Mi a FEANTSA?
A FEANTSA, Nemzeti Hajléktalanellátó Szervezetek Európai
Szövetsége egy nonprofit szervezetekből álló ernyőszervezet,
amely Európában aktívan részt
vesz a hajléktalanság elleni küzdelemben. A FEANTSA célkitűzése, hogy megelőzze és megszüntesse a hajléktalan
emberek valamint a hajléktalanná válással fenyegetett
emberek szegénységét és társadalmi kirekesztettségét
bátorítva és előmozdítva minden jelentős szereplő
együttműködését, akik a hajlékalanság ellen küzdenek
Európában. A FEANTSA-nak jelenleg több mint 100
tagszervezete van Európa szerte, majdnem minden
Európai Uniós tagországban. A FEANTSA tagjainak
többsége országos vagy regionális ernyőszervezete
olyan hajlkéktalanellátó szervezeteknek, amelyek az
ellátási formák széles skáláját kínálják a hajléktalan
embereknek a lakhatás, a foglalkoztatás, az egészségügyi és a szociális támogatások területén.

További információért forduljon a
FEANTSA irodájához:
FEANTSA
194, Chaussée de Louvain
1210 Brussels
Belgium
Tel.: +32 2 538 66 69
Fax: +32 2 539 41 74
Email: information@feantsa.org
Web: www.feantsa.org

A hajléktalanság
felszámolása
lehetséges!

Magyarországon:
Hajléktalanokért Közalapítvány
www.hajlektalanokert.hu
Tel.: 1-261-7704
Ezt a publikációt a foglalkoztatásra és szociális szolidaritásra
vonatkozó közösségi program (2007–2013) támogatja. A program
irányítását az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és
Esélyegyenlőségi Főigazgatósága végzi. A program a célból
jött létre, hogy foglalkoztatási és szociális ügyekben a szociális menetrendben
foglaltaknak megfelelően pénzügyi támogatást nyújtson az Európai Unió
céljainak végrehajtásához, ezáltal hozzájáruljon a lisszaboni stratégia e téren
megvalósítandó célkitűzéseinek eléréséhez.
A hétéves program azon érdekelt felek támogatására irányul, akik az EU-27-ben, az
EFTA–EGT-országokban, valamint az EU tagjelölt és leendő tagjelölt országaiban
hozzájárulhatnak a megfelelő és hatékony foglakoztatási és szociális jogszabályok
fejlődésének alakításához.
A PROGRESS program célkitűzése fokozott uniós hozzájárulás biztosítása a
tagállamoknak kötelezettségvállalásaik és erőfeszítések teljesítéséhez, ezáltal
több és jobb munkalehetőséget teremt és erősíti a társadalmi kohéziót. Ennek
elérése érdekében a PROGRESS-nek alapvető szerep jut az alábbiakban:
• elemzés és politikai tanácsadás a PROGRESS-hez kapcsolódó politikák terén;
• ellenőrzés és jelentéstétel a PROGRESS-hez kapcsolódó politikák terén
meghozott EU-jogszabályok és -politikák végrehajtásával kapcsolatban;
• a tagállamok közötti ismeretátadás, tanulás és támogatás elősegítése a
vonatkozó politikai területeken megvalósítandó uniós célok és prioritások
vonatkozásában; valamint
• az érdekelt felek által képviselt nézetek megismertetése a széles társadalmi
rétegekkel.
További információkat az alábbi honlapon találhat:

http://ec.europa.eu/progress
A kiadványban szereplő információk nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság véleményét
vagy álláspontját.
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A szegénység és
a társadalmi kirekesztés

elleni küzdelem

európai éve

A hajléktalanság felszámolása néhányaknak valószerűtlen álomnak tűnhet, de a FEANTSA úgy gondolja, hogy
amennyiben az itt felvázolt célkitűzések
átfogó hajléktalan stratégiák
részévé válnak, akkor a
hajléktalanság mindenkire kiterjedően véglegesen felszámolható.
Senki ne kényszerüljön éjszakáit a szabad ég
alatt vagy közterületen tölteni
Senkinek nem kellene a szükségleteinek és elvárásainak
megfelelő színvonalú ellátások hiánya miatt kényszerűségből az utcán töltenie éjszakáit. Napjaink Európájában
elfogadhatatlan az, hogy embereknek biztonságukat,
egészségüket és méltóságukat kelljen kockára tenniük a
közterületen való éjszakázással.

