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A Társadalmi Befogadással Foglalkozó Független Szakértők Hálózata kiértékelte az 

EU2020-as stratégia társadalmi befogadásról szóló célkitűzéseinek részeredményeit  

A jelentés, amely "Az Európa 2020-as stratégia társadalmi befogadásról szóló 

célkitűzéseiben elért eredmények kiértékelése: Főbb következtetések és javaslatok 

az előrelépéshez, a nemzeti politikák vizsgálata” címmel jelent meg, összefoglalja a 

független szakértők országairól szóló elemzések főbb következtetéseit. Konkrét 

javaslatokat is indítványoz a Nemzeti Reform Programok (NRP) társadalmi 

befogadásról szóló részeinek megerősítése érdekében. A hajléktalanság egyike a 

kiemelt területeknek és a szakértők ezen a téren konkrét cselekvési tervet 

követelnek.  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=1025&newsId=2050&furtherNews=yes
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Az Európai Parlament európai jogszabályt fogad el az alapszolgáltatást nyújtó 

bankszámlához való hozzájutásról – az intézkedés célcsoportjába tartoznak a 

hajléktalan emberek is 

Az Európai Parlament által elfogadott törvény értelmében bárkinek, aki legálisan 

tartózkodik az Európai Unió területén, beleértve az állandó lakcímmel nem rendelkező 

embereket is, joga lenne egy alapszolgáltatást nyújtó bankszámla megnyitásához. 

Ezt a jogot senkitől sem lehetne megtagadni nemzeti vagy lakóhelyi alapon. A törvény 

hatályba lépéséhez azt hivatalosan jóvá kell hagyniuk a tagállamoknak is, 

amelyeknek aztán 24 hónap áll rendelkezésükre, hogy átemeljék a szabályozást a 

nemzeti jogrendjükbe.    

 

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága „kegyetlennek, embertelennek és megalázónak” 

nevezte a hajléktalanság amerikai kriminalizációját  

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága Genovában a hajléktalanság kriminalizációját az 

Egyesült Államokban „kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódként” ítélte el, 

amely sérti a nemzetközi emberi jogi szerződések előírásait, és korrekciós 

intézkedések megtételére szólította fel az Egyesült Államok kormányát.    

 

A FEANTSA részt vesz a “Költséghatékony lakáspolitikát Flandria és 

Európa számára” című projektben 

A flamand kormánnyal együttműködésben a FEANTSA 

és a CECODHAS is részt vesz a költséghatékony 

lakáspolitikáról szóló projektben. A FEANTSA és 

a CECODHAS véleményezteti az ötleteket a 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/content/20140411IPR43466/html/Mindenki-nyithat-alapszolg%C3%A1ltat%C3%A1st-ny%C3%BAjt%C3%B3-banksz%C3%A1ml%C3%A1t
http://www.nlchp.org/U.N._Human_Rights_Committee_Calls_U.S._Criminalization_of_Homelessness_Cruel,_Inhuman,_and_Degrading.pdf
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2023&cle=1b577129ff07963472c9f011fd178d42f84f5e71&file=pdf%2Fproposal_4okt.pdf
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lakhatási és szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjaival, lakhatással 

foglalkozó EU-s szintű szervezetekkel (az Európai Lakhatási Fórumon keresztül) és 

egy európai konferenciával hozzájárul az eredmények széles körben való 

elterjesztéséhez. 

 

Ausztria 

Az első BAWO munkacsoport az éves konferencián, amely a nemi sajátosságokat 

figyelembe vevő költségvetés készítésével foglalkozik  

A BAWO idén májusban zajló konferenciáján először tart műhelymunkát a szervezet 

bécsi női munkacsoportja a nemek szerinti költségvetés készítéséről. Amíg az olyan 

kulcsszavak, mint pl. a nemi szempontok általánossá tétele és a nőkkel folytatott 

specifikus munka, már régóta bevezetésre kerültek a hajléktalan szektorban és 

elvezettek a fogalmak és az ellátási formák megváltoztatásához és újratervezéséhez, 

a nemek szerinti költségvetés készítése még aránylag kevésbé alkalmazott eszköznek 

számít. A műhelymunka során a nemi sajátosságokra épülő költségvetés készítésének 

elvont fogalmát kézzel fogható, konkrét és használható eszközzé alakítják a 

hajléktalan szektor számára.  

