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OB KONFERENCI
Brezdomstvo je ekstremna oblika revščine in socialne izključenosti in je najpogosteje 
posledica kopičenja socialne izključenosti na mnogoterih področjih posameznikovega 
življenja. Ker je pojav brezdomstva večrazsežnosten, zahteva tudi celostno, kompleksno 
in poglobljeno razpravo in obravnavo. Namen naše konference je celostno in poglobljeno 
odpreti temo revščine ter socialne izključenosti v povezavi z brezdomstvom. 

Slovenija je ena tistih držav znotraj Evropske skupnosti, ki še nima izoblikovane nacionalne 
strategije na področju brezdomstva. To dejstvo je deloma mogoče razložiti tudi s tem, da 
je problematika brezdomstva v našem okolju relativno nova, povzročena je s prehodom v 
tržni kapitalizem in z njim povezanim popuščanjem varovalnih mrež in s povečevanjem 
negotovosti za člane družbe na najrazličnejših področjih, od stanovanjskega naprej. 
Čas, v katerem živimo, s svojo usmerjenostjo v tekmovalnost in povečevanje dobičkov 
peščice izvrže vse več ljudi, ki iz tega ali onega razloga bitki niso kos. Žal se izvrženost 
ljudi iz integrativnih sistemov, revščina in socialna izključenost vse pogosteje končajo v 
brezdomstvu. Razvoj strategije preprečevanja brezdomstva bo v prihodnosti nujna naloga, 
če želimo premišljeno in celovito pristopati k tej problematiki in jo strokovno učinkovito 
reševati. 

Evropski parlament se je v letu 2008 zavezal za končanje (vsaj) cestnega (torej vidnega, 
najbolj alarmantnega) brezdomstva do leta 2015. K temu je seveda zavezana tudi Slovenija. 
Doseči ali vsaj slediti temu cilju pa je seveda spet nemogoče brez nacionalne strategije 
za to področje, ki bi narekovala usklajeno in odgovorno angažiranje čim širšega nabora 
različnih akterjev. Evropsko leto 2010 se nam zdi zaradi simbolnega pomena, ki ga nosi, 
pa tudi zaradi realnih izzivov danega trenutka idealna priložnost za našo državo, da na tem 
področju naredi korak naprej.

Pomembna namera konference je spodbuditi dialog med raznolikimi akterji: 

- stroko s področja socialne izključenosti, vključevanja in brezdomstva (pa tudi širše: 
zdravstva, zaposlovanja, izobraževanja …), delujočo tako v vladnih kot nevladnih 
organizacijah,

- uporabniki organizacij, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in socialno izključenostjo, 

- političnimi akterji (lokalne in državne oblasti),

- predstavniki najbolj pristojnih ministrstev (ki pokrivajo npr. področja socialnega 
varstva, stanovanjske politike, zdravstva, uprave …),

- predstavniki Evropske zveze organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva 
(FEANTSA),

- predstavniki nekaterih drugih evropskih držav, tako ali drugače primerljivih s Slovenijo, 
ki bodo predstavljali svoje strategije, politike in dobre prakse in sodelovali v razpravi,

- predstavniki širše javnosti. 
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Namen širokega izbora akterjev je problematiko zajeti celostno in obenem priti do čim 
bolj konkretnih in ambicioznih poti za njeno reševanje. Delovati na področju brezdomstva 
zahteva visoko usposobljene strokovnjake in organizacije, ki sledijo strokovnim 
standardom na področju dela z ljudmi. Pri nas strokovnjaki/-nje poročajo o pomanjkanju 
mreže, strokovne podpore, krovne organizacije, možnosti za dodatno izobraževanje ali vsaj 
izmenjavo izkušenj s tega področja. Kar je razumljivo, saj gre za področje, ki se je pri nas 
šele razvilo in je tudi trenutno v stalnem razvoju in se poskuša odzivati na vse večji obseg 
brezdomstva in njegove vse bolj raznolike pojavne oblike. Namen konference je v tem duhu 
tudi omogočanje tega prostora in odprtje prostora, kjer bodo lahko družno spregovorili 
predstavniki stoke s tega področja. 

Eno od pomembnih vodil konference je tudi omogočiti polno vključitev socialno izključenim, 
revnim oz. brezdomnim v reševanje problematike in jih tako postaviti v celotno sliko ne kot 
problem, pač pa kot del rešitve problema. Predpostavka, iz katere pri tem izhajamo, je, da 
so ali smo ljudje, ki izkušajo ali izkušamo socialno izključenost, eksperti svojih življenj, 
katerih izkušnje gre jemati še kako resno. 
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PROGRAM KONFERENCE O SOCIALNI IZKLJUČENOSTI, REVŠČINI IN BREZDOMSTVU 
(RAZVOJ PREDLOGA SLOVENSKE NACIONALNE STRATEGIJE NA PODROČJU BREZDOMSTVA)

16. junij: Mednarodni dan 
(sejna dvorana Inštituta RS za rehabilitacijo v Ljubljani, IV. nadstropje)
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17. junij: Nacionalni dan 
(sejna dvorana Inštituta RS za rehabilitacijo v Ljubljani, IV. nadstropje)
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18. junij: Delavnice
(Center Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana)
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Lars Benjaminsen, SFI – Th e Danish National Centre for Social Research; Peter Juul, 

Ministry of Social Aff airs, Kopenhagen:

NACIONALNA STRATEGIJA IN SPREMLJANJE BREZDOMSTVA NA DANSKEM 

1 Spremljanje brezdomstva na Danskem 

Brezdomstvo na Danskem spremljamo od leta 2007 prek nacionalnega štetja 

brezdomstva in od leta 1999 s pomočjo nacionalnega sistema registracije uporabnikov 

hostlov za brezdomce, ki jih vodijo lokalne oblasti po 110. členu Zakona o socialnem 

varstvu. Štetje nacionalnega brezdomstva je bilo izvedeno v letih 2007 in 2009, 

naslednje pa je načrtovano za leto 2011 kot del spremljanja nacionalne strategije o 

brezdomcih. Štetje daje konkretno oceno brezdomstva v tednu štetja, medtem ko 

sistem registracije uporabnikov hostlov za brezdomce daje tako. Štetje brezdomcev 

zajema kategorije, kot so: tisti, ki spijo na prostem, uporabniki nočnih zasilnih 

zavetišč, uporabniki hostlov in tisti, ki začasno prebivajo pri družini in prijateljih. 

Sistem registracije uporabnikov pa zajema le uporabnike hostlov.

1.1 Opredelitev ETHOS-a in danska opredelitev brezdomstva

Dansko štetje brezdomstva temelji na defi niciji brezdomstva, ki je oblikovano po 

vzoru tipologije ETHOS, s tem, da smo defi nicije prilagodili danskemu nacionalnemu 

kontekstu. Opredelitev ETHOS je bila izbrana kot izhodišče za dansko defi nicijo, saj ta 

opredelitev zagotavlja jasno defi nicijo brezdomstva, ki temelji na nastanitvi in hkrati 

zagotavlja jasen okvir za operacionalizacijo brezdomstva v vrsto podkategorij. 

Operativne kategorije, uporabljene v danski opredelitvi, so: 

• ljudje, ki spijo na prostem, 

• uporabniki zasilnih nočnih zavetišč,

• uporabniki hostlov,

• spanje v hotelih zaradi brezdomstva, 

• začasno bivanje pri družini in prijateljih,

• prehodne nastanitve,

• institucionalni izpusti iz zapora, 

• institucionalni odpusti iz bolnišnice/centrov za zdravljenje. 

1.2 Organizacija in metodologija nacionalnega štetja

Štetje brezdomstva je izvedel danski Nacionalni center za družbene raziskave po 

naročilu tamkajšnjega ministrstva za socialne zadeve (Benjaminsen & Christensen 

2007, Benjaminsen 2009). Štetje temelji na raziskavi socialnih storitev in lokalnih 

KRATKI POVZETKI PREDAVANJ IN DELAVNIC
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oblasti, ki so najverjetneje v stiku z brezdomstvom oziroma imajo informacije o 

ljudeh, ki se srečujejo s tem. Od lokalnih akterjev se zahteva, da izpolnijo vprašalnik 

na dveh straneh za vsako brezdomno osebo, s katero so v stiku oziroma o kateri vedo, 

da je brezdomna v tednu, ko se štetje izvaja. Teden, v katerem se je štetje izvajalo, je bil 

6. teden v letu (v februarju). Z dovoljenjem organov, odgovornih za varstvo osebnih 

podatkov, je uporabljena osebna matična številka, kjer je to mogoče, hkrati pa se izvaja 

tudi nadzor nad podvajanjem štetja.

Ključni izziv pri izvajanju štetja je zagotoviti, da pri tem sodelujejo lokalni akterji, zato 

da bi dosegli visoko stopnjo odziva in s tem podatke in veljavne ocene. 

Na splošno skoraj vsi veliki akterji, kot so občinski uradi in hostli za brezdomce, 

sodelujejo v štetju. Vendar pa obstajajo nekatere socialne storitve na lokalni ravni, kot 

na primer dnevne kavarne itd., ki v štetju niso sodelovale bodisi zaradi pomanjkanja 

dodatnih sredstev, saj štetje zahteva čas za izpolnjevanje vprašalnikov, bodisi zaradi 

razlogov zagotavljanja anonimnosti uporabnikov. 

1.3 Uporaba štetja kot prispevek k oblikovanju strategije in spremljanje rezultatov 

na celotni ravni 

Ugotovitve prvega državnega štetja so bile uporabljene v oblikovanju in izvajanju 

prve nacionalne strategije v obdobju 2008–2011. Štetje je na primer omogočilo ocene 

o številu tistih, ki spijo na prostem, o številu mladih brezdomcev ter o tistih, ki so 

odpuščeni iz institucionalne obravnave, pa nimajo urejenih nastanitvenih možnosti. 

Vse to so nekatera glavna področja ukrepanja v okviru nacionalne strategije. Štetje 

med drugim posreduje tudi podatke za vsako občino in še bolj podrobno za sodelujoče 

občine v nacionalni strategiji. Ostalim občinam so ti podatki dosegljivi, če to želijo. 

V vprašalnikih so zajete – poleg značilnosti situacije brezdomstva – tudi ključne 

osebne spremenljivke (starost, spol, etnična pripadnost itd. in značilnosti, kot so 

duševne bolezni, uživanje različnih substanc itd.). Tako so dali občinam, ki sodelujejo 

v nacionalni strategiji, na voljo podrobnejše profi le brezdomne populacije. Nacionalno 

štetje uporabljajo kot del spremljanja nacionalne strategije, ponovljeno je bilo v 

letu 2009 in je postavilo osnovo za celovito merjenje učinkov nacionalne strategije. 

Načrtovano je, da se štetje ponovi v letu 2011 za merjenje učinka strategije na 

nacionalni in občinski ravni. 

2 Nacionalna strategija, načrtovanje in vrednotenje 

Prva nacionalna strategija na področju brezdomstva je bila sprejeta v letu 2008 do 

leta 2011. Temu je sledil daljši trend pobud za razvoj bolj usmerjenih intervencij za 

marginalizirane skupine predvsem z uporabo centralnih vladnih programov, ki se 

izvajajo na občinski ravni. Intervencije za socialno ranljive skupine so na splošno 

utemeljene v Zakonu o socialnem varstvu, ki določa natančne vrste intervencij, kot 
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so hostli za brezdomce, podpora za prenočišča, socialne kontaktne osebe, podpora za 

nastanitev, socialni dnevni bari itd. 

2.1 Danska nacionalna strategija 

Danska nacionalna strategija za zmanjševanje števila brezdomcev je opredelila štiri cilje: 

• Zmanjšati je treba število ljudi, ki spijo na ulici.

• Za mlade brezdomce (pod 24 let) je treba zagotoviti boljše možnosti, kot je namestitev 

v hostlu za brezdomce. 

• Povprečni čas, preživet v hostlu za brezdomce, je treba zmanjšati na 3–4 mesece za 

ljudi, ki so pripravljeni na selitev v stanovanje s potrebno podporo. 

• Rešitve za stanovanjske težave je treba poiskati pred izpustom iz zapora in centrov 

za zdravljenje. 

Danska vlada je zagotovila sredstva (500 milijonov DKK za obdobje 2008–2011) za 

izvajanje strategije. Na podlagi pogajanj med centralno vlado in občinami je glavni del 

sredstev razdeljen po izbranih občinah, ki imajo največji delež brezdomcev. Drugi del 

sredstev je namenjen pobudam v drugih občinah. 

Vsak občinski svet v izbranih občinah prilagaja občinski akcijski načrt, vključno 

z določenimi cilji za zmanjšanje brezdomstva, znotraj enega ali več ciljev od štirih. 

Intervencije so namenjene uresničevanju štirih ciljev. Intervencije na splošno razširjajo 

obstoječe storitve občine in doprinašajo znanje iz mednarodnih raziskav itd. o tem, 

kdaj in kje intervencije najbolje delujejo. 

Danska nacionalna strategija bo ovrednotena leta 2012. Vlada si bo prizadevala za 

izvajanje razvitih metod za zmanjšanje brezdomstva na ulici v vseh občinah, tako da bo 

mogoče izpolniti cilj iz deklaracije EU. Čeprav bo popolno izkoreninjenje brezdomstva 

težko doseči, naj bi jim vendarle uspelo, da bi na ulici spalo le malo ljudi. Terensko delo 

naj bi zmanjšalo čas, ko ljudje spijo na prostem. Prizadevanja vlade na tem področju 

se bodo, med drugim, zgledovala po primerih najboljših praks v EU, kot so opisani v 

gradivih Peer review. 

   

2.2 Spremljanje strategije na celostni ravni 

Strategija vključuje tako spremljanje razvoja brezdomstva na državni in občinski ravni 

kot tudi spremljanje na individualni ravni s pomočjo dokumentacije o učinkovitosti 

razvitih metod. Nacionalno štetje brezdomstva določa osnovo za nacionalno strategijo 

in bo ponovljeno v letu 2011. Tudi podatki iz nacionalnega sistema za registracijo 

uporabnikov se uporabljajo za spremljanje dolžine bivanja v zavetiščih in spremljanje 

števila mladih, ki tam bivajo. Pregled spremljanja je v tabeli na naslednji strani.
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Nameni/cilji strategije: Indikatorji:

– Na splošno znižati raven brezdomstva – Nacionalno štetje v letih 2009 in 

2011. 

Specifi čni cilji: 

 – Število brezdomcev, ki spijo na 

prostem, se mora zmanjšati.

– Število ljudi, ki spijo na prostem 

(nacionalno štetje).

 – Za mlade brezdomce (mlajše od 24 

let) morajo biti na razpolago boljše 

možnosti, kot je namestitev v hostlu 

za brezdomce.

– Število mladih ljudi, ki bivajo v hostlih 

za brezdomce.

 – Povprečni čas, preživet v hostlu za 

brezdomce, je treba zmanjšati na 3–4 

mesece za ljudi, ki so pripravljeni 

na selitev v stanovanje s potrebno 

podporo.

 – Dolžina preživetega časa v hostlih za 

brezdomce. 

 – Rešitve za stanovanjske težave je 

treba poiskati pred izpustom iz zapora 

in centrov za zdravljenje.

– Brezdomstvo zaradi zapustitve 

institucije.

2.3 Učinkovitosti intervencij 

Pomemben del strategije je, da se morajo razviti nove metode, ki jih morajo javni 

organi in ponudniki storitev preverjati. Uporabo metod in njihove učinke je treba 

tudi dokumentirati. Pobude naj bi izhajale iz obstoječega znanja o intervencijah na 

področju brezdomstva.

