PROGRAM

Mit tehetünk most? Jogkövetkezmények, és jogvédelem a
szabálysértési törvény módosítását követően
2013. október 28., „Tégy az Emberért!” Információs és Továbbképzési Központ

11.00 – 12.30 ELŐADÁSOK
Köszöntő, a „Hajléktalan emberek esélyegyenlőségéért” program bemutatása
Aknai Zoltán (Menhely Alapítvány, igazgató)
A Jogvédő Fórum munkájának bemutatkozása
Gurály Zoltán („Hajléktalan emberek esélyegyenlőségéért” program, szakmai vezető)
Az „Első Kézből a Hajléktalanságról” program bemutatkozása
Kepe Róbert és Balog Gyula, („Hajléktalan emberek esélyegyenlőségéért” program,
szakmai vezető, és programkoordinátor)
Alkotmányos hajléktalanság
Vecsei Miklós (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, alelnök)
Hogyan tájékoztassuk ügyfeleinket az új jogszabályi környezetben
dr. Győri Péter (Menhely Alapítvány, kuratóriumi elnök)
12.30 – 13.00 KÁVÉSZÜNET
13.00 – 14.30 KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
A beszélgetés keretében arra keresünk választ, hogy a szabálysértési törvény új
rendelkezései milyen kihívások elé állítják a fedél nélküli emberekkel napi
kapcsolatban álló szakembereket. Kinek milyen feladatai, lehetőségei, kompetenciái
vannak ebben az új helyzetben. Jogi, és szakmai szempontból milyen tanácsokat lehet
megfogalmazni, illetve milyen segítségeket lehet felajánlani a szakemberek, és a
hajléktalan emberek számára.
A segítségnyújtás szempontjából nem elhanyagolandó kérdés, hogy egyes helyi
rendeletek a település mely részén fogják tiltani az életvitelszerű közterületen
tartózkodást. Nem mindegy, hogy milyen indokkal fognak egy-egy területet kijelölni
az önkormányzatok. És az sem mindegy, hogy az életvitelszerű közterületen
tartózkodásnak milyen kritériumai lesznek a végrehajtásban. Ezekkel, és ehhez
hasonló kérdésekkel foglalkozunk jogászok, és szociális szakemberek részvételével
szervezett beszélgetésünkön.

A rendezvényre várjuk mindazokat, akik a fedél nélküli emberekkel napi kapcsolatba kerülve
rajtuk segítenek, őket pontos és megbízható információkkal, tanácsokkal ellátják, várjuk az
utcai szociális munkásokat, és kollégáikat.

A rendezvény időpontja: 2013. október 28. (hétfő) 11.00 - 14:30
A rendezvény helyszíne: „Tégy az Emberért!” Információs és Továbbképzési Központ
(1088 Budapest, Szentkirályi utca 22-24.)
Az esemény nem sajtónyilvános.
A rendezvénnyel kapcsolatban információ kérhető:
Vajdovics Marianna 06-31-326-35-82, 3e@menhely.hu
A részvételi szándékot kérjük, szintén ezen a címen jelezni e-mailben a jelentkező(k)
nevének, a képviselt szervezet megnevezésének, valamint a jelentkező(k) elérhetőségének
(e-mail cím, telefonszám) megküldésével, vagy internetes űrlap segítségével.

Budapest, 2013. október 25.
Gurály Zoltán
Menhely Alapítvány

