
Persoas, non zombies. Estratexias 

integrais para persoas sen fogar

VII XORNADAS AS PERSOAS SEN TEITO: PUNTOS DE VIDA

Xosé Cuns Traba. 21 de abril de 2016. A Coruña

EAPN Galicia. Rede Galega contra pobreza e exclusión social  

www.pobreza.gal

http://www.pobreza.gal/


#CONTRALAPOBREZA

www.pobrezagalicia.org

Defender os dereitos das 
persoas en situación ou risco de 
pobreza e exclusión mediante a 

incidencia política e social

2

http://www.youtube.com/watch?v=Hp5BSbk4lM0


O TERCEIRO SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL GALEGO

TRABALLANDO EN REDE CONTRA A POBREZA E A

EXCLUSIÓN SOCIAL
 ACCEM Galicia * Boa Vida Inclusión Activa * Plataforma polo 

Emprego * Cáritas Diocesanas de Galicia * COGAMI * Emaús * 

Autismo Galicia * FEAFES* FEGADACE * DOWN GALICIA * 

Erguete Integración * Juan Soñador * Meniños * Secretariado Xitano 

* Ronsel * IGAXES3 * FAGAL * Médicos do Mundo * ACPP * Ecos do 

Sur * Arela * APES * Amaranta-Adoratrices * Humanismo y 

Democracia

Participación social- Incidencia política – Dialogo civil

En Europa. En España. En Galicia (2013)

 125 ONG, 21 membros 

 453.534 Persoas beneficiarias 

 4304 Persoas voluntarias

 1188 Traballador@s

 40 M.Euros Orzamento

 489 Recursos xestionados

Informe ¿Quen somos? 2013



PERSOAS, NON ZOMBIES
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 Emerxencia social. Desigualdade

 As tres C e as Persoas sen teito. Qué demandan?

 Estrategia Nacional Integral para Personas sin 

hogar. Estratexia Inclusión Social 2014-2020

 Retos contra a resistencia ao cambio? 



CRISE. O QUE E: DESIGUALDADE
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CRISE. O QUE E:  DESIGUALDADE



A DESIGUALDADE GLOBAL SEGUE 

AUMENTANDO



POBREZA E EXCLUSIÓN SOCIAL 

EN GALICIA

PERSOAS EN POBREZA E EXCLUSIÓN SOCIAL
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DE EUROPA A GALICIA. FRACASO

Estratexia Europa 2020 (2010)

Reducir 25% (20 millóns persoas AROPE)

En 2013. 124,5 millóns persoas (25,8%). 6,4 millóns +

España 2014: 13.657.232 (29,2%) +2,2 Millons 

2009
Compromiso Europa 2020. -25% (-2,8 millóns)

Galicia 2014: 654.000  (23,8%) -30000 que en 

2009
Compromiso Europa 2020. -25% (-170.000 persoas)

151.000 persoas Privación Material Severa 5,5% (2014)

+24709 persoas que no 2013

412.000 persoas en fogares Baixa Intensidade Laboral 

14,9%

+200.000 que 2009 (desemprego e baixa calidade laboral)

http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/10/11/aumenta-la-pobreza-y-la-exclusion-social-en-la-ue/




CAUSAS EMERXENCIA SOCIAL

AS TRES C

1 ESCASO COMPROMISO POLITICO 

RECURSOS E PLANIFICACIÓN

2 DISPERSIÓN  E DESCOORDINACIÓN 

BRUTAL

3 DESENFOCADO. IR A CAUSAS E NON SO A 

CONSECUENCIAS



A LOTERÍA SOCIAL
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No contributivas

Requisitos y condiciones 
heterogéneas

Incompatibles con el 
sistema de protección de 

la Seguridad Social

258.408 

(2013)

2.865.153 

(2013)





DESIGUALDADE E COMPROMISO

POLÍTICO



IR ÁS CONSECUENCIAS, NON ÁS CAUSAS
QUEN QUERE SER VOLUNTARIO?. SALVEMOS AFRICA!!
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https://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0


ASISTENCIALISMO E BENEFICENCIA COMO

POLÍTICA EXITOSA

 Inmediatez. Non 

axuda a vencer esta crise, 

acompañaa

 Espectacularidade. 
Todo polos pobres pero sen 

os pobres

 Simpatía: Tratase de 

que nos queiran, non que 

sexamos eficaces.

