
1BojanDeklevainŠpelaRazpotnik:EvalvacijaprvegaletadelovanjaprogramanastanitvenepodporevdruštvuKraljiulice

Povzetek

Prispevek opisuje rezultate evalvacije prvega leta
delovanja prvega slovenskega programa nastanitvene
podpore za brezdomce, ki je potekal v društvu Kralji
ulice. Podatki so bili zbrani tako od uporabnikov kot
od strokovnih delavcev, uporabljene pa kvantitativne
(anketa) in kvalitativne (intervju) metode. Rezultati
kažejonarazmeromauspešnoizvajanjetegapilotskega
programa prehodne nastanitve. Sklepi evalvacije
nakazujejo potrebe po razvoju še drugih dopolnilnih
programov,predvsemprogramovtrajnejšenastanitve.

Ključne besede: brezdomstvo, nastanitvena podpora,
Ljubljana,Kraljiulice,evalvacija.

Abstract

Thearticledescribestheresultsofanevaluationofthe
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programmeforhomelesspeople,whichwasimplemented
within the framework of the association Kralji Ulice
(Kings of the Street). Data was collected from users
and professionalworkers, and therewere quantitative
(survey) and qualitative (interview) methods used.
Resultspoint toa relatively successful implementation
of this pilot programme of transient resettlement. The
conclusions of the analysis imply the need to develop
additional complementary programmes, especially
programmesofmorepermanentresettlement.

Key words: homelessness, resettlement support,
Ljubljana,KraljiUlice,evaluation.

Uvod

Brezdomstvo se je v zahodnem svetu po drugi svetovni vojni,
po dveh ali treh desetletjih rasti družbenega blagostanja, v
sedemdesetih (v ZDA) ali osemdesetih letih prejšnjega stoletja
(v mnogo državah Zahodne Evrope) ponovno pojavilo in se
»dramatično« (Jones inHigate, 2000) povečevalo.V tranzicijskih
državah Vzhodne Evrope pa smo se s tem pojavom srečali v
devetdesetihletihinsmo(domnevno)ševednovobdobjunjegove
rasti. Rast obsega brezdomstva povezujejo z različnimi družbeno
strukturnimi,političnimiterstrokovnopolitičnimidejavniki,kotso
uveljavljanje neoliberalizma in veliko bolj tekmovalnih ekonomij
(vključujočrastbrezposelnostiinzmanjševanjesocialnihpomoči),
hitra privatizacija stanovanjskih fondov oz. večanje pomena trga
v stanovanjskih politikah, dezinstitucionalizacija na področjih
socialnega varstva in duševnega zdravja ter rastoča problematika
(legalnegainilegalnega)preseljevanja,čenaštejemoleštiriodteh
dejavnikov(RoughSleepersInitiative,2009;RazpotnikinDekleva,
2007). Pojav ni zaobšel niti Slovenije, pri čemer se tu pojavljajo
nekateri od vzročnih makrodejavnikov brezdomstva (v evropskih
okvirih) celo v ekstremni meri, npr. pri obsegu privatizacije
stanovanjskegafonda.

Vdržavahzahodnegasvetasejekotodzivnatozačelorazvijati
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mnogo novih praks soočanja z brezdomstvom, nove metode,
strategijeinpolitike.Začelosejeraziskovanjeterpubliciranjenatem
področju invzniknilesoštevilneorganizacije, lokalne,nacionalne
inmednarodne,kisosezačeleukvarjatizbrezdomstvombodisina
praktičniravni,bodisinastrateškopolitični.1Zzamikomdesetletja
alidvehzadeželamiZahodneEvropesezvsemtemsrečujemotudi
vSloveniji.Prvaorganizacija (kipanibila samostojna, ampak le
enotacentrazasocialnodelo)natempodročjujebilaZavetiščena
Poljanski (ki je leta 1988 začelo delovati kot razdelilnica hrane,
leta 1993 pa tudi kot zavetišče za brezdomce), prva nevladna
organizacija na tem področju oz. prva pravna oseba, ki se je
ukvarjalaekskluzivno,torejposebejinizključnozbrezdomstvom,
pa Društvo Kralji ulice (Razpotnik in Dekleva, 2005). Prve na
empiričnemraziskovanjutemelječemonografijeobrezdomstvuso
vSlovenijiizšlešeleleta2007alipozneje(DeklevainRazpotnik,
2007;RazpotnikinDekleva,2007;RazpotnikinDekleva,2009).

Eden od pomembnih elementov ali pristopov praktičnega
delovanja na področju brezdomstva je nastanitvena podpora. Kot
pove ime, je povezana z nastanitvijo, dostopom do stanovanja,
z bivanjem in bivalnimi pogoji, kar je problematika, ki je kar
najtesneje povezana z brezdomstvom. Osnova tega pristopa je
prepričanje,dajetrebazagotovitinajmanjto,dabrezdomniljudje
nebodospalinacestah,predvsempastremetiktemu,dabodolahko
začelibivativvarnihintrajnihoblikahnastanitve.

V tujih jezikih se uporablja veliko nazivov za take pristope
in s tem povezane dejavnosti. Eden od bolj splošnih izrazov v
angleščini je housing support (Edgar, Doherty in Mina-coull,
2000), kar bi lahko prevedli kot stanovanjska ali nastanitvena
podpora,vslovenščinipasenanekaterihpodročjihdelakarpogosto
uporabljaizrazstrokovnopodprtastanovanja(vendarboljvsmislu
ideje,kibijobilotrebarazviti,kotpavsmislurazviteprakse).V
bolj specifičnem smislu se v angleščini pogosto uporablja izraz
resettlement, kar lahko prevedemo kot preselitev, bolj dobesedno
kotponovnanaselitevalivselitev,vnekolikorazširjenemsmislupa
celokotponovnaustalitev.
1VevropskemkontekstuomenimomrežoCUHP(ConstructingUnderstanding
oftheHomelessPopulation,CUHP;b.d.)inevropskozvezoFEANTSA(The
EuropeanFederationofNationalOrganisationsWorkingwiththeHomeless;
FEANTSA,b.d.).
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Vprašanjepreselitve,ponovnevselitvealiceloponovneustalitve
je še posebej relevantno za brezdomce, saj je za njihov položaj
značilnapotreba,da senekamvselijo,nekjenastanijooz. se– če
živijo na cesti v izjemno nestabilnih in nepredvidljivih pogojih –
nekje (stanovanjsko) ustalijo.Včasih se izhaja iz domneve, da so
bili brezdomci nekoč prej varno in stabilno nastanjeni/ustaljeni,
potem so ostali brez teh varnih okvirov ter zato zdaj potrebujejo
ponovnovselitev/nastanitev.Zadnjadomnevapaseprizelovelikem
deležubrezdomcevizkažekotiluzornainneresnična,sajjihmnogo
ninikolivživljenju,tudivčasupredživljenjemnacesti,imeloin
doživelovarnegainstabilnegadoma.

Različne definicije definirajo pojem resettlement v zvezi z
brezdomstvomkot:
– »proceszzačetkominkoncemterposebnopodročjedela,kise

razlikujeoddelavzavetiščih,odsvetovanja,terenskegadelaali
dolgoročnegastanovanjskopodpornegadela«(Bevan,1998);

– »načrtovan proces spremembe v nastanitvenem/namestitvenem
kontekstu«(NationalresettlementconferenceManchester,1995,
vBevan,1998);

– »proces,spomočjokateregaseljudemomogoči,daživijotako
polnoživljenje,kot jelemogoče,vustreznioblikinamestitve«
(Settlement and housing policy, Simon community of Ireland,
1994,vBevan,1998);

– dejavnost, katere namen je »zagotoviti, da ranljivi brezdomni
ljudjezzgodovinospanjanacestidosežejodolgoročnonastanitev,
kikarnajboljustrezanjihovimpotrebamin–vrazumnimeri–
izborom,inobenemzagotoviti,danebodokasnejetemožnosti
nastanitve izgubili oz. se preselili v manj primerno obliko
nastanitve«(BrowninRandall,1995);

– »preselitev brezdomne osebe (ali družine) iz začasne v
dolgoročno vzdržno nastanitev s potrebnimi spremljajočimi
storitvamiinpodporo«(Harvey,1999).
Dejavnost,modelinzamiselstanovanjskepodporesoenaodoblik

t.i.vmesnihpomočialivmesnihinstitucij.Nasplošnosetapojem
vmesnostinanašanamanj institucionalno, izveninstitucionalnoali
dezinstitucionaliziranoobravnavo.Vboljdobesednemsmislupav
kontekstubrezdomstvalahkopomeni:a)nekajmedcestointrajno
nastanitvenorešitvijoalipab)nekajmedobičajnimi/tradicionalnimi
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(institucionalnimi) oblikami obravnave in stanjem samostojnega
življenja.Gledenato,dajezabrezdomcepogostoznačilnociklično
prehajanje med cesto ter obravnavanjem v različnih institucijah
(Hennessy, Grant, Cook in Meadows, 2005), se na njih lahko
nanašataobazgornjapomenahkrati.

V Sloveniji se je iskanje in razvijanje tovrstnih vmesnih oblik
nastanitve oz. obravnavanjamarginaliziranih in ogroženih skupin
prebivalstva začelo v osemdesetih letih. Ena od pionirskih oblik
takegadelasobilestanovanjskeskupinenapodročjudelazotroki
in mladostniki s težavami v socialni integraciji (takrat običajno
uporabljan izraz je bil motnje vedenja in osebnosti), ki so po
nekaj letih oranja ledine že v sredini osemdesetih let privedle do
obsežneinrazmeromapogumnereformesistemavzgojnihzavodov
(Kobolt, 1987). Za namen obravnave področja brezdomstva je
bil zelo relevanten razvoj na področju duševnega zdravja, kjer je
v devetdesetih letih prišlo do obsežnega pojavljanja nevladnih
organizacij,kisozačelerazvijatirazličneoblike'vmesnih'inmanj
institucionalnih oblik nastanitvene podpore za svoje uporabnike
(Društvozadružbenozaščitonorosti,Paradoks,Altra,ŠENT,Novi
paradoks, itd).Napodročjubrezdomstvapase jeprvi formalni in
strokovnosistematičenprojektnastanitvenepodporezačelrazvijati
inizvajatišeleleta2008vokvirudruštvaKraljiulice(Kozar,2008;
KozarinJurančičŠribar,2008).Vtemprispevkuevalviramoprav
todejavnost.

