта на живот и благосъстоянието на
населението. При разглеждането им е необходимо да се вземат под внимание редица
аспекти, свързани с достъпа до заетост, образование, здравеопазване, жилища, със
степента на задоволяване на основните нужди и с възможността за пълноценно участие
в обществото.
Бедността и социалните условия са силно зависими от състоянието на
икономиката. Високото ниво на бедност, както и нарастването на продължителната
безработица и на броя на домакинствата без работещи лица оказват негативно влияние
върху националната икономика. Образованието като инвестиция в човешки капитал
също е ключов фактор. Увеличаването на броя на хората с ниско образование би
намалило възможностите за ангажиране на човешки ресурси за създаване на
икономическо благосъстояние и би оказало негативно влияние върху растежа на БВП и
дългосрочната конкурентоспособност. От своя страна, образованието и обучението
могат да спомогнат за увеличаване на възможностите за заетост и съответно за
намаляване на риска от бедност. По-голямата разлика в заплащането между половете
би повлияла върху желанието за работа у жените, а оттам - и върху заетостта като цяло.
Бедността, и по-специално постоянният риск от бедност, може да има негативно
влияние и върху здравословното състояние на населението. Нивото на бедност и
промяната на нивото и качеството на образованието могат да намалят възможностите
на обществото за приемането на нови модели на потребление и производство, което от
своя страна, влияе върху изменението на климата, енергията и транспорта.
Показателите, включени в тази тема, са следните:
1. Дял на лицата, изложени на риск от бедност (преди всички и вкл.
социалните трансфери) - ключов показател
2. Неравенство на доходите S80/20
3. Лица, живеещи в домакинства без работещи лица
4. Разлика в заплащането между половете
5. Коефициент на продължителна безработица - ключов показател
6. Рано напуснали образование и обучение - ключов показател
7. Участие на населението (7 - 15-годишна възраст) в задължителното
образование
8. Лица с ниска степен на образование по възрастови групи
9. Участие в ученето през целия живот
10. Ниска степен на грамотност при четене на учениците
11. Използване на интернет от лицата.

