Kas yra FEANTSA?
FEANTSA (European Federation of National Organisations working with the Homeless), Europinė nacionalinių, su
benamiais dirbančių, ne pelno
siekiančių organizacijų federacija.
FEANTSA‘os tikslas yra, skatinant ir
palengvinant visų su benamystę
Europoje kovojančių aktualių veikėjų bendradarbiavimą, užkirsti kelią ir panaikinti žmonių, kuriems gresia benamystė arba kurie yra benamiai,
skurdą ir socialinę atskirtį. Šiuo metu FEANTSA turi daugiau nei 100 Europoje (beveik visose ES šalyse) veikiančių organizacijų narių. Dauguma FEANTSA‘os narių yra
nacionalinio arba regioninio lygmens paslaugų teikėjų
skėtinės organizacijos, kurios remia benamius žmones
plačiu paslaugų spektru, tarp jų ir būsto, įdarbinimo bei
socialinės paramos paslaugos.

Dėl papildomos informacijos
kreipkitės į FEANTSA’os biurą:
FEANTSA
194, Chaussée de Louvain
1210 Brussels
Belgium
Tel.: +32 2 538 66 69
Fax: +32 2 539 41 74

Panaikinti
benamystę yra
įmanoma!

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

Šis (-i) leidinys yra finansuojamas (-a) pagal 2007–2013 m.
Europos bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą
(PROGRESS). Šią programą valdo Europos Komisijos Užimtumo,
socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas. Ji
įsteigta siekiant finansiškai paremti Socialinėje darbotvarkėje nustatytų Europos
Sąjungos tikslų užimtumo ir socialinių reikalų srityje įgyvendinimą ir šitaip
prisidėti prie Lisabonos strategijos tikslų šiose srityse įgyvendinimo.
Septynerių metų programa skirta visoms suinteresuotosioms šalims, kurios gali
padėti rengti tinkamus ir veiksmingus užimtumo ir socialinės srities teisės aktus
ir politiką 27 ES valstybėse, ELPA ir EEE, ES šalyse kandidatėse ir narystės ES
siekiančiose šalyse.
Programos PROGRESS uždavinys – sustiprinti ES indėlį remiant valstybių narių
įsipareigojimus ir pastangas sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų bei darnesnę
visuomenę. Šiuo tikslu programa PROGRESS padės:
• analizuoti ir teikti politines konsultacijas programos PROGRESS politikos sričių
klausimais,
• stebėti ES teisės aktų ir politikos įgyvendinimą programos PROGRESS politikos
srityse ir rengti šio įgyvendinimo ataskaitas,
• remti dalijimąsi politikos žiniomis, mokymąsi ir valstybių narių savitarpio
paramą ES tikslų ir prioritetų klausimais, ir
• perteikti suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės nuomonę.
Daugiau informacijos rasite: http://ec.europa.eu/progress
Šiame leidinyje pateikiama informacija nebūtinai sutampa su Europos Komisijos pozicija arba
nuomone.
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Kai kam benamystės panaikinimas gali atrodyti kaip nereali svajonė, bet FEANTSA’oje
(Europinėje su benamiais žmonėmis dirbančių organizacijų federacijoje) mes tikime, kad
jeigu žemiau minimi tikslai taps integruotos
benamystės politikos dalimi,
tuomet mes pagaliau galėsime visiškai panaikinti
benamystę.

Niekas neišvyksta iš įstaigų neturėdamas
galimybės apsigyventi tinkamame būste
Niekas negyvena krizinio apgyvendinimo
namuose ilgiau nei tęsiasi krizinė situacija
Niekas neturėtų krizinio apgyvendinimo namuose užsibūti
ilgiau, nei trunka krizinė situacija. Nakvynės namai turėtų
būti suvokiami kaip laikinas kompleksinio fenomeno sprendimas. Jie nėra tinkami, kaip ilgalaikė išeitis pažeidžiamiems
žmonėms ir neturėtų tapti pakaitalu tikriems ,,namams”.

