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Гражданските организации – гаранция за равни права  

на уязвимите групи пред държавата 

Съобщение за медиите 
 
В България има редица уязвими групи, като жертви на трафик на хора и домашно насилие, лишени 
от свобода, бежанци и мигранти, които изпитват сериозни трудности при общуването си с 
държавните органи. Една част от тях не владеят български език и не познават законодателството, 
други са в положение на зависимост и принудителна изолация, но всички те се сблъскват с 
ограничените ресурси на институциите. В тази обстановка голямата тежест по подпомагането им 
при контактите им с административни и съдебни органи се поема от неправителствени 
организации и други членове на гражданското общество, като спонтанно формиращи се 
доброволчески групи. Същевременно държавата няма ясно формулирана политика по отношение 
на участието на такива организации и групи в тези процеси, което допълнително затруднява 
тяхната работа и застрашава устойчивостта на предлаганите от тях услуги. 
 
Воден от дългогодишния си изследователски опит с всяка от уязвимите групи, Центърът за 
изследване на демокрацията стартира инициативата „Гражданските организации: гаранция за 
равни права на уязвимите групи пред държавата“, финансирана в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014 г. Тя ще бъде изпълнявана в периода 2014-2016 г. и има за цел да създаде 
благоприятни условия за работа на организации, подпомагащи под различна форма уязвимите 
групи във взаимоотношенията им с институциите. По този начин инициативата ще допринесе за 
намаляване на дискриминацията, социалните неравенства, бедността и социалното изключване на 
тези общности. След проучване на ситуацията в национален и международен мащаб държавните 
органи и гражданските организации ще набележат практически мерки как заедно да подобрят 
положението на жертвите на трафик и домашно насилие, лишените от свобода, бежанците и 
мигрантите. На национална конференция в заключителния етап на инициативата ще се потърси 
активен ангажимент от страна на компетентните институции за осъществяването на предложените 
мерки.  
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