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BESZÁMOLÓ A FEANTSA   
ÉVES KONFERENCIÁJÁRÓL 

The Fight Against Homelessness: Solidarity in Action 

A FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) hajléktalanokkal 
foglalkozó európai szervezetek szövetsége, amely az egyetlen olyan szervezet, amely kizárólag a 
hajléktalansággal foglalkozik és a hajléktalanság felszámolását tűzte ki célul. 

A Feantsa céljai elérése érdekében a hajléktalanság felszámolására irányuló hatékony intézkedések 
kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítására törekszik, és ennek érdekében folyamatos párbeszéded 
folytat az európai intézményekkel, a nemzeti és regionális önkormányzatokkal. 

Kutatásokat és adatgyűjtéseket valósit meg  és terjeszti ezek eredményeit a hajléktalanság természetének, 
terjedelmének, okainak és megoldásainak jobb megértése érdekében. 

A FEANTSA elősegíti a tagszervezetei és az érintett érdekeltek közötti információ- és tapasztalatcserét, a jó 
gyakorlatok megosztását a hajléktalanság kezelésére irányuló politikák és gyakorlatok javítása érdekében. 

A  tudatosság növelése a közvéleményben a hajléktalanság természetével és azokkal az összetett 
nehézségekkel kapcsolatosan, amelyekkel a hajléktalan emberek  szembesülni kénytelenek. 

 

A FEANTSA döntéshozó szervei 

 A Közgyűlés, amely évente ülésezek. Az idei közgyűlést közvetlenül a konferencia megkezdése 
előtt tartották 

 Az Adminisztratív Tanács, amely a tagországok egy-egy képviselőjéből áll és évente háromszor 
ülésezik 

 Az Adminisztratív Tanács által választott hét tagú Végrehajtó Bizottság. melynek tagjai az elnök, 
alelnök, kincstárnok és titkár. A Bizottság szintén három alkalommal ülésezik egy évben 

Az éves konferencia a Harc a hajléktalanság ellen: Akcióban a szolidaritás címet viselte, s május 18-19-én 
Lengyelországban, Gdanskban, az Európai Szolidaritási Központban1 került megrendezésre. 

A konferencia az előadások és workshopok mellett lehetőséget kínált  helyszíni látogatásokon történő 
részvételre is. 

A konferencián elhangzott előadások anyaga angol nyelven elérhető itt: 
http://www.feantsa.org/en/event/2017/05/18/2017  

                                                             
1 http://www.ecs.gda.pl/title,Jezyk,pid,2,lang,2.html  
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Helyszíni látogatások 

Kiléptető „tréning házak” MONAR-MARKOT Alapítvány 
 

 

1. kép: A tréningház kívülről 

Az Alapítvány egész Lengyelországban dolgozik, hajléktalan és drogfüggő emberekkel. Két szállásuk, 4 
tréningházuk és 2 saját házuk van, amelyben lakhatást biztosítanak. Támogatásuk kb. 30%-a jön az 
önkormányzattól.  

http://www.monar.org/placowka/pomorskie-centrum-pomocy-blizniemu-monar-markot/  

Kb. 1000 hajléktalan ember él Gdnaskban, közöttük kb. 150 nő. Kevesebb, mint 1% migráns. A kiléptető 
házakat (6 db) Gdansk városa bocsátotta a városban működő szervezetek rendelkezésére, hajléktalan 
embereket érintő projektek létrehozására. A hat házból kettőt kapott meg az alapítvány. A házak a város 
szélén, rakodópályaudvar mellett tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető helyen találhatók. 
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2. kép: A tréningház Gdnask térképén 

A kiléptető házak célja a hajléktalan emberek társadalmi integrációja, rehabilitációja, felkészítése az önálló 
életre és a munkaerőpiaci részvételre.  

A hajléktalan szállóról kerülhetnek ide a családok. 5 év alatt 40 ember vett részt a programban és egy 
kivételével mindenki tudta rendezni az életét. Legfeljebb 3 évig tartózkodhatnak itt. Szabályok: nem 
ihatnak, nem drogozhatnak, apák csak napközben látogathatnak. Nincs szoros felügyelet, nincs állandó 
szakember-jelenlét és nincsenek kamerák, a  fő elv a bizalom. A többszöri szabályszegés visszavezet a 
szállóra. 
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A házban jelenleg két anya lakik 4 gyermekkel. Többségében bántalmazottak. Ez a trend, az alapítvány 
ügyfélkörét egyre inkább a gyermekes anyák alkotják. Dolgozni kötelező, egyéb területeken pedig 
szakemberek segítik az anyákat. Leginkább arra ösztönzik őket, hogy az egyébként meglévő szolgáltatásokat 
maguk vegyék igénybe, azaz nem építenek ki párhuzamos szolgáltatásokat. 

