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Érkezett :

T/3449/. . .

1007 SZEPT 8.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/3449 . számon benyújtott
törvényjavaslathoz alábbi

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A Javaslat a következő új bekezdéssel egészül ki, a korábbi 26 .§ és a többi szakasz számozása
értelemszerűen változik .

26 .

Az Szt.80.$(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(3) Az átmeneti elhelyezést nyúltó intézmények típusai :
a) időskorúak gondozóháza ;
b) fojzyatékos személyek gondozóháza ;
c) pszichiátriai betegek átmeneti otthona ;
d) szenvedélybetegek átmeneti otthona ;
e) éjjeli menedékhelyt
f)hajléktalan személyek átmeneti szállása;
g) bázis-szállás.

INDOKOLÁS

A bázis-szállás olyan új típusa lehetne a hajléktalan ellátásnak, amely egyszerre egészíti ki a
mai szolgáltatásokat egy úi ellátási formával és segíti az otthon nélkül élő személyeket,
családokat a hajléktalan létből való kivezetésben .
A bázis-szállás az utcán élő hajléktalon integráció-ösztönző ellátása, amelyet a sátras ellátás
tud biztosítani, kiegészülve a higiéniai és egyéb elemi szükségleteket biztosító blokkokkal . Ez
a „fedél" a természeti hatások (eső, hideg) és más kockázatok (az utcán élés,
kiszolgáltatottsága) ellen védene, ezáltal a reszocializáció egyik állomása lehetne .

Módosító javaslat



Ezekben a sátrakat különböző funkcióik és fokozatok szerint szükséges kialakítani, amelyek
révén segíteni lehet az átmenti szállásokig vezető úton a fedél nélkül élő embereket .
Természetesen ehhez szükség van a meglévő rendszer korszerűsítésére is, hogy a továbblépés
ne egy „zárt" intézményrendszerbe történő zsákutcát jelentsen, hanem valódi lehetőséget és
támogatást .

Budapest, 2007 . szeptember 17 .

Dr. Vidomd Dr. Sza Györgyi
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