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Az Oltalom Karitatív Egyesület a vezetője 
annak a partnerségnek, amely támogatást 
nyert a Társadalmi párbeszéd az emberi 
méltóságért című projekt 
megvalósítására. A projekt partnerei a 
Bolton at Home Limited az Egyesült 
Királyságból és a Sozial Label Ev -
Projektassistenz Németországból.  

A hajléktalanság és a hátrányos helyzet 
nem csak az új tagállamokra jellemző, 
hanem az egész Európai Uniót sújtó probléma, amely jelen van a fejlettebb országokban is. A probléma 
megoldása nem csupán költségvetési kérdés, hanem a társadalmi befogadás szintjével is szorosan 
összefügg, hiszen eddig úgy tűnik ez a legjobb elérhető megoldás. A hajléktalan embereket olyan nem 
formális oktatásban kell részesíteni, hogy képesek legyenek kiemelkedni nehéz helyzetükből, hogy 
egyes társadalmi kompetenciáik megerősödjenek.  Azoknak a szociális munkásoknak, akik napi 
kapcsolatban vannak a hajléktalanokkal és segítik őket, szintén képzésre, támogatásra van szükségük, 
hogy az intézményi és utcai munkájuk közben felmerült nehézségekkel hatékonyan meg tudjanak 
birkózni.  

A hajléktalanság a szegénység és a társadalmi kirekesztés legszélsőségesebb formája, mely sérti az 
emberi méltóságot és az alapvető emberi jogokat. A hajléktalanság gyakorlatilag minden tagállamban 
megnövekedett számos tényező miatt, például a gazdasági válság, a társadalmi változások, a 
kisebbségek elleni diszkrimináció vagy a rosszul szabályozott migrációs kérdések miatt. Ezen kívül 
néhány országban nincs elegendő szociális lakás és megfizethető lakhatás. Az európai tagállamoknak 
rendelkezniük kell a hajléktalanságról szóló nemzeti stratégiával, és harmonizálni szükséges az EU 
irányelveivel is, melyekre szeretnénk a projekt végén javaslatot tenni, és helyi, valamint európai 
képviselőink számára benyújtani állásfoglalásunkat, javaslattételünket. Jelen probléma folyamatosan 
fennáll, és a szélsőséges hangok növekednek a mindennapi életben. A civil szervezetek szerepe nagyon 
fontos a társadalom tájékoztatása, oktatása és elősegítése érdekében, hogy hangsúlyosabbá és 
befogadóbbá váljanak. A 24 hónapos stratégiai partnerség felnőtt tanulás kategóriában jó gyakorlatok 
cseréjeként, partnertalálkozók alkalmával, egymástól tanulás tapasztalatcsere révén valósul meg. 
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A projekt fő célja az európai 
társadalmak érzékenyítése és a 
többség befogadó hozzáállásának 
erősítése hajléktalan emberek 
iránt. Reméljük, hogy javulnak a 
hajléktalanok életkörülményei és a 
szállók kezelésének minősége. 
Disszeminációs tevékenységként 
szeretnénk felnyitni a szélesebb 
társadalom szemét arra, hogy a 
hajléktalan emberek nem 
ellenségek. Célként fogalmazzuk 
meg, hogy egy állásfoglalás, nyilatkozat kiadásával elősegítsük a partnerországok helyi, régiós, és 
nemzetközi átfogó stratégiáját megoldási lehetőséget biztosítva a lakhatási nehézségekben küzdők 
életminőségének javítása, illetve a nemzeti lakáspolitika kialakításának érdekében. 

A bevált gyakorlatok megismerése és a közösen eltöltött idő nagyszerű lehetőséget jelent minden 
szervezet számára. A bevont szakemberek minden találkozó / esemény után új ötletekkel és 
információkkal gazdagodva valami új dolgot mutathatnak meg hazájában a szakmai közösség számára. 
Ha ezek alkalmazása minden országban megvalósulhat, ez egy nagyon fontos első lépést jelentene egy 
közös európai stratégia kialakítása felé, amely a hajléktalanság megelőzésére, a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentésére és leküzdésére, a legkiszolgáltatottabbak szociális készségeinek és 
kompetenciáinak megerősítésére irányulhat, valamint emberi méltóságuk helyreállítása és a 
társadalmi hátrányok elleni küzdelem fontos lépcsője. 

Ennek elérését segíti elő közös publikációnk, nyilatkozatunk, szakpolitikai ajánlásunk. Sikeresként 
értékeljük, ha a bevált ötleteket megosztjuk, és minden partner hazaviheti a bevált gyakorlatot a 
hazájába, azt sikeresen alkalmazza az ottani körülményekre. Azt is eredménynek fogjuk tekinteni, ha 
azok, akik részt vesznek ebben a kérdésben kézzelfogható ismereteket szereznek életük javítása 
érdekében, vagy egyszerűen csak azzal az érzéssel gazdagodnak, hogy biztonságban vannak és 
meghallgatták őket. Mind a nemzeti stratégiák megalkotása szükséges, mind az Európai Unió 
hajléktalan-stratégiáját fel kell frissíteni úgy, hogy az összes tagállam hatékonyan tudja kezelni a 
helyzetet. 

Emellett az egyes, országspecifikus kérdésekkel is 
foglalkozni kell minden országban. Fenntartható 
módon többször frissítjük a projekt által kiadott 
nyilatkozatot és szakmai ajánlást, és átadjuk a 
szakma képviselőinek, kibővítjük szakmaközi 
megbeszéléseken. Ezek a kibővített változatok 
javaslatokat fognak tartalmazni a lakhatási, 
foglalkoztatási és képzési politikákra vonatkozóan. 
Véleményünk szerint e kérdések egyidejű és 
összetett kezelése a kulcs a társadalmi problémák 
leküzdésében. Sajnos a vírushelyzet a projektünket 
is érinti, így a 2020. májusára, Berlinbe tervezett 
találkozónk is elmaradt. Bízunk abban, hogy a 
projektet hamarosan biztonságosan tudjuk folytatni.  


