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Európai Unió 

Az új Foglalkoztatási, Szociális és Társadalmi befogadásért felelős Európai Biztos a 

hajléktalanságról beszélt a meghallgatásán  

Marianne Thyssen, az új Foglalkoztatási és Szociális ügyekért felelős Európai Biztos 

“egyértelmű prioritásként” említette meg a hajléktalanságot a bemutatkozó 

meghallgatásán az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságában.  A 

Biztos kijelentette, hogy az elkövetkező ötéves mandátuma során több munkahely 

létrehozásán és a jobb szociális ellátási lehetőségeken fog munkálkodni, továbbá 

felveszi a harcot szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen, különös tekintettel az 

Ifjúsági Garancia Programra.   

 

Az Emberi Jogi Biztos szerint Hollandiában a bevándorlókat be kell engedni a 

menedékhelyekre  

Nils Muižnieks, az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa 

jelentést adott ki a tavaly májusi hollandiai 

látogatásáról.  A jelentésben felvetett kérdés az a 

bizonytalan jogi környezet, amelyben az illegális 

bevándorlók élnek. “Sok illegális bevándorló 

http://www.weebly.com/uploads/8/9/6/7/8967598/m__thyssen_press_statement_nl.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2244481&Site=COE
http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/migrants-and-children-s-rights-need-better-protection-in-the-netherlands


 

 

az utcán vagy táborokban köt ki, mivel nem sikerül bejutniuk a meglévő 

menedékhelyekre. Ezzel a helyzettel sürgősen foglalkozni kell, mert lakóhelyétől 

függetlenül minden embernek joga van a megfelelő életszínvonalhoz, amelyhez hozzá 

tartozik az étel, a ruházat és a menedék.” 

 

A FENTSA válasza az Európa 2020-as stratégiáról folytatott Nyilvános konzultációban 

A FEANTSA választ fogalmazott meg az Európa 2020-as stratégiáról szóló nyilvános 

konzultációban. A konzultáció célja: az Európa 2020-as stratégia félidei értékelésének 

ismertetése. A stratégiában az Európai Unió történetében először fogalmaztak meg 

politikai kötelezettségvállalást a szegénységről és társadalmi kirekesztődésről szóló 

célkitűzéseket illetően.  A FEANTSA válasza áttekinti a célkitűzés elérésének eddigi 

akadályait.  Javaslatokat fogalmaz meg arról, hogyan erősíthetik a tagállamok és az 

Európai Unió intézményei a szegénység és a hajléktalanság elleni küzdelmet a 

stratégia hátralévő öt évében. A Bizottság majd elemzi és feldolgozza a konzultációra 

adott válaszokat, hogy 2015 elején javaslatokat tegyen a stratégia 

továbbfejlesztésére. 

 

A FEANTSA felszólalt az Európa 2020 Stratégia szegénységről szóló célkitűzéseiről 

rendezett konferencián 

A FEANTSA felszólalt az Európa 2020 Stratégia szegénységről szóló célkitűzéseit 

elemző, “Tanulságok és teendők” címmel október 9-én megrendezett konferencián.  

A résztvevők megvitatták az Európa 2020 Stratégia elfogadását követő négy év 

tanulságait, amikor is a tagállamok elkötelezték magukat, hogy 2020-

ra 20 millió szegénységben vagy társadalmi kirekesztésben 

élő állampolgárt emelnek ki a szegénységből. 

 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm
http://www.feantsa.org/spip.php?article615&lang=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-577_en.htm


 

 

Ausztria 

Megfizethető lakhatás –Döntő fontosságú feladat a hajléktalan-ellátó szervezetek 

számára  

2013. októberében a BAWO, az osztrák hajléktalan-ellátás ernyőszervezete a 

lakáspolitikáról rendezett konferenciát. A konferencia az országos, regionális és városi 

szintű lakáspolitikák sürgető kihívásaival és nyitott kérdéseivel foglalkozott a 

hajléktalanság megelőzése és a hajléktalan emberek tartós lakásba költöztetése 

érdekében. A beszélgetés arra a vitairatra fókuszált, amely szerint a hajléktalan-ellátó 

szolgálatoknak valójában nem érdeke az olcsó lakhatás, ugyanakkor szükség van 

arra, hogy a létfenntartásra szolgáló szociális segélyek fedezzék a tényleges lakhatási 

költségeket és a hajléktalan családoknak biztonságot nyújtsanak a lakhatás terén. 

Ebben az értelemben a hajléktalan-ellátók számára prioritás, hogy a segélyezési 

rendszer ne csak a rezsi költségeket, hanem a lakáshoz jutás, a bebútorozás és a 

fűtés költségeit is fedezzék. 