Az itt lakó családoknak a szolgáltatásokért és a lakhatásért nem kell fizetniük, de a háztartási kiadások őket 
terhelik. 

Az ügyfél útja az alapítványnál: 

 

A szociális bérlakásra várni kell, nem lehet előre tudni, mennyit. Gdanskban az átlagos várakozási idő 1-7 
év. A lakáshelyzet és a lakások struktúrája hasonló, mint nálunk, alig van bérlakás. A közvélekedés is 
hasonló, a housing first típusú megoldások Lengyelországban sem nagyon mennek át, nagy politikai és 
társadalmi ellenállásba ütköznek.  

A programba történő kiválasztás fő szempontja a motiváció.  

 

 

3. kép: A tréningház az utcában. Alsó szint közös, felső szint magánszobák 

 

Hajléktalan 
szálló

Kiléptető 
(tréning) lakás

Önkormányzati 
bérlakás
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4. kép: A közös használatú konyha 

 

5. kép: A ház hátulról. Az udvar elhanyagolt, gondozatlan volt 
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6. kép: A hátsó kert. betonkerítés választja el a vasúttól. 
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Anya-gyermek átmeneti szállás - MONAR-MARKOT 
Alapítvány 

 

 

7. kép: Anya-gyermek átmeneti szállás Gdansk 
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8. kép: Az átmeneti szálló Gdansk térképén 

Ez az első hely, ahová gyerekkel bejöhetnek a hajléktalan emberek. Ételt, szállás és minden támogatást 
megkapnak. Eredetileg 45 nőnek szánták, de jelenleg 20 gyermek és 9 nő lakja. Mivel innen már nem nagyon 
tudnak hová menni, ezért nagyon kevés a szabály, amit be kell tartaniuk. 24 órában rendelkezésükre áll 
szociális munkás, munkatanácsadó, pszichológus, van jogi segítség is. Kb. tíz önkéntes segíti a munkájukat, 
elsősorban diákok, akik főként a gyerekekkel foglalkoznak. A hosszú távú önkénteskedést részesítik 
előnyben. Ezért felkészítő programot szerveznek a jelentkezők számára a munka megkezdése előtt, és 
havonta 2 alkalommal találkoznak velük. 

Legfőbb problémájuk pénzügyi. A fő támogató a helyi önkormányzat, akivel 3 évre kötöttek finanszírozási 
szerződést, amely a férőhelyekre és nem a kihasználtságra vonatkozik. Ez a költségvetés kb. 70%-a.   
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9. kép: A szálló udvara. Alul a közösségi helyiségek, felül a szállások 

 

 

10. kép: A szálló udvara 
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Kijózanodó állomás „Vészhelyzeti szolgálat 
alkoholistáknak” 

A „Safe Harbour” zöld külvárosi részen,  egy teljesen új épületben kapott helyett, közel a temetőhöz és a 
krematóriumhoz. Az épületet a város építette és tartja fenn. Korábban is volt ilyen intézmény, de a bogarak 
miatt nem volt tovább használható. Működtetője ugyanakkor nem a város, hanem egy NgO. 

http://www.bezdomnosc.org.pl/index.php/pogotowie-socjalne  

 

11. kép: Az állomás térképen 

 

12. kép: A névtábla az épület falán 
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13. kép: Az igazgató tájékoztatója 

Az állomás egyszerre menedékhely ön- és közveszélyes ittas emberek számára, valamint kórház.  Ez a típusú 
ellátás 17 éve kezdődött Lengyelországban, akkor kifejezett büntető szándékkal. Az utcán talált ittas 
személyeket szállították be és józanították ki. Kb. 10 éve megváltozott e helyzet, eltűnt a bűntető jelleg. Ha 
valakit nagyon ittas állapotban találnak az utcán, behozzák (rendőrök), itt orvos vizsgálja, s maradhat a 
kijózanodásig. A helyszínen terapeuta is rendelkezésre áll, lehet vele konzultálni a leszokásról. 

