ETHOS Evropska tipologija brezdomstva in
stanovanjske izključenosti
Konceptualna kategorija

1
BREZ STREHE

2

3
BREZ STANOVANJA

Operacionalna kategorija

Podk
atego
rija

Generična definicija

Ljudje, ki živijo na prostem, na
javnem prostoru (brez zavetja)

1.1

Spijo pod milim nebom, nimajo 24-urnega dostopa do
nastanitve/nimajo bivališča

1.2

Dostopni s terenskim delom

Ljudje, ki živijo v nočnih
zavetiščih in so prisiljeni nekaj
ur na dan preživeti na javnih
prostorih

2.1
2.2
2.3

Nizkopražna zavetišča, ki vključujejo le nočitve (* spanje v
Ljubljani v zabojnikih)
Poceni penzioni
Kratkotrajne hotelske namestitve

Ljudje, ki živijo v zavetiščih za
brezdomce/kratkoročnih
namestitvah

3.1
3.2

Zavetišče (hostel) za brezdomce z začasno nastanitvijo
Začasno bivanje (brez določenega roka)

3.3
3.4

Začasno bivanje (s prehodnim rokom)
Začasno bivanje (z daljšim rokom)
Nastanitev v zavetiščih za ženske, varne hiše

4

Ženske, ki živijo v
zavetiščih/zatočiščih/
varnih hišah za ženske

4.1
4.2

Podprte (razpršene) namestitve

5

Ljudje, ki bivajo v
zavetiščih/azilih za priseljence

5.1
5.2
5.3

Začasne nastanitve/sprejemni centri (azili)
Nastanitve za repatriirance
Bivališča za priseljenske delavce (* samski domovi)

6

Ljudje, ki so pred odpustom iz
institucij

6.1
6.2

Kazenske institucije (pripori, zapori)
Medicinske institucije

7

Ljudje s specializirano podporo
v zvezi z namestitvijo (zaradi
brezdomstva)

7.1
7.2

Skupinske podprte (varovane) namestitve
Individualne podprte (varovane) namestitve

7.3
7.4

Namestitve v foajejih
Nastanitve za najstniške starše

8.1

Začasno bivanje s sorodniki/ prijatelji (ne po svoji izbiri)

8.2

Bivanje brez veljavne (pod)najemne pogodbe

8
NEGOTOVO

Ljudje, ki bivajo v negotovih
bivališčih (brez pravice najema)

9

Ljudje, ki živijo v grožnji pred
izselitvijo/deložacijo

9.1
9.2

Pravne prisilne izselitve najemnikov
Pravne prisilne izselitve zaradi spremembe lastnine (* zaradi
denacionalizacije)

10

Ljudje, ki živijo pod grožnjo
nasilja

10.1

Življenje pod grožnjo nasilja s strani partnerja, staršev ali
drugih

11

Začasne strukture

11.1

Mobilno domovanje (v avtu, prikolici, kolibi, vagonu)

11.2

Ilegalna zasedba zemljišča (npr. Romi)

11.3

Ilegalna zasedba stavbe (skvotiranje, * bivanje v 'bazi',
bivaku)
Neprimerno za bivanje (glede na nacionalno zakonodajo ali
standarde)
Glede na nacionalno normo prenaseljenosti

NEPRIMERNO

12
13

Ljudje, ki živijo v neprimernih
bivališčih
Ljudje, ki živijo v ekstremni
prenaseljenosti

12.1
13.1

Opomba: za znakom * navajamo nekatere slovenske specifike oz. specifične izraze