 O cuantitativo. 

Moitas  cifras… case 

nunca resultados.

¿Obscenidade? El 

bocadillo mágico
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http://www.youtube.com/watch?v=B3Jjq-e-cYo


CRISE COMO EXCUSA  

¡QUE SE JODAN!!

 CULPABILIZACIÓN

POBRES, PARAD@S, 

INMIGRANTES, 

DISCAPACITAD@S...

 A CRISE COMO 

CATÁSTROFE NATURAL 

NON COMO ESTAFA
 Non hai responsables. Cuestionan 

malos cidadáns

 Hai que resignarse, aceptar 

sacrificios e colaborar

 EXCUSA PARA 

DESMANTELAR DEREITOS 

HUMANOS E SOCIAIS
 Fin estado benestar dos últimos 

30 anos

 Ignorar Constitución Española
19

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/04/actualidad/1349374997_487382.html


BÚSQUENSE A VIDA

CHANTAXE EMOCIONAL COMO POLÍTICA

 “Se responsabiliza al 

individuo de su 

situación en una 

sociedad en la que las 

estructuras 

generadoras de 

desigualdad y 

exclusión quedan 

absueltas de 

responsabilidad“ 

EAPN España 2013



NON SOMOS APOLITICAS !!!
(NIN ONG, NIN VOLUNTARIAS… NIN TRABALLADORAS SOCIAIS)

21



HTTP://POLETIKA.ORG/ES/

http://poletika.org/es/


QUE NOS DIN AS PERSOAS? 

MIGUEL: “LA POBREZA NO LA TRAJO LA CRISIS”

https://www.youtube.com/watch?v=Hp5BSbk4lM0
https://www.youtube.com/watch?v=Hp5BSbk4lM0


SOMOS PERSOAS, NON ZOMBIES!

24

Javier Pérez: “Una persona necesita tener un hogar para poder 

realizarse como persona; una persona que duerme en un albergue 

tiene techo (provisional, pero techo), pero NO tiene un hogar.

Y en esa falta de hogar es cuando la persona va poco a poco 

perdiendo esperanzas, hábitos de vida, se va embruteciendo, hasta 

que la sociedad las ve como zombies”



25

Qué opinan as persoas sen fogar?

Os albergues non son a solución, e difícil reconstruir a vida 

dende alí.

Contar coa xente sen fogar

Non modelo escaleira si Housing First

Risco de converter a persoas autónomas en dependentes cos 

recursos sen fogar tradicionais.

Somos parte da sociedade non somos inadaptados

Ninguén é pobre porque quere, ninguén está na rúa porque 

quere.



ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL PERSONAS SIN

HOGAR 2015-2020
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CATEGORIZACIÓN ETHOS PROPOSTA POR FEANTSA. 

1. Sen aloxamento: En rúa ou en aloxamentos de emerxencia

2. Sen vivenda (houseless): Aloxamentos alternativos, residencias, 

depedentes de institucións santiarias, penitenciarias,..

3. Vivendas inseguras: con vivendas pendentes de desafiuzamento, 

vivendas con convivencia baixo ameaza ou con episodios de 

violencia, …

4. Vivendas inadecuadas: chabolismo, vivendas que no reúnen 

requisitos de habitabilidade,vivendas hacinadas…
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TIPOLOGÍA EUROPEA DE PERSONAS SIN HOGAR Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL (CATEGORÍA ETHOS) 

A. SIN 
ALOJAMIENTO 
(ROOFLESS: SIN 
TECHO) 

1.Personas que viven a la intemperie (Personas que viven en las calles o un 
espacio público o exterior, sin albergue que pueda ser definido como vivienda) 

2.Personas en alojamientos de emergencia (Personas sin lugar habitual  de 
residencia que hacen uso nocturno de albergues) 