 

Belgium 

Adományokat kér az egészségügyi szolgálat 

2007. óta azok az emberek, akik a nehéz 

élethelyzetükből kifolyólag nem jutnak 

ellátáshoz, mint pl. a hajléktalan emberek, a 

Relais social du Pays de Charleroi 

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_Wien/14_1_Gender_Budgeteing_Buchinger.pdf
http://www.relaissocialcharleroi.be/pages/comite-de-pilotage.html
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szervezeten keresztül részesülhetnek egészségügyi ellátásban. A team-et egy 

esetmunkás, egy nővér, egy főorvos és egy asszisztens alkotja, amelyet négy 

önkéntes, köztük egy pszichiáter tesz teljessé. A munkatársak alapellátást nyújtanak 

a rászorulók számára szakorvosi rendeléssel, ápolással és fogadó órákkal a szociális 

jellegű kérdések kezelésére.   "Fontos, hogy összekapcsoljuk az egészségügyi ellátást 

és a szociális szükségleteket”, fogalmazott a szociális ellátások koordinátora.  "2013-

ban a gondozóink közreműködésével 639 főt segítettünk hozzájutni 1513 

egészségügyi ellátáshoz. Ezek a számok 2010 óta folyamatosan emelkednek. A 

pszichiátriai kezelés iránti igény 2012 óta 38%-kal emelkedett. Sajnos az ellátás 

finanszírozási gondokkal küszködik, ezért adományokért folyamodik, hogy tovább 

folytathassa tevékenységét.  

 

Dánia 

A Projekt UDENFOR készül az európai választási kampányra  

A küszöbön álló európai uniós választások apropóján a projekt UDENFOR 

eseménysorozatot indított azzal a céllal, hogy európai szinten hívja fel a figyelmet a 

hajléktalanságra és kifejezetten a határokon átívelő hajléktalanságra.  Április elején 

a “Hajléktalanság Európában a szabad mozgás fényében” címmel vitanapot tartottak, 

amelyen dán parlamenti képviselőjelöltek vettek részt. A hajléktalan EU-s 

állampolgárokról szóló vita május 8-án folytatódik egy koppenhágai 

egyetemi eseményen.  További információ a projekt 

UDENFOR weboldalán.  

 

 

http://udenfor.dk/dk
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Németország 

Hajléktalanügyi programot követelnek 

A lakáshiány és az emelkedő bérleti díjak egyre több embert taszítanak a hajléktalan 

létbe Németországban. Ezért a BAGW (német ernyőszervezet) nemzeti keretrendszer 

kidolgozását kéri a hajléktalanság és a társadalmi kirekesztődés ellen.  

 

Spanyolország 

40,000 hajléktalan ember van és 1.5 millió család él alkalmatlan lakhatásban  

A spanyol nemzeti statisztikai intézet (INE) 23,000 hajléktalan ember létezését ismeri 

el Spanyolországban. A Caritas Spain kétségbe vonja ezt az adatot, mivel állításuk 

szerint 40,000 hajléktalan ember van, akiknek többsége Barcelonában él, amely az 

egyetlen olyan hely, ahol a bevándorlókat is beleszámítják a végeredménybe. A 

Caritas Spain hozzávesz még 1.5 millió családot is, akik alkalmatlan lakhatásban 

élnek. Fenntartják azt a véleményüket, hogy az INE nem vette számításba az összes 

közterületen éjszakázót, és hogy a helyi becsléseket, már ahol léteznek, nem lehet 

összevetni, mivel különböző módszertant alkalmaztak és különböző időszakokat 

vizsgáltak.  A Caritas szerint a helyi önkormányzatok idegenkedése a hajléktalan 

emberek számbavételét illetően részben a hajléktalanságot körülvevő stigmával 

kapcsolatos, ahol az egyént okolják a helyzetéért, figyelmen kívül hagyva 

a hajléktalanság hátterében álló strukturális tényezőket.  