Izhodišča, koncept in izvajanje programa 
nastanitvene podpore v društvu Kralji ulice

Julija 2008 je društvo Kralji ulice začelo izvajati projekt
Razvijanje praktičnega modela in politike nastanitvene podpore
brezdomnim. V svojem predlogu projekta je društvo glavnemu
sofinancerju(šlojezasubvencijoIslandije,LihtenštajnainNorveške
prek Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega
mehanizma)napovedalo,dabomedprojektomrazviloinpreizkusilo
model nastanitvene podpore brezdomnim, in sicer z vključitvijo
6–12 brezdomcev v najeta stanovanja za obdobje najmanj enega
leta.Prvistanovalcisosevprvostanovanjevseliliže julija2008,
sledilapaješepridobitevoz.najemnaslednjihstanovanj,takodaje
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društvozanameneprogramanastanitvenepodporekonecleta2009
razpolagalo s petimi stanovanji s skupno zmogljivostjo 14 ležišč.
Število 14 uporabnikov tudi ustreza kadrovskim možnostim 2,5
strokovnihdelavcev, kolikor jih jemogočefinancirati s trenutnim
sofinanciranjemMinistrstvazadelo,družinoinsocialnezadeveter
MestneobčineLjubljana.Vtehstanovanjihjeodzačetkaprojekta
do konca leta 2009 bivalo že 19 stanovalcev (med njimi dve
ženski2),odkaterihsotistiznajdaljšimstažemvstanovanjihbivali
že 15mesecev. Od teh 19 stanovalcev sta bila dva izključena iz
programa,štirjepasoprediztekomprograma(kismoganačrtovali
kot1,5-letnega)posvojiodločitvizapustiliprogram.Vnadaljevanju
tegaprispevkaseukvarjamosamosprvimidevetimistanovalci,to
jestistimi,kisosevstanovanjavseliliprviinkisovnjihvtrenutku
izvedbeteevalvativneanalizebivaliževsajenoleto.

Projekt je izhajal iz načela, da je pravica do stanovanja ena
od temeljnih in neodtujljivih pravic ljudi. Namen projekta je bil
prispevatikuresničevanjutepravicezaskupinobrezdomcev,kiso
pravilomavečkratnoinizjemnosocialnoizključeniinimajoslabše
možnostizauresničevanjeoz.doseganjetepravice.

Upoštevajekompleksnoproblematikobrezdomstva(kivelikokrat
vključuje dolgotrajnejše neugodne življenjske pogoje in razvojne
možnosti posameznikov), je projekt sledil strokovnemu načelu
Najprej stanovanje.3Tonačelo trdi, da jenamestitevoz. relativno
varnostanovanjepravilomanujenpogoj (poleg tega,da je to tudi
pravica), da si posameznik uredi tudi druga življenjska področja
innanjihnapreduje.To izhodiščnonačelo torej –poenostavljeno
rečeno–nasprotujetezi,dabisimoralčloveknajprejnajtizaposlitev
itd.instemdokazati,daje'vredenstanovanja'.

Glede na kompleksnost, dolgotrajnosti in večplastnost socialne
izključenosti ter izločenosti iz socialnih mrež je razumljivo, da
brezdomci praviloma potrebujejo celovito podporo pri ponovnem
(ali sploh prvem v življenju) socialnem vključevanju, ki obsega
nastanitveno, zaposlitveno, socialno-odnosno, prostočasovno,
kulturno in druge razsežnosti. Pomnogo tujih in naših izkušnjah
2Vnadaljevanjuuporabljamovečinomamoškispolzaoznačevanjeuporabnikov
instrokovnihdelavcevobehspolov,ponekodpaobaspola.Dejanskopasomed
uporabnikivečinomamoški,meddelavcipavečinomaženske.
3Geslosmosiizposodiliprinorveškipolitikinapodročjubrezdomstva(Hansen,
2006).
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sama dostopnost stanovanja praviloma ne razreši avtomatično
težavnadrugihpodročjih–zanapredovanjenarazličnihpodročjih
in doseganje stabilnosti sprememb je praviloma potrebnejša
dolgoročnejšasocialnapodporanarazličnihpodročjihživljenja.4

Glede na individualne življenjske položaje je nujno potrebno
razumevanje in uresničevanje načela postopnosti sprememb in
malih korakov, kar lahko poimenujemo tudi načelo načrtovanja
(samo)realnodosegljivihciljev.Pritemjezauspešnostdelanujno
potrebnaparticipacijauporabnikovprograma,izhajanjeiznjihovih
zaznavanj,razumevanjinživljenjskihciljev.

Osnovnavsebinaprojektajebila,daDruštvoKraljiulicenajame
stanovanja ali druge namestitvene zmogljivosti, v katerih bodo
(praviloma za določeno obdobje) živele osebe, ki so dolgotrajno
brezdomaoz.ustreznenamestitve,znamenom,davtemobdobju,z
ustreznostrokovnopodporo:
–urejajoinizboljšajopogojesvojegaživljenja,
–vvečjimeridosegajocilje,kisijihsamizastavijo,terdase
–potemobdobjuvčimvečjimeribivalnoosamosvojijo.

Program se je izvajal v več korakih. V prvem koraku so na
društvu evidentirali interesente za vstop v program ter jim nudili
osnovne informacije o njegovih zahtevah in pogojih. Interesenti
izpolnijovstopnivprašalnik,vkateremjihsprašujejopredvsempo
tistihnjihovihznačilnostih,kinajbipopredvidevanjihpovečevale
alizmanjševalemožnostinjihovegauspehavprogramu.Vprašalnik
jedelomanamenjenspoznavanjuuporabnikovinnjihovemuizboru
za vstop v program, deloma pa služi tudi kot način njihovega
informiranjainozaveščanjaonaraviprogramainnjegovihzahtevah.

Vnaslednjemkorakusevsiinteresentivključijovpripravljalno
skupino, ki se večkrat sreča, in se v njej pogovarjajo o skupnem
življenju v stanovanjih ter težavah, ki pri tem lahko nastanejo.
Poudarek je na ozaveščanju potrebe po sprejetju skupnih pravil
terdelomatudinaoblikovanjupodskupinic,kibilahkosestavljale
sostanovalceposameznihstanovanj.Navečsestankihskupinsetudi
ocenjujemotiviranostinteresentovzavstopvprogram.

V tretjem koraku se izberejo sostanovalci posameznega
stanovanja. O tem se odločajo strokovni delavci v tesnem

4TapogledizražagesloNajprejstanovanje–anesamostanovanje.
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sodelovanju z uporabniki, ki se morajo seveda s predlaganimi
zasedbami stanovanj strinjati. V tem koraku uporabniki dobijo
svojega ključnega delavca, ki jih bo spremljal skozi program.
Običajnoinzaželenoje,daključnidelavecpostanenekdo,ki jez
uporabnikomžeprejsodelovalterimaznjimvzpostavljenčimboljši
stik in zaupanje oz. da strokovni delavec 'izbere' uporabnika, za
katereganajbipostalključnidelavec.Za19uporabnikovjebilodo
zdajvvlogiključnihdelavcevšeststrokovnihdelavcev.Vvsakem
stanovanjumoratadelativsajdvaključnadelavca.Tudistanovalci
imajo možnost vplivati na to, kdo bo njihov ključni delavec oz.
delavka.Kljubnašiželji,dabiuporabnikobdržalistegaključnega
delavca med svojim sodelovanjem v programu, se je dvakrat
zgodilo,dasejeključnidelavecmedtrajanjemprogramazamenjal.
Obakratjebilotozaradimenjaveslužbeoz.zaposlitvenegastatusa
delavca.

Vtemkorakuuporabnikinključnidelavecizdelataindividualni
življenjskinačrtuporabnika.Tanastanepravilomaskozivečsrečanj,
kjersepogovarjataouporabnikovemdosedanjemživljenju,trenutni
situaciji, pogledih na prihodnost ter njegovih ciljih, ki jih ima za
kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno prihodnost. Individualni
življenjski načrti obsegajo tudi kratkoročne, srednjeročne in
dolgoročne cilje, ki si jih uporabnik postavlja v zvezi s svojim
vstopominsodelovanjemvprogramu.

Pomenindividualnihživljenjskihnačrtovjevsajtrojen.Najprej
njihovaizdelavapomeniboljpoglobljenospoznavanjeuporabnika,
medsebojno spoznavanje uporabnika in strokovnega delavca ter
vzpostavljanje njunega zaupanja. Drugič pomeni načrt nekakšno
torišče ali osrednjo točko dela z uporabnikom med njegovo
vključenostjovprogramu(večotemvopisunaslednjegakoraka).
In tretjič jemogočenačrte ter v njihvsebovane cilje uporabiti za
evalvacijoprograma,kotopisujemovnadaljevanjutegaprispevka.

Po izdelanih individualnih življenjskih načrtih se na nekaj
sestankihbodočihsostanovalcevoblikujejopravilastanovanja,kiso
delomaobčapravilaskupnegaživljenja(npr.hišnired),delomapa
pravila,kiizvirajoizposebnihznačilnostializahtevsostanovalcev
(npr.alinajsevstanovanjukadiinalisodomačeživalidovoljene).
Na koncu sostanovalci sopodpišejo ta skupna pravila ter tudi
podpišejoposebnopogodbozdruštvom,kjersoopredeljenenjihove
praviceindolžnostipatudidolžnostidruštvaoz.ključnihdelavcev.
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Četrti korak, ki v resnici pomeni osrednji in večinski del
programa,obsegaskupnobivanjeuporabnikovinnjihovopodporno
spremljanje s strani strokovnih delavcev. Strokovno spremljanje
namestitevnačelomaobseganaslednje:
– Rednaenkrattedenskasrečanjavsehstanovalcevsstrokovnima

delavcema, zadolženima za stanovanje. Ti sestanki praviloma
trajajo do nekaj ur in naj bi praviloma vključevali pripravo
skupnegaobroka.Nasestankihsepreverjadogajanjevpreteklem
tednu, stanje financ in poravnavanje obveznosti, vzdrževanje
stanovanja,odnosemedsostanovalciitd.terseustreznonačrtuje
prihodnjeobdobje(teden).

– Redne stike med posameznim uporabnikom in njegovim
ključnimdelavcem,pričemerboosnovnapozornostposvečena
doseganjuciljevizposameznikovegaindividualneganačrta.

– Krizne intervencije, ki vključujejo 24-urno dostopnost obeh
strokovnihdelavcevvkriznihsituacijah,kibodookvirnovnaprej
opredeljenevpravilihstanovanja.

– Občasni obiski strokovnih delavcev v stanovanju, predvsem v
zvezizurejanjemkakšnih(nekriznih)zadev,kisopačpotrebnav
zvezisstanovanjiinbivanjemvnjih.
Eden od ključnih elementov spremljanja oz. podpore so redne

polletne evalvacije. Na njih se srečajo vsi stanovalci iz enega
stanovanja,njihoviključnidelavciterobičajnošekdoizstrokovnega
timaprograma,vselejtudiodgovornivodjaprograma,kievalvacijo
vodi. Ključni namen teh rednih vmesnih evalvacij je pregledati
uresničevanje posameznikovih individualnih življenjskih ciljev in
nekako podeliti večjo težo njihovi pomembnosti za uporabnikovo
nadaljnjebivanjevstanovanju.Uporabnikenajbistemskupinskim
'ritualom'dodatno'spomnili',zakajsovprogramuterdajenjihova
vključenost v program pogojena z doseganjem njihovih lastnih
ciljev,obenempapreverili,alistrokovnospremljanjetečeustrezno
alipajetrebavnjegovemizvajanjukajspremeniti.Natehsestankih
se po potrebi tudi individualni življenjski načrti dopolnjujejo ali
spreminjajo.

