НАРЪЧНИК ELIEMENTAL “ТОЧКИ
НА ДОСТЪП В ОБЩНОСТТА”
Как да идентифицирате и използвате точките
на достъп в общността с групи в риск от
социална изолация.

• Точките за достъп позволяват на хората
да преоткрият идеи и взаимоотношение,
които в друг случаи не биха.

Каква представляват точките за достъп?

• Точките за достъп могат да насочат хората
към нови възможности

Това са места, където хората общуват
неформално
• Не са вкъщи
• Не са на работното си място
• Това места, където има социално
взаимодействие
• Места, където хората се чувстват спокойни
и приети
Какъв вид места?
Подходящите места за досег до целевата
група са различни.
Те могат да включват:
• Кафенета
• Паркове
• Пазари
• Библиотеки
• Малки, квартални магазини

• Точките за достъп помогат за развитие на
общността
• Предоставяйки достъп то такива
места, се развива благодейнствието на
потенциалните обучаеми
Какво представлява социалната
изолация?

Установихме, че групите, уязвими от
социално изключване, може да нямат
достъп до възможности за обучение, тъй
като не се чувстват комфортно с мястото
на провеждане. Поради това разработихме
набор от инструменти за идентифициране на
местните общности, където нашите целеви
групи биха се чувствали удобно. Ние също
така селектираме всяка обучителна група до
хора с подобен жизнен опит.

Лица или групи в обществото, които не
могат да получат пълен достъп до правата,
ресурсите и възможностите, които другите
в тяхното общество приемат за даденост.
Правата, ресурсите и възможностите
могат да включват образование, заетост
или жилище. „Групи, които са изложени
на по-висок риск от бедност и социално
изключване от общото население.
Етническите малцинства, мигрантите,
хората с увреждания, бездомните,
тези, които се борят със злоупотреба
с наркотични вещества, изолирани
възрастни хора и деца, често се сблъскват
с трудности, които могат да доведат до
по-нататъшно социално изключване, като
ниско ниво на образование и безработица
или подзаетост “(di Nardo, Cortese и
McAnaney, 2010).

Защо точките за достъп в общността за
важни?

Как точките за достъп могат да
помогнат?

• Хората има нужда от места, където да се
чувстват сигурни и да се социализират.

• Ресурсите, от които могат да се
възползват хората стават по достъпни.
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• Много точки за достъп се превръщат в
места за споделяне и разпространение на
информация
• Веднъж разпознати, местата могат да
бъдат използвани за реализиране на
инициативи за намаляване на риска от
социална изолация
Идентифициране на местата във вашата
общност
• Добрата “точка” е социално и физически
достъпна на удобна локация и е отворена в
подходящо са целевата група време.
• Различни целеви групи, живеещи в една
общност, могат да се нуждаят от различни
“точки”
ПРЕДЛОЖЕН модел ЗА
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА “точките” за
достъп ...
Работете в тясно сътрудничество с доверен
местен представител, който има известен
достъп до вашата целева група
• Училища в местната общност.
• Благотворителни организации, работещи с
целевата група.
• Съществуващи групи от общността в
района.
Дискусии с местни представители
• Организирайте среща с местен
представител
• Обяснете какво е “точка” за достъп
до общността и защо искате да ги
идентифицирате.

• Местният представител може с ентусиазъм
да предложи няколко места.

тяхната общност се чувстват комфортно да
се събират.

• Благодарете им за това, но обяснете
важността от това целевата група сама да
е избрала мястото. Приносът при избора на
мястото означава, че е по-вероятно да го
използват.

• Да споделят направеното проучване с вас

Включване на целевата група
• Местният представител може да ви
помогне да се срещнете с вече ангажирани
хора от вашата целева група.
• Тези хора ще се надяват да ви помогнат
да определите най-ефективните места за
вашия проект.
• За да направите това, ние предлагаме да
организирате семинар, за да обясните от
каква помощ се нуждаете. Вижте нашите
планове за семинари на www.eliemental.org

Идентифициране на обществани места

• Могат да споделят оборудване с вашата
целева група

• Организирайте посещение на местата и
запознайте хората с вашия проект и как биха
ви били от помощ

- Оборудване за деца, за „направи си сам“
или за гледачи

Работа с “точки на достъп в общността”
• Тези места, могат да ви помогнат до
различни целеви групи
•Те могат да бъдат места за обмен на
информация
- Листовки и плакати

• Надяваме се, че един или двама души
от семинара ще се включат доброволно
в проучване сред тяхната общност за
идентифициране на “точки за достъп”.

- Обществени табла

• В нашия проект имахме много доброволци.

• Някои места могат да предложат
възможности за срещи на представители от
целевите групи

Каква е задачата на доброволците?
• Да проведат няколко неформални
интервюта с техните приятели и семейства
• Да заснемат някои места, където хора от
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- Отново е възможно да трябва да заплатите
някаква такса.

• Използвайки информацията, предоставена
от доброволците, ще можете да съставите
кратък списък на места, подходящи за
вашата идея

Работа с доброволци от общността

• Всички доброволчески се нуждаят от
малко насоки (предоставени в семинара)
и средство за събиране на информация и
изпращане обратно към вас.

- Читалища, библиотеки, училища, някои поголеми кафенета или здравни заведения в
общността

- Вербална информация чрез лицето или
хората, отговорни за мястото

- Особено кафенета, закрити пазари, поголеми магазини, училища
- Възможно е да е необходимо да заплатите
вход.
• Някои “точки за достъп” могат да предложат
места за обучение

- Компютър, телефон, копиране и печат

• “Точките за достъп” също така могат да
осигурят наставници за хора от целевите
групи
• Може да бъде чудесен начин за работа с
групи, уязвими от социално изключване.
• Те предлагат гъвкави, безопасни
пространства, които позволяват на хората да
развият увереност, да се срещат неформално
с другите и да усвояват нови умения
• Потенциалът на “точките за достъп” е
ограничен само от вашето въображение.
Бъдете креативни и се възползвайте от този
страхотен ресурс.
Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия. Това съобщение
отразява само възгледите на автора и
Комисията не може да носи отговорност за
каквото и да е използване на съдържащата
се в него информация. Проектът Eliemental
би искал да благодари на Free Pik (https://
www.freepik.com) за използването на техните
свободни вектори, които са използвани в това
ръководство.
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