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uvedených ve společné
zprávě o sociální ochraně
a sociálním začlenění,
která byla přijata v březnu
2010 a která tvoří součást
strategie EU 2020;

Písemné prohlášení
61/2010
ke strategii EU v oblasti
bezdomovectví
Evropský parlament,
– s ohledem na své
prohlášení ze dne 22. dubna
2008 o skoncování s
bezdomovectvím na ulicích,
– s ohledem na článek 123
jednacího řádu,
A. vzhledem k tomu, že
bezdomovectví i nadále
ovlivňuje jednotlivce ve
všech členských státech a
představuje nepřijatelné
porušení základních
lidských práv,
B. vzhledem k tomu, že rok
2010 je Evropským rokem
boje proti chudobě a
sociálnímu vyloučení,

3. vyzývá Eurostat, aby
shromáždil údaje o
bezdomovectví v EU;
4.

podporuje následující
priority, kterými je třeba
se zabývat:

•

nikdo nesmí spát na ulici;

•

nikdo nesmí žít v
nouzových obydlích déle,
než to vyžaduje „stav
nouze“;

•

nikdo nesmí žít v
přechodném ubytování
déle, než je nezbytné k
úspěšnému přesunu do
dalšího ubytování;

•

1. vyzývá opětovně Radu,
aby do konce roku 2010
přijala závazek s cílem
skoncovat s
bezdomovectvím na
ulicích;

nikdo nesmí opustit
veřejné zařízení bez
možnosti bydlení;

•

2. vyzývá Evropskou komisi,
aby sestavila ambiciózní
strategii EU zaměřenou na
bezdomovectví a pomohla
členským státům
vypracovat účinné
vnitrostátní strategie
vycházející z pokynů

žádný mladý člověk se
nesmí stát
bezdomovcem v
důsledku přechodu na
samostatné bydlení;

5. pověřuje svého předsedu,
aby toto prohlášení spolu
se jmény signatářů předal
Radě, Komisi a
parlamentům členských
států.

Písemné prohlášení
61/2010
Podporuje následující priority,
kterými je třeba se zabývat:
Nikdo nespí v drsných podmínkách
Nikdo by neměl být nucen ke spaní na
ulici z nedostatku kvalitních služeb
přizpůsobených k jeho/jejím potřebám
a touhám. V dnešní Evropě je nepřijatelné, aby lidé muesli ohrožovat svou
bezpečnost, zdraví a důstojnost tím,
že spí na ulici.
Nikdo nežije v nouzovém ubytování
déle, než trvá „nouzová situace“
Nikdo by neměl pobývat v nouzovém
ubytování déle, než se považuje za
„nouzovou situaci“. Azylové domy
představují dočasné řešení komplexního problému. Nejsou navrženy jako
dlouhodobé řešení pro sociálně slabé
lidi a neměly by se stát náhražkami za
skutečné „domovy“.
Nikdo nežije v přechodném ubytování déle, než se požaduje pro
úspěšný posun vpřed
Azylové domy pro bezdomovce či podporované bydlení nabízí
zprostředkování kroků k dlouhodobému bydlení a je zamýšleno pro
krátkodobý či střednědobý časový
horizont. Žel se tyto formy ubytování
mohou stát trvalejšími, než je žádoucí,
takže vedou lidi k dlouhodobému žití v
nepatřičných situacích.
Nikdo neopouští zařízení bez
možnosti bydlení
Nikdo, kdo je v nějaké instituci
(nemocnici, zařízení péče či vězení),
by nem ěl být pr opušt ěn bez
dostatečné podpory a adekvátních
možností bydlení. Mladí lidé, kteří odcházejí ze zařízení péče, nemocní lidé
opouštějící nemocnici a propuštění
vězni jsou často zranitelní a lze jim
pomoci, aby se vyhnuli smyčce, která
začíná u propuštění z ústavní péče,
pokračuje přes zkušenost bezdomovectví a končí zpět u ústavní péče
tak, že po opuštění instituce dostávají
podporu a také adekvátní nabídky
bydlení.
Žádní mladí lidé se nestávají bezdomovci z důvodu přechodu na
nezávislé bydlení
Přechod k samostatnému bydlení
představuje období, kdy jsou lidé
ohrožení bezdomovectvím. Žádný
mladý člověk by se neměl stát bezdomovcem z důvodu nedostatku
primárních možností bydlení, služeb
nebo nároku na podporu během přechodu na nezávislé bydlení. Více lze
dosáhnout tím, že mladým lidem
pomůžeme žít nezávisle a poskytneme
jim přístup k vhodným možnostem
bydlení.