Petikorakprogramajenjegovozaključevanje.Vobravnavanem
programu so se v času izvedbe te analize šele približevali temu
koraku oz. si pridobivali prve izkušnje z njegovim izvajanjem.V
prvotnemkonceptuprograma(Strokovnaizhodišča…,2008)jebilo
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ozaključevanjuprogramazapisanolemalo,sajsistrokovnitimni
znaldobropredstavljatiproblemov,kibilahkopokoncuprograma
nastopili:

»Vprimeruidealnegapotekaprogramanajbisestanovalcipoenem
letuinpolosamosvojili,torejsinašlivečlastnihsredstevzaživljenje,
insinajelisvojestanovanjeoz.našlisvojoneodvisnonamestitev.Ker
patoniodvisnosamoodnjih,ampaktudiodrazmernatrgudelain
stanovanj terv sektorjih socialnega inzdravstvenegavarstva,v tem
strokovnem konceptu ne postavljamo trdih kriterijev in zahtev, kot
npr., da simorajo stanovalci najti službo in stanovanje. Življenjske
usodeinpogojiposameznikovsonamrečmočnorazlični,karpomeni,
dabozanekogaževelikuspeh,čevčasunamestitvenebošelvzapor
alinebohospitaliziranoz. semuživljenjskipogojinebodomočno
poslabšali.Zatobomoocenjevanjeuspešnostiindividualnenamestitve
oz. sodelovanja v programu in uspešnosti programa v celoti vedno
vezali na uresničevanje individualnih načrtov, v katerih bodo lahko
upoštevaneindividualnerazlikeinokoliščine.«

Namen evalvacijske raziskave

Po nekaj več kot enemu letu izvajanja programa nastanitvene
podpore smo želeli evalvirati uspešnost programa. Ker je bil
program (vSloveniji) povsempionirske narave in se je torej šele
(sproti) razvijal, bi bilo neustrezno reči, da smo evalvirali nek
povsem dorečen in konceptualno jasno postavljen program – v
resnici imapričujočaevalvacijaboljnaravovmesneevalvacijepo
prvi od faz/ciklusov akcijsko raziskovalnega razvijanja novega
modela dela z brezdomci. Tudi majhen numerus analize (devet
stanovalcev)govoriboljzapilotskonaravoraziskave.

Boljspecifičnorečeno,želelismoovrednotitidoseganjeciljev,ki
sosijihuporabnikiprogramasamizastavilivsvojihindividualnih
življenjskih načrtih (po ocenah strokovnih delavcev), ter spoznati
oceneinrazumevanjauporabnikovsamihokakovostiprograma.

V smislu akcijskega raziskovanja pa smo želeli ugotovitve
evalvacije takoj uporabiti za namene nadaljnjega razvijanja in
dopolnjevanja koncepta programa. Ta namen izraža razprava po
vsakemodobehraziskovalnihsklopov.
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Metodologija raziskovanja

Vraziskavismouporabilivečvrstpristopov.
Za ovrednotenje doseganja ciljev, ki so si jih uporabniki

programasamizastavilivsvojihindividualnihživljenjskihnačrtih,
smo uporabili kvalitativno analizo (razvrščanje vsebin) vsebine
dokumentov(individualnihživljenjskihnačrtovdevetihnastanjenih
uporabnikov) terocenjevanjedoseganja tehciljevzocenjevalnimi
lestvicami. Stopnjo doseganja ciljev uporabnikov so ocenjevali
njihovi ključni delavci,5 in sicer na štiristopenjski ocenjevalni
lestvici.Ključnedelavce smoprosili še za celovitooceno stopnje
uporabnikovega napredovanja v programu, tudi na štiristopenjski
ocenjevalnilestvici.

Za spoznavanje dojemanj in doživljanj uporabnikov v zvezi s
programomsmouporabilipolstrukturirane individualnepogovore.
Ti so bili – razen v enem primeru, ko je izmenjava informacij
potekala po elektronski pošti – snemani in dobesedno prepisani.
Nato pa podatki – zaradi zelo različne kakovosti, poglobljenosti
intrajanjapogovorov–nisobilisistematičnooz.enotnoobdelani,
ampakjenjihovavsebinauporabljenailustrativno.Ravenobdelave
tehpodatkovjetorejmanjpregledna.

V analizo je bilo zajetih prvih devet v program vključenih in v
stanovanja nastanjenih uporabnikov, ki so v času pridobivanja
podatkovzatoanalizovprogramusodelovalinajmanjenoleto(oz.
prikaterihjeminiloževsajenoletoodvključitvevprogram,kipaso
gamordaprediztekomletazapustili).Mednjimijebiloosemmoških
inenaženska.Trijesobilimlajšiod30let,dvapastarejšaod55.

Zaustreznorazumevanjetegaprispevkajetrebašedodati,dasva
bilaobasoavtorjaprispevkaprecejvpletenavanaliziraniprogram,
saj ga je avtorica vodila, avtor pa tesno sodeloval pri postavitvi
koncepta programa in različnih spremljevalnih dejavnostih. Prva
osebamnožine,kisepojavljavnadaljnjembesedilu,sevečinoma
nanašanamnenjastrokovnega timaprograma(kisogasestavljali
vsiključnistrokovnidelavciinavtorjategaprispevka).
5ZahvaljujevaseključnimdelavcemLuniJurančičŠribar,MajiKozar,Bojanu
Kuljancu,MartiŠtajduharinTanjiVuzemzasodelovanjepripodajanjuocen.Vsi
naštetisotudiprebralizgodnjeverzijetegaprispevkainprispevalikomentarje
nanj.
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Rezultati in razprava 

A. Uspešnost stanovalcev in programa skozi vidik 
uresničevanja individualnih življenjskih načrtov in 
v njih zapisanih ciljev
Življenjske cilje, zapisane v individualnih življenjskih načrtih

uporabnikov,smojemalikotenegazeloključnihelementovdelaz
uporabniki,namrečkottočke,nakateresmoopiralisvojespodbude/
podpore (in tudi pritiske), ter kot točke, glede na katere smo
ocenjevaliuspešnostindometenašegaprograma.

Preden smo začeli z izdelovanjem individualnih življenjskih
načrtov, smo se precej dobro zavedali narave naše populacije in
omejitev njihovih življenjskih pogojev.Večina od njih je namreč
pred vključitvijo v program živela več let, nekateri tudi nad pet
ali celo deset let, na cesti oz. v različnih zasilnih, nestabilnih,
ogrožajočih in negotovih bivališčih. Zavedali smo se potrebe po
delu z upoštevanjem načela majhnih korakov in postopnosti ter
načela začenjanja dela z upoštevanjem stvarnega izhodiščnega
življenjskega položaja uporabnikov. Naše neformalno vodilo pri
oblikovanju življenjskih načrtov in zastavljanju življenjskih ciljev
je zato bilo, da je smiselno postavljati predvsem take cilje, ki so
realno dosegljivi, to je take, ki ne bodo že vnaprej (s precejšnjo
stopnjoverjetnosti)pomenili,dabodouporabnikigledenanjihovo
doseganje na koncu izpadli kot neuspešni. Seveda pa so si cilje
zastavljali uporabniki sami, in ne delavci namesto njih. Zgornje
razmišljanje jebilonamenjeno temu,danebistrokovnidelavciv
temprocesuizvajaliselekcijemanjzahtevnihciljevoz.pritiskovv
smeripostavljanjaboljzahtevnihciljev.Odločili smose,damora
bitiprogramtak,dabičimvečjideluporabnikovvnjemlahkouspel,
saj gre za ljudi, ki so najverjetneje v obdobju zadnjih nekaj (tudi
nekajdeset)letnizaliindoživljalisameživljenjskeneuspehe,zato
jimšedodatnineuspehinebibilipravničdobrodošlialikoristni.

Analiza življenjskih načrtov prvih devetih stanovalcev je
pokazala, da so si v povprečju zastavili po 12,8 cilja, najmanj
6 in največ26.Vsaj pri enemuporabniku se je pokazalo, da ima
prioblikovanjuciljevzeloveliketežave,sicerpajebilopriševeč
uporabnikihopazitinekakšenodporinnegotovostipriizbiranjuin
deklariranjuciljev.



13BojanDeklevainŠpelaRazpotnik:EvalvacijaprvegaletadelovanjaprogramanastanitvenepodporevdruštvuKraljiulice

Postavljenih 115 ciljev smo za potrebe te analize in glede
na njihovo vsebinsko podobnost razvrstili v 12 skupin ciljev. V
nadaljevanjuteskupineopisujemoinpoimenujemo:
1. skupino ciljev poimenujemo Urejanje statusa, socialne 

pomoči, zdravstvenega zavarovanja, osebnih dokumentov.
Tipičnaubeseditevtakegaciljajebilanpr.Ureditisiobveznoin
dodatnozavarovanjealiItinabanko,ureditibančnokarticoin
prositizaizpiske,kijihrabijonaCSD.

2. skupino ciljev poimenujemo Biti uspešen v programu 
nastanitvene podpore KU.Tipična ubeseditev takega cilja je
bila npr.Ostati vključen v program nastanitvene podpore pri
društvuKraljiulicealiSamostojnopranjeinlikanjeoblačilali
Samostojnopripravljanjetoplihobrokov,vsajenegaalidvana
tedenoz.takrat,konimožnostibrezplačneprehrane.

3. skupinociljevpoimenujemoNajti zaposlitev.Tipičnaubeseditev
takega cilja je bila npr. Najti vsaj honorarno zaposlitev ali
Prizadevalsibompoiskatirednoslužbo,vnjejostati,zatobom
rednopregledovalprostadelovnamesta,delonarecepciji,delov
skladišču,komisijoniranje.Namesecbomposlalvsajtriprošnje,
pritemmibopomagalaMaja,sicerbomzatoskrbelsam.

4. skupinociljevpoimenujemoVključevati se v druge programe 
Kraljev ulice.TipičnaubeseditevtakegaciljajebilaNadaljnje
objavljanje člankov in prispevkov v KU npr. ali Dokler ne
najdemzaposlitve,sebomvključevalvvideodelavnico.

5. skupinociljevpoimenujemoUrejanje dolgov in poplačevanje 
denarnih kazni, družbeno koristna dela.Tipična ubeseditev
takega cilja je bila npr. Prizadeval si bom narediti osnutke
načrtovzapovračilodolgovinpoiskalbompapirjeglededolga
aliPozanimatisezaodplačevanjekazni–poklicatinadavčno
oz.sodiščeinzačetitourejati.

6. skupino ciljev poimenujemo Formalno ali neformalno 
usposabljanje in izobraževanje, pridobivanje specifičnih 
delovnih licenc.Tipičnaubeseditevtakegaciljajebilanpr.Pridobiti
licencozavarnostnikaaliUčitiseangleščino(zaradiAvstralije).

