
Какво трябва да постигне светът до 2030 година?
• Да се изкорени крайната бедност за всички хора в света. 
• Да се въведат системи за социална защита за всички уязвими слоеве от 
населението. 
• Всички мъже и жени да имат достъп до природни ресурси, до нови технологии, 
включително до микрофинансиране. 
• Да бъдат намалени рисковете за най-бедните от икономически, социални и 
екологични сътресения и катастрофи.

Показателите за крайната бедност в света са снижени наполовина след 1990 г.
Това е впечатляващо постижение, но все още един на пет души в развиващите се 
страни живее с по-малко от 1,25 долара на ден, има милиони други с малко повече от 
това, а много хора стоят пред заплахата да попаднат в порочния кръг на бедността.

Бедността е много повече от липса на достатъчно доходи. Тя включва глад, 
недохранване, ограничен достъп до образование и до други основни услуги, социална 
дискриминация и изключване, липса на участие във властта. Икономическият растеж 
трябва да бъде въвличащ, да предоставя работа и да стимулира равенството.

Факти и данни:
• 836 млн. души в света живеят в крайна бедност.
• Около един на петима в развиващите се страни живее с по-малко от 1,25 долара на 
ден.
• По-голямата част от хората, живеещи с по-малко от 1,25 долара на ден, живеят в 
Южна Азия и в Африка на Юг от Сахара.
• Високи показатели за крайна бедност има в малки, нестабилни и засегнати от 
конфликти страни.
• Едно на 7 деца под пет години в света тежи по-малко от нужното за възрастта.
•  Всеки ден през 2014 г. 42 000 души са напускали дома си, за да търсят убежище, 
бягайки от конфликти и войни.
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Занимание „Закуската на света”
Цел на заниманието: 
Да се помисли за неравенството в световен мащаб; да се повиши осведомеността пред 
какво са изправени други хора в различни части на света; да се помисли за различните 
фактори, които водят до неравенство.
Време - От 45 минути до 1 час

Подготовка на групата:
Съберете група, например от 25 души, извън стаята/или мястото, където закусват.
Подгответе цветни хартийки в една купа: 11-розови, 6-зелени, 5-жълти, 3-сини.
Помолете участниците да си затворят очите и да си изберат по една от хартийките. 
Кажете им да не разкриват цвета, докато не влязат обратно в стаята. 
Кажете им, че масите са белязани с различни цветове и че трябва да седнат на маса с цвета, 
който са изтеглили.

Подготовка на залата:
1. Подгответе залата, като разположите 4 маси (1 малка, 2 средни и 1 голяма) в средата на 
стаята, с достатъчно разстояние една от друга.
2. Подгответе масите, както следва: 
Розова маса – малка масичка, на която да има само хляб, достатъчен за около 5 души 
(най-добре хлябът да е престоял), 3 чаши вода.
Зелена маса – средно голяма маса, 2 хляба, масло, сирене, кана портокалов сок.
Жълта маса – средно голяма маса, 2 хляба, масло, конфитюр, сирене, кана с вода.
Синя маса – голяма по размер маса, 4 хляба, салфетки, хубави чинии, кошница с плодове, 
конфитюр и желе, сребърни прибори, различни видове сирена, чаши за вино, портокалов сок, 
ябълков сок.

Правила на играта. (15 минути)
1. Отворете вратата на залата и кажете на участниците "Добро утро, закуската ви е 
готова!"
2. Наблюдавайте участниците.
3. След 15 минути, когато участниците са приключили със "закуската" си, накарайте ги да 
излязат от залата и ги отведете в друга стая, където ще можете да направите разбор 
(салон, хол, и т.н.)

Разбор: (10 минути)
За улеснение на участниците започнете със следните въпроси:
- Как се чувствахте по време на закуската?
- Какво беше чувството да имате твърде малко или твърде много, или достатъчно?
- Видяхте ли какво закусват другите участници?
- Помислихте ли да споделите храната си? Или да поискате от съседната маса?
- Смятате ли, че преживяното току-що е свързано с реалния живот? Как?
- Сещате ли се за ситуации, подобни на тази?

Бедността в България

Всеки десети българин е в риск от дълбока бедност, а един от пет души се намира под 

линията на бедността. Това са изводи на Института за пазарна икономика в доклад, 

представен през март 2015 г. Докладът класифицира няколко нива на бедност, като 

акцентира върху две от тях – класическа и дълбока. Първата се отнася за хората, които 

живеят с под 60% от дохода на средното домакинство, а в дълбока бедност се считат 

хората, които живеят с под 40% от този доход.

В рамките на Европейския съюз всеки, който трябва да се издържа с по-малко от 60% от 
средния доход, е считан за беден или в риск да изпадне в бедност.


