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Európai trendfigyelő 

 

2013. december 

Európai Unió 

2014-ben „Nemzeti Szociális Jelentésekkel” monitorozza az Európai Unió a 

hajléktalansággal kapcsolatos intézkedéseket  

Az EU Szociális Védelmi Bizottsága (kormányközi bizottság a szociális tárcák 

képviselőivel) megkapta az irányelveket a hajléktalanság kezelésében tett 

eredmények jelentéséhez, különösen a következőkre tekintettel: a hajléktalanság 

megelőzése, kezelése és mérése; a szociális, egészségügyi és a hajléktalan 

embereket célzó egyéb szolgáltatások minőségének a hozzáférésének fejlesztése; a 

megfelelő és megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés javítása, beleértve a szociális 

bérlakásokat; a kilakoltatás/állandó lakhatás elvesztésének hatékonyabb megelőzése 

érdekében tett intézkedéseket és szolgáltatásokat illető reformok. A Nemzeti Szociális 

Jelentések benyújtásának határideje az Európai Bizottsághoz 2014. április 30.  

 

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata az EU28-ban 

Az Eurostat új adatai szerint, 2012-ben az Európai Unió 

népességének negyedét fenyegette a szegénység vagy a 

társadalmi kirekesztődés, amely nagyjából 125 

millió embert jelent.   

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05122013-AP/EN/3-05122013-AP-EN.PDF
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Emelkedik a hajléktalan fiatalok száma: Sürgős intézkedésekre van szükség  

Általánosan elismert tény, hogy a fiatalokat továbbra is erősen érinti a gazdasági 

válság. Míg a fiatalok kirekesztettsége és munkanélkülisége az Európai Unió 

napirendjének prioritásai között szerepel, mások aggodalmuknak adnak hangot 

amiatt, hogy az EU-s intézkedések nem érik el kellően a leginkább veszélyeztetett 

csoportokat. Mivel a gazdasági körülmények továbbra is kihívásokat támasztanak, a 

fiatal hajléktalanok száma sok EU-s tagállamban emelkedik.  A FEANTSA fel akarja 

hívni arra figyelmet, hogy a kormányok által tett némely intézkedéseknek drámai 

hosszú távú hatása lehet a fiatalok kirekesztődésére. Ezért felszólítja az Európai Uniót 

és a tagállamokat egy sor intézkedés megtételére, hogy megelőzzék az ifjúsági 

hajléktalanság mértékének további súlyosbodását.   

 

A FEANTSA felszólalt a Housing First Konferencián  

Portugáliában az AEIPS nevű szervezetnél tartott Housing First konferencián a 

FEANTSA bemutatta az Európai Strukturális Alapok (ESZA, ERFA) felhasználásának 

lehetőségeit a Housing First projektek és egyéb EU-s szintű lehetőségek 

finanszírozására vonatkozóan.   

 

Csehország 

Levél a cseh miniszternek  

Csehországi tagjainak kérésére a FEANTSA levelet 

küldött a cseh miniszterelnöknek, hogy kifejezze a 

szociális bérlakásokra vonatkozó jelenlegi 

csehországi tervekkel kapcsolatos 

aggodalmait, különösen a “szociális 

http://feantsa.org/spip.php?article705&lang=en
http://feantsa.org/spip.php?article705&lang=en
http://aeips.pt/
http://hf.aeips.pt/
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=1902&cle=b1ada03d9f723839ddb12447225770214c5d5915&file=pdf%2Ffeantsa_letter_czech_republic_final_formatted.pdf
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bérlakások komplex megoldása” elnevezésű javaslatot illetően, amelynek kidolgozása 

jelenleg zajlik Csehországban. A FEANTSA aggódik amiatt, hogy a “Komplex 

Megoldás” keretében előterjesztett jelenlegi tervek nem fognak megfelelni a 

hajléktalan emberek szükségleteinek és állandósíthatják kirekesztettségüket.  A 

FEANTSA tagjai és partnerei kiemelték, hogy a terveket a nélkül dolgozták ki, hogy 