7. skupino ciljev poimenujemo Ponovno vzpostavljanje in 
vzdrževanje odnosov z družinskimi člani, vrnitev domov.
Tipična ubeseditev takega cilja je bila npr. Vzdrževal dober
odnoszmamoaliNavezatistikssinom.
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8. skupino ciljev poimenujemo Specifični materialni cilji (npr. 
nabaviti si kolo, urediti dostop do spleta, nabaviti televizijo 
itd.).Tipičnaubeseditevtakegaciljajebilanpr.Dobitikolo,dami
nebotrebavečhoditpešaliUreditisodostopdospleta,računalnik.

9. skupino ciljev poimenujemo Urejanje telesnega zdravja.
Tipična ubeseditev takega cilja je bila npr. Urediti si
zobozdravnikaaliRednoobiskovatizdravnika.

10.skupino ciljev poimenujemo Urejanje zasvojenosti od 
dovoljenih in prepovedanih drog. Tipična ubeseditev takega
ciljajebilanpr.Zmanjševanjepomirjeval(skupajzzdravnikom)
aliZnižanjeoz.popolnoprekinitimetadonskoterapijo.

11.skupino ciljev poimenujemo Nastanitveno se osamosvojiti 
(najeti si stanovanje). Tipična ubeseditev takega cilja je bila
npr.ČezenoletobiradživelvLjubljani,vnajetemstanovanju,
skupajskolegialisamaliNajetisoboalispuncostanovanje.

12.skupino ciljev poimenujemo Specifični cilji v sferi kulturne 
dejavnosti.Tipičnaubeseditevtakegaciljajebilanpr.Izdatiknjigo.
Tabela 1 kaže, koliko ciljev katere vrste so uporabniki navedli in

kolikouporabnikovjenavedlotudivsajenciljizdoločeneskupineciljev.

Tabela1:Številociljevizindividualnihživljenjskihnačrtovinštevilooseb,kiso
sitakeciljepostavljale,gledena12skupinciljev

Vrsta/skupina ciljev:
Število skupaj 
navedenih 
ciljev iz te 
skupine:

Število 
stanovalcev, ki 
je navedlo vsaj 
kakšen cilj iz te 
skupine:

Urejanjestatusaindokumentov 26 7
Bitiuspešenvprogramunastanitvenepodpore 22 9
Najtizaposlitev 11 8
VključevatisevdrugeprogrameKraljevulice 10 5
Urejanjedolgovinplačevanjedenarnihkazni 8 4
Formalnoalineformalnousposabljanjeinizobraževanje 7 5
Vzpostavljanjeinvzdrževanjeodnosovzdružino 7 5
Specifičnimaterialnicilji 7 5
Urejanjetelesnegazdravja 6 5
Urejanjezasvojenostioddrog 4 4
Nastanitvenoseosamosvojiti 4 4
Specifičniciljivsferikulturnedejavnosti 3 2
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V tabeli 1 vidimo, da je največ zastavljenih ciljev sodilo v
skupinoUrejanjestatusaindokumentov,karjekroničniproblem
velikega dela brezdomcev, v našem primeru sedmih od devetih.
Prav vseh devet pa si je postavilo za cilj, da bodo uspešni v
programu nastanitvene podpore. Iz te skupine so si povprečno
zadali po 2,4 cilja vsak. Razumljivo je, da so si uporabniki ob
začetkubivanjavstanovanjih,karjepomenilovelikoizboljšanjev
primerjavisprejšnjimnačinomživljenja,želelitougodnostobdržati
inv tousmerili tudiprecejšendelsvojegazastavljanjaciljev.Po
pogostosti naslednji cilj je najti zaposlitev, kar je sicer precej
standardnideklariraniciljmnogobrezdomcev,prinašihdevetihpa
je bilmorda ta cilj – ob pričakovani stabilizaciji nastanitvenega
položaja – videti tudi bolj stvarno dosegljiv. Vključevanje v
programeKUkot razmeromazelopogost cilj (deset ciljevpetih
uporabnikov)jevsajdelomapogojenstem,dasmokotpogojza
sprejem v program postavili poprejšnje poznavanje uporabnika
oz.njegovosodelovanjevdrugihprogramihKU(pačepravseje
poznejeizkazalo,dasmozačelitapogojmedizvajanjemprograma
vednomanjupoštevati).Cilji štirihuporabnikov,da si izboljšajo
svoje telesno zdravje, in petih, da si uredijo problematiko
zasvojenosti,ustrezajonašimocenamo tem,koliko jebilo takih
z izrazito prisotno zdravstveno problematiko in koliko takih z
izrazitimproblemomzasvojenosti.Presenetilopanasjeto,daso
si le štirjeoddevetih zastavili tudi cilj, da sebodopokončanju
programa nastanitveno osamosvojili, kajti to naj bi bil ključni
uradniciljnašegaprogramanastanitvenepodpore.Vsekakorpase
jevprašanjenadaljnjegabivanjaoz.nastanitveodprlopozneje,v
tretjitretjiniprograma,tudizaradipogostejšegaodpiranjateteme
sstraninosilcevprograma.

Ob koncu opazovanega obdobja (ki zajema za vse uporabnike
okoli eno leto) je vseh devet ključnih delavcev, vsak za svojega
uporabnika,naštiristopenjskilestviciocenilostopnjouresničevanja
oz.uresničenostivsakegaodciljev.Natosmoizračunalipovprečne
ocenezavseciljeizvsakeodzgorajopisanihskupinciljevindobili
rezultatevtabeli2.
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Tabela2:Povprečnaocenastopnjeuresničevanja/-nosticiljevrazličnihvrsts
straniključnihdelavcev

Vrsta/skupina ciljev:

Povprečna stopnja 
uresničevanja ali 
uresničenosti ciljev 
iz te skupine na 
lestvici od 0 do 3: 

Vzpostavljanjeinvzdrževanjeodnosovzdružino 2,4

Bitiuspešenvprogramunastanitvenepodpore 2,3

Urejanjestatusaindokumentov 2,2

Specifičnimaterialnicilji 1,9

VključevatisevdrugeprogrameKraljevulice 1,6

Urejanjedolgovinplačevanjedenarnihkazni 1,4

Formalnoalineformalnousposabljanjeinizobraževanje 1,3

Urejanjezasvojenostioddrog 1,3

Urejanjetelesnegazdravja 1,3

Nastanitvenoseosamosvojiti 1,3

Najtizaposlitev 1,1

Specifičniciljivsferikulturnedejavnosti 1,0

Legenda:ocenestopnjeuresničevanjaaliuresničenosticiljevsopomenile:
0–seciljasplohšenilotiluresničevati
1–sejelotiluresničevaticilj,vendargajeuspeluresničitiničalizelomalo
2–sejelotiluresničevaticiljingajeuresničilvopaznialivelikimeri
3–ciljjevcelotiuresničen

Vtabeli2sorazvrščeneskupineciljevpo(padajočem)vrstnem
redustopnjesvojepovprečneuresničenosti.Vidimo,dasobili–po
ocenahključnihdelavcev–najboljuresničeniciljivzpostavljanja
odnosovzdružinskimičlani,vztrajanjainuspešnostivprogramu
terurejanjustatusaindokumentov.Ciljiizzadnjeskupinesobili
tisti, ki so si jih uporabniki najpogosteje zastavljali, ter hkrati
tuditisti,podporikaterimsotudiključnidelavciposvečaliveliko
pozornosti.Tetrivrsteciljevpasotudiedine,zakaterelahko–
sledečocenamdelavcem–rečemo,dasobilivopaznialiveliki
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meriuresničeni.Zapreostalevrsteciljevteganemoremotrditi,
saj so bili v poprečju uresničeni med stopnjama ‘nič ali malo’
in ‘opazno ali v veliki meri’. Med najslabše doseženimi cilji
sta tudi ciljanajdenja zaposlitve innastanitveneosamosvojitve.
Povprečne vrednosti okoli alimalo nad 1 seveda pomenijo, da
sobili zaeneuporabnike ti ciljidoseženivvečjimeri, torejna
stopnji2alicelo3,zadrugepanaslabši, torej0.Tudiurejanje
telesnega zdravja in zasvojenosti sodijo med slabše dosežene/
uresničenecilje.

Ključne delavce smo še prosili, naj globalno ocenijo stopnjo
napredka svojih uporabnikov glede možnosti nastanitvenega
osamosvajanja. Ta ocena naj bi vključevala uporabnikov razvoj
kompetenc (samostojnega življenja), samozavesti, motivacije,
vedenjskihvzorcevinnavad(kibibilekompatibilnessamostojnim
življenjem) itd. Uporabljena je bila štiristopenjska lestvica.
Rezultatekažetabela3.

Tabela3:Številouporabnikovgledenastopnjonjihoveganapredkavsmeri
nastanitvenegaosamosvajanja

Ocena napredka v pogledu 
možnosti nastanitvenega osamosvajanja:

Število 
uporabnikov:

–1–Uporabnikjenazadoval 0

0–Uporabniksenipravničspremenil 2

1–Uporabnikjenekolikonapredoval 4

2–Uporabnikjeočitnooz.nedvomnonapredoval 3

Po ocenah ključnih delavcev ni v opazovani značilnosti nihče
nazadoval,dvastaostalanaistem,sedempajihjenapredovalo,od
tegatrijeizrazito.

Ključnedelavcesmošepovprašaliponjihovihocenah,mnenjih
inpriporočilihvzvezizzaključevanjemprogramaoz.nadaljevanjem
obravnaveuporabnikovalipotrebnepodporeuporabnikompoletu
inpolnjihovegasodelovanjavprogramu.Pritemsmojimponudili
štiri vnaprej oblikovane odgovore in možnost petega, odprtega
odgovora.Na osnovi njihovih odgovorov smo oblikovali spodnjo
tabelo.
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Tabela4:Opisneoceneuspehasodelovanjavprogramusstraniključnih
delavcevinpriporočilazadelovnaprejzaposamezneuporabnikeprograma
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Opisna ocena/priporočilo za nadaljevanje dela:

A 2,5 2 Uporabnikvsrednjihdvajsetihletihjepo14mesecih
sodelovanjazapustilprogram.Vtemčasujevprecejšnji
meriuredilproblematikosvojezasvojenosti,dosegelvišjo
stopnjo(formalne)usposobljenosti,sezaposlil,sevrnilživet
domov.

B 2,0 2 Uporabnikvsrednjihdvajsetihletihjepodevetihmesecih
sodelovanjazapustilprograminsiskupajsprijateljinajel
stanovanje.Vtemčasujevprecejšnjimeriuresničilsvoje
ciljeinbilvprogramuuspešen.

C 1,8 1 Uporabnikjepopribližno15letihponovnovzpostavilstik
ssvojodružino.Po13mesecihsodelovanjajezapustil
programinodhajaživetnazajkženi(teržeodraslemu
otroku).Svojeciljejevprecejšnjimeriuresničil.

D 2,4 1 Zastavljeniciljisobilisicerrazmeromadobrouresničeni,
vendarobvelikistopnjiaktivnostidelavcainboljko
nepasivnostiuporabnika,obtem,dasobilirazmeroma
neambiciozni.Uporabnikježevtretjemživljenjskem
obdobjuinzaradištevilnihzdravstvenihtežavnisposoben
živetisamostojno,zatobibilazanjnajboljšaperspektiva
domupokojencev,karpaninjegovaprioriteta.Druga
možnostpabibilzanjpovratekksvojidružinivdrugo
državoizbivšeJugoslavije.Potrebnobibilodelovsmislu
doseganjaeneodtehdvehvizij,douresničitvekaterepabi
lahkouporabnik(začasno)ostalvprogramuKU.

