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POZADÍ KONFERENCE
Cíle konference
Tato evropská konference o bezdomovectví mladých lidí v Evropské unii se zaměřuje na prozkoumání cest do a pryč
z bezdomovectví u mladých lidí a na diskuzi politik a praktik napříč Evropskou unií. Konference se zúčastní široké spektrum
důležitých stran zapojených při podpoře mladých bezdomovců.
Tato událost je organizována organizací FEANTSA, evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci, ve
spolupráci s místními partnery – S.A.D. (Sdružení azylových domů v ČR), Naděje, Armáda spásy a Elim Vsetín.
Bezdomovectví mladých lidí je tématem Feantsy pro rok 2013. V průběhu konference bude vytvořen tematický dokument
týkající se bezdomovectví mladých lidí v Evropské unii a zároveň budou prezentovány také jeho závěry.
Kontext
Bezdomovectví mladých lidí je komplexní, a pokud nebude správně řešeno, může vést až k dlouhotrvajícímu
bezdomovectví. Faktory, které zvyšují riziko bezdomovectví u mladých lidí, jsou četné a dotýkají se různých okolností:
komplikované rodinné vztahy; rozpad vztahu s rodiči nebo nevlastními rodiči; rodiče neschopní se vyrovnat s duševní
poruchou nebo problémy se závislostí; domácí násilí; nestabilní průběh bydlení; ukončení školy nebo špatné vyhlídky na
kariéru a rodinná chudoba. Navíc rizika vyloučení v průběhu mládí narůstají: přispívá k tomu i přechod z finanční závislosti
k samostatnému pracovnímu životu, který je velmi složitý.
Je všeobecně známo, že mladí lidé patří mezi ty, které nejvíce zasáhla hospodářská krize. Významný počet evropských
zemí zažívá nárůst bezdomovectví mezi mladými lidmi. Situace je alarmující, poněvadž je zde vysoké riziko, že mladí lidé
budou čelit dlouhodobé nezaměstnanosti nebo pasivitě, která negativně ovlivní jejich celou kariéru a životní vyhlídky.
V takové složité situaci můžeme konstatovat, že boj s bezdomovectvím mladých lidí nebyl nikdy tak důležitý, jako je nyní.
Nicméně mladí lidé jsou nesmírně odolní a tvrdě pracují, aby se dostali z ven z neutěšené situace. V současné době vysoké
nezaměstnanosti mladých lidí a dlouho přetrvávající krizi je potřeba se ujistit, že právě mladí bezdomovci dostávají veškerou
podporu, kterou potřebují, aby měli spravedlivou šanci k trvalému úniku z bezdomovectví.
Všemi těmito otázkami a také mnoha dalšími se bude tato konference zabývat v průběhu dvou plenárních zasedání
s odborníky a s mladými lidmi, kteří zakusili bezdomovectví, a také v rámci deseti diskuzních workshopů, jež jsou tematicky
laděny kolem nejvíce důležitých otázek týkajících se mladých lidí a bezdomovectví.
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PROGRAM
Místo konference: Top Hotel, Praha
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov
Konferenční jazyky: angličtina, francouzština a čeština
Předsedající: Rina BEERS, prezidentka FEANTSA
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15

9:15-9:30

Registrace účastníků
Přivítání
 Rina Beers, prezidentka FEANTSA
 Jiří Růžička, S.A.D. (ČR)
Zahájení konference
 Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

9:30 – 10:45

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ – Představení: porozumění bezdomovectví mladých lidí
 Gwendolyne Orchard, FEANTSA (EU): Společné rysy a rozdíly v bezdomovectví
mladých lidí v Evropě
 Stephen Gaetz, York University, Toronto (Kanada): Boj s bezdomovectvím mladých lidí
v Kanadě: jaké je poučení pro Evropu
 Deborah Quilgars, Evropská observatoř bezdomovectví a centrum pro politiku bydlení
na Univerzitě v Yorku (EU): Pohled výzkumu na příčiny a spouštěče bezdomovectví
mladých lidí: jaké je poučení pro tvůrce politik

10:45-11:15
11.15 - 12.15

Přestávka
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ – Vysvětlení současných trendů v bezdomovectví mladých lidí: pohled
z některých zemí
 Lars Benjaminsen, Dánské centrum pro sociální výzkum (Dánsko): Vysvětlení nárůstu
bezdomovectví mladých lidí v zemích se silným sociálním zázemím: případ Dánska
 Dimitra Soulele, ARSIS (Řecko): Masivní nárůst bezdomovectví mladých lidí jako
důsledek hospodářské krize: případ Řecka
 Ilja Hradecký, Naděje (ČR): Vznik bezdomovectví mladých lidí jako důsledek
nefunkčního propouštění z institucionární péče o děti ve východní a střední Evropě:
případ České republiky
 Robert Aldridge, Homeless Action Scotland (Velká Británie): Snížení bezdomovectví
mladých lidí v době rozpočtových omezení: případ Skotska
ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI: 3 až 5 mladých lidí bude sdílet své životní zkušenosti
Oběd
Paralelní pracovní skupiny
1. Řešení bydlení pro mladé bezdomovce
Moderátor: Niamh Randall
 Kaisa Tuuteri , Finnish Youth Housing Association (Finsko): Přístup zaměřený na
bydlení u mladých bezdomovců
 Mélanie Rousset, Unie Habitat Jeune (Francie): Co jsme se naučili z modelu Le
Foyer od doby jeho vzniku v letech 1950?
 Maria-Jose Aldanas, Provivienda (Španělsko): Socializace soukromého nájemního
sektoru: jaký je potenciál pro mladé bezdomovce?
2. Sociální začlenění mladých bezdomovců skrz zaměstnání
Moderátor: Thomas Specht
 Sandra Tordova, Proti Prúdu (Slovensko): Prodej pouličního časopisu jako cesta
na trh práce
 Brigita Jankauskaite, Vilnius Caritas (Litva): Podpora aktivního začleňování
mladých bezdomovců