kellően megvitatták volna azokat a releváns szereplőkkel, beleértve a civil hajléktalan 

szektor civil szereplőit.  A terveket erősen befolyásolták a profitorientált 

menhelyszektor és az építőipar érdekei is. A terveknek nem tudják kellő részletekben 

meghatározni a szociális bérlakás célját és célközönségét, nem sikerül törvényi alapot 

biztosítani a szociális bérlakásoknak, és a hajléktalan emberek számára a menhelyek 

finanszírozását ajánlják hosszú távú „lakhatási” lehetőségként.  

 

Dánia 

Több hajléktalan bevándorló kér segítséget és támogatást  

A Kompasset (Az iránytű), az illegális hajléktalan bevándorlók független tanácsadó 

központja, amelyet Koppenhágában a Kirkens  Korshær működtet, a segítségüket és 

támogatásukat kérő hajléktalan európai és afrikai bevándorlóktól érkező 

megkeresések jelentős számú növekedéséről számolt be.  

A Kompasset 2013 januárban kezdte meg működését és közzétette az év három 

negyedévére vonatkozó statisztikákat. Az adatok megerősítik azt a tendenciát, 

amelyet a központ két munkatársa és 25 önkéntese az év során 

tapasztalt.  Az első negyedév során 169 különböző 

megkeresés érkezett a Kompassethez, a második 

negyedévben a szám már 393-ra emelkedett és a 

harmadik negyedévben 636 különböző 

megkeresést kaptak. Ez összesen 1198 

megkeresést jelent összesen 353 egyéntől 
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2013. január és 2013. október között.  A megkeresések 62% érkezett az EU-hoz 

csatlakozott kelet-európai országokból érkezett állampolgároktól EU/EEA, 31% a 

harmadik világból származó, egy másik EU-s országban tartózkodási engedéllyel 

rendelkező állampolgároktól, és 6% olyan EU-ból érkezett harmadik világbeliektől, 

akik nem rendelkeztek tartózkodási engedéllyel. A megkeresések legfőbb tárgya a 

szolgáltatások használatára vonatkozott (álláshirdetés, nyomtatás, számítógép 

használata, stb.), tanácsadás álláslehetőségekről és törvényes jogokról, általános 

információ Dániáról, valamint támogatás és segítség a dániai tartózkodáshoz a kelet-

európai EU-s állampolgárok számára.  Tovább információ olvasható a teljes harmadik 

negyedévi statisztikában, vagy kérhető Susannah L. Sønderlund-től.  

 

Franciaország 

Országos konferencia az „Illegális telepekről”  

Szeptember 27-én a francia parlamentben tartottak konferenciát az illegális telepek 

kiürítési tervéről és a közben nyújtott segítségről szóló miniszteri nyilatkozat. A 

konferencia feladata volt, hogy felmérje a nyilatkozat előzetes következményeit.  A 

nyilatkozat kiköti, hogy minden evakuációt megelőzően elemzést kell készíteni annak 

az egész közösségre és egyénekre és családokra gyakorolt hatásáról a leginkább 

veszélyeztetett emberek azonosítása érdekében.   Ötéves szegénységellenes és 

társadalmi befogadást segítő tervének részeként a francia kormány évi 4 millió eurót 

különített el erre a célra. Ötven projektet választottak ki a feladat 

elvégzésére, amit elsősorban civilek végeznek majd az 

önkormányzatokkal partnerségben. A felmérések egy 

országos értékelés részét képezik majd, amelyek 

hozzájárulnak a tárgyról szóló ismeretekhez és a 

jövő évi prioritások meghatározásához.  