Nem jöhet be bárki, a rendőrök hozzák be azt, aki megfelel az alábbi feltételeknek: 

 meghatározott alkoholszint (veszélyesen részegnek kell lenni) 
 megállóban találják 
 utcán ürít, vagy nem tudja kontrollálni a viselkedését 

Ha állapota az egészségre veszélyes, kórházba viszik. (A szomszédban van a  pszichiátriai klinika). 
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Gyakran bántalmazott emberek is bejönnek, mert a zárt épület megvédi őket. Csak ők jöhetnek önkéntesen. 
Drogosokat nem fogadnak. 
Az állomás 40 férőhelyes. Havonta 7.000, évente kb. 100.000 fő fordul meg itt. Elhelyezés 4 ágyas 
szobákban, agresszív állapotban egyágyas szobában lekötözik, esetleg szedálják.   

 

 

14. kép: A dühöngő 

 

Az ügyfelek kb. 30%-a hajléktalan ember. Őket külön szobákban helyezik el a bogarak miatt. Évente a 
hajléktalanok közül néhány száz ember forog az intézményben. 

Számukra minden információt megadnak a hajléktalan-ellátásról, de nem nagyon akarják használni ezeket. 
Az igazgató elmondása szerint hiányzik az utcán élő emberek motivációja a változtatásra, szerinte ez is 
egyfajta függőség. 

Az ügyfeleknek a szolgáltatás pénzbe (45 EUR) kerül, amelyet az önkormányzat próbál beszedni tőlük. 
Levelet küldenek a behajtás érdekében. Ilyen módon a hajléktalanoktól nem lehet beszedni a pénzt, de 
nincs is következménye. Korábban az intézmény maga szedte be a díjat 5 EUR értékben, összességében 
akkor nagyobb bevételre tettek szert. 

FEANTSA plenáris ülés 

 

 

Adam Bodnar lengyel ombudsman 
A lengyelországi fő problémákat sorolta fel, amelyek nagyon hasonlítanak a hazaihoz. 

 társadalmi stigma 
 a média nem érdeklődik a téma iránt, gyakran szenzációként tárgyalja a kérdést 
 a társadalom nem ismeri a hajléktalan-problémát és nem is tudja, hogyan lehet a hajléktalan 

embereknek segíteni 
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 nincs koordináció és harmonizáció a különböző szakpolitikák között 
 a helyi önkormányzatok eltérő gyakorlatot folytatnak és nincs összhang az állammal 
 hiányzik Lengyelországban a megfelelő bérlakás-állomány 
 a politikusok tartózkodnak a megfelelő szintű szállások létrehozásától, mert attól tartanak, ez 

vonzóvá teszi a hajléktalan létet 
 „kiegészítő hajléktalanság” börtönből szabadultak, mentális betegségben szenvedők 
 Új módszerek szükségesek: társadalmi aktiválás (social activation) 

EU szintű problémák: 

 a hajléktalanság is migrál, segíteni kellene a hazatérést 

Panel 1 Az Európai Unió politikájának szerepe a hajléktalanság elleni küzdelem 
támogatásában  

Andor László volt EU biztos  
 Az EU-ban nincs megegyezés arról, mi is az a szociális piacgazdaság, ez a  tény az emberi jogok és 

a szolidaritás szempontjából különösen fontos, főként a Brexit után 

 Mindig dilemma, mennyire írja elő az EU, mit és hogyan kell csinálni, ezért döntött az alapelvek 
deklarálása mellett (common standard) 

 az alapelvekhez költségvetési eszközöket rendel hozzá, akár kívül a szociálpolitikai eszközökön 
kívül is 

 ilyen lehet az az irányelv, amely azt mondja, a bankok is szálljanak be a lakáshelyzet rendezésébe, 
ha már a hajléktalanság létrehozásában részt vettek 

 6 fontos ENSZ egyezményt említ, amelyek közül kettő hatással lehet a hajléktalanságra, mert az 
EU (illetve a tagállamok) köteles végrehajtani. A legfontosabb a 2015. szeptemberében 
elfogadott, a fenntartható fejlődés céljairól szóló egyezmény 

 A végrehajtás nehézkes lesz, de Andor szerint még mindig jobb, ha van valami stratégia, amit 
számon lehet kérni, mintha nincs 