12.:15 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
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Hans Geleynse, Stichting Zienn (Nizozemí): Aplikace globálního přístupu
k bezdomovectví mladých lidí: Dům pro mladé v Leeuwarden
3. Jak překonat problém duševního postižení mezi mladými bezdomovci?
Moderátor: Kjell Larsson
 Val Keen, Depaul U.K. (Velká Británie): Setkání k potřebám v oblasti fyzickému a
duševního zdraví mladých bezdomovců
 Panos Vostanis, University of Leicester (Řecko): Intervence v oblasti duševního
zdraví a služby pro děti a rodiny bez domova
 Antonio Bento, Psychiatric Hospital Centre of Lisbon (Portugalsko): Nejběžnější
problémy a výzvy v oblasti duševního zdraví, s kterými se potýkají mladí lidé bez
domova a jakou léčbu aplikovat: případ Portugalska
4. Podpora mladých lidí při odchodu ze zařízení péče a prevence bezdomovectví:
Moderátor: Robert Aldridge
 Sabina Nicolae, SamuSocial (RO): Výzvy ke zdolání při opouštění zařízení péče:
případ Rumunska
 Mike Allen, Focus Ireland (IE): Pomoc lidem při odchodu ze zařízení péče
 Duncan Dunlop, Who Cares Scotland (U.K.): Děti a mladí lidé v zařízeních péče:
jak účinné prosazovat jejich práva, zvýšit míru zapojení a zajistit jejich dobrý život:
případ Skotska
5. Posílení kompetencí a zapojení mladých bezdomovců
Moderátor: Danny Lescrauwaet
 Cathy Weatherald, Cardboard Citizens (Velká Británie): Divadlo a múzické umění
jako účinný prostředek k posílení postavení mladých bezdomovců
 Bibi Agger, UDENFOR (Dánsko): Zapojení digitálních technologií do sociální práce
s mládeží
 Anna Kogut, Zwerfjongeren (Nizozemí): Jak zvýšit míru účasti mladých
bezdomovců na tvorbě politik?
15:30 – 16:00
Přestávka
16:00 – 17:30
Paralelní pracovní skupiny
6. Vliv veřejné podpory/péče o mládež na bezdomovectví
Moderátor: Peter Bakos
 Marie-Cécile Renoux, ATD Quart-Monde (EU): Podpora ohrožených rodin a
zamezení odebrání dětí do ústavní péče
 Itte Van Hecke, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (Belgie): Konkrétní politická
opatření zaměřená na osoby opouštějící zařízení péče za účelem prevence vzniku
bezdomovectví: případ Belgie
 Geoffrey Shannon, Special Rapporteur on Child Protection (Irsko): Následná péče
až do 21 let
7. Prevence bezdomovectví: jak se efektivně zaměřit na zranitelnou mládež?
Moderátor: Stefano Galliani
 Sofie Eichner, StadtRaumKonzept (Německo) : Prevence bezdomovectví mladých
lidí ve venkovských oblastech: případ Vestfálska
 Dr Paula Mayock, Trinity College Dublin (Irsko): Strategie bezdomovectví mladých
lidí v Irsku: preventivní opatření
 Město Madrid (Španělsko): Předcházení vzniku bezdomovectví u mladých lidí
8. Specifické potřeby a účinná podpora rodin a dětí bez domova
Moderátor: André Gachet
 Renate Kitzman, Volkshilfe Wien (Rakousko): Účinná reakce na potřeby rodin:
Město Vídeň
 Erwan Le Mener, Observatoire du Samu Social de Paris (Francie): Masivní nárůst
počtu rodin v bezdomovecké populaci: případ Francie
 Andrew McCullough, Railway children (Velká Británie): Snižování rizikových
faktorů a zlepšování životních podmínek zaměřením se na příčiny útěků
9. Kultura ulice a rizikové chování jako faktory bezdomovectví mládeže
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17:30 – 18:00

Moderátor: Ian Tilling
 Sarah Johnsen, University of York (Velká Británie): Vícenásobné vyloučení a
rizikové chování jako cesta k bezdomovectví
 Christophe Blanchard, Université Paris 13 (Francie): Mladí bezdomovci a psi:
kamarádství a faktor vyloučení
 MONAR Association (Polsko): Pomoc mladým lidem s problémy s drogovou
závislostí
10. Řešení bezdomovectví mládeže mezi migranty
Moderátor: Sonia Olea
 Cristina Avonto, Progetto Tenda (Itálie): Doprovod nezletilých žadatelů o azyl na
cestě k sociálnímu začlenění a samostatnosti
 Bea Schramm, Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Německo):
Mezi kempem pro vozy a pouliční muzikou: Jak se Berlín vyrovnává
s bezdomovectvím mladých lidí mezi migranty
 RED ACOGE (Španělsko): Předcházení vzniku bezdomovectví u mladých
migrantů
Závěrečné zasedání: panelová diskuse: Jaká opatření pro řešení bezdomovectví mladých lidí
mohou být přijata na úrovni EU?
 Freek Spinnewijn, ředitel FEANTSA
 Lieve Fransen, DG EMPL, Evropská komise (bude potvrzeno)
 Pascal Lejeune, DG EAC, Evropská komise (bude potvrzeno)
 James Higgins, Youth Forum (bude potvrzeno)
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