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=1904&cle=3110a61696917402c236d4436d628aae8b112bc5&file=pdf%2Fkompasset_statistics_3rd_quarter_eng.pdf
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=1904&cle=3110a61696917402c236d4436d628aae8b112bc5&file=pdf%2Fkompasset_statistics_3rd_quarter_eng.pdf
http://goo.gl/9ZSKd9
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Görögország 

Nullaeurós bérleti díj 

Az ingatlanbérlés drámai csökkenése és az ingatlanpiac magas adói váltottak ki egy 

új, példa nélkül álló jelenséget, amely egyre népszerűbbé kezd válni Görögországban: 

ez a nullaeurós bérleti díj. Ez a gyakorlat azt jelenti, hogy a tulajdonos “hivatalosan” 

megegyezik a bérlővel, hogy az utóbbi csak a következő fix költségeket fizeti: az 

áramszámlák alapján számított ingatlanadót, az önkormányzati adót és az 

illetékbélyeget a bérleti szerződéshez, valamint az általános ingatlanadót és az 

energia tanúsítvány kiadásának költségét. A megállapodás nem foglalható hivatalos 

dokumentumokba, hanem egy a tulajdonos és a bérlő számára kölcsönösen előnyös, 

nem hivatalos “szerződésben” vállalnak a felek garanciát. Egyfelől a tulajdonosok 

alacsonyabb jövedelmet vallanak be a bérleti díjból, ezért kevesebb adót fizetnek.   

Másfelől a bérlők megfizethető lakáshoz jutnak, amelynek a költsége nem éri el egy 

átlagos havi bérleti díj felét.  A legnagyobb vesztes az állam, amely nem szedheti be 

az adót az olyan bérelt ingatlanok után, amelyek hivatalosan nem léteznek. (Bővebb 

információ itt olvasható.)  

 

Írország 

Törvénybe foglalt jog az utógondozáshoz  

Az ír kormány elfogadott egy szabályozási javaslatot az állami gondoskodásból 

kikerülő fiatalok utógondozásának jogszabályi rendelkezéseit 

megerősítendő. A kormánynak ez az indítványa azoknak a 

gondozásból kikerülő veszélyeztetett fiataloknak a 

hatékonyabb védelmét fogja szolgálni, akiket 

komolyan fenyeget a hajléktalanná válás. A 

javaslat körvonalazza az 1991-es 

Gyermekvédelmi Törvény módosítását  és 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113065680
http://focusireland.us2.list-manage2.com/track/click?u=f833aefd56e8a0fc1acc1ec85&id=95d1678958&e=c3bf2e6f65
http://focusireland.us2.list-manage.com/track/click?u=f833aefd56e8a0fc1acc1ec85&id=25db5996ec&e=c3bf2e6f65


 

 
 

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének,  

sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása  

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 

 

 

törvényi jogot szolgáltat egy utógondozói terv elkészítéséhez a gondozásból kikerülő 

fiatalok számára, mielőtt 18 éves korukban el kellene hagyniuk az intézményt.   

A törvényes jog biztosítása egy utógondozói terv előkészítéséhez és kidolgozásához 

különösen üdvözlendő fejlemény a Focus Ireland utógondozáshoz való jog érdekében 

folytatott tíz eves kampányának ismeretében. A Focus Ireland által 2000-ben 

folytatott kutatások kiderítették, hogy a vizsgálatban résztvevő intézményi 

gondoskodásban felnőtt fiatalok kétharmada vált hajléktalanná az intézményből való 

kikerülés első két éve alatt.  

 

Spanyolország 

Hajléktalanügyi stratégia 

A spanyol Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium a közel 23 000 

spanyolországi hajléktalan ember érdekében bevezeti első integrált stratégiáját a 

2013-2016-os Társadalmi Befogadásról szóló Nemzeti Akcióterv részeként, amelyet 

nemrégiben hagyott jóvá a miniszterek tanácsa.    