E 1,9 2 Vsmeridoseganjasvojihciljevjenapredovalpočasiin
zmajhnimikoraki,vendarkontinuirano.Pridobilsije
zaščitenzaposlitvenistatusinsevključilvusposabljanje.
Priporočamo,daostanešenekajčasavprogramuz
nadaljnjopodporo,kerpričakujemouporabnikovonadaljnje
napredovanjeinkerocenjujemo,dašenebibilsposoben
samostojnegaživljenja.
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F 1,7 1 Uporabnikjenekolikonapredovalvsmeridoseganjasvojih
ciljev,avendarlevrazmeromamajhnimeri.Priporočamo
nadaljevanjesodelovanjavprogramuzakrajšidodatničas.

G 1,4 1 Uporabnikjesvojeciljeuresničevalmaloalinič.Opazno
jepomanjkanjevizijzaprihodnost–takoposledično
nimotiviranzakakršnekolispremembevsmerivečje
avtonomnosti,nadzoranadlastnimživljenjem(finančna
samostojnost,zaposlitev,prekinitevmetadonsketerapijeoz.
vključitevvprogramzdravljenja…).Zanjbibilprimeren
drugevrsteprogram,kinebibilprehodeninnebizahteval
napredkakotpogojazavključenost.Primernabibilaoblika
bivanja,kjerbiživelsam,kersejevtemprogramuizkazalo,
dajeuporabniktežkofunkcioniralvskupini,setežko
prilagajal,senidržalskupnihdogovorov.

H 1,1 0 Uporabnikjeuresničillemalosvojihciljev,pravilprograma
pasejedoslednodržal.Ključnadelavkaporoča,dane
opaža,dabisemedizvajanjemprogramakajizboljšale
njegovekompetencezanastanitvenoosamosvajanje;zdise,
dasmovtemprogramuizčrpalisvojemožnostiinsredstva.
Kerjeprogramprehodnenarave,priporočamo,dagapoletu
inpolzapusti.Zanjbibilprimerendrugevrsteprogram,ki
nebibilprehodeninnebizahtevalnapredkakotpogojaza
vključenost.

I 1,0 0 Bilpo13mesecihbivanjavpodprtemstanovanjuizključen
zaradiponavljajočesekršitvepravil.Svojeciljejeuresničil
vzelomajhnimeri,vendarpasejekmalupoizključitvi
vključilvzdravljenjezasvojenosti,pričemersodelujeena
oddelavkKUkotnjegovarelacijskaoseba.Zdravljenjeje
pokrajšemčasuzapustilinnadaljevalbivanjevrazličnih
negotovihstrukturah.

Upoštevajepodatkevzgornjitabelilahkooblikujemoposplošenin
poenostavljensklep,dasobilivprvemletuprogramatrijeuporabniki
od devetih precej ali pretežno uspešni – in so vsi trije zapustili
program ter si uredili drugo, boljšo obliko nastanitve oz. življenja.
Za druge tri uporabnike oblikujemo oceno, da v času vključenosti
v program pretežno niso napredovali oz. se njihove možnosti za
nastanitveno osamosvajanje niso izboljšale. Za njih oblikujemo
oceno,danadaljevanjenjihovegasodelovanjavprogramunismiselno
oz.upravičeno(edenodtehtrehpajeizprogramažebilizključen).Za
preostaletriuporabnikeocenjujemo,dasodeloma,vdoločeni,bolj
alimanjskromnimerinapredovali.Zadvaodnjihdomnevamo,dabi
zdodatno inpodaljšanonastanitvenopodporo lahkošenapredovali

nadaljevanjetabele4:
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inbibilozanjihpriporočljivonadaljevanjesodelovanjavprogramu
alipavključitevvnekdrugvmesniprogram(kipagašeni).

Ponekajvečkotenemletuizvajanjaprogramaoblikujemoocene
o smiselnosti koncepta, kakor smo si ga sprva zastavili. Vedno
bolj se izostrujejoposebno tistavprašanja,ki se tičejoprenehanja
sodelovanjauporabnikovvprogramu, tervizije,kako inkjebodo
živeli po svojem izstopu iz programapo času leta in pol, kolikor
program traja. Za strokovni tim programa je najbolj pereče
spoznanje, da vsi uporabniki po enem letu in pol ne bodomogli
programazapustitiinsiuspešnoorganiziratisamostojne(terhkrati
varne in trajne) nastanitve. To spoznanje je ponovno spodbudilo
razmislekonaravinašegaprograma,predvsemkarsetičenjegove
prehodnosti,zahtevdouporabnikovinmožnostidoseganjazadostno
kakovostnegarazvojauporabnikovvsmerisamostojnegaživljenja.

Osnovna dilema izvajalcev programa, ki je edini te vrste v
Sloveniji, je omejeno financiranje in s tem povezana premajhna
zmogljivost(kiobsega15mest).Uporabnikov,kivprvih18mesecih
sodelovanjavprogramunebodonašlidrugemožnostinastanitve(ki
najbibilavoptimalnemprimerunekaoblikasamostojnegabivanja),
poletuinpolnebiželeli‘postavitinacesto’.Česiuporabnikinebi
moglinajtidrugeoblikevarnegabivanjainbiostalivprogramu,bi
stemonemogočilivstopdrugimuporabnikom,kijihjenačakalni
listizeloveliko.Kajtorejstoriti?

Razmisleki strokovnega timaprojektav temiodilemah sobili
naslednji:
1. Program je prehodne narave (kot smo tudi zapisali v prvotnem

konceptu programa), kar pomeni, da ni njegov namen, da bi
uporabnikivpodprtihstanovanjihbivalizastalnooz.zanedoločen
čas, temveč za določen čas, v katerem naj bi se usposobili za
samostojnobivanjedrugjeoz.bivsajnapredovalivtejsmeri.

2. Programnipovsemnizkopražen,čeprav jenamenjen‘izjemni’
populaciji, torej ljudem, ki so izjemno socialno izključeni in
prikrajšani. Programpostavlja določeneminimalne zahteve za
vključenost vanj, pri čemer so te zahteve skorajda izključno
povezane s tem, da semorajo uporabniki vesti tako, da bodo
sprejeti v okolju oz. da bo sostanovalcem sobivanje možno.
Kršenje(običajnih)pravilsobivanjatorejostajaedenodglavnih
razlogovzamorebitnoizključenostizprograma.
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3. Trajanjeprograma,ki jebilovprvotnemkonceptuopredeljeno
kotenoletoinpol, jebilopodosedanjihizkušnjahpostavljeno
ustrezno.Bolj natančno rečeno, v tem trenutku nimamo jasnih
intrdnihargumentovzato,dabibilotrebatoobdobjeskrajšati
alipodaljšati,menimopa,dajedobroinkoristno,dajeprogram
časovno opredeljen. Ob tem je treba poudariti, da nekateri
uporabnikipotrebujejozaspremembosvojegapoložajadlječasa,
karbijimprogramvoptimalnihokoliščinahmoralomogočiti.

4. Tretjina uporabnikov je že med trajanjem programa tega
zapustila ter senamestitveno (in življenjsko)osamosvojila.Te
štejemokotnedvoumniuspehprograma.

5. Vsiuporabnikisepoobdobjuenega leta inpolnebodopolno
usposobili za samostojno bivanje oz. najemanje stanovanj na
trgu.Vzveziznjimisenamzdipomembno,dajihizprogramane
izključimo/izpustimonazajnacesto.Zatisteodnjih,prikaterih
predvidevamo,dabilahkovprogramušenapredovalivsmislu
namestitvene (in življenjske) osamosvojitve, priporočamo, da
senjihovosodelovanjevprogramu–kljubizhodiščniomejitvi
trajanjaprogramanaletoinpol–zadoločenčaspodaljša.Vtem
časunajseintenzivnoiščejodrugemožnostizanjihovo(drugo
strokovno podprto) namestitev. Za del takih uporabnikov, za
katereobstajavizija,dabi šli lahkovdoglednemčasuvdom
upokojencev ali pa dobili nujno bivalno enoto ali socialno
stanovanje, se tudi odločamo za nadaljevanje vključenosti v
program(aspogojem,dajeuporabnikževložilustrezneprošnje
zavključitevvdrugooblikonastanitve).

6. Za tretjopodskupino,kipavprogramunipokazalapovečanja
možnosti za samostojno bivanje, se nagibamo k odločitvi, da
sepoenemletu inpolnjihovavključenostvprogramukonča.
Menimo,dabitudizanjihmoralaobstajatimožnostrazmeroma
trajne in varne namestitve, vendar v drugačni vrsti programa,
namrečvprogramu,kibibilnačelnoneprehoden,tojenamenjen
stalnemu bivanju, oz. ki bi bil še bolj nizkopražen.6 Takega
programavSlovenijišeniingajenujnotrebarazviti.

6Zabivanjevtehenotahbimoralaveljatipravila,kibibilamanjzahtevnaod
pravilbivanjavobičajnihstanovanjskihhišahalisoseskah,obenempabibilo
potrebnovečstrokovnepodporeuporabnikomnarazličnihpodročjihživljenja,
npr.priplačevanjustroškov,ohranjanjuredainčistoče.
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B. Dojemanja in ocene uporabnikov 
Dejavnost evalvacije, pri kateri se artikulirajo tudi pogledi

uporabnikov, je že vgrajena v sistem izvajanja programa, in
sicer prek oblike t. i. polletnih evalvacij. Sestavni del programa
so namreč skupni (polletni) sestanki vseh ključnih delavcev ter
stanovalcev nekega podprtega stanovanja z vodjo celotnega
programa in še kakšnim drugim strokovnim delavcem. Se pa
ti sestanki dogajajo v posebnem kontekstu, ki pomeni – poleg
podpore tudi – posebno obliko nadzora ali vsaj obliko dodatnega
motiviranjauporabnikov,dasiprizadevajozauresničevanjesvojih
ciljev iz individualnega življenjskega načrta. V nadaljevanju
opisanirezultatiinugotovitvepaizhajajoizposebnihevalvativnih
pogovorov, ki so bili organizirani in izvedeni posebej za namene
tegaprispevka.Kontekst tempogovorompanudijo tudiskupinski
inindividualnipogovori,kisobiliopravljenisključnimidelavkami
vsehuporabnikov.Pogovorejeopravilaevalvatorka,sicervpletena
v sprotno spremljanje projekta, a obenem tudi deloma zunanja (v
smislu ‘ne v društvu zaposlena’) oseba. Z vsakim uporabnikom
posebej se je dogovorila za srečanje, razložila, da bi se rada
pogovarjala o njegovih izkušnjah s projektom, in mu zagotovila
anonimnost. Pogovore je posnela in jih dala dobesedno prepisati.
Napodlagivnaprejdoločenih teminobenemtem,kisoseodprle
skozi pogovor (torej s kombinacijo induktivnega in deduktivnega
pristopa)jeanaliziraladobljenimaterial.Zailustracijosovanalizi
vključeni in vpleteni tudi odlomki iz pogovorov, ki so zapisani
anonimnozaradivarovanjazasebnostisogovornikov.