 

Načelo »Najprej stanovanje!« je bilo določeno kot vodilno načelo intervencij, ki bi si 

morale prizadevati za nastanitvene rešitve in za potrebno socialno podporo. V okviru 

programa je mogoče ustanavljati tako projekte podpore pri nastanitvi kot tudi projekte 

specializirane podprte nastanitve. Izkušnje iz že izvedenega projekta, imenovanega 

»Dober odpust« (Th e good release), ki se je osredotočal na izpust iz zapora, so vključili 

v program, od občin pa zahtevali, da uporabijo ta projekt, ko razvijajo intervencije 

za zmanjšanje brezdomstva po izpustitvi iz zapora. Prav tako so bile kot prednostne 

intervencije v okviru programa vključene izkušnje iz projekta o izboljšanju postopkov 

socialnih in psihiatričnih diagnostičnih ocen za brezdomne stranke.

Cilj programa je tudi pridobiti podatke o učinkovitosti specifi čnih ukrepov in pristopov, 

kot so  krizne intervencije, delo s primeri, asertivno skupnostno zdravljenje in druge 

intervencije, katerih učinkovitost je že dokazana v mednarodnih raziskavah (glej npr. 

Nelson & Aubry 2007; Coldwell & Bendner, 2007). V ta namen se izvaja spremljanje 

na ravni individualnih primerov (oseb).
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Jens Aage Bjørkøe, Kofoed’s School, Kopenhagen: 

PEDAGOGIKA KOFOED ŠOLE: »VSAKDO IMA VIRE, V OSPREDJU POMOČ ZA 
SAMOPOMOČ« (delavnica)

Človeški faktor

Obstaja veliko mnenj o tem, kaj je bistvo in skrivnost dobrega socialnega dela. Sam 

sem na področju socialnega dela delal 40 let in ni dvoma: gre za človeški faktor. Vsakdo 

ima vire, in to je stvar srca. Ne moreš pomagati ljudem v stiski na enak način, kot 

popraviš star avto. Nismo stroji ali instrumenti, katerih dele bi strokovnjak zgolj 

zamenjal. Smo celostna bitja in drug drugega moramo videti kot celostna človeška 

bitja, ki ne morejo biti obravnavana mehansko. Če ljudi vidimo na ta način – ali jih 

včasih sploh ne »vidimo« – potem se skrha nekaj temeljnega.  

Upanje in moč za novo življenje sta vezana na življenjski plamen, ki predstavlja 

življenjsko energijo, ki oživi našo najbolj plemenito nalogo. Ravno zato je življenjski 

plamen v središču koncepta Kofoed šole. Je osrednja energija in brez njega je vse ostalo 

zaman. 

Dobro socialno delo v svojem bistvu ni niti socialna tehnologija niti znanstveno 

utemeljene metode. Socialno delo je nekaj več in nekaj drugega: umetnost – kot 

skupno igranje glasbe. 

Vsakdo ima vire. To je optimistična izjava, ki temelji na konkretnih izkušnjah. 

Ampak kako lahko rešimo probleme tistih, ki so izgubili srce, identiteto in prostor v 

družbi? Metoda Kofoed šole je znana kot »Pomoč za samopomoč« in temelji predvsem 

na veri in spoznanju, da imamo vsi ljudje vire; da je pri posameznikih, ki so zašli v 

težave, vedno moč najti močna področja/področja rasti – dokler se namesto na njihove 

napake in šibkosti raje osredotočamo na njihove sanje in aspiracije. Potem tudi sami 

pridobijo moč, samospoštovanje in vero v življenje. 

Popolna rehabilitacija in alternativna rehabilitacija

Tekom let se je šola razvila v neke vrste socialni multicenter – odprt sistem pomoči, 

ki pokriva področja od popolnoma praktične oskrbe in pomoči do intenzivnih 

usposabljanj, izobraževanj in zdravljenj. Z namenom preprečevanja stigmatizacije 

študentov sta terminologija in jezik v šoli vzeta iz vsakdanjega življenja in ne iz 

različnih strokovnih disciplin obravnavanja ljudi. Iz tega razloga so posamezniki, ki 

obiskujejo Kofoed šolo, imenovani študentje. Aktivnosti šole se ne osredotočajo na 

diagnosticirane defi cite študentov, temveč, nasprotno, na njihove interese in želje po 

preseganju deprivilegirane situacije. 
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Šola temelji na ideji, da je poleg socialne pomoči potrebna tudi pomoč na področju 

izobraževanja. Priložnost za izboljšanje situacije pogosto temelji na izobraževanju in 

usposabljanju. 

Šola deluje na področju treh vrst kompetenc (osebnih, socialnih in poklicnih).

Rehabilitacija je lahko popolna, lahko pa prevzame tudi obliko delne ali alternativne 

rehabilitacije, pri čemer lahko za študente še naprej skrbi država, vendar dosežejo 

avtonomno in samoorganizirano življenje v okviru danih pogojev – neodvisno od 

institucionalne pomoči in ne da bi jih ponovno obravnavali kot kliente. 

Tako so cilji šole:

1. Omogočiti – izpolniti – pogoje za vrnitev na trg dela. 

2. Prav tako pomembno: okrepiti življenjsko moč, samospoštovanje in samozavest 

študentov – kvaliteto njihovega življenja, tako da so sposobni živeti avtonomno in 

povezano z družbo, ki jih obdaja. 

Dve glavni poti

Naše delo ima dve glavni poti, dva »stebra«. Na eni strani so aktivnosti organizirane 

tako, da dajejo posebno pozornost najbolj šibkim študentom. V teh primerih je 

poudarek na odprtosti in trenutnih problemih. To velja za program »terensko delo« pa 

tudi za večino našega dela z Grenlandci ter številne druge ponudbe, kot so produkcijske 

delavnice in »odprte delavnice« (Th e open Workshops). Primarni namen ni ponovna 

vključitev v družbo in na trg dela, temveč obnoviti življenjsko moč, kvaliteto in veščine 

za življenje. Na drugi strani spektra pa imamo ambiciozne in visoko izobražene 

načrtovalce zaposlitev, ki so dosegli precej presenetljive rezultate na področju vračanja 

študentov k zaposlitvi ali formalnemu izobraževanju. 

Ta dvojnost delovanja šole nedvomno predstavlja izziv pri našem vsakdanjem delu 

– ter tudi z vidika zunanjega razumevanja naše vloge. Prednost takšnega obsega in 

širine našega dela pa ni samo dejstvo, da delujemo kot dinamo za najšibkejše, da 

niso prepuščeni vakuumu neprizadevnosti in obupa. Tudi oni potrebujejo izzive in 

možnosti za boljše življenje. »Kofoed šola se z ljudmi sooča s predpostavko, da so tako 

pripravljeni kot tudi sposobni. To omogoča, da se stvari zgodijo.« To je moto naše 

šole. 

Zdi se, da sedimo »na dveh stolih«, kot je bil naslov konference, ki je leta 2006 potekala 

na šoli. Ampak skrivnost je preprosto v tem, da smo zgradili most. 
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Marianne Reinhold Bjørkøe, Kofoed’s School, Kopenhagen:

DODAJANJE MOČI V SOCIALNOPEDAGOŠKEM DELU (delavnica)

Kadar pomagamo ljudem, ki gredo skozi socialne težave, še posebej kadar so te težave 

bolj zapletene in globoke narave, moramo to situacijo obvezno razumeti kot srečanje 

med enakovrednimi.

Na srečanju sta prisotna dva eksperta. Eden je socialni delavec, ki je ekspert za metode 

in pristope nudenja pomoči. Je v položaju tistega, ki ima razmeroma več moči, saj ima 

pregled in kontrolira različne izvore in sredstva, ki jih lahko preskrbi in ponudi. 

Če hočemo razumeti dogajanje in doseči dober rezultat, pa je še bolj pomembno 

prepoznati in sprejeti drugega eksperta: to je oseba, ki išče pomoč. Ta je ekspert za 

najpomembnejše področje: svoje življenje. In za to predvsem gre: za to življenje, in z 

njim povezane potrebe, pričakovanja in možnosti v bodočnosti. 

Za mene je pravi način dela v socialnem delu – dodajanje moči. Tako delajo socialni 

delavci, ki želijo pomagati ljudem z empatijo. Lahko so v različnih vlogah, a imajo 

globok interes, reševati probleme po pogojih tistega, ki mu/ji pomagajo.  Poudarek je 

na krepitvi moči uporabnika – v Kofoed šoli jih imenujemo študentje – in na njihovih 

izvorih. Zato mora socialni delavec biti pozoren na  izvor in možnosti študenta, ne pa 

na njegove probleme in ovire. Gledati mora skupaj s študentom, naprej, ne pa nazaj.  

Vprašati mora »Kaj so tvoji izvori, želje in sanje?«, ne pa »Kaj je tvoj problem?«.

Uporabnikove moči predstavljajo izvor reševanja problemov. Ključno je, da človek 

postane akter svoje spremembe ali za spremembo svojega življenja. 

Spoštovanje človeka

Iz tega razloga mora biti pomoč usmerjena celovito, da lahko v procesu pomoči 

angažira človeka, ki išče pomoč, v celoti, vse njegove/njene izvore. To je ključno za cilje 

in metode dobrega socialnega dela.

Omenila bom samo en osrednji element: osebo, ki išče pomoč, je treba sprejeti 

s spoštovanjem in  človeško toploto. To pomeni, da jo jemlješ resno kot sočloveka, 

kot neodvisnega in enako vrednega partnerja v procesu, s svojo lastno identiteto in 

življenjem, ne pa kot objekt, na katerega lahko strokovnjak direktno instrumentalno 

učinkuje in ima do nje paternalistični odnos. 

Primer slednjega pristopa je napačno in z nerazumevanjem uporabljena usmiljena skrb, 

ki v resnici ne spoštuje drugega, ampak vključuje komaj prikrit prezir in poniževanje 

uporabnika.  
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Obvladovati življenje skozi dodajanje moči

Cilj je dodajanje moči in emancipacija študenta glede na njegove sanje, cilje in 

priložnosti.  V modernem diskurzu temu rečemo razvoj kompetenc, dodajanje moči in 

socialno vključevanje. Lahko bi tudi rekli obvladovanje življenja. Študent dobi občutek, 

da je heroj svojega življenja.

Biti viden

Vsak si želi biti viden. To je ključen koncept v starševski interakciji s svojimi otroci in 

ja ključna kakovost v medosebnih odnosih. Če te ne vidijo ali če te vidijo narobe, se 

nekaj bistvenega podre.

Iz tega razloga je osrednji vidik srečevanj študentov s Šolo, da jih vidimo kot enakovredne 

ljudi, s katerimi  se srečujemo brez predsodkov ali odklanjanja. Kot polnovredni ljudje, 

ki so več kot samo številke ali primeri, ki jih mi, »strokovnjaki« obravnavamo ali smo 

zanje odgovorni. Niti jih ne smemo videti kot »ubogih revežev«, ki naj bi jih obravnavali 

enostavno toplo in nežno. Oba pristopa sta temeljno podcenjevalna in paternalistična 

ter delata drugega manjšega in manj vrednega. Uničujeta samospoštovanje. 

Tretja pot 

Pristop šole bi lahko imenoval »Tretja pot«, alternativo tako klasičnim diagnostičnim 

metodam in terapiji kot tudi dobrodelnim pristopom. Oba ta pristopa vključujeta 

predpostavko odnosov med objektom in subjektom. Pedagoški pristop pa vključuje 

bolj izrazit element vzajemnosti odnosov med dvema subjektoma. 

Milena Mileva Blažić, Pedagoška fakulteta, Ljubljana:

IDENTITETNE ZGODBE V POSTMODERNIZMU
Zanimanje za identitetne zgodbe se je povečalo v času postmodernizma v Evropi in 

svetu po letu 1970/80. To pomeni ne le sposobnost ubesediti lastno zgodbo, ampak 

tudi svojo življenjsko zgodbo vedno znova in znova oblikovati in ubesedovati v 

skladu z novimi dogodki, pogledi na njih, čustvi, izkušnjami ipd. Identiteta osebe 

ni v njegovem obnašanju, ampak v njegovi sposobnosti ubesedovanja – ustnega in/

ali pisnega. A. Giddens meni, da je identiteta posameznika nezaključen proces. 

Individualna biografi ja ni nikoli v celoti fi ktivna, vsak individuum nenehno vključuje 

nove dogodke iz zunanjega sveta v zgodbo o samem sebi. Giddens tudi meni, da si v 

posttradicionalni družbi vsak posameznih izbere ali se odloči za svoj življenjski slog. 

V osemdesetih in devetdesetih letih se začnejo t. i. kreativne delavnice, spodbujene 

ne le z vplivom ameriških šol, ampak tudi z razvojem šolstva, didaktike materinega 
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jezika in književnosti, večje demokratizacije pouka in novega pojmovanja otroka. To 

je privedlo do delitve na pisateljske in pesniške delavnice na eni in šolsko ustvarjalno 

pisanje na drugi strani. Ob koncu dvajsetega stoletja se začnejo uveljavljati sodobne 

teorije pisanja.

Delavnice kreativnega pisanja in socialno izključeni 

Na enem izmed strokovnih izpopolnjevanj v tujini – Oxfordova konferenca o 

poučevanju književnosti – smo se večkrat srečali s tako imenovanimi »writers in 

residence« oz. anglo-ameriškimi pisatelji, ki so bili sponzorirani s strani Britanskega 

sveta in/ali druge organizacije ter so imeli delavnice kreativnega pisanja za socialno 

izključenje osebe v smislu kreativne terapije, npr. v zaporih, bolnišnicah, dnevnih 

centrih za brezdomce, v sirotišnicah ipd. Tovrstne delavnice so bile izjemno uspešne, 

in sicer v nematerialnem smislu, saj so se udeleženci izkazali za izjemno motivirane, 

imeli so vedno določen cilj pred seboj, npr. predstavitev javnosti, in so bili izjemno 

dobro sprejeti v širši in ožji družbi. Marsikateri udeleženec je pozneje objavil svojo 

identitetno zgodbo, zbirko pesmi, grafi tov ipd. Nekatere izmed njih so bile tudi 

podlage za fi lmske scenarije. Ta dejstva govorijo ne le o socialni promociji socialno 

izključenih, ampak tudi o senzibilizaciji družbe in vključevanju različnih struktur ljudi 

v različne delavnice.

Na osnovi trimesečnega dela z udeleženci delavnice Kreativno pisanje, kronologije 

dogodkov, metod dela, opazovanja, dosežkov smo prišli do spoznanja, da bi bilo 

smiselno ustanoviti t. i. Univerzo pod zvezdami, ki bi bila ne/formalna inštitucija 

in ki bi na osnovi socialne kohezivnosti združevala socialno izključene v proces 

vseživljenjskega in neformalnega učenja pod pokroviteljstvom omenjene univerze 

v ustanavljanju. Študenti, socialno izključeni in/ali drugačni bi se vključevali v 

izobraževalne seminarje kot udeleženci in morebitni nosilci t. i. izbirnih predmetov, 

ki bi jih sami poučevali z ozirom na njihovo specifi ko. Nekaj idej je bilo že podanih, 

npr. izbirni predmet o dnevnem centru za brezdomce, izbirni predmet o tem, kako se 

socializirati po izkušnjah v brezdomstvu. Delavnice bi bilo treba smiselno nadaljevati, 

ponuditi socialno izključenim možnosti vključevanja in samouresničevanja na različnih 

ustvarjalnih področjih. Širša družbena javnost je bila seznanjenja s prizadevanji 

udeležencev in njihovo javno promocijo. Kratkoročni in srednjeročni cilji so bili 

uresničeni, ostanejo le dolgoročni, ki pa bodo potrebovali kakovostno socialno mrežo 

vseh sodelujočih. Projekt – kreativno pisanje za brezdomce – je spodbujal notranjo 

motivacijo za pisanje in pozitivne možnosti za ubesedovanje in javno predstavitev 

njihovih besedil/identitetnih besedil. Obenem je bilo v projektu omogočeno pedagoško 

vključevanje rednih študentov in diplomantov v delavnicah Kreativnega pisanja, kar 

je kakovostna podlaga za prijavo izvirnega slovenskega projekta z delovnim naslovom 

Socialno vključevanje socialno izključenih preko kulturne animacije. 
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Primož Časl, Marta Štajduhar, Dominik Nemec: 

IDEJE IN POBUDE UPORABNIKOV: PRISPEVEK K OBLIKOVANJU 
NACIONALNE STRATEGIJE NA PODROČJU BREZDOMSTVA V SLOVENIJI
V sklopu priprav na Konferenco o socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu – razvoj 

predloga nacionalne strategije na področju brezdomstva smo v Ljubljani v aprilu in maju 

organizirali dva posveta uporabnikov storitev na področju brezdomstva. Naš namen 

je bil, izhajajoč iz izkušenj uporabnikov, prispevati k oblikovanju nacionalne strategije 

reševanja problematike brezdomstva v Sloveniji. 

