Co se to FEANTSA?
FEANTSA, evropská federace
národních organizací pracujících
s bezdomovci, představuje střešní
organizaci nad neziskovými subjekty, které jsou v ní zapojeny nebo
přispívají k boji s bezdomovectvím
v Evropě. Cílem FEANTSA je zabránit chudobě a sociálnímu vyloučení lidí ohrožených
bezdomovectvím nebo již v něm žijících, případně
je zmírnit pomocí povzbuzování a usnadňování spolupráce mezi všemi relevantními aktéry bojujícími s
bezdomovectvím v rámci Evropy. FEANTSA má v současné době více než 100 členských organizací pracujících po Evropě téměř ve všech státech Evropské unie.
Většina členů FEANSTA jsou národní nebo regionální
střešní organizace poskytovatelů služeb, které zajišťují
bezdomovcům široké spektrum služeb včetně bydlení,
zdraví, zaměstnání a sociální podpory.

Pokud máte zájem o více informací,
neváhejte kontaktovat kancelář FEANTSA:
FEANTSA
194, Chaussée de Louvain
1210 Brussels
Belgium
Tel.: +32 2 538 66 69
Fax: +32 2 539 41 74

Je možné skoncovat
s bezdomovectvím!

Email: information@feantsa.org
Web: www.feantsa.org

Toto/tato (publikace, konference, školení) se koná/vychází v
rámci programu Evropského společenství pro zaměstnanost a
sociální solidaritu (PROGRESS) (2007–2003). Tento program řídí
Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné
příležitosti Evropské komise. Jeho účelem je finančně podporovat plnění cílů
Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, tak jak je stanoveno v
sociální agendě, a přispívat tak k naplňování cílů Lisabonské strategie v uvedené
oblasti.
Tento sedmiletý program je zacílen na všechny zúčastněné strany, které mohou
pomoci při vytváření vhodných a účinných právních předpisů a politik v oblasti
zaměstnanosti a sociálních věcí v celé EU-27, ESVO/EHP a v kandidátských zemích
pro členství v EU a zemích usilujících o status kandidátské země.
Cílem programu PROGRESS je posílit přínos EU při podpoře závazků a snah
členských států vytvářet lepší pracovní místa a zvyšovat jejich počet a budovat
soudržnější společnost. Pro dosažení tohoto cíle bude PROGRESS:
• poskytovat analýzy a poradenství, pokud jde o politiky v oblastech jeho
působnosti;
• sledovat provádění právních předpisů a politik EU v oblastech své působnosti
a informovat o něm;
• podporovat v oblastech příslušných politik výměnu zkušeností, vzájemné učení
se a podporu mezi členskými státy, pokud jde o cíle a priority EU; a
• obeznamovat se stanovisky zúčastněných stran a společnosti obecně.
Více informací naleznete na stránce:

http://ec.europa.eu/progress
Informace obsažené v této publikaci nemusí nutně odrážet postoj či názory Evropské komise.
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Evropský rok
boje proti
chudobě

a sociálnímu vyloučení

Někomu se může zdát, že skoncování
s bezdomovectvím představuje nerealistický sen, ale my ve FEANTSA věříme,
že pokud se níže vysvětlené cíle stanou
součástí společné strategie v přístupu
k otázce bezdomovectví,
pak můžeme definitivně
pro všechny bezdomovectví ukončit.

Nikdo nespí v drsných podmínkách
Nikdo by neměl být nucen ke spaní na ulici z nedostatku
kvalitních služeb přizpůsobených k jeho/jejím potřebám
a touhám. V dnešní Evropě je nepřijatelné, aby lidé museli
ohrožovat svou bezpečnost, zdraví a důstojnost tím, že spí
na ulici.

Nikdo neopouští zařízení bez možnosti
bydlení
Nikdo nežije v nouzovém ubytování déle, než
trvá „nouzová situace“
Nikdo by neměl pobývat v nouzovém ubytování déle, než se
považuje za „nouzovou situaci“. Azylové domy představují
dočasné řešení komplexního problému. Nejsou navrženy
jako dlouhodobé řešení pro sociálně slabé lidi a neměly by
se stát náhražkami za skutečné „domovy“.

Nikdo nežije v přechodném ubytování déle,
než se požaduje pro úspěšný posun vpřed

Nikdo, kdo je v nějaké instituci (nemocnici, zařízení péče či
vězení), by neměl být propuštěn bez dostatečné podpory
a adekvátních možností bydlení. Mladí lidé, kteří odcházejí ze zařízení péče, nemocní lidé opouštějící nemocnici
a propuštění vězni jsou často zranitelní a lze jim pomoci,
aby se vyhnuli smyčce, která začíná u propuštění z ústavní
péče, pokračuje přes zkušenost bezdomovectví a končí
zpět u ústavní péče tak, že po opuštění instituce dostávají
podporu a také adekvátní nabídky bydlení.

Žádní mladí lidé se nestávají bezdomovci z
důvodu přechodu na nezávislé bydlení

Azylové domy pro bezdomovce či podporované bydlení
nabízí zprostředkování kroků k dlouhodobému bydlení a je
zamýšleno pro krátkodobý či střednědobý časový horizont.
Žel se tyto formy ubytování mohou stát trvalejšími, než je
žádoucí, takže vedou lidi k dlouhodobému žití v nepatřičných situacích.

Přechod k samostatnému bydlení představuje období, kdy
jsou lidé ohrožení bezdomovectvím. Žádný mladý člověk
by se neměl stát bezdomovcem z důvodu nedostatku primárních možností bydlení, služeb nebo nároku na podporu
během přechodu na nezávislé bydlení. Více lze dosáhnout
tím, že mladým lidem pomůžeme žít nezávisle a poskytneme jim přístup k vhodným možnostem bydlení.

úmrtí blízké osoby, mentální onemocnění, domácí násilí či zneužívání látek. Strukturální faktory jako špatný přístup k cenově
dostupnému bydlení, nezaměstnanost, nejisté zaměstnání a
diskriminace hrají také svou roli. Nelze nezmínit ani institucionální faktory, např. špatně koordinované služby a neadekvátně
strukturovaný systém dávek. Bez společné snahy politiků řešit
tyto body zůstane příliš mnoho jednotlivců a rodin na ulici nebo
stráví měsíce či roky v přechodném ubytování.

Ukončit bezdomovectví neznamená dělat z bezdomovců
trestance či soudit jejich situaci. Znamená to investovat čas a
zdroje do dlouhodobých řešení bezdomovectví a nabízet skutečné alternativy, přizpůsobené potřebám jednotlivců. Je čas
přestat investovat do nouzových či dočasných opatření, která
po několik desetiletí jen „řídila“ problém bezdomovectví a neodstraňovala ho. Snažme se pracovat na tom, aby Evropa chtěla
bezdomovectví ukončit. Jednou provždy a pro všechny.

Bezdomovectví v Evropě
Mnoho mužů a stále větší počet žen a dětí jsou v současné
době v rámci Evropské unie bezdomovci. Tím, že přespávají
v drsných podmínkách na ulici nebo dlouhodobě pobývají v
azylových domech či ubytovnách, dochází k porušování jejich
základních lidských práv.
K bezdomovectví může vést mnoho různých faktorů. Nejsou
jimi jen individuální nebo vztahové zkušenosti jako rozvod,