Osnovneteme,kisosemedpogovoriodpirale,sobilepovezane
znaslednjimiključnimitemami,kisobilevnaprejpripravljenekot
opomnikpripogovoru:
– kontekstodločitvezaprogram,
– kjeinodkogajeosebadobilainformacijooprogramu,
– priprave na vselitev, sklenitev odnosa s ključno delavko ali

delavcem,potekvselitve,
– počutjevskupini(sostanovalkoz.sostanovalcev),
– ocena delovnega odnosa s ključnim delavcem ali delavko ter

podporesstranidelavcevnaprogramunasplošno,
– počutje,funkcioniranjevstanovanju,ocena,kakšnespremembe
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jevselitevprinesla,
– ocenaključnihproblemovvprojektu,
– ocenaprogramainnjegovihstrokovnihnačel–faznosti,delav

stanovanjih,tedenskihsestankov,vmesnihevalvacij,postavljenih
pravilitd.,

– predlogizabodočirazvojprograma.
Pogovorisstanovalkamiinstanovalcisobiliposvojikakovosti

zelo različni. Eni površni in kratki, drugi daljši in poglobljeni.
Poleg tem, ki so bile za pogovor predvidene s strani evalvatorke,
so se skozi pogovore odpirale tudi nekatere druge teme, bolj ali
manj povezane s programom.Pogosto se je odprla tema težav, ki
jihosebe trenutnodoživljajoalipase jimvživljenjužedlječasa
vlečejo,sstrahovi,željami,preteklimiizkušnjamiinprojekcijami.V
tempoglavjunavajamoletisteteme,kisorelevantnezaevalvacijo
programavožjemsmislu.Slediopisinilustracijatem,kisobilev
pogovorihpogostejepredstavljeneinjihjeevalvatorkarazumelakot
dovoljmočnoizraženeinhkratidovoljključnezaprogram.Temesi
sledijopodvehkriterijih:popomembnostioz.pogostostiizrekanja
sstranistanovalcevinpologičnemsosledju,česotememedseboj
povezane. Izbrane izjaveso iz svoje skupine izjav,ki tematizirajo
podobnotemo,izbranekotposebejilustrativneinzgovorne.

Stanovalcisopogostogovorilioprocesih,kisopotekaliprinjih
v obdobju vključenosti v program, in o pridobitvah, ki jim jih je
to bivanje prineslo. Poudarili so, da so z vključitvijo v program
pridobili varen prostor, kjer so se lahko umirili in si uredili svoj
osebniprostor.

Tomijezelopasalovčasih,dasemseusedu,dasemimel
tišino,dasemsezaprlvsoboinsemkejnapisal,tosobilieni
takimojidobritrenutki.Sošezmeraj,kavicoskuham,patako
kajvinaspijempakakšnozgodbonapišem.Pasestankisomi
bilizelovšečkersmoimelikosila.

V večini primerov so ocenili kot koristno spremembo
tudi skupino sostanovalk/sostanovalcev, ki jim je od priprav
na vselitev dalje pomenila socialno mrežo, oporo, v mnogo
primerihceloprijateljstvo,kijihjevčasubivanjatakoutrdilo,da
nekateri stanovalci razmišljajo o viziji, da bi s skupaj s sedanjim
sostanovalcemvprihodnjeskupajiskalistanovanjskorešitev.
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Tako je,čebibili tukajkajresniv temstanovanju, lahko
tuditukajostanem,pasedelinajemnina,dabibilitrije,štirje
notri,senajemninarazdeli.

Vnekaterih primerih, vendar redkeje, so odnosi s sostanovalci
pomenilitudiobremenitevalivsajdvoreznosituacijo,poenistrani
obremenitevinpodrugivarovalkopredosamljenostjo.

Mogočebižekajdrugegapočelzdajle,pabižekjedrugje
bil.Samojazsemseukvarjalpolletasamoznjim.Tonisem
takojzačutil, tosempoene14dnevihzačutil,mesecu,daje
fulčudendec,dasefulzapiravase.Panisamoto.Lahkobi
naštevalšemarsikaj,od tega,dasemi jehodilovsobo,do
stvari,kisomizmanjkovale.

Nekateri stanovalci so pri opisovanju sprememb, ki jih je
vključitev prinesla v program, poudarjali tudi razliko med
prejšnjimbivanjemnacesti,negotovim,nevarnim inpabivanjem
v stanovanju.Edenod stanovalcev jenpr. govoril o tem,da se je
težkonavadilnatemperaturostanovanjapodolgihletihbivanjana
prostem,damujebilonenehnovroče.

Vedelsem,daimamključ,čenedrugega,imamenmirzvečer.
Nivečtistegapričakovanja,kakobirekel,datebonekdobrcnil
nekam,datebokdospodil.Tojetudi,česivenibazi,recimo
kosembilvbazi,sajsizaspal,ane,patako.Ampakvednoimaš
tistiobčutek:aha,tilahkokdoponočigoruletipatekarnalomi,
nikolineveš,kdotilahkopride,aveš,vsegainsvaštafolkpride
notri inpol to takopride,dasi skozvenemstrahu,abokdo
prišel,abokejukradu.Tegani, to semzeločutil,da zdajpa
lahkomirnozaspim,tojebilodobropočutje.

Stanovalciso,kosorazlagali,kakosejimježivljenjeposelitvi
spremenilo, mnogo govorili o urejanju svojih zdravstvenih težav,
več jih je omenilo, da so se podali na urejanje zobozdravstvenih
izzivov (kar je sploh za brezdomne zaradi finančnih in drugih
razlogov eden večjih izzivov), pogosto so omenjali tudi pomen
pridobitveinternetaindrugihinformacijskihpogojevzavključenost
vdružbo.

Veliko lažje zdaj peljem stvari,manj obremenjeno, imam
računalnik,imaminternet.Prejsemhodilvknjižnico,tamsi
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vezanpačnadoločentermin,tamsemsiterminrezerviralen
danprej, takodasem lahkodrugdanšelnaračunalnik,da
semlahkokakoprošnjonapisalpadasemimelmir.Sicerna
Kraljih [Dnevni center Kralji ulice] tudi lahko, ampak tam
morašulovittapravimoment,žedaulovišračunalnik,nekdo
čaka,dagrešdolpasezapre.Vseenojepazdajvelikobolje,
brskampointernetu,iščemzaposlitev,pišemprošnje,sidoma,
natoplem,delaštakratkosinajboljrazpoložen.

Marsikomu je bivanje v stanovanju prineslo novemožnosti za
gojenje novih socialnih odnosov, bodisi z družinskimi člani, s
katerimi so izgubili stik, alipa spovsemnovimi ljudmi.Nekateri
sosspletomprišlidoljudi,kisojimlahkopomagalitudinadrugih
področjihživljenja,redkejestanovalciporočajoorazvojutesnejših
vezissosedialilastnikistanovanja.Mnogojihporočaodobrih(a
netesnih)odnosihzlastnikistanovanja,gledeodnosovssosediso
poročanjarazlična,ambivalentnainnelepozitivnoobarvana.

Pri temi o značilnostih strokovnih načel in sestavnih delov
programasosestanovalcinajboljrazgovoriliotedenskihsestankih
s ključnima delavcema/delavkama stanovanja. Vsi po vrsti so
pohvaliliskupnakosilaoz.skupno(tedensko)pripravljanjeobroka,
boljrazličnapasobilamnenjaosestankih,kisoslediliobrokom.
Priskupnempripravljanjuobrokovsokotprednostizpostaviliučno
situacijo,možnost,daseobtemnaučijočesanovega,všečpasojim
bilitidogodkitudizaradineformalne,celoprijateljskeklime,kijo
omogočaustvaritiskupnopripravljanjehrane.

Medtemkoskupnisestanki(pogostopokosilih, tedenski),ki
najbibilinamenjeniodpiranjupomembnihtemintudiodkrivanju
morebitnih težav v sobivanju, po mnenju stanovalcev pogosto
niso služili svojemu namenu.Razlog je, da bi odpiranje težkih
temmarsikdajpomenilotožarjenjedrugihinsotežketemetako
odpiralilevskrajnemprimeru,česostvariponjihovoprišleže
tako daleč, da se jih s pogovorommed stanovalci ni dalo več
rešiti.Drugi razlog,zakajnasestankihnisoodpirali težkih tem,
pa je bila po mnenju nekaterih s časom pridobljena izkušnja,
da se v vsakem primeru nič ne spremeni. Zanimiv je spodnji
odlomek pričevanja stanovalca, ki izrazi poleg razočaranja nad
sestanki tudi pričakovanje, da bi izvajalci programa v primeru
pritožb,nerešenihkonfliktovinkršenjapravilmoraliodreagirati,
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nepaprepuščativsegastanovalcem,kizaukrepanjetakoalitako
nimajovzvodov.

Vedno smo kuhali kosila pa smo imeli prej sestanek,
samozdaj lahko topovem,nikoli seniničuredilo.ZZ. sva
govorila, kaj se je dogajalo, pač je bilo zmeraj rečeno, pač
samirešite,karjepoenistranires./…/Nikoliseniničrešilo,
tudinakoncusva jazpaZ.vednorekla,vse jeuredu, jebil
vbistvubrezveze tistisestanek.Nismotehranvečodpirali,
smo rekli, vse je uredu, čeprav se je vidlo poobrazu, dani
uredu.Nobennihotudrezat,smorajepomaknilitonastran
insmosepol imeli luštno,s temdasmokuhalikosiloalpa
kamšlipolpoleti,napiknik.…Aveš,tukijetko,čebisami
minajeltostanovanje,polbibilodrugače.Stemkostepavi
natemu,papričakuješnekopomočvkriznisituaciji.Jazpa
Z.svanekicajtaupala,dasebokejzgodilo,ampakseninič.
Ubistvunisvasmelamidvaničnarest,nisvagamoglaveniz
hiševržt, ker tone smeva,nisvamusmelaultimatovpreveč
hudihpostavljat.

Stanovalcisosvojodnosssvojimiključnimidelavkami/delavci
večinomaocenilikotdober,zadovoljujoč,uspešen.Znjimisobili
pravilomazadovoljni.Najpogostejepasoobizražanjuzadovoljstva
bolj ali manj blago izpostavili še temo pomanjkanja časa svojih
ključnih delavcev/delavk in s tem povedali, da bi si želeli več
pozornosti, več njim posvečenega časa s strani svojih ključnih
strokovnihdelavcev.

Nekak nisva našla nekak skupnega, da če je bilo karkoli
narobe,dabiselahkonanjofulzanesu,kerjebilovedno,ja,bova
šlajutri,papolnisvašla,pasvapolprelagaladosttehstvari,tko
datudijazsempolkarsetegatičerekel,jabomžejazsam.