Na prvem posvetu smo se dotaknili naslednjih tem: organizacije, ki delujejo na 

področju brezdomstva; problema nastanitve; težav z zaposlitvijo; zdravstvene oskrbe 

in odnosa širše javnosti do brezdomnih. Skozi konkretne pripovedi posameznikov smo 

se nenehno srečevali s težavami, ki jih imajo brezdomne osebe v vsakdanjem življenju. 

Izstopala je tema povezovanja delujočih na področju brezdomstva. 

Na drugem posvetu pa smo obravnavali: 

• kritiko dela obstoječih vladnih organizacij, kot so centri za socialno delo, zavodi za 

zaposlovanje in zdravstvene ustanove; 

• pomen obveščanja in informiranosti o obstoječih možnostih na področju socialnih 

ustanov, nevladnih organizacij in pravnega sistema; 

•  potreba po ustanovitvi službe, ki bi skrbela za informiranost; 

• pomen mreženja in medsebojne informiranosti že delujočih društev; 

• informiranje širše javnosti; 

• potreba po varuhu pravic socialno izključenih;

• potreba po pravni službi; 

• pobuda za ustanovitev zveze društev nevladnih organizacij, ki delujejo na področju 

brezdomstva in socialne izključenosti;

• pobuda za ustanovitev sindikata socialno izključenih.

Obeh posvetov so se udeležili brezdomni uporabniki iz Celja, Kopra, Ljubljane, Murske 

Sobote, Nove Gorice, Portoroža in Zagorja, razpravo pa smo vodili člani Društva Kralji ulice.

Skušali smo slediti zavezi Evropskega parlamenta in načelom Evropske zveze 

organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva (FEANTSA). 

Na prvem posvetu so nas sogovorniki seznanili s specifi čno situacijo v 

njihovih okoljih: 

Katastrofa na Obali
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Koprski župan pravi: »V Kopru ni brezdomcev.« Takšna miselnost vlada od Ankarana 

do Sečovelj. V resnici pa je situacija tako slaba, da se je v Kopru število brezdomnih 

zmanjšalo s 40 na 5 ali 6 zaradi smrti v slabih življenjskih razmerah. Ko je skupnost pod 

mostom razpadla, sta se naša sogovornika iz Kopra zatekla v začasno barako. Policija 

ve zanju, a ju ne preganja, v nasprotju z vodjo okoliša, ki to poskuša, pa mu ne uspeva. 

Spita »kot zajca« ter živita v nenehni negotovosti, da jima bodo vse pokradli medtem 

ko sta zdoma in iščeta delo. Delo se na Obali dobi (npr. v vinogradih – »Poznajo nas 

od Škofi j do Lucije«), vendar je vedno na črno, kar pomeni negotovost pri izplačilu in 

rednosti dela. »Odvisen si od samega sebe.« Sogovornik iz Lucije spi v avtomobilu in 

pravi, da je v piranski občini – tako kot vsepovsod – problem dobiti delo. »Redno delo 

dobiti je pravljica.« 

Pravljica na vzhodu 

Celje in Murska Sobota sta svetel primer urejenosti zavetišč. V Celju v več sobah živi 26 

oseb, moški in ženski oddelek sta ločena. Do desete ure zvečer morajo biti notri, razen 

če se dogovorijo, da pridejo kasneje. Poskrbljeno imajo za zajtrk, kosilo in večerjo. 

Vsaka dva meseca imajo skupni sestanek, na katerem razrešujejo tekoče zadeve. 

Do kršitev pravil tako rekoč ne prihaja. Posebno pozornost namenjajo invalidom, 

razdeljujejo zdravila in organizirajo raznolike dejavnosti oz. delavnice. Kdor sam 

pokaže zanimanje, je deležen pomoči pri pisanju prošenj in urejanju statusa. Za dva 

invalida skrbi prostovoljka, ki ob nedeljah in praznikih tudi kuha.

Edina slaba stran je neposredna bližina logističnega centra (hrup zaradi transporta 

s tovornjaki) in smrčanje sostanovalca. Moteč je tudi sostanovalec, ki se prenajeda. 

Mesečno za bivanje v zavetišču plačajo 95 evrov.

V zavetišču v Murski Soboti, ki deluje v okviru organizacije Mozaik, biva 14 oseb. V eni 

sobi jih je šest, v eni so štirje, eno si delita mož in žena, v vsaki od dveh sob pa je po ena 

ženska. Enkrat tedensko imajo skupni sestanek. Zdaj se dobro razumejo tudi z Romi. 

Naš sogovornik je zadovoljen s hrano, ki jim jo pripeljejo od zunaj, imajo pa tudi kuhinjo. 

Perejo si sami. Čiščenje je urejeno. »Imamo pralni stroj. Imamo vse kot doma.« Mozaik 

vključuje tudi biološko kmetijo, na kateri je naš sogovornik trenutno zaposlen preko 

javnih del za pol leta. Vendar si želi ustvariti razmere, da bi lahko zapustil zavetišče. 

Motijo ga sostanovalci, ki pridejo le prespat, čez dan pa se potikajo naokoli. »Enkrat 

toliko ljudi pa čaka na namestitev.« 

Entuziasti v Zasavju

Sogovornik poroča, da je na njihovem koncu sicer neko društvo, ki pa nič ne ukrene. 

Pravi, da konfl ikte in težave v bivalni enoti namesto njih rešuje policija. Od Litije do 

Radeč ni nobene ustrezne organizacije. So pa ljudje z izkušnjo brezdomstva in socialne 

izključenosti ustanovili Društvo Anima, katerega namen je pomoč znotraj konkretnih 



020

situacij. Sogovornik si želi povezovanja vseh organizacij, ki delujejo na področju 

brezdomstva. Predlaga krovno organizacijo, kot je na primer Društvo Kralji ulice. 

Posebnosti Nove Gorice

V Novi Gorici v okviru Šenta deluje dnevni center, kjer ponujajo kosila (pripeljejo jih 

iz dijaškega doma), številne delavnice (likovna, delavnica ročnih izdelkov, ki jih potem 

tudi prodajajo na tržnici), možna je uporaba interneta, sušilnega stroja …

Želijo si, da bi bil dnevni center odprt tudi v popoldanskem času. Nujno pa bi 

potrebovali tudi nočni center, saj je posameznik sicer še vedno prepuščen cesti. Naš 

sogovornik pravi: »S čimer koli si zasvojen več kot eno leto, se moraš celo življenje 

borit s tem. Na ulici se imaš težje pod kontrolo.«

Raznolikost v Ljubljani

Iz Ljubljane smo bili prisotni sogovornik iz Savskega naselja, stanovalec zavetišča na 

Poljanski in predstavniki Društva Kralji ulice. 

Sogovornik iz Savskega naselja biva v sobi skupaj s štirimi sostanovalci, od katerih 

»eden smrči, drugi smrdi …«. Za hrano je že nekako poskrbljeno, pravi, za plačilo 

najemnine pa porabi celo socialno pomoč.

V zavetišču na Poljanski v Ljubljani ima posameznik možnost prespati v kontejnerju, 

za plačilo 150 evrov pa lahko biva v hiši. Sogovornik pravi, da je deset stanovalcev 

povezanih v nekakšno skupnost. »V dveh letih se nismo niti enkrat skregali.« 

Sogovornik je izstopal po svojem širokem pogledu na problematiko brezdomstva. 

Odpiral je bistvene teme in podajal ideje za možne rešitve. 

Društvo Kralji ulice deluje na področju nastanitve s projektom Celovita nastanitvena 

podpora brezdomnim, na področju socialnega podjetništva s projektom Posredovalnica 

rabljenih predmetov Stara roba – nova raba. Pomemben »steber« društva je tudi 

Univerza pod zvezdami, ki omogoča neformalne izobraževalne vsebine in možnost 

ustvarjalnega izražanja socialno izključenim. Temelj društva pa je ustvarjanje, izdajanje 

in prodajanje cestnega časopisa Kralji ulice, ki poteka v dnevnem centru. 

Po predstavitvi situacije po posameznih krajih smo obdelali najbolj občutljive teme, s 

katerimi se soočajo brezdomni uporabniki pri reševanju njihovih problemov: 

Problem nastanitve

Vsi sogovorniki se strinjajo, da je izredno težko priti do svoje sobe, kaj šele stanovanja. 

Sogovornik iz Nove Gorice: »Se dobi, če plačaš«. Najemnine so visoke, ljudje ki oddajajo 
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stanovanja so nezaupljivi in nerazumevajoči. Po mestih je dosti praznih hiš zaradi 

problema lastništva. Sogovorniki iz obale poročajo, da so jim vhod v takšen zaseden 

objekt kar naenkrat zazidali. »Iz štale sem si uredil bivališče«. Kmet me je vrgel ven. 

Socialna me je našla in me napotila v zavetišče«, pravi sogovornik iz Murske Sobote. 

Težave z zaposlitvijo

Stanovanje je vezano na zaposlitev. »Ko imaš delo, četudi na črno, si lahko privoščiš 

sobo, ko pa dela ni, si spet na cesti. Začaran krog.« Sogovornik iz zavetišča na 

Poljanski pravi, da je populacija brezdomnih stara. Bil je na 300 razgovorih, vendar 

povsod iščejo mlade. »Brezdomstva se najlažje rešiš, če dobiš zaposlitev. Ogromno 

brezdomcev je delovnih invalidov. Mnogi tudi dobivajo socialno podporo, namesto 

da bi jim uredili psihiatrično, zdravstveno in zaposlitveno podporo.« Sogovornik tudi 

predlaga povezavo socialne službe z zavodom za zaposlovanje v smislu prednostne 

liste za zaposlitev brezdomnih. Edina možna rešitev se mu zdijo javna dela. 

Zdravstvena oskrba

Vsi sogovorniki imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje, večina je tudi 

seznanjena z možnostmi dodatnega zavarovanja. Sogovorniki imajo slabe izkušnje z 

urgenco. Sogovornik iz Nove Gorice: »Nisem smel priti na nujno pomoč, ko pa sem 

bil enkrat v bolnici, je bilo okej. Po odhodu iz bolnice sem moral nekaj časa živeti pri 

noni, da me je patronažna sestra imela kje previjati.« Sogovornik poroča tudi o želji 

po pogovoru s psihologom v času dolgotrajnega bivanja v bolnišnici. »Skoraj se mi je 

zmešalo.« 

Odnos širše javnosti do brezdomnih

Sogovornik iz Portoroža: »Zadnjič sem šel v trgovino. Hotel sem šefi co. Trgovka se je 

čez celo trgovino zadrla: ‘Imamo en socialni problem!’ Ni občutka. Za pol problemov 

smo vse krivi sami. Ko si v problemu, ne rabiš še dodatnega tlačenja.« Izgubil je delo, 

ker ni imel urejenih dokumentov, pa čeprav ima 30 let delovne dobe. Sogovornik iz 

Nove Gorice: »Do dokumentov ne moreš, če nimaš naslova.« V Jani so nedavno objavili 

intervju s sogovornikom iz Portoroža. Zanimala jih je njegova življenjska zgodba. 

Intervju je dal z namenom pritiska na župana. 

»V časopisih že samo, če rečeš klošar, izpade negativno.« Vsi si želijo več pozitivnih 

vsebin in obveščanja, saj obstajajo ljudje, ki hočejo pomagati.

Na drugem posvetu smo pri oblikovanju ključnih idej izpostavili:

Nezadovoljstvo z delom obstoječih služb
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Večina udeležencev je izrazila nezaupanje in nezadovoljstvo z delom centrov za socialno 

delo. »Ne zavedajo se, da so tam za ljudi. Center uspešno dela, ko so ljudje zadovoljni.« 

Ključna naloga zaposlenih na centrih bi moralo biti seznanjanje z vsemi možnostmi, 

vendar »te na hitro odslovijo; oni vedo vse, ti pa nič; pošiljajo te od vrat do vrat«. 

Udeleženka je povedala: »Nobeni vladni organizaciji ne zaupam, 70 odstotkov sredstev 

gre za vzdrževanje sistema. V vsaki instituciji so le trije marljivi delavci.« 

Kritika je bila usmerjena tudi v slabo medsebojno sodelovanje vladnih organizacij 

(npr. zavodi za zaposlovanje s centri za socialno delo). 

Dostopnost zdravstvenih storitev se od kraja do kraja razlikuje, medtem ko je odnos 

zdravstvenega osebja do brezdomnih povsod (z redkimi izjemami) neprimeren. 

Pohvaljena je bila Ambulanta Pro Bono za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 

v Ljubljani, vendar je to osamljen primer (tovrstna ambulanta je le še v Mariboru). 

Izražena je bila potreba, da se podobne ambulante organizira tudi drugod. 

Razdrobljenost in neinformiranost

Skozi razpravo se je pokazala potreba po informiranosti samih uporabnikov o 

možnostih, ki jih imajo v že obstoječem sistemu: »Na centrih za socialno delo bi si želel 

knjižice in ostalo pisno gradivo, kot je na primer na razpolago v bolnicah.« 

Izpostavljena je bila tudi potreba po bazi podatkov, kjer bi bile zbrane vse informacije 

o obstoječih možnostih ter linki do konkretnih ponudb. Ureditev vseslovenske baze 

podatkov bi zahtevala celega človeka oz. sredstva za novo delovno mesto. 

Ugotovili smo, da posamezne organizacije ne vedo, kaj delajo druge organizacije. Ne 

ve se niti, koliko jih je, kje se nahajajo, katera področja pokrivajo … Tudi medsebojno 

sodelovanje je šibko. Izražena je bila potreba po medsebojni informiranosti 

organizacij. 

Informiranost širše javnosti pa je sploh katastrofalna. Pomembno je, da omenjene 

informacije pridejo v zavest širše javnosti, prav tako razumevanje problematike 

brezdomstva. To je v prvi vrsti stanovanjski problem, iz katerega potem izhaja vedno 

več socialnih. Ali kot je opisala ena od udeleženk: »Ni preventivnih ukrepov, da ne 

pristaneš na ulici. Čakajo, da padem pod institucijo. Brezdomni smo izključeni iz 

socialnega dialoga.«

Izražena je bila potreba po varuhu pravic socialno izključenih. »Vsako področje ima 

že svojega varuha (varuh potrošnikov, informacijska pooblaščenka, varuh gledalčevih 

pravic …), le mi ga nimamo.« 

Udeleženci čutijo potrebo po pravnem strokovnjaku, bodisi znotraj obstoječih 
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nevladnih organizacij ali izven njih. »Država zagotavlja brezplačno pravno pomoč 

šele na sodišču – prepozno, saj se uporabniki s pravnimi zadevami srečujemo že prej, 

predvsem na upravnem področju – deložacije, izguba službe, odvzem otroka …« 

Pri vseh osebah, ki delujejo na področju brezdomstva, je pomembno, da so dostopne, 

motivirane, komunikativne, odprte, »gre za tiste, ki imajo življenjske izkušnje, ni 

nujna izobrazba«. 