B. SIN 
VIVIENDA 
(HOUSELESS) 

3.Personas en alojamientos para personas sin hogar (Personas que viven con 
intervalos cortos en hostelería para personas sin hogar, alojamientos 
temporales o alojamientos transitorios con apoyo) 

4.Mujeres alojadas en refugios por cortos intervalos debido a experiencias de 
violencia doméstica o violencia de género

1
 

5.Personas en alojamientos para inmigrantes (Personas inmigrantes que viven 
en alojamientos temporales por su estatus de extranjeros o trabajadores 
temporeros) 

6. Personas dependientes de instituciones penitenciarias, sanitarias o tuteladas 
que carecen de vivienda a donde ir (Personas de instituciones penales sin 
alojamiento disponible antes de terminar de cumplir su pena. Personas que 
permanecen hospitalizadas porque carecen de vivienda para su convalecencia. 
Menores tutelados por los poderes públicos que carecen de vivienda donde 
alojarse al pasar a la mayoría de edad) 

7.Personas beneficiarias de residencia a largo plazo por su condición de 
carencia de vivienda (personas sin hogar mayores en residencias y alojamiento 
para personas que han carecido de vivienda) 

C. VIVIENDAS 
INSEGURAS 
      
 

 

8.Personas que viven en alojamientos inseguros (temporalmente, sin derechos 
legales o en condiciones de ocupación sin derecho) 
 

9.  Personas  con  requerimiento de  abandono  de  la  vivienda,  realizado  en  
los términos previstos en las leyes 

10. Personas que viven bajo amenaza de violencia por parte de personas con las 
que convive. 

D. VIVIENDAS 
INADECUADAS 

11. Personas que viven en alojamientos móviles (que no son vivienda habitual), 
construcciones que no constituyen viviendas convencionales o estructuras 
semitemporales (chabolas o cabañas). 
 

12.Personas que viven en alojamientos sin posible permiso de habitabilidad 
(según la regulación nacional) 

13.Personas que viven en viviendas hacinadas o sobreocupadas (que superan el 
estándar nacional de ocupación de personas) 

 

Categorización

denominada ETHOS 

(European

Typology on 

Homelessness and 

Housing Exclusion), 

proposta pola Federación 

Europea de

Asociacións Nacionais

que traballan con Persoas

Sen Fogar (FEANTSA en

inglés).



SITUACIÓN DAS PERSOAS SEN TEITO. 

ESPAÑA E GALICIA.
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PERSOAS SEN FOGAR EN ESPAÑA?

• Segundo a Enquisa do INE 2012 había nese ano 22.939 persoas sen 

fogar.

• A Estratexia Nacional  Integral para Persoas sen Fogar 2015-2020 

calcula que hai 25.000 – 30.000 persoas 

PERSOAS SEN FOGAR EN GALICIA?

Segundo a Enquisa do INE 2012: 

• 5º Comunidade autónoma  con máis persoas sen fogar rexistradas.

• 4º con máis persoas con máis persoas sen fogar en relación poboación.

• Cada 100.000 , 133 non teñen fogar.

• En 2012 3.687 persoas en Galicia non tiñan fogar



ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL PERSONAS SIN

HOGAR 2015-2020
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1. Aumenta o número total de persoas sen fogar ouque durmen en 

espazos públicos.

2. Máis moz@s e maiores sen fogar

3. Aumenta  a proporción de mulleres sen fogar especialmente entre os 

mozos.

4. Maior presenza de cidadáns estranxeiros non europeos

5. Aumento de número de persoas sen fogar por falta de pagamentos, 

perda de vivenda e desemprego.

6. Maior cronificación

7. Varía a fonte de ingresos para as persoas sen fogar. Aumento sin 

ingresos e rentas mínimas como principal ingreso.

8. Maior uso de pisos e  pensións en relación a quen acude a durmir en 

Centros.



ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL PERSONAS SIN

HOGAR 2015-2020
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9. Mellora acceso sanitario, Sobreuso emerxencias, relación entre carencia 

de vivenda e o aumento mortalidade. Coordinación mellorable

10. Persoas sen fogar con familiares aumenta un 20%.

11. Trazos demográficos cada vez máis semellantesa calquera persoa

“integrada”

12. Maior valoración subxectiva dos servizos para persoas sen fogar.

13. Tendencia a máis agresións e delitos contra persoas sen fogar, 

especialmente moz@s e mulleres. 85 mortes recollidas (2014)

14. Aumento recursos para atender a persoas sen fogar pero 

diminución do porcentaxe ao que se logra atender.

15. Melloras nas dotacións dos municipios de máis de 50.000 

habitantes e estancamento e empeoramento dos menores.



ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL PERSONAS SIN

HOGAR 2015-2020
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Principios

Dereitos das persoas e compromiso dos poderes públicos.

Unidade de acción.

Prevención e atención temprana.

Un enfoque orientado á vivenda.

Un enfoque centrado nas personas.

Perspectiva de xénero.

Mellora do coñecemento e formación.



ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL PERSONAS SIN

HOGAR 2015-2020
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OBXECTIVOS LIÑAS ESTRATÉXICAS ACCIÓNS 

Obx  1. Prevención do senfogarismo 1. Previr causas do senfogarismo en situacións de risco Mediación familiar, asesoramento para evitar perda vivenda. 

2. Establecer protocolos de detección e intervención 

temperá do senfogarismo 

Xudicial, sanitarios (atención psiquiátrica ou psicolóxica e convalecencia), 

educativo, protección de menores, vida independiente xovenes, institucións 

penitenciarias, centros acollida refuxiados/inmigrantes, violencia xénero, 

emerxencias, servizos seguridade. 

Obx 2. Sensibilización da sociedade e 

defensa contra a discriminación e os 

delitos de odio dirixidos as persoas sen 

fogar 

3. Promover o dereito a unha imaxe veraz e 

respectuosa das persoas sen fogar 

Diálogo cos medios de comunicación, campañas de sensibilización, educación, 

voluntariado. 

4. Eliminar barreiras que obstaculicen o acceso aos 

servizos as prestacións sociais 

Formación profesionais, facilitar o empadroamento, facilitar recoñecemento de 

discapacidade, cooperación sociosanitaria 

5. Combater violencia  contra as persoas sen fogar Mellora da recollida de datos, recoñecemento e loita contra a aporofobia,… 

Obx  3. Garantir a seguridade de vida 

das persoas sen fogar. 

6.  Ofrecer sistema plural de aloxamento dirixido a que 

as persoas podan normalizar a súa vida e 

reincorporarse a sociedade 

Sistema flexible e diverso aloxamento, acceso vivencia, dereito intimidade, 

aloxamento rápido a familias con menores 

7.  Aplicación do método Housing First Acceso inmediato a vivendas independentes, parque público vivendas 

8.  Mellora dos recursos dirixidos ás persoas sen fogar Fomentar os centros activos de día, dotar os municipios de servizos de emerxencia 

e de traballo en rúa, establecer protocolos de actuación coas fiscalías 

Obx  4. Restaurar o seu proxecto de 

vida. 

9. Aplicación do método de xestión de casos Xestión Coordinada, centrada na persoa. Formación “Case management” 

10. Mellora da empregabilidade das persoas sen fogar Formación laboral, colaboración con empresas,… 

11. Establecer medidas de rearraigo na comunidade Programa reconciliación e reintegración familiar,… 

Obx.5. Reforzo sistema público 

atención. Mellora coñecemento,  

intercambio información e avaliación 

12. Reforzar sistema público atención as persoas sen fogar Liderado sector público (administracións locais) Rede recursos atención xunto a 

TSAS, Plans atención integral, mesas interdepartamentais  

13. Mellora coñecemento, intercambio  e  avaliación Enquisas, sistematización da información,… 

 



ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL PERSONAS SIN

HOGAR 2015-2020
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OBXECTIVOS 

Reducir total persoas sen fogar (-21.5%)

•2015 22.938

•Obxectivo 2018 20.000

•Obxectivo 2020 18.000

Reducir mulleres sen fogar (-54,7%)