Zanimivoje,dasoobtemskorajpravilomaizpostavilitudisvoje
razumevanje situacije prezaposlenosti ključnih delavcev, s čimer
so izrazili nekoempatijo inobenemnakazali, da splošnoklimov
društvudoživljajokot‘prezaposleno’.Pogostosoktejtemidodali
tudi,dabivečpozornostidelavcevverjetnodobili,abisijonekako
moraliizprositi,jopoiskati.

Čebizahteval,prosil,binajbržvelikdobil.
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Hkrati so nekateri tudi izrazili, da jih je pomanjkanje
razpoložljivostiključnihdelavcevpripravilodo tega,a sosesami
lotili reševanja nekaterih svojih težav. Redkeje so stanovalci
govorilionerazumevanjusključnimdelavcem/delavko,pričemer
so izpostavili nezadostno razumevanje, ki ga je v enem primeru
stanovalec povezal s tem, da oseba, ki ni izkusila brezdomstva,
določenihrečinemorerazumeti,vdrugemprimerupajenamesto
brezdomstva stanovalec govoril o zasvojenosti z nedovoljenimi
drogmi in izrazil skepso, da lahko strokovnjak, ki s tem nima
izkušenj,kdajvcelotirazumenjegovosituacijo.

Samomajčkenodrugačenpristoprabičlovek, toverjetno
samočlovek,kijebilnadrogi,razume.

En stanovalec je izpostavil tudi zamero (ki naj bi ga po nekaj
mesecihševednotežilainjecelorekel,dajenebonikolipozabil),
kernajbimuedenodstrokovnihdelavcevvodgovornanjegovo
posebnoželjozabrusilnekajodklonilnega,terobenem,kernisobile
upoštevane njegove individualne želje, vendar sam za to, da mu
željanibilaupoštevana,nividelpravegarazloga.

Razen enega posameznika na zaposlitvenem področju v
obdobjuvključenostivprogramstanovalcineporočajoostorjenih
pomembnihkorakihv smeri zaposlitve, stanovalec, ki je takorak
naredil, pa ga ocenjuje kot izjemno pomembnega za svoj prehod
naprej.Večinastanovalcevporoča,dabijimzeloustrezalamožnost
zaposlitveoz.trimesečnegazaposlovanja(zmožnostjopodaljšanja)
pri istem društvu, ki izvaja program nastanitvene podpore, ki
je v času, ko so bili pogovori izvedeni, ponujalo oz. odpiralo
to možnost in tudi že realno vključilo nekaj stanovalcev. Velik
delež prekrivanjamed obema populacijama (vključeni v program
nastanitvene podpore in kandidati za zaposlitveno usposabljanje
v okviru programa socialnega podjetništva) si lahko razložimo
s tem, da je zaposlovanje znotraj istega društva najlažjamožnost
za njegove uporabnike, saj jim je prilagojeno in v marsikaterem
pogledunizkopražno,imajosvojegamentorjaoz.mentorico,kijih
spremljaskoziusposabljanje,ki jo/gapoznajoodprej inskatero/
katerim imajo praviloma razvit zaupen odnos. Po drugi strani je
zanimivo, vendar logično, da so kandidati, vključeni v program
nastanitvene podpore, obenem kandidati za zaposlitev, saj imajo
boljšo odskočno desko za vključitev v delo, pa tudi program
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nastanitvenepodporezanjepomeniobdobježivljenja,konačrtujejo
inodpirajonoveživljenjskepoti.Uporabnikiprogramapaporočajo
o manj možnostih za zaposlitveno mobilnost zunaj organizacije.
Iztegaselahkonaučimo,dabilahkoprogramvbodočenapelveč
močivsmeriodpiranjamožnostizazaposlovanjesvojihkandidatov
navzven, s tem pa za mreženje, povezovanje z drugimi akterji
(službamizasocialnodelo,zavodizazaposlovanjeitd.).

Posameznika, ki sta se vrnila k svoji družini, poročata o
postopnem prehodu in postopnem vzpostavljanju zaupanja.
Ugotovimo lahko, da pri procesih spreminjanja, ki zahtevajo
postopnostinobenemvarnost,programnastanitvenepodporelahko
dostipomaga,sajomogočastabilnost,odkoderlahkoposameznik
izhaja,kjerlahkosprejmeobiskeitd.

Individualninačrtkotmetodoindividualneganačrtovanjavečina
stanovalcevocenjujekotdoberpristop,vendarječutiti,dazavečino
vendarleneprevečrelevanten,sajsenjegovevsebinepozaključku
programaedenoddvehstanovalcev,kijeprogramkončalpredčasno,
sploh ne spominja več. Nekateri stanovalci so omenili, da je
relevanten,čegauspenapisatikotubeseditevtudisiceršnjihsvojih
poti in ciljev. S strani ključnih delavcevpa je bilo v evalvativnih
pogovorihznjimiugotovljeno,da je lahkoindividualninačrtzelo
koristendokumentprikomuniciranjuzdrugimiorganizacijami,saj
sejepomembnonanjsklicevati,kadaruporabnikprehajamedveč
organizacijami, ki mu nudijo storitve.V tem primeru je lahko ta
načrttočkaoporeinkoordinacije.

Sajtaindividualninačrtvsebujeitaktistovizijo,kisemjo
jazvbistvuimelžeprej…ja,ubistvusemstvarisamozapisal.
Saj to ni nekaj umetnega, kar semene tiče. Ta individualni
načrtjeubistvuto,karsamželim,topajenajtizaposlitevin
sepobratnalastnenogeinskrbetsamzase.

Prehodnost programa za sogovornike večinoma pomeni
negotovost,gledenjeimajodoločenevizije,tudinarejenedoločene
korake,nepatudiizoblikovanihtrdnihpredstavalinavoljogotovih
poti.Primnogosogovornikihseodpiratemapostopnostivsmislu,
dajedokončnebivalneosamosvojitvetrebanareditišemnogoveč
kotleensamkorak,velikokratpasetikorakimedsebojpovezujejo
– eden zahteva prej narejene druge ipd. Vsega tega pogosto ni
mogočenačrtovativobdobjuletainpol.Prehodnost,kotjoprogram
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predvideva, je v obstoječih sistemskih pogojih (stanovanjske
možnosti,možnostivključitvevdrugeprograme,kibivključevali
tudibivanje,itd.)zavelikovečinostanovalcevnemogočaoz.jevideti
mogočalevizjemnihprimerih,kosezgodikajnepredvidljivega.To
dejstvoopozarjananujnostrazvojavečvmesnihprogramovin–kot
žerečeno–trajnegaprogramanizkopražnihnastanitev.

SejzN.svadalaprošnjozabivalnoenoto,jetrebatrido
pet let čakat, ko bi to dobil, pol bi dosti lažje zadihal, pač
plačalbitistestroške,zelobimibilotokul.Tukijepatist,se
mizdidasamlovimčas,radbičimprejprišeldo,nevem,ene
zaposlitve,dabipačdolgzačelvračat,aveš,malsemimudi,
obrestisamtečejo,tečejo,tobocelaštala,pomojembomdo
koncživljenjadelu.Razenčebommelkšnotakovarianto,zdej
jetko,itaktipačpolodbijajo,dnarjanimašnevemkakšnega,
žvišpač,kokržviš,stemsemoršsprijaznt.

Vtakemprimežustanovalcisevedanisovpoložaju,kobilahko
izbiralisvojeprihodnjepoti,ampakdejanskovpoložaju,kosolahko
srečni,česejimponujavsajenasamanastanitvenaalternativa.

Bi šla tudi v dom za upokojence, če ne bi bilo drugega,
nekajtrebaš.Čebibilokajdrugega,birajšišlavkajdrugega.

Stanovalci za v prihodnje predlagajo, da bi program nudil več
individualnegadela(posebejstistimi,kivečpotrebujejo).

Ampakjazmislim,daznekaterimiposameznikibisebilo
trebaneenkrattedenskoukvarjat,ampakfulukvarjat.

Govorijotudiopotrebipoboljpoglobljenemodnosusključnimi
delavci,kinajbipovečalobčutekzaupnosti.

Pazdelavcitko,dasenekakpovežestemi,skaterimdela,
dajeenotako,nesamoposlovno,daješemalbltkoosebno,
prijateljsko,dasimislšnekaknangaselahkzanesem,aveš,
vednotko…

Predlagajotudivključitevvečobveznostizastanovalce,denimo
športnih aktivnosti ali obveznih korakov na področju zaposlitve,
saj naj bi ta (po mnenju enega od stanovalcev) posameznikom
zapolnila, strukturirala inmorda tudi osmislila vsakdan ter s tem
omogočilapotekspremembnabolje.
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Nekatere stanovalce je motila nedoslednost pri držanju pravil,
karjerazumljivo,sajsejevpilotnifaziprojektdejanskoustvarjal
insobilivsisogovornikinjegovisoustvarjalci,ponjihovihbesedah
pa poskusni zajčki. Svoje udeleženosti pri snovanju, načrtovanju,
planiranju projekta sogovorniki v evalvacijskih pogovorih niso
posebej izpostavljali z izjemo dveh sogovornikov, ki sta se
predstavilakotsoustvarjalca,kottista,kistapomagalaustvariti in
domisliticelotenprogram.Drugisoprejizražalipasivnostališčedo
projekta,karsejedalorazbratiizbesednihzvez,kisojihuporabljali,
»jebilorečeno«ipd.Iztegabilahkosklepali,dajenamenprojekta,
aktivna vključitev uporabnikov v vse faze projekta od snovanja
dalje,ledelnouspel.

Na osnovi opravljenih pogovorov je mogoče dodatno potrditi
alipodpretinekateraodrazmišljanj,navedenanakoncuprejšnjega
poglavja(zoštevilčenjemod1do6),nekaterimodtehugotovitev
paugotovitveizpogovorovzuporabnikinasprotujejo.

Predvsem razmišljanja, opisana pod točkama 5 in 6, potrjuje
tudi evalvacija, ki temelji na pogovoru z uporabniki. Pri naših
sogovornikih se namreč ne kažejo jasne možnosti oz. vizije za
njihovo namestitev po letu in pol. Večinoma so te vizije tako
negotovekottudioddaljene,sajsenavezujejonaponudbe,kiimajo
čakalno dobo več let (nujna bivalna enota, socialno stanovanje),
karpasprogramom,kotjezastavljenzdaj(zapremostitvenodobo
leta in pol), ni združljivo.V nasprotju z evalvacijo, ki temelji na
opažanjih ključnih delavk in delavcev, evalvacija, temelječa na
pogovorihzuporabniki,nivtolikšnimeripotrdilatočke4,namreč
uspehaenetretjineuporabnikov,kisoprogrampredčasnokončali.
Posebej s strani uporabnikov, ki so še vključeni, je bila pogosto
izraženaskepsa,alisouporabniki(njihovinekdanjisostanovalci),ki
soprogrampredčasnokončali,resdoseglidovoljzadanihciljevter
alijenjihovabivalnaosamosvojitevdovoljgotovaintrajna.Kerse
tiposamezniki(zgorajv4.točkiomenjenatretjina)pravilomaniso
oprli na kakšne sistemske odgovore glede njihove bivalne stiske
(socialna stanovanja, bivalne enote, subvencionirana najemnina
ipd.),sajjimtinisobilidostopni,ampaksosealivrnilikdružiniali
papoiskalinamestitevskupajsprijatelji(obojesejeprinjihžekdaj
prejizkazalozanegotovo),lahkorečemo,dajenjihovanamestitevše
naprejnegotovaindaselahkozgodi,dakdajvprihodnostiostanejo
brezbivališča,kobododružinskevezi,v tejpopulacijipraviloma
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zelonegotove,šibkeinpodvrženespremembam,ponovnopopustile.
Idealnobibilo,dabiobstajalanaslednjastopnja,kibipoprogramu
posameznikomnudila samostojno namestitev, neodvisno od (prav
takonestabilnih)družinskihčlanov,ampaksistemskoutemeljenoin
strokovnopodprto.Potrebapoutemeljitvinovihprogramov trajne
bivalne namestitve za različne podskupine socialno izključenih je
tudiedenodpoglavitnihsklepovteevalvacije.