»Če bi bili združeni, bi šlo. Če ropotaš sam, izgubiš še to, kar imaš.« 

Na podlagi vseh izraženih potreb smo prišli do pobude za ustanovitev krovne 

organizacije na področju brezdomstva in socialne izključenosti v smislu zveze društev 

oz. že delujočih nevladnih organizacij, ki bi organizirala medsebojno sodelovanje, 

kadre in sredstva. 

Druga pobuda pa je ustanovitev sindikata socialno izključenih in ogroženih, ki bi 

deloval tudi zunaj društev. 

Ključno je, da se zadeva organizira strokovno, po »menedžerskih« načelih delovanja. 

Pomemben pomislek je bila nevarnost, da pride do birokratizacije. 

Sklepna misel

Skozi oba posveta se je jasno izpostavila potreba po povezovanju že delujočih organizacij 

na področju brezdomstva, širjenju javnega diskurza in potreba po tem, da prestavimo 

problematiko brezdomnih iz obrobja na glavni oder družbenega trilerja. 

Bojan Dekleva, Pedagoška fakulteta, Ljubljana: 

RAZISKOVANJE BREZDOMSTVA V SLOVENIJI
V Sloveniji je bilo doslej raziskovanja brezdomstva le malo. Na tem področju smo začeli 

objavljati strokovne in znanstvene članke šele pred nekaj leti, pred tem pa so se na to 

temo pojavile kvečjemu posamezne diplomske naloge ali kratki strokovni prispevki. 

Seveda pa je bilo izdelanih nekaj raziskovalnih nalog in objavljenih publikacij iz 

področij, ki se brezdomstva dotikajo ali so za to področje zelo relevantne, kot so npr. 

področja dušenega zdravja, stanovanjske problematike ali uporabe drog. 

Zdi se, da so bili doslej na področju brezdomstva v Sloveniji izdelani le trije večji in 

bolj profesionalno zastavljeni projekti. Prva je bila raziskovalna naloga Problematika 

brezdomstva v Ljubljani, ki jo je v letih 2004-2005 fi nanciral MOL. Druga je bila 

raziskava Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev, ki jo je leta 2008 



024

fi nanciralo Ministrstvo za zdravje, tretji pa projekt Razvijanje praktičnega modela in 

politike nastanitvene podpore (resettlement) brezdomnim ljudem v Sloveniji, ki je bil v 

letih 2008-2009 fi nanciran s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko 

Finančnega mehanizma EGP in Norveškega fi nančnega mehanizma. Ta projekt je bil 

bolj razvojne kot raziskovalne narave, vendar je vseboval tudi pomembno evalvacijsko-

raziskovalno komponento. Vsi trije projekti so bili povezani z Društvom Kralji ulice; 

skozi dejavnosti prvega projekta je to društvo nastalo, nato pa bilo izvajalec drugih 

dveh projektov.

 

Za razvijanje nacionalne strategije ali politike je raziskovanje neizbežno potrebno. 

Potrebno je temeljno raziskovanje za razvoj konceptov, terminologije in miselnih shem; 

potrebno je razvojno raziskovanje za razvoj novih modelov, projektov in pristopov; 

potrebno je raziskovanje, ki naj razvije načine evidentiranja in merjenja pojava, kar 

je nujno potrebno, če želimo meriti učinke strategije (oz. še pred tem, sploh vedeti, 

kakšen je obseg pojava); in potrebno je evalvacijsko raziskovanje za vrednotenje 

razvitih in izvajanih pristopov. 

Sue Irving, Scottish Council for Single Homeless, Glasgow: 

BREZDOMSTVO: ŠKOTSKI PRISTOP 
Prispevek bo predstavil zgodovino in razvoj sedanjega pristopa, ki ga izvajajo na 

Škotskem za preprečevanje in zmanjševanje brezdomstva.

Orisala bom osnovne demografske značilnosti Škotske in posebej populacijo 

brezdomcev, znotraj katere mladi zasedajo neproporcionalno velik delež. Razpravljali 

bomo o tem, kako brezdomstvo defi nira škotska vlada, s statistiko o brezdomstvu pa 

bom prikazala vzroke za ta pojav.

Zgodovina

Sprožilni moment za spremembo v pristopu obravnavanja brezdomstva je bila 

ustanovitev škotskega parlamenta leta 1999. Kot posledico so škotski ministri v 

avgustu 1999 osnovali delovno skupino za vprašanja brezdomstva z nalogo, da 

»pregleda vzroke in naravo brezdomstva na Škotskem; da preuči trenutne prakse pri 

obravnavi primerov brezdomstva, da poda priporočila za to, kako bi brezdomstvo 

na Škotskem najbolje preprečili in se proti temu, kjer koli že se pojavi, učinkovito 

borili.« To skupino so sestavljali izbrani člani, predstavniki vseh sektorjev, vključenih 

v obravnavanje brezdomstva. Skupina je naročila širok spekter raziskav o tem, kateri 

pristopi so najbolj učinkoviti in katere so pomanjkljivosti v obstoječih podatkih.

Skupina se je osredotočila na tri glavna področja, in sicer na prevencijo, krizno 
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intervencijo in trajno rešitev. Prvo poročilo skupine je vodilo do spremembe škotske 

stanovanjske zakonodaje leta 2001, drugo poročilo pa je tvorilo osnovo za zakon o 

brezdomstvu v letu 2003. Vendar pa je bilo v zakone škotskega parlamenta sprejetih 

le 5 priporočil od 59, ki so jih podale skupine za vprašanje brezdomstva. Ostalih 54 

priporočil je zajemalo področja politike, kot so stanovanjska problematika (sredstva, 

pohištvo, ponudbe stanovanj), socialne ugodnosti, prevencija, trajnostne rešitve, 

zdravstvo, zaposlovanje, odvisnosti in socialne mreže. Ta priporočila je skupina dala z 

namenom, da bi dosegli spremembo v kulturi odpravljanja brezdomstva, ki bi naredila 

premik v vprašanju lokalnih oblasti iz »Ali ustrezate kriterijem?« v »Kako vam lahko 

pomagamo?« Skupina za vprašanje brezdomstva si je prav tako zadala cilj, da bodo do 

leta 2012 vsi tisti, ki potrebujejo stalno namestitev, do nje tudi upravičeni.

Zakonodaja in politika 

Predstavitev bo v glavnem predstavila škotsko zakonodajo in opredelila njene glavne 

spremembe. Opisala bom štiri glavne kategorije, ki jim mora nekdo ustrezati, da ga 

štejemo za brezdomca ,in v skladu s tem tudi, kako se te kategorije spreminjajo, zato 

da bi bili nastanitev in pomoč na voljo vsem, ki ju potrebujejo. 

Predstavitev bo pokazala, da ima Škotska zaradi teh sprememb novo politiko ter 

zakonodajni okvir, da ima večjo ponudbo nastanitev (čeprav še vedno ne dovolj), 

več podpore za tiste, ki to potrebujejo, in preko njihove strategije za brezdomce nov 

strateški pristop za lokalne oblasti. Pokazala bo, da morajo biti takšne strategije skupne 

in medsektorske – z drugimi besedami, brezdomstvo je odgovornost celotne lokalne 

oblasti, ne samo oddelka za stanovanjska vprašanja. Lokalne oblasti morajo celostno 

gledati na vse potrebe brezdomcev in morajo vključiti strategije za preprečevanje 

brezdomstva, ki bodo ustvarile trajne rešitve. Strategije odražajo spremembe, ki jih 

je uvedla skupina za vprašanje brezdomstva, in pomembnost partnerskega pristopa 

z ostalimi relevantnimi organizacijami. Prav tako bo poudarjena povezava z drugimi 

primernimi strategijami.

Primeri pobud in dobre prakse

Predstavitev se bo nadaljevala z opisi nekaterih pobud, ki so se razvile na Škotskem v 

zadnjih nekaj letih. To bo vključevalo ponudbo svetovanja in informacij, izobraževanje 

o zapuščanju doma, protokol o odpustitvi iz ustanove, izmenjavo informacij, delovanje 

čeztradicionalne sektorske meje, zgodnjo intervencijo in nasvete ter podporo za 

ogrožene skupine.

Preprečevanje brezdomstva je na Škotskem zelo prepoznavno; skupaj z razvitimi 

primeri dobre prakse bomo razpravljali o Smernicah za preprečevanje brezdomstva, ki 

jih je škotska vlada izdala leta 2009. Primeri dobre prakse bodo vključevali mediacijske 

storitve za mlade, ki so v nevarnosti, da bodo morali zapustiti svoje družine zaradi 
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problemov v medsebojnih odnosih, prav tako bo vključen primer, kako je lahko 

sodelovanje več organizacij uspešno v preprečevanju brezdomstva.

Pomembna pobuda je bila delo z namenom izboljšanja zdravja ljudi, prizadetih zaradi 

brezdomstva, zato se bomo temu bolj podrobno posvetili in pogledali razvoj Akcijskih 

načrtov za zdravje in brezdomstvo in Standarde zdravja in brezdomstva. Ti standardi, 

ki so bili objavljeni leta 2005, zadevajo škotski zdravstveni sistem in pokrivajo 

področja upravljanja, partnerskega sodelovanja, razumevanja značilnosti ter potreb 

brezdomnih oseb, zagotavljanja pravičnega dostopa do zdravstvenih storitev, 

zagotavljanja učinkovitih storitvenih odzivov in izvajanja akcijskega načrta za zdravje 

in brezdomstvo.

Mnoge zdravstvene pobude so se razvile kot rezultat tega posebnega poudarka na 

zdravju brezdomcev. Predstavila bom primere dobre prakse, ki učinkujejo tako v 

podeželskih kot tudi mestnih območjih. To bo vključevalo izobraževanje zdravstvenih 

delavcev, svetovanje uporabnikom storitev in zagotavljanje storitve »vse na enem 

mestu« (one-stop shops), ki omogoča zdravstvene storitve, nastanitev in socialno 

podporo.

Zaključek

V zaključku bom poudarila, kaj je na Škotskem delovalo in kaj ne, in sicer z namenom, 

da bi z vami delila, kar sem se naučila iz razvoja zadnjih 10 let. 

Marjeta Ferlan Istinič, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana:

POMOČ BREZDOMCEM V REPUBLIKI SLOVENIJI V OKVIRU SOCIALNEGA 
VARSTVA
Tako kot drugje po svetu so tudi pri nas brezdomci ena najbolj marginalnih družbenih 

skupin, ki jim je potrebno pomagati. Na MDDSZ se zavedamo pomena programov, 

ki so namenjeni osebam, ki so zaradi različnih razlogov socialno izključeni. V ta 

namen si prizadevamo, da v okviru potreb in možnosti zagotavljamo pogoje, podporo 

ter primerne spodbude za nadaljnji razvoj in izvajanje različnih programov, ki so 

namenjeni brezdomcem. Prav tako naša prizadevanja usmerjamo v širitev mreže 

na tistih področjih, kjer tovrstnih programi še ne delujejo, so pa nujno potrebni in 

jih uporabniki potrebujejo. Trenutno MDDSZ sofi nancira 17 različnih programov 

socialnega varstva po vsej Sloveniji namenjenih brezdomcem, v skupni višini približno 

640.000,00 EUR. Programi vključujejo sprejemališča, zavetišča, dnevne centre in 

informativne pisarne. 
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Boris Kosec, Zavetišče za brezdomce, Center za socialno delo Ljubljana-Center, Ljubljana:

ZAVETIŠČE NA ROBU
Naslov odraža trenutno stanje ljubljanskega Zavetišča za brezdomce. V obdobju, 

ko bi morali delovanje posodobiti, ga prilagoditi novi slovenski realnosti in dvigniti 

nivo storitev, smo prisiljeni vztrajati v statusu quo in čakati, kaj se bo zgodilo, ko bo 

zavetišče podrto in se bo dejavnost preselila neznano kam. Čutimo grenak okus po 

tem, da o tako ekstremni socialni dejavnosti odločajo pravniki, ekonomisti, piarovci 

in podobni politični googelni, ki o socialnem delu pač ne vedo nič. Namesto razvoja 

stagnacija, namesto napredka prosti tek in čakanje, na katero nimamo nobenega 

vpliva. Strokovni razvoj in vizija zavetišča 21. stoletja na žalost ni zgodovina, temveč 

krvava realnost in vedno večja potreba. Odrinjenih, prezrtih in pozabljenih je vedno 

več, demokracija, s katero se tako radi hvalimo, pa je dolžna omogočiti vsem ljudem 

človeka vredno preživetje. Zavetišče je le minimum od minimuma. Omogoča preživetje 

in ustvarja pogoje za vrnitev v »aktivno« življenje. 

Zavetišče za brezdomce v Ljubljani je najstarejše tovrstno zavetišče v Sloveniji. Pred 

tem se nihče nikjer ni sistematično ukvarjal s tovrstno populacijo. Teorije in prakse 

na tem področju pri nas ni bilo. Vse je bilo treba postaviti in razviti praktično iz nič. 

Zavetišče se je 1988. leta razvilo iz razdelilnice hrane, ki je bila organizirana istega leta. 

Streho je lahko ponudilo dvajsetim osebam. Vse, kar je od takrat oblikovalo ponudbo 

in storitve, ki so na voljo uporabnikom, se je oblikovalo iz njihove potrebe in prakse 

dvajsetih let. Trenutno so uporabnikom na voljo trije osnovni programi:

1. Zavetišče – bivalni del je 24-urni program, ki omogoča celodnevno bivanje 28 

uporabnikom, ki tako dobijo socialno pomoč v funkcionalni obliki.

2. Razdelilnica hrane, ki nudi uporabnikom enkrat dnevno med 11:00 in 13:00 topel obrok, med 

obiskom pa se lahko tudi umijejo in preoblečejo. Trenutno vsak dan pride okoli 110 ljudi.

3. Prenočišče je najmlajši del programa, ki deluje od leta 2005. Odprto je od 20:00 

zvečer do 08:00 zjutraj, vsako noč lahko sprejme 18 ljudi.

Poleg teh osnovnih dejavnosti se ukvarjamo tudi z zbiranjem in razdeljevanje obleke 

in obutve, skrbjo za zdravstveno varstvo in higieno, različnimi oblikami strokovnega 

socialnega dela, promocijskim delom in zagovorništvom, sodelujemo z izobraževalnimi 

ustanovami in vsemi projekti, ki se ukvarjajo s to populacijo.

Zavetišče je izrazito nizkopražni program, ki sprejme vse in jih ustrezno usmerja 

naprej. Poleg brezdomcev spadajo med uporabnike naših storitev vsi, ki so se znašli v 

skrajno težkih življenjskih razmerah, od mladih brez zaposlitve do upokojencev s (pre)

nizkimi pokojninami. Delovanje je že davno preseglo zgolj potrebe brezdomcev. Odprti 

smo tako rekoč 24 ur, vsak dan v letu. Novi in novi obrazi nam vsak dan dokazujejo, da 

se potrebe po tem ne zmanjšujejo. V dveh desetletjih smo presegli vse razumne okvire 

normalnega delovanja. Zavetišče v sedanji obliki delovanja je na robu. 