 Fontos a jogi közelítés is, mert a bíróságok csak ezt tudják számon kérni 
 Az EU nem kényszeríthet, de segíthet, pl. pénzügyi támogatással 
 Andor szerint képezni kellene a helyi önkormányzatokat, kampányok és tudástranszferek 

szükségesek 

Innovatív lakhatási megoldások szekció 

Jog a lakhatáshoz  

Maite Arrondo, Barcelona, Spanyolország 
 

Nagy előrelépést értek el a hajléktalanság felszámolása és a lakhatási kérdések megoldása terén, mert a 
jelenlegi polgármester korábban lakhatási aktivista volt. 
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2016-2025 közötti időszakra 10 éves tervet készítettek. 

Kiinduló problémák: 

 megnőtt a kilakoltatások száma 
 a lakbérek nagyon megemelkedtek 

 kevés az elfogadható, szociális bérlakás céljára használható lakás 
 idősödő társadalom (21% 65 év feletti) 
 magas az üres, de nem hozzáférhető lakások száma 

A 10 éves terv céljai: 

 a lakhatás elveszítésének megelőzése 
 a lakások megfelelő használata 
 növelni a szociálisan is igénybe vehető megfelelő szintű lakásállományt 
 a meglévő lakásállomány fenntartása, javítása, bővítése 
 Ehhez kb. 20 millió EUR költségvetést rendeltek. Minden rászoruló család havonta kb. 200 EUR 

bérleti díjtámogatást kaphat 

 megváltoztatták a szabályokat 
 létrehoztak egy vészhelyzeti egységet, amely célja megelőzni a kilakoltatásokat, és a lakhatási 

szegénység (kirekesztés) ellen küzd 

 lakásállomány felmérése (állapot is) 
 építések és felújítások támogatása 
 bankokkal a finanszírozásban megállapodtak, maximálták a lakhatás éves költségét (beleértve a 

felújítást is) 

 PPP konstrukcióban létrehoztak egy lakhatási ügynökséget, amelynek célja a bérlakás állomány 
menedzselése és bővítése, illetve az ehhez kapcsolódó promóció, 53 M EUR költségvetés, 
valamint a bizonyítékokon alapuló (evidence based) tervezés 

A bérlakásállomány növelésének eszközei 

 A magántulajdonosokat ösztönzik a bérbeadásra 

 garantálják számukra a bérleti díj megfizetését akkor is, ha a bérl  valamilyen ok miatt 
nem tud fizetni 

 a lakások felújítását támogatják, hogy mindenki megfelel  lakáshoz jusson 

 A bérleti díj a bérlő jövedelme alapján kerül megállapításra, ha szükséges, az önkormányzati 
támogatással egészítik ki a megfelelő szintre 

  árszabályozás: a piaci és a bérlakás árak közötti szint 
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Innovatív lakhatási megoldások Írországban 

Kathleen McKillion, Dublin, Írország 
 

 

Készítettek egy akciótervet a lakhatás elősegítése és a hajléktalanság felszámolása érdekében. Öt fő elem: 

 

 foglalkozni kell a hajléktalansággal 
 növelni kell a szociális lakhatást 

 több házat kell építeni 
 fejleszteni kell a bérleti szektort 
 a meglévő lakásállományt ki kell használni 

A program elsőként a könnyűszerkezetes házépítés szükségességére hívta fel a figyelmet, korábban ilyen, 
az önkormányzat által megrendelt építkezések nem voltak, most bevezették és pontosan meghatározták a 
kritériumokat (szabványt).  

500 ilyen házat építettek, illetve építenek hajléktalan emberek számára Dublin környékén. 

Kialakítottak egy felújítási és bérleti rendszert, azokra a tulajdonosokra, akik nem rendelkeztek 
erőforrásokkal a felújításhoz. Számukra megelőlegezik ezt a költséget, amelyet később a bevételből 
visszafizetnek a piaci árnál alacsonyabban tartott bérlei díj fejében. Felkutatják a potenciális lakásokat a 
városban, és vidéken. Azt remélik, gyorsan meg tudják oldani a lakhatási problémákat.  

 

2017-ben elindítottak egy bérlakás stratégiát 32 m EUR összeggel. 