•2015 4.513

•Obxetivo 2018 3.044

•Obxectivo 2020 2.044

Reducir homes sen fogar (-13,4%)

•2015 18.425

•Obxectivo 2018 16.956

•Obxectivo 2020 15.956

Reducir a porcentaxe moz@s(entre 18 e 29 anos) sin fogar

• 2015 19,33%

•Obxectivo 2018 13%

•Obxectivo 2020 8%



ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL PERSONAS SIN

HOGAR 2015-2020
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Reducir porcentaxe de maiores de 64 anos sen fogar

•Cuantificación a 2015 3,83%

•Obxectivo 2018 2,5%

•Obxectivo 2020 1,5%

Reducir porcentaxe de persoas que pernoctan en espazos públicos, 

aloxamentos de fortuna e pisos ocupados

•Cuantificación a 2015 35,31%

•Obxectivo 2018 25%

•Obxectivo 2020 15%

Reducir porcentaxe de persoas sen fogar con enfermidades graves

•Cuantificación a 2015 30,72%

•Obxectivo 2018 20%

•Obxectivo 2020 15%

Reducir porcentaxe de persoas sen fogar con adicións

•Cuantificación a 2015 37,34%

•Obxectivo 2018 32%

•Obxectivo 2020 25%



ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL PERSONAS SIN

HOGAR 2015-2020
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RECURSOS PARA PERSOAS SEN FOGAR EN GALICIA:

 Albergue/Ce

ntro de 

acogida 

Centro de 

acogida

Piso/aparta

mento de 

acogida 

Piso/apartamen

to de acogida 

temporal

Piso/apartam

ento de 

inserción Residencia

Comedor 

social Centro de día Otro

TOTAL DE 

CENTROS

Centros Centros Centros Centros Centros Centros Centros Centros Centros Centros

6 16 0 10 1 3 8 2 6 52

Fonte e elaboración: INE 2014

A Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 inclúe 

un orzamento de 3.000.000 € para o Programa de apoio ás

persoas sen fogar

Os aloxamentos alternativos de Galicia poden ter titularidade

pública ou privada (a máis común) e rexiranse polo disposto na Orde

do 25 de xaneiro de 2008 pola que se regulan os requisitos específicos

que deben cumprir os centros de inclusión e emerxencia social.



ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA

2014-2020
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Obxectivo 5 (Liña 7.2.2) Ofertar unha intervención 

especializada para atender as necesidades das persoas sen

fogar:
Orientar, asesorar e acompañar para o acceso aos recursos sanitarios

Actuacións preventivas e paliativas.

Recursos para autonómia en relación a saúde mental.

Impulsar o desenvolvemento dos centros de atención continuada.

Apoiar a disposición de recursos residenciais de media-longa 

estancia.

Apoiar a entidades de iniciativa social programas de vivendas

tuteladas ou semituteladas para persoas en situación de senfogarismo

ou vivenda precaria.

Estender o apoio da dita oferta de estancias a persoas que están en 

vivendas de aluguer, infravivenda e hostais ou pensións.



ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA

2014-2020
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Programas que inclúan vivendas pública de acceso transitoria a 

persoas e familias que perden a súa vivenda durante o período no 

que se traballe con elas o acompañamento social e laboral 

Axudas aluguer persoas en vivendas inseguras ou inadecuadas.

Mellora coordinación. Creación de redes.

Sensibilización.

Cooperar no deseño, desenvolvemento e seguimento da 

Estratexia Nacional Integral de Persoas sen fogar.

Aumentar o coñecemento sobre a situación das persoas sen 

fogar en Galicia, unificando e mellorando os rexistros de 

información e a súa análise.

NON APARECE CONSELLERÍA SANIDADE



PROPOSTAS E RETOS 
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Actualización Informe EAPN España Vivienda 2013

Aspectos positivos Estrategia:

Incluír metodoloxías innovadoras como Housing First

Incluír obxectivos concretos que implica dotarse dun marco 

referencial e un compromiso político.

Aspectos a mellorar da Estrategia:

Inclusión dun orzamento concreto (non hai)

Desenvolvemento plans concretos para desenvolver Estratexia.