Kaj je za robom?
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Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana:

OCENA VLADE NA PODROČJU BREZDOMSTVA
Slovenska vlada je leta 2009 odgovarjala na vprašalnik Evropske komisije o brezdomstvu 

in izključenosti iz dostopa do bivališča. Odgovori so zanimivi, saj odražajo odnos 

vlade do pojava brezdomstva in brezdomcev kot oseb. Čeprav so odgovori kratki in 

pomanjkljivi, lahko vendarle nanizamo nekaj ugotovitev.

1. Slovenska vlada ne defi nira brezdomnosti kot pomanjkanje dostojnega, varnega in 

stalnega bivališča, temveč bolj kot oseben problem brezdomcev, kar je pomemben 

razlog za to, da nimamo celostne in konsistentne politike na tem področju. 

2. Na ravni države nimamo ne kratkoročnih ne dolgoročnih ciljev in ne ukrepov na 

področju brezdomstva.

3. Ni medsektorskega povezovanja in naporov za poenoteno razumevanje problema 

brezdomstva. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že vrsto let podpira 

različne projekte in programe za blažitev učinkov brezdomnosti, za zagotavljanje 

osnovnih bivalnih enot in za aktivistično delo na tem področju (sofi nanciranih je 16 

programov), a nima zadostnega, če ne nikakršnega vpliva na stanovanjsko politiko 

in brezdomcem ne more zagotavljati stanovanjskih pravic. 

4. Brezdomci so torej prej obravnavani kot socialni problem, ki ga rešujejo s parcialnimi 

rešitvami, sami pa niso upravičeni do samostojnega in neodvisnega bivališča.

5. Slovenija ni prevzela tipologije za merjenje brezdomstva in izključenosti iz dostopa 

do bivališča, ki jo je razvila FEANTSA, da bi pospešila enotno evropsko razumevanje 

pojava. 

6. Slovenija je opustila koncept socialnih stanovanj, čeprav te odločitve ni nikoli 

pojasnila, pri poročanju pa uporablja ta termin, kar je zavajajoče za vse, ki ne 

poznajo slovenske situacije. Ko država uporablja ta termin, prav tako ne pojasni, na 

kaj se nanaša, kakšna bivališča so to in kako je organiziran dostop do njih. Ne vemo, 

koliko teh enot je bilo dodeljenih brezdomcem.

7. Socialna stanovanja, ki so zagotavljala dostojna bivališča veliko ljudem, je zamenjal 

koncept začasnih kriznih prostorov, kjer gre pogosto za prostore na robu higienskih 

in gradbenih minimumov. Sistem ne deluje, ker iz teh začasnih enot ni sistemskih 

izhodov.

8. Za neprofi tna stanovanja obstajajo 4 prioritetne skupine: mlade družine, ljudje 

s hendikepom, družine z več otroki in dolgotrajno zaposleni. Brezdomci niso 

omenjeni ne v zakonodaji in ne v nacionalnih programih. 

9. Na področju brezdomstva ni nacionalnega programa, ki bi bil jasno usmerjen v 

odpravo te težave. 
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Ole Meldgaard, Kofoed’s School, Kopenhagen:

KOFOED ŠOLA KOT MODEL SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA (delavnica)

Socialna izključenost ostaja eden od največjih evropskih izzivov. V primerjavi z 

večinsko populacijo se z večjim tveganjem revščine in socialne izključenosti soočajo 

številne skupine, kot so dolgotrajno brezposelni, matere samohranilke, posamezniki 

z nižjo stopnjo izobrazbe, posamezniki s posebnimi potrebami, priseljenci, etnične 

manjšine, brezdomci, bivši zaporniki, posamezniki, odvisni od drog in alkohola, pa 

tudi posamezniki, ki so odraščali v ogrožajočih družinskih okoljih in revnih predelih. 

Ti izzivi od socialnih institucij zahtevajo, da postanejo izobraževalne institucije, ki 

s pomočjo socialno-pedagoške pomoči pomagajo pri vključevanju izključenih skupin, 

ki so najbolj oddaljene od trga dela in ostalih pomembnih področij družbe, kot so 

nastanitev, izobraževanje in zdravstvo.

Kofoed šola nudi usposabljanje, izobraževanje in svetovanje za izključene skupine. 

Zagotavljamo nastanitev za mlade brezdomne posameznike, izvajamo tudi terensko 

delo za danske brezdomce in brezdomce iz vzhodnoevropskih držav v Københavnu. 

Izvajamo projekte za posameznike, odvisne od drog, dolgotrajno brezposelne, 

posameznike s težavami v duševnem razvoju, osamljene ljudi in priseljence. Nudimo 

pravne storitve, tudi na ulici, psihološko svetovanje, odprli smo zobozdravstveno 

ordinacijo. Študentom svetujemo glede varčevanja, pomagamo jim najti nastanitev 

ali službo. Izvajamo usposabljanja, usmerjena v trg dela, formalna in neformalna 

izobraževanja ter izobraževanja s področja življenjskih tem. 

Pri zagotavljanju socialnih storitev moramo upoštevati pogoje izključenih skupin in 

njihovo sposobnost za uporabo teh storitev. Kofoed šola daje prednost zagotavljanju 

časa za študente, zagotavljanju človeških virov, fl eksibilnosti, cenimo osebne stike, 

gradimo zaupanje in se zavzemamo za individualne rešitve. Dostop do storitev mora 

imeti nizek prag.  Socialne storitve se morajo poleg tega izvajati na način, ki omogoča 

spodbujanje in opolnomočenje, celostno in medsebojno povezano pomoč na različnih 

področjih, prilagojeno željam in možnostim vsakega posameznika. 

Razumevaje narave socialnih problemov omogoča oblikovanje rešitev, npr. za 

brezdomstvo. Od začetne restriktivne defi nicije brezdomstva kot stanja brez strehe 

nad glavo se je razvil koncept, sedaj pa je brezdomstvo splošno opredeljeno kot vidik 

socialne izključenosti. Danes je poudarek na različnih in mnogovrstnih socialnih 

vprašanjih brezdomstva, kar pomeni, da rešitve problemov brezdomstva zahtevajo 

veliko širša prizadevanja, ki obravnavajo vprašanja socialnega vključevanja izključenih 

posameznikov in jim omogočajo ponovno pridobivanje večje samostojnosti v življenju.  

Pomoč za samopomoč, opolnomočenje in socialno-pedagoška pomoč so orodja 

strategij vključevanja, ki ne poskušajo reševati le trenutnih težav, temveč s pomočjo 

usposabljanja izključenih skupin ustvarjati boljše socialne razmere.
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Ole Meldgaard, Kofoed’s School, Kopenhagen:

PREDSTAVITEV KOFOED ŠOLE: POMOČ ZA SAMOPOMOČ ZA IZKLJUČENE 
SKUPINE
Kofoed šola je bila ustanovljena leta 1928 v Københavnu v času recesije kot poskus 

pomoči brezposelnim pri ponovnem vključevanju v družbo. Kasneje je delovala na 

številnih socialnih področjih, kot so brezdomstvo, brezposelnost, preseljevanje v 

mesta, revščina, alkoholizem, uporaba drog, psihiatrični problemi in težave etničnih 

skupin pri integraciji. 

Kofoed šola je namenjena izključenim in marginaliziranim skupinam: brezdomcem, 

dolgotrajno brezposelnim, posameznikom, odvisnim od alkohola in drog, 

posameznikom s težavami v duševnem zdravju in priseljencem. Šola se poskuša 

prilagajati spreminjajočim se socialnim temam v družbi, nuditi pomoč tam, kjer je 

najbolj potrebna, ter zajeti posameznike, ki se v družbi soočajo s težavami. 

Cilj šole je izvajanje socialnega dela z naravnanostjo na pedagoški razvoj. Ciljnim 

skupinam – imenovanim študentje – pomaga razviti lastne možnosti za zadovoljivo 

socialno in osebno življenje. Besedi šola in študentje izražata pedagoško osnovo 

socialnega dela, ki poudarja aktivno sodelovanje študentov za razvoj in spremembe. 

Delovna metoda je pomoč za samopomoč. 

Šola nudi izobraževanje (okrog 150 tečajev s področja računalništva, jezikov, 

ustvarjalnih predmetov, glasbe, športa in zdravja, branja in pisanja, literature, 

fi lozofi je, psihologije) in treninge, v katerih se študentje lahko v številnih dobro 

opremljenih delavnicah udeležijo usposabljanj ter najdejo svoje želje in možnosti za 

delo, socialno svetovanje in usmerjanje, nastanitev ter različne storitve (vključno z 

zobozdravstvenimi). Šole izvajajo tudi terensko delo med brezdomnimi v Københavnu, 

vključujoč tudi brezdomce iz vzhodne in srednje Evrope. 

V šoli je zaposlenih 175 članov osebja, in sicer socialni delavci, učitelji, tutorji, 

inštruktorji, psihologi, pravni strokovnjaki, svetovalci za delo, socialni pedagogi in 

svetovalci za primere zlorab.

Šolo dnevno obiskuje 700 študentov, letno pa 4000. 

Od leta 1990 šola deluje v številnih državah, kot so Poljska, Češka, pribaltske države, 

Ukrajina, Romunija in Armenija, ter s tem širi model, metode in izkušnje s področja 

socialnega dela. Včlanjena je tudi v številne mednarodne mreže. 
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Balint Misetics, Bene Géza, Erdős Jánosné Csurika in Némedi Lászlóné Gabi, A Város 

Mindenkié, Budimpešta:

MESTO ZA VSE (delavnica)

Delavnico bodo izvajali brezdomni in drugi člani madžarske aktivistične skupine, ki 

deluje od spodaj navzgor, Mesto za vse. Prikazali bodo praktične vidike političnega 

organiziranja za pravice do stanovanja in socialne pravice na primerih iz New Yorka 

in Budimpešte. 

Dušan Nolimal, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ljubljana:

SOCIALNA VKLJUČENOST IN ZDRAVJE: BREZDOMCI IN POMEN 
DISPANZERSKE METODE DELA V ZDRAVSTVU 
Brezdomci so zaradi življenjskih okoliščin oz. drugačnega življenjskega sloga izpostavljeni 

različnim tveganjem za zdravje na individualni in družbeni ravni. Ogroženost njihovega 

zdravja izhaja predvsem iz naslednjih virov: neugodni vplivi družbenega in splošnega 

življenjskega okolja; nenavajenost na življenjske razmere; močna izpostavljenost 

svojevrstnim boleznim ter zmanjšana odpornost nekaterih posameznikov. Brezdomci 

so tudi pogosteje socialno izključeni in zato »skrita« populacija, ki jo obstoječe 

zdravstvene službe ne dosežejo. Stigma in socialna izključenost prispevata k mnogim 

težavam, vključno z ovirami pri doseganju informiranosti ter zdravstvenih preventivnih 

in kurativnih storitev, skratka, pri uresničevanju pravice do zdravja. Posamezniki iz te 

skupine pogosteje obolevajo za tako imenovanimi socialnimi boleznimi. Pod pojmom 

socialna bolezen v socialni medicini razumemo bolezenska dogajanja in stanja, ki 

nastajajo kot posledica življenja in dejavnosti v družbi, so zelo razširjena ali se morejo 

v kratkem času hitro razširiti, preprečevati in zdraviti pa jih je mogoče v kombinaciji 

individualnih in družbenih ukrepov. Pretežno imamo opraviti z boleznimi v običajnem 

smislu, le da jih obravnavamo tudi s stališča družbe, ne le posameznika, kar je sicer 

naloga klinične medicine. Z razvojem družbe se menja tudi stopnja pomembnosti 

socialnih bolezni oz. ogroženosti posameznih populacijskih skupin. Nekatere izginjajo 

in postajajo manj pomembne, druge pridobivajo pomembnost oz. jih odkrivamo kot 

»nove«. 

Prva priporočila za terensko delo z ogroženimi populacijskimi skupinami v zdravstvu 

najdemo že v delih prof. dr. Andrija Štamparja po prvi svetovni vojni. Takrat so že 

spoznali, da bi bil dispanzerski način dela koristen tudi za zdravstveno varstvo posebnih 

skupin prebivalstva, ki so zdravstveno ogrožene. Razvijali so se protituberkulozni in 

venerični dispanzerji, dispanzerji za zdravstveno varstvo otrok in mater ipd. Zdravniki 
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in njihovi sodelavci se niso zadovoljili samo z zdravljenjem bolnikov, ki so sami poiskali 

pomoč, ampak so začeli aktivno iskati ogrožene posameznike in skupine ter razvijati 

preventivne ukrepe in ukrepe za zmanjševanje škode na terenu. V času slabšanja 

političnih in socialno-ekonomskih razmer je pričakovati tudi naraščanje nestrpnosti, 

stigmatiziranja in socialnega izključevanja »drugačnih« posameznikov in skupin. S tem 

v zvezi bo lahko prihajalo tudi do pogostejšega kršenja pravic do zdravja brezdomcev. 

V zdravstvu bi zato kazalo »obuditi« dispanzersko metodo s terenskim delom, ki se je 

pri nas marsikje toliko razvila, da bi lahko zdravnikom in drugim strokovnim delavcem 

tudi danes služila za praktično izvajanje zdravstvenega varstva za brezdomce in druge 

posebno ogrožene in socialno izključene skupine. Cilj dispanzerske metode dela je 

doseganje določene ciljne skupine, da bi pravočasno prepoznali ogroženost, pa tudi 

vzdrževanje stika, da bi preprečevali recidive problematike. Preučujejo se vzroki za 

nastanek ogroženosti (ali že manifestiranih obolenj) in odstranjujejo se rizični dejavniki 

ter vplivi na širše determinante negativnega zdravja. Z ugotovitvami spremljanja in 

preučevanja  problematike se seznanja prebivalstvo, ki živi v razmerah in okoliščinah, 

ki lahko vodijo v brezdomstvo in z njim povezane socialne bolezni. Obvešča se politične 

odločevalce na odgovornih ministrstvih ter zagovarja pravice ranljivih in ogroženih 

v javnosti in medijih. Dispanzerska metoda dela s terenskim delom ter z njo zgodnje 

odkrivanje ogroženosti zdravja brezdomcev in drugih posebno ogroženih skupin je 

pogoj za učinkovitost socialno-medicinskega in individualnega zdravljenja. 

Tanja Skornšek Pleš, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 

Ljubljana:

AKTIVNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA PODROČJU REVŠČINE IN 
BREZDOMSTVA
Kot ugotavljajo raziskovalci in raziskovalke se v zadnjih dveh desetletjih pojav 

brezdomstva tako kot po svetu tudi pri nas razširja. Vemo tudi, da je brezdomstvo 

najpogosteje posledica nepravično porazdeljenih dobrin in posledično pomanjkanja ali 

izpada iz sistemov zaposlovanja, izobraževanja, zdravstvenega in socialnega varstva, 

nastanitvenih možnosti, predvsem pa pomanjkanja socialnih mrež, ki bi lahko 

nadomestile nezadosten dostop do družbenih virov.

Zaradi tega je pri preprečevanju, odpravljanju in lajšanju posledic brezdomstva 

potrebna sinergija politik in ukrepov vseh prej omenjenih področij. Zaenkrat nam v 

Sloveniji to še ni uspelo, nacionalna strategija na področju brezdomstva pa bi k temu 

zagotovo veliko pripomogla.

V nadaljevanju na kratko povzemam aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju 

socialnega varstva, se pravi tistega segmenta politik, katerega cilj je predvsem lajšanje 

oziroma podpora pri premagovanju posledic brezdomstva.
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Cilji na področju brezdomstva v obdobju zadnjih petih let so bili v Mestni občini 

Ljubljana usmerjeni predvsem v skrb za zagotavljanje optimalnih pogojev za delovanje 

zavetišč za brezdomce in brezdomke.

