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ETHOS - Tipologia Europeană a fenomenului oamenilor fără adăpost şi negarea dreptului la locuinţă

Fenomenul persoanelor fără adăpost reprezinta una dintre problemele cele 
mai importante în societate cu care Strategia de incluziune şi protecţie socială 
a Uniunii Europene se confruntă.

Prevenirea acestui fenomen sau reîmproprietărirea persoanelor fără adăpost 
necesită o înţelegere a căilor şi proceselor care au determinat apariţia feno-
menului, şi de aici o percepţie mai cuprinzătoare a ceea ce înseamnă fenome-
nul persoanelor fără adăpost.

Feantsa (Federaţia Europeană a organizaţiilor care se ocupă cu persoanele fără 
adăpost) a dezvoltat o tipologie a fenomenului persoanelor fără adăpost şi a 
excluziunii de la locuinţă, tipologie ce poartă numele de Ethos.

Tipologia Ethos porneşte cu o înţelegere conceptuală referitoare la faptul că 
există 3 domenii ce formează o locuinţă, iar absenţa acestora conduce la defi-
nirea fenomenului persoanelor fără adăpost. A deţine o locuinţă poate fi înţe-

leasă ca : deţinerea unui spaţiu adecvat în care o persoană împreună cu familia 
sa îşi pot exercita dreptul de propietate(domeniu fizic) ; menţinerea sentimen-
tului de privat şi a relaţiilor(domeniul social) ; deţinerea unui titlu de 
proprietate(domeniul legal).

Acest lucru conduce către 4 mari concepte : ”lipsa unui acoperiş ”, ”lipsa unei 
locuinţe ”, ”locuinţă instabilă ” şi „locuinţă inadecvată ”, toate reprezentînd 
absenţa unei locuinţe.

Drept urmare, Ethos clasifică persoanele fără adăpost în conformitate cu con-
diţiile lor de viaţă sau cele ale locuinţei.

Aceste categorii conceptuale sunt împărţite în 13 categorii operaţionale care 
pot fi folosite pentru diferite scopuri politice cum ar fi schiţarea problemei 
persoanelor fără adăpost şi a politicilor de dezvoltare, monitorizare si 
evaluare.

Categorie operaţională Condiţiile de locuit Definiţie generală
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ş 1 Persoane care locuiesc în condiţii 

mizere
1.1 Spaţiu public sau din exterior Locuirea pe străzi sau în spaţii publice, fără un adăpost  

ce poate fi numit locuinţă

2 Persoane aflate în adăposturi de 
urgenţă

2.1 Adăposturi de noapte Persoane fără un domiciliu stabil ce utilizează 
 adăposturile de noapte
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ţE 3 Persoane aflate în centre pentru 
persoane fără adăpost

3.1 Cămin pentru persoanele fără adăpost

3.2 Adăpost temporar Perioada de locuire în aceste centre este pe termen scurt. 

3.3 Adăpost periodic

4 Persoane aflate în adăposturi 
pentru femei 

4.1 Adăpot pentru femei Persoane internate pe termen scurt în aceste centre din 
cauza violenţei domestice

5 Persoane aflate în adăposturi 
pentru imigranţi

5.1 Adăpost temporar imigranţi care se află în adăposturi din cauza statutului 
de imigranţi.

5.2 Centre de recepţie în adăposturi pentru imigranţi 
care lucrează.

6 Persoane eliberate din diferite 
instituţii

6.1 Penitenciare Lipsa locuinţelor după eliberarea din aceste instituţii  
(de exemplu după Vârsta de 18 ani)

6.2 insituţii medicale1

6.3 Centre de plasament

7 Persoane care primesc sprijin 
pe termen lung (din cauza 
 fenomenului homeless)

7.1 Centre rezidenţiale pentru bătrâni Centre care oferă adăpost pe termen lung pentru 
 persoanele fără adăpost(mai mult de un an)

7.2 Centre de suport pentru persoanele fără 
adăpost(statut formal)
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nesigure
8.1 Locuirea pe perioadă temporară cu familii/prieteni Locuirea în centre convenţionale

8.2 Fără temei legal ocuparea unui adăpost ce nu deţine temei legal

8.3 Proprietate ilegală ocuparea unui adăpost, proprietate ilegală

9 Persoane care locuiesc sub 
ameninţarea evacuării

9.1 ordine legale Când ordinele de evacuare sunt active

9.2 ordine de reîmproprietărire Când datornicul ipotecar are dreptul de reîmproprietărire

10 Persoane care trăiesc sub 
ameninţarea cu violenţă

10.1 incidentele înregistrate de poliţie Când acţiunile poliţiei se desfăşoară pentru a oferi un loc 
sigur victimelor violenţei domestice
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temporare/non-convenţionale
11.1 Case mobile Locuinţă inadecvată, paliativă, structură 

 semipermanentă.
11.2 Clădiri non-convenţionale

11.3 Structuri temporare

12 Persoane care locuiesc  
în adăposturi inadecvate

12.1 Adăposturi ocupate inadecvate pentru locuire Definit ca inadecvat pentru locuire de către legislaţia 
naţională sau de expertiza clădirilor

13 Persoane care locuiesc  
în adăposturi aglomerate

13.1 Cea mai mare rată de suprapopulare Depăşirea densităţii standard naţionale a spaţiului sau a 
camerelor locuite

1. Include instituţii de reabilitare(centre anti-drog), spitale pishiatrice, etc.
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