O ámbito competencial fai que determinados ámbitos 

importantes queden se desenvolverse (provisión de vivendas 

para dispoñer de aloxamentos estables)



PROPOSTAS E RETOS 
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Estrategia punto de partida para aprobar estratexias nas 

CCAA que conteñan:

Políticas integradas de vivenda, emprego,…

Desenvolvemento de recursos de baixa esixencia.

Compromiso de avanzar no coñecemento da situación das 

persoas sen fogar, que posibilite facer diagnósticos certeiros. 

Incorporación do Terceiro Sector para desenvolvemento de 

labores de seguimento e avaliación vinculadas ás diferentes 

estratexias. 



RETOS CONTRA A RESISTENCIA AO CAMBIO? 

40



RETOS CONTRA A RESISTENCIA AO CAMBIO?

 Sensación de limbo/caixón de sastre. Non se lle 

pregunta as persoas

 Falta liderado público: As ONG estamos ao 

servizo ou ao lado da institución pública, non ao 

revés

 Financiamento pensando nas entidades, non 

nas necesidades das persoas.

 Coordinación. Non pode ser que coa mesma 

persoa traballen múltiples ONG e técnicas 

para que siga na rúa. “Case management”

 Trazabilidade. Non actuar en base á 

emerxencia e logo esquecer 41



RETOS CONTRA A RESISTENCIA AO CAMBIO?

 Escaqueo? Servizos Sociais e Sanidade apenas se 

falan. Responsabilidades sociosanitarias 

non resoltas. Qué protocolo se sigue cando unha 

persoa recibe a alta no hospital? Voltar á 

dársena? Con persoas con alzheimer ou demencia 

solucionado, aquí non.

 Reforzar recursos de transición, garantindo 

intimidade. Financiar ainda que estean sen 

ocupar

42



RESPECTO AS PERSOAS. ELIMINAR DO DEBATE

POLÍTICO E MEDIÁTICO.

43
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GUIA ESTILO PERSOAS SEN FOGAR
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Non son indixentes porque non teñen porque ter falta absoluta 

de medios. 

Albert Sales, reflexiona sobre porque falamos de senfogarismo en 

lugar de falar de persoas sen fogar, pois as persoas que non teñen 

fogar so comparten a característica en común de exclusión 

residencial. Non é unha síndrome, nin unha enfermidade, non 

son unha minoría étnica nin unha raza social, é unha situación 

non unha característica.

Aporofobia: "Sentimento difuso de rexeitamento ao pobre, ao 

desamparado, ao que carece de saidas, medios ou recursos"

Non son vagabundos porque non teñen porque estar 

en continua mobilidade, de feito os datos amosan o 

contrario

Non son mendigos porque so entre o 10-15% 

practican a mendicidade.

http://eapn-galicia.com/wp-content/uploads/2014/07/Gu%C3%ADa-Estilo-Personas-sin-Hogar.EAPN_Madrid.pdf


PERSOAS, NON ZOMBIES
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SI NON

Persoa sen fogar, persoa sen teito Indixente, mendigo, vagabundo

•É un proceso de exclusión social e 

vulneración dos dereitos.

•Necesitan medidas integradoras non so 

asistenciais

•As persoas están na rúa  porque queren.

•“saír da rúa” so depende da vontade da 

persoa

•As persoas sen fogar son un problema para 

outras ou motivo de compaixón

As persoas sen fogar como fontes de 

información, incluír datos persoais e aspectos 

positivo, garantir anonimato se se quere.

So ofrecer a visión de outros, referirse a un 

colectivo non a persoas individuais, tratar as 

persoas sen fogar como seres estranos, 

illados, entrevistas sen diálogo previo,…

Imaxes que amosan relacións persoais Imaxes que amosan persoas illadas, 

identificación con obxectos

Fonte: Guía de Estilo para Periodistas. Mira a las Personas sin Hogar. EAPN España  

e EAPN Madrid.



GRAZAS

www.pobreza.gal

info@eapn-galicia.com

@EAPNGalicia

Facebook: EAPN-Galicia