V skladu s Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje 

od 2007 do 2011 pa smo, oziroma bomo v tem obdobju preko razpisnih področij 

javnih razpisov za sofi nanciranje programov vzpodbujali izvajalce k vzpostavitvi 

dodatnih zavetišč za brezdomke in brezdomce, podpirali programe dnevnih centrov 

za brezdomke in brezdomce, programe, ki večajo možnosti za vzdrževanje osebne 

higiene in programe spremljanja in zagovorništva pri urejanje osebnih dokumentov in 

pridobivanja stalnega  prebivališča ter nudenje druge pomoči, npr. pravne.

Pri uresničevanju teh ciljev aktivno sodelujemo z nevladnimi organizacijami, ki 

jih sofi nanciramo preko vsakoletnih javnih razpisov. Njihovi programi pomenijo 

dopolnjevanje državnih in občinskih ukrepov in so usmerjeni v prizadevanja za 

ustreznejšo ureditev skrbi, ki jo zagotavlja država.

Špela Razpotnik, v sodelovanju z Moniko Buhančič, Elviro Delić, Tadejo Rink, 

Bojanom Kuljancem, Branetom Vodenikom in drugimi člani skupine:

STROKOVNI DELAVCI O NEPOKRITIH POTREBAH NA PODROČJU BREZDOMSTVA 
(Povzetek sklepov sestanka strokovnih delavcev s področja brezdomstva, ki je bil na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, dne 23. 4. 2010)

V sklopu pripravljalnih aktivnosti za konferenco smo se srečali strokovne delavke in 

delavci iz slovenskih organizacij, ki se soočajo z brezdomstvom. Drug drugemu smo 

predstavili odprte potrebe, težave, ki nas pestijo pri našem delu, vizije in želje, kako 

spremeniti položaj organizacij in njihovih uporabnikov. Na podlagi te diskusije je 

pripravljeno spodnje gradivo, ki je nekakšen povzetek pogosteje izpostavljenih tem. 

Problematika je zaradi boljše preglednosti razdeljena v sklope. 

1. Kadri in fi nanciranje

• Ključna pomanjkljivost, ki jo občutijo mnoge organizacije, ki se ukvarjajo z 

brezdomnimi, je kadrovska pomanjkljivost, tako rekoč kadrovska podhranjenost. 

Govor je bil predvsem o pomanjkanju ustrezno izobraženega kadra; po drugi strani 

pa so nekateri udeleženke in udeleženci izrazili tudi potrebo po laičnem kadru in 

posebno o kadrovskem vključevanju ljudi z izkušnjo brezdomstva. 

• S kadri je povezana tudi problematika črpanja sredstev za izvajanje programov. 

Izpostavljeno je bilo, da obstajajo težave z zahtevno birokracijo (razpisi, evalvacije) in 
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težave z dinamiko črpanja sredstev. Ta prihajajo prepozno, rezultati razpisov so sredi 

leta, s tem so povezane negotove in prekerne zaposlitve znotraj polja brezdomstva. 

Zaradi negotovih zaposlitev je lahko kakovost dela še kako ovirana. 

•  Omenjeno je bilo pomanjkanje sistematičnih možnosti izobraževanja in dodatnega 

usposabljanja na področju dela z brezdomnimi. Premalo je ponudbe specifi čnih 

izobraževanj za delo z brezdomstvom in tudi priložnosti za organizirano srečevanje 

in izmenjevanje delavcev na tem področju. 

• Nekatere organizacije so izpostavile tudi problematiko ustreznih prostorov za 

izvajanje svojih dejavnosti.

2. Razvoj novih programov

• Udeleženke in udeleženci so izrazili potrebo po razvoju vzporednih, dopolnilnih 

programov ob že obstoječih. Želeli bi si, da bi se na nastavitvenem področju razvil 

cel kontinuum ponudb, ki bi ljudem omogočal prehod v samostojno, trajno in varno 

nastanitev. Izražena je potreba po razvoju stanovanjskih skupnosti za različne 

skupine ljudi, npr. ostarele uporabnike nedovoljenih drog; zasvojence, ki abstinirajo, 

ter ljudi z dvojnimi diagnozami. Stanovanjske programe pa je nujno podkrepiti s 

programi socialnega zaposlovanja. Izrecno smo poudarili potrebo po razvoju 

domske nastanitve za ljudi, ki dolgotrajno uživajo droge, potrebo po varni sobi, ki je 

zakonsko in fi nančno še nerešeno vprašanje, potrebo po domu za starejše odvisnike 

in po razvoju posthospitalne oskrbe.

•  Posebej nujno se nam zdi razvijati naslednje programe: trajna in varna nastanitev; 

razvoj brezdomnim dostopnega zaposlovanja (socialno podjetništvo itd.); poudarili 

smo tudi pomen razvijanja prostočasne aktivnosti, ki bi uporabnikom določenih 

storitev, npr. nastanjenim v zavetiščih, pomagale osmisliti vsakdan in dale voljo 

za napredovanje na zastavljeni poti. Take aktivnosti obenem pripomorejo tudi h 

krepitvi socialnega kapitala in gradnji ter konsolidaciji skupnosti, lahko imajo tudi 

mnoge sekundarne blagodejne učinke. 

• Kolegi in kolegice z Obale izpostavljajo, da na njihovem območju ni urejenega 

nobenega uradnega centra ali zavetišča za brezdomce, veliko brezdomnih pa na 

Obali biva, torej so potrebe po bivalnih kapacitetah za njih izrazite. 

• Izražena je bila želja po večjem sodelovanju akterjev s področja brezdomstva pri 

stanovanjski politiki, brezdomni imajo namreč pri obstoječih možnostih (neprofi tna 

stanovanja) zelo malo možnosti.

• Obstoječi in novi programi bi morali poudarjati terensko delo in mobilne službe, 

saj je le tako mogoče zajeti sicer nedoseženo, pogosto pa najbolj ranljivo skupino 

populacije.
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3. Mreženje, sodelovanje, povezovanje

• Sodelovanje z lokalno skupnostjo, drugimi akterji v lokalni sferi je po različnih 

koncih Slovenije zelo različno. Nekateri so zelo zadovoljni s sodelovanjem z 

lokalno skupnostjo, marsikje pa se soočajo z diskriminacijo, nerazumevanjem, 

nesodelovanjem skupnosti in posledično tudi oteženim delovanjem. 

•  Izpostavila se je potreba po mreženju, prvi korak je bil sklep, da udeleženci pošljemo podatke 

o svojih organizacijah in tako oblikujemo mrežo, ki jo bomo lahko vsi uporabljali.
1
 

• Pri nekaterih organizacijah se kaže potreba po ustanovitvi »kriznega centra 

za intervencije« oz. oblikovanje »operativne koordinacije za nastanitev«, saj 

je trenutno stanje tako, da nad vsemi možnimi namestitvenimi ponudbami 

in drugimi ponudbami za brezdomne ne bdi samo ena ustanova. Posledica je 

negotovost, neinformiranost posameznikov in tudi organizacij, ki naj bi jim 

nudile podporo. Ideja je, da bi morala po lokalnih skupnostih obstajati nekakšna 

centralna prijavitvena točka, na katero bi se lahko obrnil vsakdo, ki ima nerešeno 

stanovanjsko vprašanje. Druga ideja je bila, naj to vlogo opravljajo CSD-ji; ponekod 

jo že opravljajo, kjer pa je ne, bi bilo treba odpreti to temo in jih angažirati, da bi v 

svoje delovno področje odločneje vključili tematiko reševanja brezdomstva. 

•  Pojavi se potreba po krovni organizaciji na področju brezdomstva, ki bi vse povezovala 

in koordinirala.

4. Posebno ogrožene skupine

•   Izpostavili smo posebno ogrožajoč in slab položaj brezdomnih uživalcev nedovoljenih 

drog, izpostavili potrebo po domski nastanitvi ljudi, ki so dolgotrajno izpostavljeni 

brezdomstvu in zasvojeni s prepovedanimi drogami. Potrebo po varni sobi za 

injiciranje drog, ki je v prvi vrsti potrebna brezdomnim oz. uličnim uživalcem in 

na katero se navezuje razvoj nizkopražnih stanovanjskih programov. Odprto je 

vprašanje fi nanciranja tega projekta, zakonsko je to neurejeno. Odpira se tudi 

potreba po domu za starejše odvisnike.

•  Izpostavili smo tudi posebno slab položaj ljudi, ki prihajajo iz hospitalne obravnave. 

Izpostavljena je bila velika potreba po posthospitalni obravnavi za brezdomne. 

Zaposleni v npr. zavetiščih se srečujejo s tem, da ljudi iz bolnišnice peljejo v zavetišče, 

tam pa nimajo ne materialnih pogojev ne kadrov za njihovo oskrbo. 

•   Izpostavili smo tudi ogroženo skupino ljudi s težavami v duševnem zdravju, posebno 

v stanovanjskem smislu ogroženih po odpustu iz ustanov, ljudi s prepletenimi 

težavami, med njimi denimo stigmatiziranost, pomanjkanje podpornih socialnih 

mrež, izguba statusov in revščina. Ob tem so še posebno izpostavljeni ljudje z 

 
1  

Na pobudo predstavnic iz Svita se dogovorimo, da izdamo publikacijo z opisom vseh programov za mreženje, imenik 

organizacij z novimi možnostmi, programi, pogoji. To delava Monika Buhančič in Špela Razpotnik. Lahko bi izdajali tudi 

bilten z novicami na področju brezdomstva v Sloveniji, npr. štirikrat letno.
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dvojnimi diagnozami, ki toliko težje najdejo sebi primerno podporo, zato je njihov 

dostop do uresničevanja pravic najbolj otežen. 

5. Problematika stalnega bivališča

• Posebna problematika je prijavljanje stalnega prebivališča; iz različnih razlogov 

namreč mnogi brezdomni nimajo nikjer prijavljenega stalnega bivališča. Sledi to, da 

jih nihče ne želi prijaviti na svojem naslovu, vključno s CSD-ji, saj naj bi se bali težav, 

ki lahko iz tega sledijo (policija, rubežniki …). Brezdomci lahko vložijo Zahtevek 

za zakonsko stalno prebivališče na upravni enoti, ta pa ga posreduje na CSD in 

od njega zahteva soglasje – tega pa CSD-ji pogosto ne dajo. Odsotnost stalnega 

bivališča pomeni nezmožnost dostopanja do mnogih pravic, težave se začnejo že 

pri ne/prejemanju pošte itd. Četudi CSD ne da soglasja, je upravna enota po zakonu 

dolžna posameznika prijaviti na naslovu tistega CSD-ja, kjer je ta posameznik nekoč 

dobival denarno pomoč. Vendar se potem pojavi problem pri tistih posameznikih, 

ki v preteklosti niso prejemali denarne pomoči na nobenem CSD-ju, in pri tistih, ki 

v kraju, kjer so nazadnje prejemali denarno socialno pomoč, ne bivajo več in se tja 

ne nameravajo vračati. 

• S prijavo stalnega bivališča so povezane tudi težave z osnovnim zdravstvenim 

zavarovanjem, ki si ga posamezniki pogosto ne morejo urediti, če ne izpolnjujejo 

pogojev zanj, npr. prijava stalnega bivališča. S tem je povezana tudi naslednja tema: iz 

organizacij, ki se dotikajo zdravstvene oskrbe brezdomnih, poročajo, da Ministrstvo za 

zdravje vse pogosteje zavrača plačevanje računov za zdravstvene storitve tistim, ki si 

lahko uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje. Trdijo, da si lahko vsak, ki je državljan 

Slovenije, uredi OZZ kot občan. Vendar to ni res, saj če oseba nima prijavljenega 

stalnega bivališča (ga je nekdo odjavil od tam, kjer je prej živel), na občini ne more 

narediti nič (se ne more zavarovati kot občan, tudi če je državljan RS).

•  Zaradi odsotnosti stalnega bivališča posameznik ali posameznica ne more kandidirati na 

različnih razpisih, npr. za bivalno enoto, neprofi tno stanovanje, onemogočena je prijava 

na zavod za zaposlovanje, zakonsko ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev denarne 

socialne pomoči na CSD-jih itd. Pogosto prihaja tudi do neskladja med morebitnim 

stalnim naslovom in tistim, na katerem oseba dejansko biva in kjer vidi svojo prihodnost. 

Spremeniti stalno bivališče, da bi se odprle možnosti prijave na zavod za zaposlovanje in 

dostop do drugih pravic ali ugodnosti, je za marsikoga malodane nemogoče. 

6. Potreba po raziskovanju in sledenju brezdomstvu 

je pri nas prav tako neizpolnjena potreba, ki pa bi morala predstavljati osnovo za 

razvoj programov in za strateško načrtovanje na področju brezdomstva.      

7. Druge teme, ki so se odprle na posvetu
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• Odpre se tema visoko- oz. nizkopražnostih programov, iz katere je očitno, da so glede 

tega v skupini mnenja deljena. Nekateri izpostavljajo potrebe po višanju praga, 

drugi po nižanju; dilemo sklenemo s tem, da je seveda potreben cel spekter in ne 

gre izključevati ne enega ne drugega vidika iz ponudb. Ena od kolegic z namenom 

pomiritve te kontradikcije predlaga uporabo izraza »zmanjševanje škode« namesto 

»nizkopražni program«, ker ima zadnji prizvok toleriranja (npr. uživanje drog). 

Koncept zmanjševanja škode bolj natančno oriše namen obravnave uživalcev, ki 

vsebuje nudenje osnovne in socialne oskrbe ter bazične reintegracije tistih, ki npr. 

trajne abstinence iz različnih razlogov niso zmožni. 

• Odpre se tudi diskusija o kompatibilnosti raznolikih skupin z različnimi potrebami 

v programih. Sklenemo jo z izpostavitvijo pomena nediskriminatornega delovanja 

stroke in zagotavljanja enakih možnosti vsem. 

Udeleženke in udeleženci skupine in organizacije, iz katerih ti prihajajo

Prispevek je bil sestavljen na podlagi posveta, na katerem smo sodelovali: Elvira Delić – 

Zavetišče Altra in Društvo Mostovi; Vida Saje in Andreja Murgelj – OZRK Novo mesto; 

Tilen Prinčič in Ana Nuša Zavašnik; Tadeja Rink – ambulanta Pro Bono; Romina Purić 

in Irena Rezar; Zdenka Zrinski in Vili Seničar – Zavod Socio zavetišče Celje; Matjaž 

Strnad – dnevni center Nova Gorica za odvisnike; Tadeja Casar in Petra Fartek 

– Zavetišče Murska Sobota; Brane Vodenik in Aljoša Golubič – CSD Piran; Monika 

Buhančič – Kralji ulice Koper; Andreja Kolarič Kohn in Dragica Fojan – Svit Koper; 

Ester Križnik Riter – Društvo Anima; Tone Šter – Zavetišče v Ljubljani; Boštjan Cvetič – 

Karitas Maribor; Robert Hlede – Škofi jska Karitas Koper; Bojan Kuljanac – Kralji ulice; 

Bojan Dekleva – Pedagoška fakulteta Ljubljana; Špela Razpotnik – Pedagoška fakulteta 

Ljubljana. Dopisno so z nami sodelovali Nika Cigoj Kuzma, društvo MOSTOVI, ter 

Enver Garvanović in Mirko Raguž, društvo Svit; vsi trije so nam pisno poslali svoje 

predloge, ki smo jih integrirali v celoto. 