Zadelpogovorovzuporabnikibilahkorekli,dapotrjujemiseliz
6.točkeopotrebipo»razmeromatrajniinvarninamestitvi,vendar
v drugačni vrsti programa, namreč v programu, ki bi bil načelno
neprehoden oz. ki bi bil bolj nizkopražen«. Takega programa v
Slovenijišeniinnujnobibilo,dabigazačelirazvijati.Znjimbi
poskušali odgovoriti tudi na dileme stanovalcev o tem, ali so vsi
stanovalci,ki sovključenivprogram, tudiprimerni zanj alipa je
programzanekatereprezahteven,sajsenemorejodržatiosnovnega
reda,kigapoobičajnihstandardihnarekujeinzahtevaživljenjevtej
družbi.Vevalvacijijebilogovoravsajodvehtakihuporabnikih,ki
stapomnenjustanovalcevneprimernazatakooblikobivanjainbi
potrebovalaintenzivnejšo.Ledasostanovalcigojilipričakovanje,
daznjimi‘nekajnaredijo’(jihdisciplinirajo…)izvajalciprograma,
medtemkosedelavke/delavciboljnagibajok temu,dabibiloza
te uporabnike treba razviti drugačen program (z intenzivnejšim
spremljanjem, drugačno strukturo ipd). Težko vprašanje, ali naj
bi bile take oblike bivanja tudi dislocirane, nekoliko umaknjene
izobičajnihbivalnihsosesk,ostajaodprto invstroki se (na ravni
Evrope)gledenjegamnenjadokajostrodelijo.VSlovenijibibilo
treba šele najti odgovor in sicer v dialogu z vsemi vpletenimi,
potencialnimistanovalci,izvajalci,financerjiterširšojavnostjo.

Projekt jesicerzastanovalcepomenilvarnoinrelativnomirno
obdobje.Pomerilih,kijihpostavljajosorodniprojektivtujini,jepri
nastanitvenipodporizabrezdomnenajvečjiuspehto,dastanovalci
ostanejovključeniterdasejimvtemobdobjunedogajajorizične
epizode na področju socialne, zdravstvene in duševne stabilnosti.
Vključitev v program je za naše stanovalce po njihovih besedah
pomenilaobdobjerelativnevarnosti,miruindobregapočutja.

Ja, če bi zmeraj bilo tako, bi bilo super.Da bi bilo celo
življenjetako,dabibilolahkotakoceloživljenje.

Nekateri sogovorniki so poudarili priložnost za spremembo, ki
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jimjojeponujalavključitevvprogram.Nudilajimjemožnostvsaj
delnezamenjavesocialnegaokolja,mrežinstemživljenjskihvizij.
Spodnjiodlomekpoudarja tudizelopomembenvidikpostopnosti,
malihkorakov,dovoljčasa.

Tojeubistvubilotako,takratsejesamoprodajaladroga
pasejeuživaladroga.Žetakratsemhoteliztegavenit,pa
nisemnekakmogel,nisemimelplaca.Tomijebilofuluredu,
da sem imel svojo sobo,da semse lahkonekamzatekel,da
sem imel svojmir inda sem lahko razmislil stvari. /…/Res
sempočasinaredil, tonisemoddanesna jutri,ampakse je
počasitozgodilo,nisemvečtolikozahajalvStigmo,vKralje
ulice,inpolkonekoganevidišdostičasa,jepolčistodrugače,
kogasrečaš,pačsepozdraviš,nimašvečkaj,kertetudine
zanimajoistestvari,recimodabisecelednevedrogiral.Inje
polbilotako,dasemsepoltudizačelvečstemidružit,recimo
zV. [ime ključne delavke] sva več časa posvetila temu, sva
reševalateprobleme,finančne.

Mnogojihjegovorilotudiopreskokihnapodročjudostojanstva
in samozavesti, ki jih pomeni in omogoča bivanje v dostojnem
stanovanju.

Ogromno se je spremenilo, tuš imaš, doma si. Čisto
drugačečlovekdoživlja.Veškako,dobilsemobčutek,dasem
človeknazaj,dasemvseenonekajvreden.

Nekateristanovalcisodosegosvojihciljevocenilikotnezadostno,
kar je verjetno posledica ambiciozno zastavljenih individualnih
načrtov (ki zbudijo visoka pričakovanja in zahteve) ter relativno
kratkegaobdobja,vkateremnajbibiliživljenjskicilji (ki soprej
letaalidesetletjamirovali,stagnirali)naenkraturesničeni.

Primenivem,dasejepremaloodvilo,kakorbiselahko,
česemčistoodkrit.

Zanimivo je tudi bilo, kar je še posebej ubesedil eden od
stanovalcev,kakobivanjavstanovanjunirazumelkotzagotovljenega
injenekajkratvmesšeprespalzunaj,dabipreveril,alitošezmore.
Stemjelepoilustriralprepletdvehrealnosti,brezdomskeinte,ki
jossebojprinašastanovanjeterznjimurejanjerazličnihpodročij
življenja,kjerprocesilahkopotekajoboljalimanjuspešno.
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Eneparkratsemreszunajprespal.Nebomgovoril,kjesem
prespal, ampak sem pa zunaj prespal, ja. Pa ubistvu ni nič
posebnega,vem,dasemšezmerajsposobenit,lahkomizdaj
ključvzameš,pavem,daminebonobenproblem.Podrugi
stranipavem,dačastečeindamoramčimprejkejnaredit,
ne,daminebotačaspobegnilinpolbojotistroškivelkiin
polbomspettko,ne…

Sklep

V program nastanitvene podpore društva Kralji ulice so bili
vključeniposamezniki inposameznice,ki sobilipredvselitvijo
vstanovanjevečletbrezdomni.Vključitevvtaprogramjezanje
pomenila prvo relativno varno in relativno trajno nastanitev po
daljšemobdobjuinuspehje,daso(vvečiniprimerov)tonastanitev
glede na pretekle negotove in stresne izkušnje uspeli uspešno
zadržati ter v njej vztrajati. Za zelo ustrezen pristop se je tako
pomnenju uporabnikov (pa tudi delavcev) izkazal individualni
pristop, torej pristop, ki izhaja iz vsakega uporabnika, njegove
specifične življenjske situacije, njegovih potreb. Individualni
pristop omogoča individualni načrt in pa individualiziran način
dela,utemeljenvdelovnemodnosumeduporabnikomindelavko/
delavcem, ki se redno sestajata in glede na nastale spremembe
sproti prilagajata začrtano pot napredovanja. Tako uporabniki
kot tudi delavci so poudarili pomen delovnega odnosa, pri
obojihpajebilotudizaznati,dapovezujejouspešnostdelovnega
odnosa tudi z bolj osebnim odnosom, ki mu pripisujejo precej
velik pomen. Osebni odnos pa delavke in delavci v določenih
primerih zaznavajo tudi kot oviro, saj bi zaradi zavezanosti,
ki jo osebni odnos prinaša s seboj, v določenih primerih težje
izpolnjevalinekaterezahtevedelovnegaodnosa,kipridejoskupaj
zvključenostjovprojekt.Zanimivojetudi,dadelavkeindelavci
v evalvacijah izražajo, da jim je bolj všeč odkrit odnos s strani
uporabnikov in pripravljenost na dialog, medtem ko je zanje
največja ovira pri delu nepripravljenost uporabnikov na odprt
odnos.Kerpripravljenostnazaupenodnosinzmožnostodkritega
pogovoraeksplicitnonajnebibila(nujni)pogojzasodelovanjev
projektu,jetoenaodtočk,kibijobilovstrokovnemtimutreba
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reflektiratiinugotoviti,alijedoberdelovniodnosmogočtudibrez
zaupnega siceršnjega odnosa. S strani uporabnikov poudarjena
prezaposlenostdelavcevjeposvojeodrazobjektivneokoliščine,
ki je zaradi kadrovskih omejitev v društvu razumljiva. Kako
občuteknezadostnerazpoložljivostidelavcevvplivanauspešnost
programa,ostajaodprtovprašanje,okaterembibilopomembno
tako v krogu strokovnega tima kot tudi skupaj z uporabniki še
diskutiratiiniskatimožnerešitve.

Na podlagi opravljenih evalvacij lahko sklenemo, da je po
prvemletuinpol(torejpopilotnifazi)projektamogočereči,daje
projektdozdajpotekalzelouspešno,dasejeuspeldodobršnemere
prilagajatisprotnimpotrebam(uporabnikov)inspremembam,daje
bilkakovostnoizvajanterspremljan,dapasevobdobjunjegovega
izvajanja potrebe na nastanitvenem področju niso zaprle, ampak
soseodprlenove, insicerpredvsemteponadaljevalnihstopnjah,
ki bi omogočile stanovanjsko najbolj izključenim posameznikom
postopenprehodktrajninastanitvi.

Rezultatiteevalvacijesovplivalinato,dasovdruštvuKralji
ulicekonceptnastanitvenepodporepoobdobjupilotskegaizvajanja
programa dopolnili tako, da so uvedli drugo, nadaljevalno fazo
programa,kivključenimuporabnikomomogoča,dazadoločeno
krajšeobdobješeostanejovpodprtemstanovanju.Tamožnostnaj
bi bila dostopna tistim, ki so v programu naredili korake naprej
na bistvenih področjih, povezanih z njihovimi individualnimi
načrti terzakatereobstajadovolj realnopričakovanje,dase jim
bo v kratkem odprla druga možnost razmeroma trajne in varne
namestitve.

Razvoj programa in njegova evalvacija pa sta vse vpletene
bolečeopomnilana to,koliko jevSloveniji šebrezdomcev,kibi
potrebovali insiželijo takovrstopodpore,predvsempapripeljala
dospoznanja,dapotrebujemoševečrazličnihobliknastanitvenih
možnosti za brezdomce, posebej take, ki bi bile namenjene
specifičnim skupinam te populacije (npr. osebam z dvojnimi
diagnozami, starejšim samskim ljudem,mlajšim, družinam…) in
kibibilešeboljnizkopražne,kotjebilatuevalvirana,obenempa
varneoz.trajne.
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