 

 

http://www.bagw.de/
http://www.ine.es/en/welcome.shtml
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A RAIS alapítvány hajléktalan fiatalokkal foglalkozó projektje  

A RAIS Fundación, a Fundación Caja Madrid és a Bankia támogatásával 

projektet  indított segítendő a fiatal hajléktalanokat a függetlenség elérésében, illetve 

hogy a felnőttkorba lépést a lehető leginkább zökkenőmentessé tegyék.  A projekt 

célja, hogy elkerülje a lakhatás hiányának tényezővé válását a kirekesztődésükben, 

és hogy stabilitást garantáljon a fiatalok számára.  A célcsoport az a 18 és 25 év 

közötti korosztály, akik már kapcsolatban állnak a hajléktalan-ellátással és nem 

rendelkeznek jövedelemmel, hogy alapvető lakhatási és létfenntartási szükségleteiket 

fedezzék vagy azok, akiknek nincs családjuk vagy más támogató 

kapcsolatrendszerük. A projekt minden egyes fiatal számára maximum 12 hónapig 

tart és ez idő alatt különböző célkitűzések elérésére irányul. Minden résztvevőnek 

személyes munkaterve lesz, amely minden olyan területet érint, amely hatással van 

az egyén életére (társas kapcsolatok, foglalkoztatás és képzés, jogi tanácsadás, 

egészségügyi szükségletek, szabadidős tevékenységek, stb.) elősegítve a pozitív 

társas kapcsolatokat, megerősítve a személyes kvalitásaikat és képességeiket. 

A programban minden fiatalnak esetfelelőse lesz, akivel megtervezik és megvalósítják 

a rövid és hosszú távú célkitűzéseiket a személyes fejlődésükkel összhangban.    

  

Egyesült Királyság 

Crisis – A lakhatási támogatás csökkentése miatt fokozódik a 

veszélyeztetett csoportok hajléktalanná válásának 

kockázata  

A Crisis válaszolt arra a brit kormányzati 

jelentésre, amely a megreformált szociális 

jóléti rendszeren belül a lakhatási költségek 

http://www.hacesfalta.org/noticias/
http://www.crisis.org.uk/pressreleases.php/598/crisis-response-to-work-and-pensions-select-committee-housing-benefit-cuts-leaving-vulnerable-at-gre
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támogatásáról szól.  A civil szervezet kritizálta a kormányt, mivel bár azt állította, 

hogy a megszorításokat nem szabad a leginkább veszélyeztetett csoportok kárára 

végrehajtani, a jelentés rámutatott, hogy a lakhatási támogatás csökkentése 

legkeményebben a legsérülékenyebbeket érinti, valamint több embert taszít 

szegényes minőségű lakásokba és fokozza hajléktalanná válásuk kockázatát.  

 

A művészeti projektek a kreatív lehetőségek átalakító erejét dicsérik a hajléktalan 

emberek esetében 

A Homeless Link egyik jelentése elismerően szól a hajléktalan emberek kreatív 

tevékenységeinek értékéről és a művészeti projektek további anyagi támogatása 

mellett érvel. "Légy kreatív: A művészet mindenkié" című jelentés mélyinterjús 

esettanulmányokkal és köszönetnyilvánításokkal szolgáltat bizonyítékot ennek a 

veszélyeztetett csoportnak a kreatív tevékenységekbe való bevonásának előnyeire 

vonatkozóan, és arra a pozitív hatásra, amelyet a kreatív tevékenység az emberek 

életére gyakorol.  A dokumentum számos javaslatot fogalmaz meg a művészeti és 

kulturális intézmények és a hajléktalan-ellátást végző szervezetek számára, mint pl.: 

az innovatív gondolkodás a hagyományos támogatási módszerek megváltoztatását 

ösztönző lehetőségekről, a hajléktalan emberek által tapasztalt főáramú kulturából 

való kirekesztődés mértékének csökkentését, valamint a művészek és hajléktalan 

ellátással rendelkező kreatív szervezetek megnyerését a magas minőségű projektek 

kínálatára vonatkozóan. 

 

Játékszenvedélyesek a hajléktalan népességben  

A Cambridge Egyetem kutatói szerint az 

Egyesült Királyság teljes népességéhez 

http://www.homeless.org.uk/search/site/sites%20default%20files%20site%20downloads%20Get%20Creative%20influencing%20paper%20pdf
http://www.cam.ac.uk/research/news/new-study-reveals-scale-of-problem-gambling-among-homeless-population#sthash.m8aeqqo1.dpuf
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viszonyítva a hajléktalan emberek körében tízszer nagyobb valószínűséggel alakul ki 

a szerencsejáték-függőség. A tanulmány új perspektívát kínál egy kevésbé kutatott 

problémához és azt javasolja, hogy a hajléktalan szolgálatoknak több támogatást 

kellene kínálniuk ügyfeleiknek, hogy azonosítsák és kezeljék a szerencsejáték-

függőséget.  A tanulmány rámutatott, hogy az Egyesült Királyság teljes népességéhez 