Senki ne éljen krízis szálláshelyen tovább,
mint ameddig a krízishelyzet fennáll

Senki ne kerüljön ki intézményi ellátásból
lakhatási lehetőségek nélkül

Senkinek ne kelljen krízis szálláshelyen maradni tovább,
mint ameddig a krízisnek ítélt helyzet fennáll. A menhelyeket átmeneti megoldásként találták ki egy komplex
problémára. Nem hosszú távú megoldásként tervezték őket
a veszélyeztett emberek számára és nem volna szabad a
valódi “otthon” alternatívájává válniuk.

Az intézményi ellátásban élők közül – legyen az kórház,
gondozást nyújtó intézmény vagy börtön – senkit nem
szabadna elégséges támogatás és megfelelő lakhatási
lehetőségek nélkül elbocsátani. Az intézményi ellátásból
kikerülő fiatalok, a kórházi ellátásból kikerülő idősek és
a büntetés-végrehajtási intézetből szabadulók gyakran
veszélyeztetettek, ezért támogatás nyújtásával valamint
megfelelő lakhatási lehetőségek biztosításával segíteni
kell őket annak érdekében, hogy elkerüljék az intézményi
ellátásból a hajléktalan-ellátó intézményekbe kerülést.

Senki ne éljen átmeneti lakhatásban a sikeres
továbblépéshez szükséges időtartamot
meghaladóan
A hajléktalan szállókat, az átmeneti szálláshelyeket és az
átmenetileg támogatott szálláshelyeket rövid illetve középtávra tervezték, amelyek mind közbenső lépcsőfokként
szolgálnak a hosszú távú lakhatás felé. Sajnos ezeket a lakhatási formákat hosszabb távon is igénybe veszik, mint amire
hivatottak, ez azt eredményezi, hogy emberek hosszú ideig
élnek alkalmatlan körülmények között.

Ne váljanak hajléktalanná fiatalok önálló
életkezdésük következményeként
Az önálló életvitelre való átállás egy olyan időszak, amikor
a fiatalok ki vannak téve a hajléktalanná válás veszélyének.
Egyetlen fiatalnak sem szabadna hajléktalanná válnia ebben
az átmeneti időszakban első lakhatási lehetőségek, ellátás
vagy segélyekre való jogosultság hiányában. Többet kell
tenni a fiatalok önálló életvitelhez és megfelelő lakhatási
lehetőségekhez segítése érdekében.

A hajléktalanság Európában
Napjainkban számos férfi és egyre növekvő számú nő és gyermek hajléktalan az Európai Unióban. A közterületen éjszakázással vagy a menhelyen és szállón töltött hosszú évekkel az
alapvető emberi jogaik sérülnek.
A hajléktalanságot számos tényező eredményezheti. Ezek
nemcsak személyes és kapcsolati vonatkozású tényezők, mint
például válás, közeli hozzátartozó halála, mentális betegség,
családon belüli erőszak vagy kóros szerhasználat. A kiváltó
okok között a strukturális tényezők, mint például a megfelelő

lakhatáshoz jutás elégtelensége, munkanélküliség, bizonytalan
foglalkoztatási helyzet és a diszkrimináció is szerepet játszanak.
Hasonlóképpen szerepük van az intézményi tényezőknek, mint
például a nem megfelelően felépített segélyezési rendszerek és a
rosszul összehangolt ellátási formák. Amennyiben a szakpolitikusok összehangolt törekvéseikkel nem kezelik a fenti tényezőket,
sok egyedülálló és családos állampolgár kerül utcára, illetve
kényszerül majd hónapokat vagy éveket átmeneti lakhatásban
tölteni.

A hajléktalanság felszámolása nem a hajléktalan emberek
büntethetőségét, a helyzetükről való ítélkezést jelenti, hanem
idő- és forrásbefektetést a hajléktalanság hosszú távú megoldásába valamint valódi, személyre szabott megoldási módok
nyújtásába. Ideje felhagyni a tűzoltó és átmeneti jellegű intézkedésekkel, amelyek számos évtized múltán is pusztán csak
„kezelik” a hajléktalanság problémáját és nem szüntetik meg azt.
Dolgozzunk együtt egy olyan Európáért, amely kész véget vetni
a hajléktalanságnak! Egyszer és mindenkorra mindenki számára.