Fontos megjegyezni, hogy a megélhetés és a lakhatás költségei sokkal gyorsabban 

nőttek, mint a bérek, a munkanélküli segélyek és a szociális segélyek. Ezért nem 

elegendő az új lakások építésére támogatásokat nyújtani. Egyfelől szükség van a 

bérek és a jövedelmi rendszerek fejlesztésére, másfelől a lakhatással kapcsolatos 

költségek csökkentésére.  A megfizethető lakhatás különleges kihívást jelent a 

hajléktalan-ellátást végzők számára, de ez elsősorban a szociális biztonsággal és a 

segélyezési rendszerekkel összefüggő kérdés, különös tekintettel a megfelelő 

lakhatás sztenderdjeire.   

 

A fenti konferencián kívül a BAWO összeállított egy kérdőívet, amely áttekintette, 

milyen lakhatási megoldásokat kínálnak a hajléktalan 

embereknek a különféle osztrák regionális rendszerekben.  

Az alábbi táblázat jelentős különbséget mutat a kilenc 

osztrák régió gyakorlatairól.  További információ 

kérhető Heinz Schoibl-tól. 

 

mailto:heinz.schoibl@helixaustria.com


 

 

Hajléktalanná vált fiatal felnőttek Bécsben 

A bécsi szociális ellátások ernyőszervezetének “Hajléktalan Fiatal Felnőttek” 

munkacsoportja helyzetelemzést készített. A dokumentum “Hajléktalan fiatal 

felnőttek: Szükségletelemzés és cselekvési javaslatok a bécsi hajléktalan-ellátást 

igénybe vevő hajléktalan fiatalok helyzetének javítása érdekében” címmel jelent meg. 

A munkacsoport elemzése itt olvasható.    

 

Dánia 

Háromból két hajléktalan ember még nem hallott a digitális reformokról  

November elsejével Dánia digitális átállást tervez, így a kormányzati levelezés 

(nyugdíjak, szociális segélyezés, stb.) e-mailben és nem postai úton történik majd.  

A kormány televíziós és rádiós kampányokban próbálta meg tájékoztatni az 

állampolgárokat erről a változásról, ám a Projekt Udenfor által jegyzett tanulmány 

szerint három hajléktalan emberből kettő nem tud a változásról és sokan alig 

használják az IT eszközöket.  Mivel ritkán fordul elő, hogy az utcán éjszakázóknak 

számítógépük vagy táblagépük legyen – sokba kerülnek és lopást vagy bántalmazást 

generálnak – és azok a hajléktalan emberek, akik a könyvtárakban, menhelyeken és 

nappali centrumokban Internetet használnak, a nyitvatartási időhöz vannak kötve és 

várakozniuk is kell, a projekt Udenfor attól tart, hogy a hajléktalan emberek elveszítik 

jogosultságukat a kormányzati támogatáshoz, amennyiben azokat a fenti módon 

kézbesítik.  A szervezet hozzáférhetőséget követel az IT szolgáltatásokhoz a 

városokban, miközben a szociális munkát és az IT-t összekapcsoló projektben képezi 

a hajléktalan embereket az IT eszközök használatára.  

 

 

Írország 

A Simon Communities felhívta a figyelmet a 

vidéki hajléktalanság fokozódó problémájára 

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Berichte_Studien/Fremdstudien/2014_Positionspapier_Junge_wohnungslose_Erwachsene_end.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Berichte_Studien/Fremdstudien/Daten_in_Ergaenzung_zum_Positionspapier_2014.pdf


 

 

A Simon Communities felhívta a figyelmet a vidéki hajléktalanság problémájára egy 

jelentésben, amely a “Kint a hidegben – A vidéki hajléktalanság vizsgálata 

Írországban” címmel jelent meg.   Noha a hajléktalanság jelensége általában városi 

területekhez kapcsolódik, a Simon Communities bizonyítékai szerint a probléma a 

vidéki területeken is erősen jelen van.  A városi és a vidéki hajléktalanság között az 

a legáltalánosobb különbség, hogy a vidéki hajléktalanság még inkább “rejtettebb”. 

Vidéken számos olyan akadályozó tényező létezik, amelyek meggátolják a hajléktalan 

embereket a lakhatáshoz és a segítséghez jutásban. Niamh Randall, a Simon 

Communities szóvivője szerint csak azért, mert a vidéki hajléktalanság rejtettebb, ez 

nem azt jelenti, hogy nincs probléma. Noha az elmagányosodás általában is 

problémát jelent a hajléktalan emberek körében, ez vidéken még rosszabb, ahol az 

emberek még a legközelebbi szomszédjaiktól is távol élnek. Niamh Randall még 

hozzátette, hogy feltétlen szükséges a megfizethető lakhatás és a nyílt végű 

támogatás a kérdés kezeléséhez.   