Készítettek egy térképet azokról az állami és önkormányzati földekről, amelyek lakásépítés céljára 
megfelelőek. 3000 lakás építését tervezik, amelyek 30%-át töltenék fel hajléktalan emberekkel, hogy ne 
alakítsanak ki újabb gettókat.   

Mi működik? 

 gyorsaság 
 a beszerzési panel kialakítása (megfelelő beszállítói pool) a későbbiekben is garantálja a 

gyorsaságot és a hozzáértést 

 az építési hozzáértést javítani tudták 

Mi nem működik? 

 fennmaradt a stigmatizáció 

 sokkal integráltabb és kevertebb (vegyesebb) lakhatási megoldások szükségesek, ahol a 
különböző státuszú emberek együtt élnek 

 hosszú távú megoldás szükséges 
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Foglalkoztatás. Az elsődleges kiút a hajléktalanságból  

(Employment: A Key Pathway out of Homelessness)  

 

A szekcióban volt egy lengyel előadás is, amely a hajléktalan emberek képzésről, munkába helyezéséről 
szólt, de ennek nem volt jelentős mondandója.  

 

Charlie Dorman, Connection Crew, UK2 
 

Számomra ez az előadás adott a legtöbbet a konferencián. Egy rendkívül sikeres vállalkozás a 
hajléktalanok integrációjában, amelynek (szerintem) három kulcsmomentuma van: 

 piaci szemlélet (hatékonyság, versenyképesség) 
 olyan munkát kell kínálni a kilépéshez, amely érdekes, változatos, magas társadalmi státuszt és 

jövedelmet biztosít, nem a hajléktalan klisékbe szorít vissza 

 a mentorálás elengedhetetlen, de a legjobb, ha sorstársak (tapasztalati szakértők) biztosítják, 
„team-oriented work” 

 integrált foglalkoztatás, nem jók a kizárólag hajléktalanoknak szervezett programok. 

A cég, amelyet Charlie képvisel, egy nagy rendezvényszervező vállalkozás, szerte a világon több telephellyel. 
Kül- és beltéri rendezvények teljes szervezését végzik, beleértve a szállítást, rakodást, hangosítást, világítást, 
stb. A 2005-ben indult cég néhány hullámvölgy után 2012-ben már a királynő centenáriumát rendezte. 

Ők a szociális gazdaság részének tekintik magukat, céljuk az üzleti tevékenység mellett a hajléktalan 
emberek munkához juttatása.  

A hajléktalanság Londonban sem csökken, inkább nő. Erre találták ki programjukat, amelynek fő célja 
megtörni az ördögi kört, amely megakadályozza a kijutást. Ennek három elemét tartják a  legfontosabbnak: 

 az akadályok lebontása 

 a munkakész állapot (foglalkoztathatóság) kialakítása (work readiness)  

Gyakorlatilag minden munkakörben alkalmaznak hajléktalan embereket. Ez úgy lehetséges, hogy 
létrehozták a Connection Crew Academyt, ahol tíz hét  alatt felkészítik az illető személyt a munkavégzésre. 
A hajléktalan személyeket szociális szolgáltatások irányítják a céghez, megfelelő állapotban. 22 ilyen civil 
szervezettel dolgoznak Londonban. A cég csak a munkára felkészítést vállalja, minden más (kiegészítő 
támogatás, önálló élet támogatása) a szociális szolgáltatások feladata. Regisztrált munkaügyi központként 

                                                             
2 http://connectioncrew.co.uk/charlie-dorman/ 
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(job center) kapnak támogatást az államtól a programra, de a kulcselemet a munkatársak között toborzott 
önkéntesek jelentik, akik segítik a betanulást és a magas szintű munkavégzést.  

Eredmények: 

11 év alatt 

157 hajléktalan ember 

88801 órát töltött munkában 

Charlie szerint a siker 100%-os, egyetlen ember volt csak, aki elment tőlük, őt is visszahozták az egy éves 
elvonókúra után. 

A kelet-európából érkezett emberek aránya már 25% körül van. 

Legnagyobb kihívás a motiváció fenntartása. Charlie szerint ehhez nem elég a minimálbér, e felett kell 
fizetni. Meg kell értetni, milyen extra szolgáltatásokat kapnak még, és azoknak mennyi az értéke.  

 

Budapest, 2017. 06. 28. 

 

Kun Zsuzsa 

 


