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Podstawowe prawa osób bezdomnych
Zdając sobie sprawę z nierówności - wynikających z uwarunkowań społecznych - które są
sprzeczne z powszechnością praw człowieka i czynią ich ochronę uznaniową;
Biorąc pod uwagę, że każdy, kto mieszka na ulicy, w schronisku lub w slumsach, uważany jest
za osobę w kryzysie bezdomności;
Mając na uwadze równość w godności wszystkich istot ludzkich, poszanowanie praw jest
konieczne, aby zwalczyć obojętność lub pogardę, utrzymującą ludzi w sytuacji wykluczenia;
Zważywszy, że dostęp do mieszkania jest wstępnym warunkiem korzystania z wielu praw
podstawowych;
Zważywszy, że prawo do godziwego mieszkania jest prawem podstawowym;
Niniejsza Karta przywołuje podstawowe prawa wynikające z Konstytucji, zobowiązań
międzynarodowych i prawa krajowego w ich konkretnym wymiarze, skutecznie
umożliwiające osobom bezdomnym wyjście z bezdomności i korzystanie z takich samych
praw jak wszyscy obywatele.
****************************************************************************.
KARTA PRAW OSÓB BEZDOMNYCH

Artykuł 1 .
Prawo do zamieszkania
Podstawowym prawem każdej osoby bezdomnej jest z niej wyjście.
Każda osoba bezdomna ma prawo dostępu do schronienia.
Usługi publiczne i prywatne umożliwiające zamieszkanie muszą być dostępne dla wszystkich.

Każda osoba bezdomna musi mieć możliwość dostępu i wsparcia w dochodzeniu swych praw,
z uwzględnieniem odchodzenia od stosowania papierowej dokumentacji na rzecz cyfryzacji usług
publicznych.

Artykuł 2
Uszanowanie schronienia
Każde schronienie, które byłoby uzyskane szczęśliwym przypadkiem lub udostępnione przez
instytucję publiczną lub prywatną, w formie nieodpłatnej lub innej podobnej, jest mieszkaniem osób
je zamieszkujących i jako takie musi być zaakceptowane i uszanowane.
Każda osoba bezdomna ma prawo do intymności i poszanowania swojego życia prywatnego.

Artykuł 3
Poszanowanie mienia
Nikt nie powinien ucierpieć z powodu zniszczenia lub zatrzymania jego mienia i rzeczy osobistych.

Każde schronienie, mieszkanie, niezależnie od swojej formy jest mieniem i przedmioty w nim się
znajdujące muszą być chronione.
Artykuł 4
Poszanowanie procedur
Nikt nie może być adresatem gróźb ani wymuszeń ze strony właściciela lub zarządzającego, sił
porządkowych lub jakichkolwiek innych osób, w celu opuszczenia miejsca, które zajmuje, wliczając
w to prowizoryczne schronienie, teren, schronisko lub mieszkanie przejściowe.
W przeciwnym przypadku sprawca takich zachowań podlega odpowiedzialności karnej.
Artykuł 5
Prawo do zamieszkania
Każda osoba ma prawo do wyboru miejsca zamieszkania.
Artykuł 6
Wolność przemieszczania się i zajmowania miejsca w przestrzeni publicznej.
Każda osoba bezdomna ma prawo do korzystania z przestrzeni publicznej, aby się w niej swobodnie
przemieszczać i odpoczywać, bez przeszkód ani ograniczenia czasowego.
Dotyczy to w szczególności ławek publicznych, chodników, parków, środków transportu, budynków
publicznych.
Artykuł 7
Prawo do zachowań koniecznych do przetrwania
Każda osoba doświadczająca bezdomności ma prawo do zachowań, których celem jest przetrwanie.
Żebranie lub zbieractwo nie jest zabronione ani uwarunkowane, o ile nie jest to zabronione
przepisami w ściśle zdefiniowanych strefach przestrzeni miejskiej.
Artykuł 8
Poszanowanie potrzeb podstawowych
Każda osoba bezdomna ma prawo do wyżywienia i zadbania o higienę.
Musi ona mieć dostęp do miejsc i urządzeń zapewniających podstawowe usługi sanitarne, w
szczególności wodę pitną, prysznice, toalety i elektryczność. W bliskości prowizorycznych miejsc
zamieszkania musi być zapewniony odbiór nieczystości i odpadów.
Usługi te powinny być zapewniane w wystarczającej skali, tak aby ich dostępność nie była
przeszkodą w utrzymaniu higieny i zdrowia.
Artykuł 9
Poszanowanie praw socjalnych
Każda osoba bezdomna ma prawo do pomocy w ratowaniu życia i zapewnienia jej bezpieczeństwa
oraz musi mieć możliwość korzystania z usług służb ratunkowych. Ratownictwo medyczne i
wsparcie służb porządkowych muszą być zapewnione wszystkim. Każda osoba musi mieć możliwość
korzystania, jeżeli sobie tego życzy, z bezwarunkowego i natychmiastowego wsparcia w ramach
systemu interwencji kryzysowej.
Każda osoba bezdomna ma prawo do korzystania z usług publicznych.
Każda osoba bezdomna ma prawo do ochrony przed chorobami, pomocy socjalnej oraz do szkoleń.
Każda osoba bezdomna ma prawo do otwarcia konta bankowego.
Artykuł 10
Zakaz dyskryminacji
Nikt nie może być dyskryminowany z powodu braku miejsca zamieszkania lub formy zamieszkania.

Artykuł 11
Poszanowanie prawa do głosowania
Organizator wyborów musi umożliwić osobom bezdomnym wpisywanie się na listy wyborcze i
wzięcie udziału w głosowaniu.
Artykuł 12
Ochrona danych osobowych
Osoby bezdomne mają prawo do poufności i poszanowania ich danych osobowych.
Służby socjalne, prowadzący schroniska, wszystkie służby publiczne i prywatne muszą
zagwarantować ochronę danych osobowych przed ujawnieniem.
Artykuł 13
Prawo do bezpośredniego osobistego udziału
Każda osoba bezdomna ma prawo do udziału w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji polityk
społecznych, które jej dotyczą oraz usług, z których korzysta.
Artykuł 14
Wolność wypowiedzi kulturalnej i artystycznej
Każda osoba bezdomna ma prawo dostępu i swobodnego udziału w życiu kulturalnym.
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