viszonyítva, ahol a szerencsejáték-függőség az emberek 0.7%-át érinti, a hajléktalan 

emberek körében ugyanez 11.6% volt.  A probléma súlyosságának azonosításával a 

tanulmány kijelölheti az utat új szolgáltatások kidolgozásához, mivel a 

szükségletfelmérés során az ügyfeleket általában nem kérdezik meg a 

szerencsejátékról, holott az ilyen kérdések tisztább képet adnak az ügyfelek 

szükségleteiről és célzottabb segítségnyújtást tesznek lehetővé.  A projekt következő 

szakaszának feladata lesz annak azonosítása, hogy a szerencsejáték oka vagy 

következménye –e a hajléktalanságnak, illetve az alkohol és droghasználat és a 

szerencsejáték közötti kapcsolat tanulmányozása valamint a „negatív élethelyzetek” 

vizsgálata. „Függetlenül attól, hogy a szerencsejáték ok vagy következmény, a 

probléma felismerése és kezelése remélhetőleg jobb lehetőséget ad az érintett 

egyéneknek a függőségből való kilépésre, és ami még fontosabb, elkerülhetővé válna 

az utcára kerülésük”, fogalmaztak a kutatók.   

 

Hollandia 

Housing First kutatás Hollandiában 

Az Impuls, a nijmegeni Radboud Egyetem Orvosi 

Központján belül működő Szociális Ellátás Hollandiai 

Kutatóközpontja, közzé tette a hollandiai 

elsőként lakhatást nyújtó programok országos 

feltérképezésének eredményeit. A vizsgálat 

http://www.impuls-onderzoekscentrum.nl/Judith%20Wolf%20tekst/
http://www.impuls-onderzoekscentrum.nl/Rapport+Housing+first%3A+principes+en+praktijken


 

 
 

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének,  

sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása  

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 

 

 

célja az volt, hogy leírja a létező Housing First programok jellemzőit összehasonlítva 

a Sam Tsemberis által kidolgozott Pathways to Housing modellel, és hogy, kiértékelje 

a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat a Housing First hatékonyságát 

illetően mind Hollandiában és külföldön. A tanulmány Hollandiában 18 Housing First 

programot azonosított 2014. februártól kezdődően. A Housing First programok 

működtetésben és megvalósításában lévő különbségek ellenére, a vizsgált programok 

nagy mértékben összhangban vannak a Pathways to Housing modell alapelveivel és 

követelményeivel. A programok magas lakásban maradási arányt (79-93% közötti) 

mutatnak és sikeresnek mutatkoznak az erősen veszélyeztetett, összetett és 

halmozott problémákkal küzdő, valamint magas gondozási igényű hajléktalan 

emberek lakásba helyezését illetően.  

 

Franciaország 

A hajléktalan emberek 25%-a dolgozik 

Az INSEE egyik kutatása szerint, 2012 elején, a franciául beszélő és a hajléktalan-

ellátást igénybe vevő felnőtt hajléktalan emberek negyedének volt munkája és 

kétötödük munkanélküli segélyben részesült. Mi több, tíz hajléktalan emberből kilenc 

dolgozott valamikor az életében. A dolgozó hajléktalan emberek a többiekhez képest 

stabilabb lakhatási körülményekkel rendelkeznek.  Azonban ezek a munkahelyek 

kevés biztonságot nyújtanak: a dolgozók 22%-a feketén dolgozik és 15% alkalmi, 

vagy szezonális munkát végez. Ezen felül a hajléktalan emberek 

kétharmada kevesebb, mint egy évig dolgozott egy 

munkaadónál és minden ötből hárman 900 EUR alatti 

fizetést kaptak havonta.  

Számos hajléktalan ember próbál több munkát 

találni, elsősorban a nők. A munkanélküli 

ellátásban részesülő hajléktalan emberek 

http://webmail.kreativvonalak.hu/cgi-bin/sqwebmail?timestamp=1398890147&md5=wohQ1%2F%2Fe4tt3od6QnvxCpg%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fthemes%2Fdocument.asp%3Fref_id%3Dip1494
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43%-a több, mint két éve keres munkát. Nagyon gyakran a civil szervezetektől és 

szociális munkásoktól kapnak segítséget a pályázataik megírásához, de számos 

akadállyal szembesülnek a munkakeresés során. A közlekedés költsége, vagy éppen 

annak hiánya a legnagyobb akadály a munkakeresésben.  

 

Készítette: Bakos Péter (FogLak projekt2) 