 

10 millió EUR a „hajléktalanság felszámolásának” elősegítésére  

A hajléktalan-ellátó szolgálatok komoly támogatást kaptak az ír kormányzat 2015 évi 

költségvetésében 10,5 millió eurós extra forrás formájában.  Az elmúlt pár év során 

az alapot megkurtították, habár a kormány elkötelezte magát, hogy 2016-ra 

felszámolja a hajléktalanságot. A környezetvédelmi és önkormányzati miniszter, Alan 

Kelly azt állította, tudatában van annak, hogy azonnali cselekvést igényel a 

hajléktalanság kezelése. „A biztonságos, megfizethető és minőségileg is megfelelő 

lakásállomány rendelkezésre állása elengedhetetlen a krónikus hajléktalanság 

felszámolása érdekében” – mondta a miniszter. Azonban a jótékonysági szervezetek 

kételkednek abban, hogy ez elegendő a megfelelő szintű lakhatás 

biztosításához. 

 

 

 

http://www.simon.ie/MediaCentre/MediaReleases/TabId/206/ArtMID/851/ArticleID/56/Simon-Communities-Highlight-Problem-of-Rural-Homelessness.aspx
http://www.simon.ie/Left_out_in_the_cold/#/1/


 

 

Lengyelország 

Szeminárium egy Housing First projektről 

Október 31-én Ostroleka önkormányzata és a CMSA (Camillian Mission for Social 

Assistance) szemináriumot tartott az Európai Unió által támogatott “Housing First – 

Bizonyítékon alapuló támogatás” elnevezésű projekt keretében. A szemináriumot 

"Trendek a helyi támogatások fejlesztésében: a lépcsőzetes rendszer a lakásba 

helyezéssel szemben” címmel rendezték meg és a hajléktalansággal és a társadalmi 

kirekesztődéssel összefüggésben vizsgálta meg a helyi szociálpolitikai rendszerek 

fejlődését.  

 

Egyesült Királyság 

Egészségügyi Jelentés 

A St Mungo's Broadway és a Homeless Link nevével jegyzett jelentés a hajléktalan 

emberek egészségi állapotáról szóló kampány keretében jelent meg, és felvázolja az 

egyedülálló hajléktalan emberek egészségének javítása érdekében teendő 

intézkedések fontosságát, illetve példákat is felvonultat ennek eléréséhez.   

 

Az önkormányzatok elutasítják a hajléktalan embereket 

A Crisis által folytatott titkos vizsgálat feltárta, hogyan utasítják el az 

önkormányzatoknál a segítségért folyamodó hajléktalan embereket, akiknek aztán 

nincs más választásuk, csak az utca. A Crisis a hajléktalanságot megélt ‘titkos 

próbavásárlókat’ alkalmazott 16 angliai önkormányzat 

ellátásainak teszteléséhez.  A jelentés bemutatja, hogy 

sok hajléktalan ember elégtelen segítséget kapott 

vagy egyáltalán semmit nem kapott az 

önkormányzatuktól, mert nem jelentettek 

“prioritást”, ami azt jelenti, hogy az 

http://www.czynajpierwmieszkanie.pl/content/uploads/2014/09/seminarium-ostroleka-program.pdf
http://www.homeless.org.uk/sites/default/files/site-attachments/20141009%20Needs_to_Know_Report_2014_Final.pdf
http://www.crisis.org.uk/pressreleases.php/629/councils-turning-homeless-people-away-to-sleep-on-the-streets-finds-undercover-research


 

 

önkormányzatnak nincs törvényi kötelezettsége a lakásba helyezésüket illetően.  

Számos esetben még azokat is segítség nélkül elutasítják, akik tanulási 

nehézségekkel küzdenek vagy családon belüli erőszak áldozativá váltak.  Válaszként 

az eredményekre a Crisis nyilvános petíciót és kampányt indít „Senkit nem küldenek 

el”  címmel, cselekvésre felszólítva a három fő politikai pártot, hogy minden 

hajléktalan ember hozzájuthasson a számára szükséges segítséghez. 

 

The Lancet: Az eltitkolt igazság a hajléktalan emberek egészségéről 

Az orvosi folyóiratban megjelent, szabadon hozzáférhető, kétrészes sorozat szerint - 

amely a magas jövedelmű országokban előforduló hajléktalanságot vizsgálta - a 

hajléktalan emberek “a legbetegebbek a társadalmunkban”. Ugyanakkor kizárólag a 

betegségük kezelése nem lehet elég ahhoz, hogy segítsünk nekik az utcai életmód 

felszámolásában. A sorozat kiemeli, hogy a hajléktalan lét nem csak ártalmas a testi 

és szellemi egészségre, hanem drámai hatással van a várható életkilátásokra is.  Az 

ellátások kibővítése ellenére a fokozott halálozási kockázat ugyanúgy fennmaradt az 

elmúlt 20 évben. 