Niekas negyvena pereinamojo tipo namuose
ilgiau nei yra reikalinga
Niekas nemiega gatvėje
Niekas neturėtų būti priverstas miegoti gatvėje dėl to,
kad nėra jo/jos poreikiams ir siekiams pritaikytų aukštos
kokybės paslaugų. Šių dienų Europoje yra nepriimtina, kad
žmonėms tektų kelti grėsmę savo saugumui, sveikatai ir
orumui, miegant gatvėje.

Hosteliai (hostels) benamiams, laikino apgyvendinimo namai
ir pereinamojo tipo namai teikia paslaugas, kurios yra tarpiniai žingsniai siekiant ilgalaikio apgyvendinimo ir šios paslaugos yra skirtos teikti ribotą laiko tarpą (nuo trumpalaikio iki
vidutinio). Deja, minėtosios apgyvendinimo formos gali tapti
labiau pastovios nei turėtų būti. Todėl žmonės ima ilgą laiką
gyventi netinkamoje situacijoje.

Nei vienas, esantis stacionarioje įstaigoje – ligoninėje, globos įstaigoje arba kalėjime – neturėtų būti išleidžiamas be
tinkamos paramos ir adekvačių apgyvendinimo galimybių.
Jauni žmonės, išeinantys iš globos įstaigų, ligoti žmonės,
išvykstantys iš ligoninės, ir žmonės, paleisti iš įkalinimo
įstaigų, dažnai yra pažeidžiami, tačiau jiems galima padėti
išvengti užburto rato, kuris sukasi nuo globos įstaigos link
benamystės ir atgal į stacionarią įstaigą. Žmonėms galima
padėti išvengti šio užburto rato suteikiant jiems geras
apgyvendinimo galimybes.

Jokių jaunų žmonių, tampančių benamiais
dėl perėjimo gyventi savarankiškai
Perėjimo gyventi savarankiškai laikotarpiu žmonės yra
pažeidžiami – gali tapti benamiais. Nei vienas jaunas žmogus neturėtų tapti benamiu dėl to, kad trūksta pirmo karto
apgyvendinimo (first-time housing) galimybių, paslaugų
arba todėl, kad jam/jai nėra suteikiama teisė įgyti lengvatas perėjimo gyventi savarankiškai laikotarpiu.

Benamystė Europoje
Europos sąjungoje šiuo metu daug vyrų ir vis daugiau moterų
bei vaikų yra benamiai. Dėl gyvenimo gatvėje, ilgalaikio gyvenimo nakvynės namuose arba benamių hosteliuose, pamatinės jų kaip žmonių teisės yra pažeidžiamos.
Benamystę sukelia daug veiksnių. Priežastys neapsiriboja individualiomis arba santykiais paremtomis patirtimis tokiomis
kaip skyrybos, netektis, proto negalia, smurtas namuose arba

priklausomybė. Struktūriniai veiksniai tokie kaip ribotos įperkamo
būsto galimybės, nedarbas, nelegalus darbas ir diskriminacija taip
pat vaidina svarbų vaidmenį benamystės procese. Taip pat prisideda ir instituciniai veiksniai tokie kaip prastas paslaugų koordinavimas ir neadekvatus lengvatų bei pašalpų sistemų struktūravimas. Jeigu politikų kūrėjai nesusirūpins ir nesutelks pastangų
minėtų problemų sprendimui, tuomet per daug asmenų ir šeimų
atsidurs gatvėse arba mėnesius ar metus gyvens laikino apgyvendinimo namuose.

Kai sakome panaikinti benamystę, nenorime pasakyti, kad
reikia benamius žmones padaryti baustinus (kriminalizuoti)
arba neigiamai vertinti jų situaciją. Norime pasakyti, kad reikia
investuoti laiką ir išteklius į ilgalaikius benamystės sprendimus
ir į realių, asmeniui tinkamų alternatyvų teikimą. Laikas nustoti
įvestuoti į kritines ir laikinas priemones, kurios per kelis dešimtmečius vos „suvaldė“ benamystės problemą ir nesugebėjo
jos panaikinti. Dirbkime už Europą, siekiančią panaikinti benamystę. Visiems laikams.