Freek Spinnewijn, FEANTSA (Evropsko združenje nacionalnih organizacij na področju 

brezdomstva), Bruselj:

PRIZADEVANJE ZA KONČANJE BREZDOMSTVA V EVROPSKI PERSPEKTIVI: 
ZAKAJ JE SLOVENSKA UDELEŽBA V EVROPSKEM SODELOVANJU KORISTNA?
Prispevek daje kratek pregled sodobnih sprememb v evropskih politikah, ki 

zadevajo brezdomstvo. Pojasnjuje, da je postala tema brezdomstva prioritetna v 

socialnovključevalnih politikah Evropske skupnosti, in da Evropska skupnost v 

prihodnosti lahko igra pomembno vlogo pri podpori posameznim državam v njihovem 

spopadanju s problemom brezdomstva. Informira o zanimivih strategijah na področju 

brezdomstva po Evropi in o tem, da so lahko te strategije zelo uporabne tudi za 
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Slovenijo v njenih prizadevanjih za zmanjševanje brezdomstva, ki bi lahko postale 

del evropskega dogajanja, v katerem sodelujejo tiste države, ki bi si želele v ne preveč 

oddaljeni prihodnosti končati brezdomstvo.

Luj Šprohar, Ministrstvo za zdravje, Sektor za zdravstveno varstvo ogroženih skupin 

prebivalstva, Ljubljana:

DELO SEKTORJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO OGROŽENIH SKUPIN 
PREBIVALSTVA PRI MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE 
V prispevku na kratko predstavljam delo sektorja, ki ga vodim. Problemi, značilni za 

ogrožene skupine prebivalstva, imajo resne posledice na njihovo zdravje in postajajo 

vse pomembnejši javnozdravstveni problem ter resno in drago breme za posameznika, 

njegovo družino, skupnost in državo. 

Da bi se ogroženim skupinam prebivalstva omogočil enak dostop do storitev javnega 

zdravstva, jim je treba nameniti posebno pozornost, pomoč, zakonsko zaščito in 

vključenost v sistem javnega zdravstva. 

Zato v sektorju predlagamo sistemske ukrepe za izboljšanje zdravstvenega varstva, 

sodelujemo s strokovnjaki, domačimi in tujimi  institucijami  in nevladnim 

sektorjem.  Sodelujemo pri pripravi nacionalnega programa ukrepov za Rome, pri 

akcijskem programu za invalide 2007–2013,  aktivni smo v delovnih skupinah za 

otroke s posebnimi potrebami ter za otroke z motnjami v razvoju, čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, sodelujemo pri pripravi dokumentov, ki jih predvideva zakon o 

preprečevanju nasilja v družini.  Oblikovali smo smernice za delo z avtisti. Aktivni smo 

pri pripravi zakona o psihoterapevtski dejavnosti in zakona o psihološki dejavnosti, 

izdajamo soglasja za zdravljenje tujih pacientov v RS, izdajmo odločbe društvom o 

statusu humanitarne organizacije. Vsako leto organiziramo več konferenc in izdajamo 

publikacije s področja dela ogroženih skupin prebivalstva. 

Vse to naše (našteto) delo se v mnogih segmentih dotika tudi problematike 

brezdomcev. 

Lani je Ministrstvo za zdravje – sektor, ki ga vodim – izvedlo raziskavo, katere nosilca 

sta bila dr. Bojan Dekleva in dr. Špela Razpotnik. Raziskava se nanaša na problematiko 

brezdomstva v luči zdravja. 

Ugotovitve, ki jih prinaša analiza, so, da je treba razviti paleto različnih programov, 

diferenciranih tako geografsko kot sektorsko in vsebinsko, na področju nastanitve, 

vključevanja v polje dela, zdravstva, kulture, izobraževanja, javnega dialoga itd., 

razvoju novih oblik dela pa mora slediti tudi njihova ustrezna sistemska umestitev. 
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Programi morajo biti prilagojeni obema spoloma in različnim starostim, morajo se 

dopolnjevati, medsebojno sodelovati in omogočiti, da oseba stopi iz začaranega kroga 

problemov. 

Okrepiti, omogočiti in zagotoviti je treba nemoteno  delovanje ustanov, kot je ambulanta 

za nezavarovane. Posebno pomembno se nam zdi izobraževanje zdravstvenih, 

pedagoških in socialnih  delavcev o tej problematiki ter medsebojno sodelovanje med 

resorji in organizacijami, ki se srečujejo z brezdomci (zdravstvene in socialne službe, 

javne in nevladne, nizkopražni in visokopražni programi). 

Vrzel, ki jo vidimo in jo je treba reševati, je problematika posthospitalne oskrbe 

(po odpustu iz bolnišnic) z razvojem in določitvijo posebno temu namenjenih 

institucionalnih kapacitet; a ta problematika ni rešena niti pri drugih skupinah. 

Sistemske ukrepe je težko hitro zagotoviti, zato se sektor trudi, da ponudi pomoč 

nevladnim organizacijam tam, kjer to lahko stori in kjer je lahko to koristno za ljudi, 

ki tako dobijo pomoč. 

Eno od gesel letalske družbe Lufthansa je: Freedom is when you have a choice. Na prvi 

pogled se morda komu zdi, da imajo brezdomci veliko izbire. Ko se bolj poglobimo v 

njihovo življenje, opazimo, da to ni tako. Ne živijo brezskrbno, ne živijo svobodno 

in lagodno, pogosto nimajo izbire, da bi zaživeli drugače. Ko bodo možnosti izbire 

za ogrožene skupine prebivalstva ne le napisane, ampak tudi uresničene, bomo lahko 

pritrdili geslu, za katerega uresničitev se trudimo tudi mi.

Aleksandra Šter, MNZ, Direktorat za upravne notranje zadeve, Sektor za matične 

zadeve, javne listine in prijavo prebivališča:

BREZDOMSTVO IN PRIJAVA PREBIVALIŠČA 
Način in postopek prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča ureja Zakon o 

prijavi prebivališča. Temeljni namen tega zakona predstavlja javni interes, ki se kaže v 

zagotavljanju pregleda nad stanjem in gibanjem prebivalstva, prav tako pa vsebuje tudi 

osebni interes, saj prijavljeno prebivališče omogoča uresničevanje nekaterih pravic, ki 

so vezane na institut stalnega prebivališča. 

Problematiko prijave stalnega prebivališča brezdomnih oseb rešuje Zakon o prijavi 

prebivališča z institutom zakonskega prebivališča, ki omogoča registracijo prebivališča 

tudi osebam, ki dejansko živijo v nekem naselju, ne izpolnjujejo pa z zakonom določenih 

pogojev za prijavo prebivališča (dejanske nastanitve na določenem naslovu in izkazane 

pravice do prebivanja). Zakonodajalec je tako določil, da se v primerih, ko posameznik 

nima prijavljenega stalnega prebivališča, po določbah zakona pa ga tudi ni mogoče 



040

prijaviti, za posameznikovo stalno prebivališče šteje naslov organa ali organizacije, na 

katerem le-ta dobiva pomoč v materialni obliki, če na območju pristojnega organa tudi 

dejansko živi. Določitev zakonskega prebivališča omogoča državi in njenim organom, 

da vzdržujejo komunikacijo s posameznikom, ki živi na območju države, poleg tega pa 

lahko tak posameznik iz tega naslova uresničuje določene pravice in dolžnosti, in sicer 

pridobitev zdravstvenega zavarovanja, pravico do denarne socialne pomoči, pridobitev 

osebnih dokumentov, izvrševanje volilne pravice ipd. 

Manja Vovk, Mestna občina Kranj, Kranj:

DEJAVNOSTI MESTNE OBČINE KRANJ NA PODROČJU BREZDOMSTVA
Projekt Razdelilnica hrane je bil v Mestni občini Kranj vzpostavljen v letu 1997. Izvajalec 

projekta je Center za socialno delo Kranj. Mestna občina Kranj je za Razdelilnico hrane 

najprej zagotovila prostore na Planini, konec leta 2008 pa je za ta projekt zagotovila 

nove prostore na Sejmišču 4.

Tako smo konec leta 1997 začeli zagotavljati dnevne tople obroke 30 uporabnikom, leta 

2001 jih je bilo 35, leta 2005 40, leta 2006 45, od leta 2010 pa postopno prehajamo na 

80 uporabnikov z napotnico. Navedeno pomeni zagotavljanje prehrane vse dni v letu, 

kar pomeni, da topel obrok zagotavljamo ob delavnikih, za praznike in dela proste dni 

pa uporabniki prejmejo lunch pakete.

Upravičenci:

• socialna in materialna ogroženost posameznika, ki ne dosega 52 odstotkov 

zajamčene plače v RS,

• socialna izključenost zaradi pomanjkanja materialnih virov, socialnih stikov ter 

zaradi občutka nemoči posameznika, da bi lahko spremenil situacijo, v kateri se 

nahaja,

• nesposobnost ali zmanjšana sposobnost za pridobitno delo,

• nezmožnost za delo zaradi razlogov, ki se vežejo na zdravstveno ogroženost, 

invalidnost, zasvojenost z drogami in alkoholom in posledice zaradi dolgotrajnega 

pitja alkohola, elemente brezdomstva,

• se srečujejo z zmanjšano sposobnostjo obvladovanja življenjskih nalog in težav,

• podpisana pogodba, v kateri so urejena razmerja glede obiskov razdelilnice, 

pritožbene poti ter sankcije v primeru neupoštevanja hišnega reda ali v primeru 

fi zičnega obračunavanja (vsakršnega nasilja do drugih uporabnikov, namernega 

poškodovanja opreme in predmetov).

Sredstva, ki jih za ta namen zagotavlja MOK:

• zagotovila je prostor (najprej Planina, sedaj Sejmišče 4),

• zagotavlja vsa sredstva za plačo in materialne stroške za redno zaposlenega delavca 
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na projektu Razdelilnica hrane (delavec je zaposlen na CSD Kranj),

• izvede javno naročilo in izbere izvajalca za zagotavljanje dnevnih obrokov prehrane,

• zagotavlja vsa sredstva za topel obrok hrane in lunch pakete.

Iskanje lokacije zavetišče za brezdomce je teklo od leta 2005 naprej, vselitev v prostore 

na Sejmišču 4 je bila konec leta 2008. V prostorih na Sejmišču 4 so: razdelilnica hrane, 

zavetišče za brezdomce, center za odvisnosti z dvema programoma: Katapult in 

Labirint.

Kapacitete in zaposleni: skupaj okoli 260 m² prostora (5 sob, dve pisarni za zaposlene, 

manjša kuhinja, dnevna soba, wc-ji, tuši), prostora je za največ 26 brezdomcev, od tega 

je 5 postelj za primer deložacij. Zaposleni: 2 strokovna delavca s VII. stopnjo izobrazbe, 

1 laični delavec s V. stopnjo izobrazbe, 1 javni delavec s V. stopnjo izobrazbe, pogodba z 

varnostno službo za nočni čas.

V letu 2009 – v prvem letu delovanja – smo imeli Zavetišče za brezdomce zasedeno takole:

nočna namestitev dnevne 

aktivnosti
občani MOK druge občine  skupaj

januar 11 4 15 5

februar 13 7 20 6

marec 13 11 24 4

april 13 9 22 8

maj 13 8 21 2

junij 13 7 20 2

julij 12 7 19 5

avgust 13 8 21 5

september 14 8 22 5

oktober 16 7 23 8

november 19 7 26 11

december 20 6 26 8

 

Zaključek: Mestna občina Kranj je za obnovo stavbe na Sejmišču 4 namenila okoli 

750.000 evrov. V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 je za reševanje 

problematike socialno izključenih posameznikov namenjenih 135.000 evrov (84.000 

za Razdelilnico hrane in 51.000 za Zavetišče za brezdomce). V proračunu občine za 

leto 2010 imamo tudi enkratne denarne pomoči, za kar pa imamo namenjenih še 

dodatnih 30.400 evrov. Za dobro delovanje projektov Razdelilnica hrane in Zavetišče 

za brezdomce se imamo zahvaliti Centru za socialno delo Kranj, njihovim delavcem, ki 

delajo na teh projektih.
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FEANTSA, Bruselj:

KONČANJE BREZDOMSTVA: PRIROČNIK ZA 
USTVARJALCE POLITIK NA PODROČJU BREZDOMSTVA 
Uvodna pojasnila2  

Končanje brezdomstva: priročnik za ustvarjalce politik je naslov priročnika, ki 

ga je izdala FEANTSA v kontekstu Evropskega leta boja proti revščini in socialni 

izključenosti 2010 ter deklaracije evropskih parlamentarcev o končanju brezdomstva 

do leta 2015. Priročnik, ki je v angleščini dosegljiv na internetu (http://www.feantsa.

org/files/freshstart/Campaign_2010/background_docs/100414_handbook_en), 

obsega štiri poglavja. Vsebino prvega, tretjega in četrtega bomo v tem uvodu zelo na 

kratko povzeli, tretje z naslovom Doseči pet ciljev: primeri učinkovitih pristopov pa smo 

prevedli in ga v nadaljevanju v celoti objavljamo.

V prvem poglavju priročnik razlaga kontekst svojega nastanka. Pojasnjuje, da so mnoge 

evropske države v zadnjih desetletjih na področju brezdomstva razvile različne ukrepe, 

ki pa so bili predvsem reaktivne in ad-hoc narave. Odzivali so se na trenutne, neposredne 

in najbolj pereče potrebe brezdomcev in na ta način »upravljali« z brezdomstvom. Po 

mnenju avtorjev pa je napočil čas za premik od upravljanja h končanju brezdomstva. 

Za tak premik je potreben bolj dolgoročen pogled in strateški pristop, ki naj pomeni 

razvijanje integriranih, celovitih in vzdržnih strategij ali politik, ki naj si zastavijo cilje, 

ki so v skladu z realnostjo brezdomstva in ki konec koncev vključujejo cilj končanja 

brezdomstva. Izkaže se namreč, da so reaktivni in kratkotrajni odzivi pogosto prej 

del problema kot pa rešitve, predvsem če niso vpeti v celovite strategije in ustrezno 

spremljani. Take učinkovite strategije so že razvile mnoge države, med njimi Irska, 

Anglija, Škotska, Wales, Finska, Portugalska, Danska, Norveška, Švedska, Francija 

in Madžarska. Ne nazadnje je Evropska skupnost določila končanje brezdomstva kot 

svojo politično prioriteto.

V drugem poglavju priročnik opisuje modele dobre prakse v doseganju petih 

pomembnih ciljev, ki jih lahko vsebujejo nacionalne strategije. Ti cilji so:

1. Nihče naj ne bi spal na prostem.

2. Nihče naj ne živi v zasilni namestitvi dlje, kot je nujno.

3. Nihče naj ne živi v začasni namestitvi dlje, kot je potrebno za uspešen premik 

naprej.

4. Nihče naj ne zapusti institucionalne obravnave brez možnosti za nastanitev.

5. Nobena mlada oseba ne bi smela postati brezdomna zaradi prehoda v samostojno 

življenje.

To poglavje v nadaljevanju predstavljamo v celoti.

 
2 Uvodna pojasnila je pripravil Bojan Dekleva.
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V tretjem poglavju so podrobneje opisane nacionalne strategije na področju 

brezdomstva na Škotskem, Finskem, Portugalskem, Nizozemskem in v Franciji.

Zadnje poglavje priročnika predstavlja FEANTSA-ino skupino »orodij«, ki naj 

omogočijo razvoj integrirane nacionalne strategije za brezdomstvo. To so: 

• pristop na osnovi raziskovalnih preverjanj,

• celovit pristop,

• večrazsežnosten pristop,

• pristop, ki izhaja iz pravic,

• sodelovalni pristop,

• z zakonodajo podprt pristop, 

• realističen in vzdržen pristop,

• pristop, ki izhaja iz potreb,

• pragmatični pristop, ter

• pristop od spodaj navzgor.