 

Akkor mit lehet tenni az egészségre káros kimenetek megelőzése érdekében?  Amíg 

a hajléktalan emberek egészségének javítására irányuló országos és tagállami 

célkitűzéseket kellene bevezetni, a sorozat arra is felszólítja az egészségügyi 

ellátókat, hogy járjanak közben a hajléktalanságot eredményező szociálpolitikai és 

strukturális tényezők megváltoztatása érdekében, ideértve az alacsony keresetű 

munkások számára megfizethető lakások és munkalehetőségek hiányát. A magas 

jövedelmű országokban már léteznek a hajléktalanságot és az 

egészségügyi ellátásokat áthidaló integrált ellátások, 

amelyek például szolgálhatnak arra, hogy ezen a 

téren milyen eredményeket lehet elérni. 

 

http://www.crisis.org.uk/nooneturnedaway
http://www.crisis.org.uk/nooneturnedaway
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61132-6/abstract


 

 

Belgium 

Webes dokumentumtár a koldulásról Brüsszelben 

A brüsszeli szegénységellenes fórum webes dokumentumtárat készített a koldulásról 

a városban.  Több hónapnyi kutatás, közel ötven interjú és több ezer fotó tette 

lehetővé, hogy előkészítsék a terepet a koldulásról szóló komoly vita újbóli 

megnyitásához Brüsszelben. 

 

Franciaország 

Párizs elkezdi a hajléktalanügyi stratégiát az év végére 

Párizs önkormányzata elkötelezte magát egy “megállapodás” kidolgozására a párizsi 

hajléktalanság visszaszorítása érdekében az újonnan megválasztott Anne Hidalgo 

polgármesterasszony mandátuma alatt.  Az egyezmény jelenleg kidolgozás alatt áll 

és a FEANTSA segítségével más Európai Uniós városok jó gyakorlataiból merítenek 

ötleteket. A legfontosabb prioritások a párizsi vezetés számára a hajléktalansággal 

kapcsolatos megközelítés megváltoztatása, azaz a krízisellátás felől a hosszú távú 

megoldások irányába kívánnak elmozdulni, különös tekintettel a prevenciós, 

intervenciós és integrációs intézkedésekre.  Intézkedéseikkel a FEANTSA által 

jegyzett ETHOS tipológiában az 1-7 kategóriákra céloznak majd. 

 

Hollandia 

A „kritikus időszakon való átsegítés (Critical Time Intervention) hatékonysága 

Hollandiában 

A menhely típusú szolgáltatásokat nyújtó holland szervezetek egyik legfontosabb 

prioritása, hogy bizonyítékon alapuló intervenciókat dolgozzanak ki a 

bántalmazott nők és a hajléktalan emberek számára 

elérhető ellátásokban. A Radboud Egyetem Nijmegen-i 

Egészségügyi Központ kutatói, a Silberman School 

of Social Work és a Leiden Egyetem 

Egészségügyi Központja randomizált 

kontrolált vizsgálatban tanulmányozta, 

http://www.salaudsdepauvres.be/
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/555


 

 

hogy a kritikus időszakon való átsegítés, amely egy meghatározott idejű (kilenc 

hónapos) preventív jellegű beavatkozás, hatékonyabb –e az átlagos ellátásnál a 

menhelyről támogatott vagy önálló lakhatásba kiköltöző bántalmazott nők és 

hajléktalan férfiak esetében.  A vizsgálatban 136 bántalmazott nő (19 helyszínről) és 

183 korábban hajléktalan férfi (22 helyszínről) vett részt. A kilenc hónap alatt 

négyszer készítettek velük interjút.  A lemorzsolódás a bántalmazott nők esetében a 

kilenc hónap alatt 6%-os volt és 5%-os a korábban hajléktalan férfiak esetében. A 

kutatók jelenleg hatástanulmányokat folytatnak az életminőségre, a lakhatás újbóli 

elvesztésére (a hajléktalan emberek esetében) és a másodlagos eredményekre (pl. 

gondozási szükségletek, önértékelés, szociális támogatás, szerhasználat, 

pszichológiai problémák és az gondozás igénybevétele) vonatkozóan. A kritikus 

időszakon való átsegítés modelljének integrációjáról is gyűjtenek adatokat. 

 