A kezdeményezés célja, hogy egy olyan eszközzé váljon, amely által prevenciós 

intézkedéseket és segítséget lehet kidolgozni az érintettek számára, garantálva 

jogaikat és méltóságukat, valamint adekvátan alkalmazható minden Autonóm 

Közösségben.   Multidiszciplináris utcai szolgálatok nyújtanak majd szociális és 

egészségügyi gondozást a harmadik szektorral együttműködésben. Lábadozókat 

létesítenek majd a kórházból kikerülő otthontalanok számára. Ideiglenes 

szálláshelyet kínálnak majd a hajléktalan embereknek a 

fizikális leépülésük és egészségügyi problémáik 

megelőzése és lelassítása érdekében, főleg amikor 

pszichiátriai betegségeik és függőségeik is 

vannak. Az egészségügyi, szociális és 

esélyegyenlőségi miniszter, Ana Mato, 

http://focusireland.us2.list-manage.com/track/click?u=f833aefd56e8a0fc1acc1ec85&id=305040dd90&e=c3bf2e6f65
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bejelentette, hogy a stratégia lehetővé teszi, hogy Spanyolország felzárkózzon a 

legtöbb környező országhoz, amelyek hasonló stratégiákkal rendelkeznek. További 

információ a stratégiáról itt olvasható.  

 

Anglia 

A hajléktalanság monitorozása 

A Hajléktalanság Monitorozása: Anglia című országjelentés legutóbbi kiadása elemzi 

a gazdasági és politikai fejlemények hajléktalanságra gyakorolt hatását Angliában. Az 

idei év következtetései szerint az Egyesült Királyságon belül Angliában a legmagasabb 

a hajléktalanság aránya, mivel a felnőttek 9%-a mondja, hogy volt már hajléktalan 

és 2,2%-uk állította, hogy ez az utóbbi öt éven belül történt meg vele. A fiatal 

felnőttek, a fekete vagy vegyes etnikumú emberek és az elnyomott térségekből valók 

esetében valószínűbb, hogy voltak már hajléktalanok, mint a népesség többi tagja.  

A hajléktalanság három egymást követő évben emelkedik. A lakáskészlet hiánya és 

az emelkedő lakhatási költségek, a segélyezésben és az ellátásokban tett 

megszorítások együtt eredményezik az így is nehéz helyzetben lévő emberek 

hajléktalanná válásának fokozódó kockázatát. A már hajléktalanná vált emberek 

pedig még távolabb kerültek a segítségtől.  

 

Konferencia a hajléktalan-ellátás személyessé tételéről 

A személyessé tétel arról szól, hogy az ügyfeleknek 

megadjuk a választási lehetőséget és a kontrolt az 

általuk igényelt támogatásra kiterjedően. Ez 

elmozdulást jelent attól a megközelítéstől, hogy 

ugyanaz az ellátás mindenkinek megfelel, egy 

rugalmasan reagáló modell irányába.   A 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-consejo-gobierno-aprueba-manana-plan-inclusion-social-2014-2017-20131212194225.html
http://www.crisis.org.uk/data/files/admin_uploads/research/HomelessnessMonitorEngland2013_ExecSummary.pdf
http://www.crisis.org.uk/pressreleases.php/583/research-almost-one-in-ten-people-have-been-homeless
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személyessé tétel azt jelenti, hogy az ügyfelekkel közösen azonosítják az egyéni 

útjukat és aztán biztosítják számukra az igényelt támogatást akár közvetlenül, akár 

más ellátással együttműködésben, olyan időben és olyan módon, amely megfelel az 

ügyfeleknek.  Ez nem igényel személyes költségvetést; az egyén bevonása saját 

sorsának irányításába a finanszírozástól függetlenül is lehetséges. Ezt a konferenciát 

január 23-án tartják Londonban, és az utcás, az ellátástól idegenkedő hajléktalan 

emberek eléréséről szól személyes szemléletmód kialakításán keresztül.  

 

Készítette: Bakos Péter (FogLak projekt2) 

http://homeless.org.uk/events/personalisation

