Преглед на теориите и концепциите за понятието „социално изключване”
показва, че то е натоварено с различни значения и при неговата употреба трябва
да се взема предвид контекста, в който се използва
Третият доклад, разработен в рамките на проект Ексепт от естонския колега Хелене
Хелемайе (Jelena Helemäe) - „Понятие за социално изключване и неговото приложение
за изследване на младежта” – е достъпен на сайта на проекта. Текстът представлява
литературен преглед на теориите и концепциите за социално изключване. Дискутират
се особеностите при прилагането на тази теоретична рамка при изследване на
преживяванията и последиците от трудова несигурност и безработица за младите хора.
Стига се до извода, че понятието „социално изключване” в своята употреба е
натоварвано с различни значения и за да бъде използвано за изследвания на младежта,
трябва да бъдат взети предвид някои особености от живота на младите, като например
етапа на живот и характеристиките, свързани с икономическите и социални условия, в
които младежите осъществяват прехода към зрялост. Като социално изключени се
определят онези млади хора, които не са в състояние да участват в дейности, които са
институционално идентифицирани и нормативно определени от младите хора.
Относно изследователския проект:
Проект „EXCEPT” (Социално изключване на младите в Европа: кумулативни препятствия,
стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер) е международен изследователски
проект, финансиран по програма Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации на ЕС.
Проектът се изпълнява в партньорство между изследователски институции от Естония,
Германия, Гърция, Италия, Полша, Швеция, Обединеното Кралство, Украйна и България.
Институтът за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките е
партньор по проекта за България.
Основната цел на проекта е да се разработят ефективни и иновативни политики за
преодоляване на несигурността на пазара на труда за младежите. Проектът търси обяснение на
причините защо младите хора по-трудно навлизат на пазара на труда, намират качествена,
формална (извън т.нар. „сива икономика), добре платена и сигурна работа, и какви са
свързаните с това рискове за тяхното благосъстояние като например бедност, материални
лишения, влошаване на здравето, ограничена автономност.
За повече информация за проекта:
Интернет страница на проект „EXCEPT: [връзка]
Интернет страница на Института за изследване на обществата и знанието: [връзка]
Текст на доклада „Понятие за социално изключване и неговото приложение за
изследване
на
младежта”
(на
английски
език):
http://www.exceptproject.eu/files/filemanager/files/WP3_Notion_of_social_exclusion_and_its_application_to_studies_o
f_youth.pdf
За контакти във връзка с проекта:
Доц. д-р Мария Желязкова, ръководител на секция „Публични политики и социални промени“
и ръководител на националния екип по проект “EXCEPT” за България, e-mail:
perspekt@tradel.net

