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FEANTSA, Europejska Federacja 
Krajowych Organizacji Pracujących 
z Ludźmi Bezdomnymi jest paraso-
lową organizacją non-profit, która 
uczestniczy i pomaga w walce z 
bezdomnością w Europie. Celem 
FEANTSA jest zapobieganie i łago-
dzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego 
ludzi zagrożonych bezdomnością lub doświadczają-
cych tego zjawiska poprzez zachęcanie, ułatwianie i 
moderowanie współpracy wszystkich instytucji wal-
czących z bezdomnością. Obecnie FEANTSA skupia 
ponad 100 organizacji członkowskich w całej Europie, 
w niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej. Więk-
szość członków FEANTSA to narodowe lub regionalne 
organizacje parasolowe zrzeszające usługodawców, 
którzy wspierają ludzi bezdomnych zapewniając im 
szeroką gamę usług w zakresie mieszkalnictwa, zdro-
wia, zatrudnienia i społecznego wsparcia.   

Rozwiązanie 
problemu 
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Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Wspólnotowego 
programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej (2007-
2013). Program ten jest zarządzany przez Dyrekcję Generalną 
ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji 

Europejskiej.  Program został ustanowiony w celu finansowego wspierania 
realizacji celów Unii Europejskiej w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych, 
określonych w Agendzie Społecznej, aby w ten sposób przyczynić się do 
osiągnięcia celów strategii lizbońskiej w tych dziedzinach.  

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, 
które mogą pomóc w ukształtowaniu odpowiednich i skutecznych przepisów 
i polityki społecznej, w całej UE-27, na obszarze EFTA-EOG oraz w krajach 
kandydujących do członkostwa w UE.

Misją programu PROGRESS jest zwiększenie udziału UE we wspieraniu wysiłku 
państw członkowskich i ich dążeń do stworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy i do zbudowania bardziej spójnego społeczeństwa. Zgodnie z powyższymi 
założeniami program PROGRESS przyczyni się do: 

zapewnienia analizy i doradztwa strategicznego w obszarze polityk programu •	
PROGRESS;  
monitorowania procesu wdrażania prawodawstwa i polityki UE w obszarach •	
objętych programem PROGRESS oraz zapewnienia sprawozdawczości na ten 
temat 
promowania dzielenia się wiedzą na temat polityki, uczenia się i wzajemnego •	
wspierania państw członkowskich w zakresie celów i priorytetów UE;  oraz
przekazywania opinii zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości •	

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującym 
adresem internetowym: http://ec.europa.eu/progress
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Komisji Europejskiej.



Rozwiązanie problemu bezdomności 
może się wydawać nierealnym marze-
niem, ale w FEANTSA wierzymy, że pro-
blem ten można rozwiązać jeśli 
cele tutaj określone staną 
się częścią zintegrowa-
nej polityki wobec bez-
domności.  

Bezdomność w Europie

dostępność mieszkań, bezrobocie, niestabilne zatrudnienie czy 
dyskryminacja także odgrywają olbrzymią rolę. Ponadto czynniki 
instytucjonalne takie jak słabo koordynowane usługi społeczne 
oraz nieadekwatna struktura wypłaty świadczeń społecznych 
mają fundamentalny wpływ na niniejsze zjawisko. Bez wspól-
nego wysiłku twórców polityki by zwalczać niniejsze czynniki, 
zbyt wiele jednostek i rodzin znajdzie się na ulicy lub spędzi 
miesiące lub lata w tymczasowym zakwaterowaniu. 

Rozwiązanie problemu bezdomności nie oznacza krymina-
lizacji ludzi bezdomnych, lub ocenianie ich sytuacji. Oznacza 
inwestowanie czasu i zasobów w długotrwałe rozwiązania dla 
bezdomności i dostarczanie realnych, indywidualnych alterna-
tyw. Nadszedł czas by odejść od inwestowania w krótkotrwałe 
instrumenty, które po kilku dekadach pozwalały tylko radzić 
sobie z bezdomnością natomiast nie umożliwiały rozwiązania 
problemu. Pracujmy dla Europy gotowej do rozwiązania pro-
blemu bezdomności. Raz na zawsze.  

Aby już nikt nie opuszczał instytucji bez opcji 
mieszkaniowej   
Nikt kto przebywa w instytucji - szpitalu, placówce opie-
kuńczej czy więzieniu - nie powinien być zwalniany bez 
odpowiedniego wsparcia oraz adekwatnych opcji mieszka-
niowych. Młodzi ludzie opuszczający instytucje opiekuńcze, 
chorzy opuszczający szpitale oraz osoby wychodzące z 
więzienia są często  zagrożeni bezdomnością. Aby zapobiec 
sytuacji przejścia z instytucji opiekuńczej do bezdomności i z 
powrotem do opieki, ludzie ci mogą być wspierani poprzez 
odpowiednią pomoc i dobre propozycje mieszkaniowe.  

Aby żadna młoda osoba nie stała się 
bezdomna w rezultacie przejścia w 
niezależne życie 
Osoby wchodzące w samodzielne życie są szczególnie 
zagrożone bezdomnością. Młode osoby nie powinny 
stawać się bezdomne z powodu braku opcji mieszkanio-
wych, usług lub uprawnień do świadczeń podczas przej-
ścia w niezależne życie  Można uczynić znacznie więcej 
by pomóc młodym ludziom żyć samodzielnie i zapewnić 
im odpowiednie warunki mieszkaniowe.   

Aby już nikt nie mieszkał „na ulicy”
Nikt nie powinien być zmuszony do spania na ulicy z 
powodu braku wysokiej jakości usług zaadaptowanych 
do jego/jej potrzeb i aspiracji. W dzisiejszej Europie, nie 
do zaakceptowania jest sytuacja, w której ludzie musza 
narażać swoje bezpieczeństwo, zdrowie i godność śpiąc 
na ulicy. 

Aby pobyt w placówkach interwencyjnego 
zakwaterowania ograniczony był tylko do 
„sytuacji kryzysowej 
Nikt nie powinien pozostawać w placówce interwencyjnego 
(awaryjnego) zakwaterowania przez okres wykraczający poza 
„sytuację kryzysową”. Noclegownie są tylko tymczasowym 
rozwiązaniem złożonego problemu. Nie zostały zaprojekto-
wane jako długoterminowe rozwiązania dla marginalizowa-
nych ludzi i nie mogą zastąpić prawdziwych „domów”. 

Aby przejściowe zakwaterowaniu było tylko 
etapem na drodze do udanego „wyjścia” z 
bezdomności  
Formy przejściowego zakwaterowania - schroniska, hostele 
dla bezdomnych, tymczasowe zakwaterowanie i przejściowe 
wspierane zakwaterowanie - są tylko krótko- i średniotermi-
nowym etapem na drodze do długoterminowego miesz-
kalnictwa. Niestety niniejsze formy zakwaterowania mogą 
stać się bardziej permanentne niż być powinny, prowadząc 
do długoterminowego zamieszkiwania w nieodpowiedniej 
sytuacji.  

W Unii Europejskiej obserwuje się wielu bezdomnych męż-
czyzn i rosnącą liczbę bezdomnych kobiet i dzieci. Śpiąc „pod 
chmurką” na ulicy, długotrwale pozostając w noclegowniach i 
schroniskach, ich prawa człowieka są ograniczane i łamane.  

Do bezdomności prowadzi wiele czynników i nie są to tylko 
indywidualne albo związane z relacjami doświadczenia takie 
jak rozwód, strata bliskiej osoby, choroba psychiczna, przemoc 
domowa czy uzależnienie. Podstawowe czynniki takie jak 


