A PROJEKT

Kiutak a hajléktalanságból Közép-Európában
Az

Erasmus+

hajléktalanságból

Stratégiai
kivezető

Magyarországon,
Romániában

és

Partnerség
utak”

„A

projektje

Lengyelországban,

Csehországban

működő,

hajléktalan emberekkel foglalkozó szervezeteket
fog össze. Célja, hogy az egyes országok számára
a

hajléktalanságból

kivezető

utak

más

országokban működő gyakorlatait mutassa be.

A projektet a Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei (BMSZKI) vezeti és a
következő partnerek vesznek részt benne: SAD
(Csehország),

Ius

Medicinae

Foundation

(Lengyelország), Casa Ioana (Románia), Habitat for
Humanity (Magyarország) és a brüsszeli székhelyű
FEANTSA (Hajléktalanokkal Foglalkozó Nemzeti
Szervezetek Európai Szövetsége).
Bővebb információért látogasson el a:
www.bmszki.hu/hu/erasmus weboldalra

Támogatja az

Tevékenysége



emberek lakhatásba
segítésével kapcsolatos jó gyakorlatok
cseréje és értékelése.
A
hajléktalan
embereket
és
közösségeket támogatók képzési
szükségleteinek
és
meglévő
lehetőségeinek feltérképezése.

A partnerség két éve alatt (2014.
szeptember 1. - 2016. augusztus 31. ) a
következőket tervezzük:

 A közép- és kelet-európai országokban
hajléktalan emberek lakhatásának
biztosításár a kidolgozott he lyi
megoldások megosztása, összegyűjtése
é s e se ttanulmányokk al e gyütt
közzététele.

 Országos és EU-s szintű szakpolitikai
ajánlások megfogalmazása.

 Online „Best of” válogatás létrehozása.
 Egy lehetséges tréning anyag alapjainak
megtervezése,
amelyben
a
hajléktanellátásban
dolgozók
tapasztalatait osztanánk meg.

 A FEANTSA által kidolgozott „Elsőként
Lakhatás” (Housing First) online tréning
anyag tesztelése és értékelése.

A partnerség vezetője:
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei (BMSZKI) Budapest egyik
legnagyobb hajléktalan-ellátó szervezete, mely
sokféle szolgáltatása mellett több, a
hajléktalan emberek lakhatását támogató
programot is megvalósít.

A partnerség további tagjai:
A Habitat for Humanity egy non-profit keresztény
szervezet, amely világszerte a lakhatási
szegénység ellen küzd, és vallja, hogy a
megfizethető, minőségi lakhatás alapvető emberi
jog. A HFH magyarországi alegységét 1996-ban
alapították, mely családokat segít új otthonokhoz,
felújítási és renoválási programokat valósít meg,
továbbá képzéseket biztosít.
A Casa Ioana Egyesület Bukarest legnagyobb
olyan független szervezete, mely hajléktalan
családok, bántalmazott nők és családok számára
biztosít átmeneti lakhatást és professzionális
pszichoszociális segítséget.

A FEANTSA az európai hajléktalan emberekkel
foglalkozó szervezetek szövetsége egy 1989-ben
alakult európai civil szervezet, melynek célja a
hajléktalanságban vagy annak veszélyében élők
szegénységének és társadalmi kirekesztésének
megelőzése, eltörlése. A FEANTSA-nak az Európai
Unió 25 tagállamából több mint 130 tagszervezete
van.

Mérföldkövek

 Hajléktalan

Partnerek

Céljaink

Megtalálni azokat a főbb okokat, melyek
megakadályozzák, hogy a hajléktalan
emberek lakásban éljenek, és tapasztalatot
cserélni az ezek leküzdésével kapcsolatos
helyi jó gyakorlatokról.

A partner szervezetek a program ideje alatt öt
alkalommal találkoznak, hogy megvitassák a
legfőbb nehézségeket és tapasztalatot
cseréljenek a hajléktalanságból kivezető helyi jó
gyakorlatokról.
 Budapest, 2015. április
 Prága, 2015. október
 Bukarest, 2015. november
 Varsó, 2016. február
 Brüsszel, 2016. tavasza

A SAD a cseh hajléktalan szálláshelyek
egyesülete, ami a hajléktalanságban vagy annak
veszélyében élőket segítő magánszemélyek és
szervezetek támogatását tűzte ki céljául.
A lengyel Ius Medicinae Egyesületet 2011-ben
alapította Dorota Karkowska jogász professzor, s
célja a közegészségügyön belül az emberi jogok
támogatása kutatáson és érdekképviseleten
alapuló jó jogszabályalkotás által.

Amennyiben szeretne valamelyik
eseményhez csatlakozni, keresse:
Fehér Boróka
feher.boroka@bmszki.hu