Značilnosti vseh teh pristopov ali orodij so v priročniku podrobneje pojasnjene.

DOSEČI PET CILJEV: PRIMERI UČINKOVITIH PRISTOPOV

Cilj 1: »Nihče naj ne bi spal na prostem«

Nihče naj ne bi bil prisiljen spati na ulici zaradi pomanjkanja visokokakovostnih 

storitev, prilagojenih njegovim/njenim potrebam in prizadevanjem. V današnji Evropi 

je nesprejemljivo, da bi morali ogroziti svojo varnost, zdravje in dostojanstvo s tem, ko 

bi bili prisiljeni spati na cesti. Veliko evropskih držav se loteva tega problema na skupen, 

ambiciozen način; zaveze nekaterih izmed njih so že sedaj omogočile izrazit napredek, 

ostale države pa so si zadale ambiciozne cilje za prihodnost. Vse te zaveze vključujejo 

razvoj visokokakovostnih storitev, ki ponujajo alternative spanju na prostem. 

Ambiciozni cilji

Veliko držav si je zadalo ambiciozne cilje, da bi izkoreninile spanje na prostem, in dosegle 

so očitne in opogumljajoče rezultate. Anglija ponuja uporaben primer: leta 1998 si je 

tamkajšnja vlada zadala, da bo za dve tretjini zmanjšala spanje na prostem. To je bilo 

doseženo, sledila pa je sedaj potekajoča strategija »Nikogar prezreti« (v izvajanju je od 

leta 2008), ki si prizadeva izkoreniniti spanje na prostem do leta 2012. Osredotočajo 

se na to, da so zagotovljene nastanitvene možnosti in ostale podporne storitve, ki 

bi odstranile potrebo po spanju na prostem. Izvajanje strategije je fi nancirano z 230 

milijoni evrov podpore za lokalne oblasti in prostovoljne organizacije, in to za obdobje 

treh let. Metodologija za določanje ravni spanja na prostem je bila postavljena na 

temelju tako imenovanega enodnevnega hitrega preštevanja ljudi, ki so jim nudili 

prenočišče. Ta metodologija je bila uporabljena za spremljanje napredka v primerjavi 

s 1850 ljudmi, ki so leta 1998 prenočevali na prostem. Nacionalna ocena za leto 
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2009 je pokazala, da se je spanje na prostem v Angliji od leta 1998 zmanjšalo za 75 

odstotkov.

Ustrezne alternative

Konec spanja na prostem očitno kliče po zagotavljanju ustreznih alternativ za ljudi, 

ki se soočajo z brezdomstvom. Te alternative vključujejo namestitev v nujnem 

primeru in dolgoročne stanovanjske možnosti. Strategije ali koordinacijski pristopi 

za izkoreninjanje spanja na prostem nudijo okvir in mehanizme za to, da se priskrbijo 

ustrezne storitve – potrebno je prepoznavanje ciljev, določitev odgovornosti in 

fi nančnih izvorov. Škotska in Francija sta na primer uvedli zakonodajo o pravici do 

nastanitve. Francoski zakon s 5. marca 2007 je dal zakonsko osnovo za dejansko 

uveljavitev pravice do nastanitve. Zakon, poznan kot DALO, si prizadeva zagotoviti 

pravico do nastanitve vsem osebam, ki stalno in neprekinjeno bivajo v Franciji. Zakon 

dopušča, da imajo ljudje v zasilni namestitvi pravico, da ostanejo tam, dokler jim 

ne ponudijo stalne nastanitve ali ostale stalne oblike namestitve, ki je primerna za 

njihovo situacijo. Zasilna zavetišča zjutraj ne morejo več postaviti uporabnikov na 

ulico, ne da bi jim zagotovila posteljo za naslednjo noč. Vsem, ki pridejo v center za 

zasilno namestitev, bi morala biti ponujena dolgotrajna, prilagojena rešitev za njihove 

nastanitvene potrebe. Škotska zakonodaja meni, da ima lokalna oblast zakonsko 

dolžnost, da brezdomcem zagotovi nastanitev. Vsaka nenamerno brezdomna oseba 

bo imela do leta 2012 pravico do stalne namestitve. Tisti, za katere se bo ocenilo, da so 

namerno brezdomni, bodo upravičeni do začasne namestitve s kratkotrajnim varnim 

najemom in podporo. Po 12 mesecih bo najemništvo spremenjeno v običajen, stalen 

najem stanovanja.

Strateški pristopi v nasprotju z ad hoc pristopi vključujejo vse akterje, odgovorne za 

oblikovanje bolj skladnih in celovitih alternativ spanju na prostem. Na Irskem, na 

primer, so na območju vsake lokalne oblasti ustanovili lokalno komisijo za brezdomstvo, 

ki mora izdelati načrt ukrepov. Vsak lokalni akcijski načrt mora vsebovati ukrepe, ki se 

bodo lotili spanja na prostem, ga preprečevali in omogočili ustrezno ponudbo zasilnih 

namestitev in ostalih intervencij. V okviru nacionalnega pristopa se je v številnih 

občinah pokazala potreba po razvoju res zavzete službe terenskega dela in centrov 

za brezdomne osebe. V te namene so zagotovili tudi fi nanciranje. Ukrep zasilne 

namestitve so spodbudili v večini mestnih območij, spanje na prostem se je bistveno 

zmanjšalo. V letu 2008 so v Dublinu evidentirali skupno 110 odraslih, ki so spali na 

prostem, leta 2005 je bilo takšnih 185, kar pomeni 41-odstotno zmanjšanje.

V uspešnih pristopih, ki se lotevajo spanja na prostem, so očitno pomembna zadostna 

sredstva. Na Irskem je bil strateški pristop povezan z znatnim povečanjem sredstev 

za zagotavljanje storitev za brezdomce. Leta 2007 so za to porabili nekaj več kot 90 

milijonov evrov (52,9 milijona od ministrstva za okolje, kulturno dediščino in lokalno 

upravo, 5,3 milijona od lokalnih oblasti in 32,6 milijona od ministrstva za zdravje in 

otroke). Med letoma 2000 in 2007 je bilo 540 milijonov evrov zakonskega fi nanciranja 



045

porabljenega za storitve za brezdomce, to je v povprečno več kot 67 milijonov evrov 

na leto –  v letu 1995 je bilo to malo več kot 12 milijonov. Posledično sta dramatično 

narasla število in razpon storitev. V sredini 80. let prejšnjega stoletja je na nacionalni 

ravni obstajalo nekaj več kot petdeset projektov za brezdomce, večina v obliki začasnih 

zasilnih namestitev, osebje, ki je delalo tam, pa so bili predvsem prostovoljci. Leta 

2004 pa je 57 organizacij z osebjem, ki je štelo 800 ljudi, upravljalo 140 projektov za 

brezdomce. Le četrtina jih je temeljila na zasilnih namestitvah, skoraj 50 % projektov 

pa je obsegalo podprte nastanitvene projekte, začasne ali stalne, kar pomeni več 

možnosti za prehod in manj ovir v zasilnih namestitvah.

Potrebam prilagojene storitve

Pogost vzrok za spanja na prostem je dejstvo, da veliko zasilnih ali prehodnih 

namestitev ni prilagojenih specifi čnim potrebam določenih skupin, ki se srečujejo 

z brezdomstvom, še posebno tistih, ki imajo raznovrstne in kompleksne potrebe. 

Veliko pristopov, ki so bili uspešni pri zmanjšanju spanja na prostem, je zagotovilo, 

da storitve, namenjene brezdomcem, ne izključujejo tistih, ki jih najbolj potrebujejo. 

Irska je bila na primer uspešna v zmanjšanju pojava spanja na prostem skozi razvoj 

začasne namestitve, ki je ciljala na specifi čne potrebe parov, tistih, ki pijejo na ulici, in 

uporabnikov drog, ki so bili pred tem izključeni iz zavetišč. 

Prilagojene možnosti so razvili za starejše ljudi, ljudi s težavami v duševnem in 

telesnem zdravju, za gibalno ovirane, ljudi s hišnimi ljubljenčki in ostale skupine. Na 

Škotskem je močan primer spremembe, ki jo lahko sproži potrebam prilagojen ukrep 

– obnovitveni program hostla v Glasgowu. Tam so tri hostle za moške brezdomce, 

kjer so bili posamezniki nastanjeni z malo ali skoraj nobene podpore, zaprli in jih 

nadomestili z vrsto novih, manjših objektov, ki so jih oblikovali tako, da so jih prilagodili 

posameznikovim specifi čnim potrebam. Rezultat je širok razpon zasilnih in podprtih 

namestitvenih projektov, ki lahko zadovoljijo potrebe ljudi, ki živijo z odvisnostjo, 

težavami v duševnem zdravju, učnimi težavami, starostjo in poškodbami možganov, 

ki so vezane na pitje alkohola. Sedaj je v manjših enotah na voljo 620 postelj, 4100 

gospodinjstvom pa podporo skupina 24 strokovnjakov, ki izvajajo tako imenovano 

letečo terensko podporo. Prav tako se je število začasnih stanovanj v mestu potrojilo: s 

600 na 1800. Program je imel poseben proračun v vrednosti 26 milijonov funtov.

Tudi priseljenci brez dokumentov ali druge osebe, ki nekje prebivajo nezakonito, 

lahko končajo pri spanju na prostem, saj imajo zaradi svojega položaja težave pri 

dostopanju do zasilne namestitve. Francoska nacionalna strategija ponovno uveljavlja 

humanitarni pristop brezpogojno dostopnega zavetišča in ob tem navaja, da bi moral 

imeti vsakdo dostop do zasilnega zavetišča in možnost ostati tam, dokler ne bi našli 

trajnejše rešitve zanj. Zavetišča z brezpogojnim dostopom zagotavljajo skrb za ljudi, 

ne da bi zahtevali razkritja njihovih osebnih podatkov in informacij.

Sodelovanje služb na področju drog in duševnega zdravja je ključni cilj uspešnih 
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pristopov k spoprijemanju s spanjem na prostem, še posebno za uporabnike s 

kompleksnimi potrebami. Strateški pristopi olajšajo tovrstno skupno delo in oblikovanje 

medsektorskih storitev. Ponekod v Angliji, denimo v Bristolu, so oblikovali obetavne 

pristope, kot sta na primer skupno terensko delo terenskih delavcev in delavcev, ki 

delujejo na področju drog, medicinskih sester, delavcev s področja duševnega zdravja, 

in pilotsko izvajanje tako imenovanih mokrih dnevnih centrov. V njih dela osebje iz 

različnih služb, ukvarjajo se s strankami, ki jih običajno zaradi stalne uporabe alkohola 

izključujejo iz drugih dnevnih centrov in storitev. 

Izjemno učinkoviti v zajezitvi spanja na prostem so prilagojeni pristopi k nudenju 

storitev, ki vključujejo vodenje primerov in ki so osredotočeni na posameznega 

uporabnika storitev, denimo individualne obravnave, ki uporabljajo prilagojene, v faze 

razdeljene programe, in vodenje posameznih primerov, ki ponujajo koordiniran pristop 

več organizacij. Slednji, ki je osnova trenutnega pristopa na Nizozemskem, zajema 

področja nastanitve, dela in usposabljanja, zdravje, duševnega zdravje in potreb, ki 

izhajajo iz odvisnosti. Poudarek je na stalnem sodelovanju med vsemi akterji z namenom 

reševanja osebnih potreb uporabnikov na celovit način. V štirih velikih mestih in 

drugih mestih na Nizozemskem so bili cilji in metode tega pristopa predstavljeni 

v projektu City Compass. Ta stremi k pristopu, usmerjenemu na posameznika, in k 

pristopu problemsko usmerjene pomoči, za katere so sklenjene medagencijske pogodbe, 

ki ustrezajo potrebam posameznikov. Prva faza strategije je bila usmerjena na 10.150 ljudi, 

ki spijo na prostem v štirih velikih mestih, druga faza pa bo vključila vseh 21.800 ljudi, ki 

so registrirani kot najemniki v socialnih ustanovah z različnimi olajšavami in pomočmi. 

Tak celosten in k uporabniku usmerjen pristop preprečuje, da bi bili brezdomci, vključno s 

tistimi z raznovrstnimi in kompleksnimi potrebami, spregledani.

Kakovost krizne/zasilne nastanitve

Osnovna kakovost sedanjih namestitvenih možnosti lahko pomeni tudi oviro, ki 

ohranja spanje na prostem. Pomanjkanje zasebnosti, varnosti in zaščite, slaba raven 

čistoče in zdravstvenih ukrepov lahko ljudi odvračajo od tega, da bi uporabljali take 

namestitve. Uspešni pristopi k cilju končanja brezdomstva izhajajo iz tega dejstva in 

spodbujajo razvoj kakovostnih, potrebam prilagojenih storitev. Primer inovativnega 

pristopa k reševanju problema kakovosti nočnih zavetišč je uporaba sporazumov glede 

kakovosti v pogodbah za opravljanje storitev (sklenjenih med mestom ali državo in 

organizacijo), kot je to urejeno na Norveškem. Nacionalna strategija vključuje cilj, da se 

ne sme nikomur ponuditi začasne namestitve brez podpisanega dogovora o kakovosti 

med ponudnikom storitev in občino. Vlada je določila smernice za lokalne organe, da 

bi uporabljali take dogovore, ki bi zagotovili ustrezno kakovost začasnih namestitev. 

Glavni element v sporazumu kakovosti je zagotavljanje osnovnih standardov v zvezi 

z opremo prostora, čistočo, minimalnim številom zaposlenih ter zagotavljanjem 

zasebnost in varnost za uporabnike storitev. Kot osnovni namestitveni standard je bila 

uvedena enoposteljna soba. Še en pomemben element kakovosti storitev so spretnosti 

osebja. V Angliji je bil vidik sposobnosti osebja v hostlih za brezdomce obravnavan 
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v okviru programa »Vodilno mesto spremembe«. To je program usposabljanja za 

vodenje na področju brezdomstva. Junija 2008 je z zaključkom programa prvih 120 

delavcev doseglo to novo kvalifi kacijo na podiplomski ravni, ki usposablja za vodenje 

učinkovitih programov na področju brezdomstva.

Kakovost storitev je mogoče izboljšati skozi sodelovanje uporabnikov storitev 

in z vključevanjem vidika uporabnikov. Ta dva vidika se vedno bolj priznavata in 

uveljavljata v strateških pristopih pri reševanju brezdomstva. Primer tega pristopa je v 

Londonu lociran ponudnik storitev za brezdomce St. Mungo’s, ki je oblikoval skupino 

uporabnikov storitev, imenovano »Od zunaj navznoter«, ki se vsakih šest tednov 

srečuje z upravniki in člani sveta, in kot predstavnik uporabnikov – predstavijo svoje 

skrbi, zamisli in pomagajo določiti načrt prihodnjega razvoja.

Poti v programe za brezdomce in iz njih

Vstopne točke, kjer je mogoče določiti potrebe po pomoči, so za reševanje problema 

spanja na prostem izjemno pomembne. Dnevni centri in druge »točke enostavnega 

dostopa« lahko zagotovijo vstopno točko k storitvam za brezdomce, ki spijo na 

prostem. Stockholmska lokalna oblast je ustanovila storitveni center za brezdomce, ki 

je odprt vsak dan po običajnem delovnem času. Center zagotavlja, da socialne službe 

zagotavljajo individualno podporo, da bi ljudem, ki spijo na prostem, omogočili bolj 

trajne rešitve. Za ta projekt je bilo (brez režijskih stroškov) namenjenih približno 

200.000 evrov. Vsaka oseba, ki potrebuje prostor za spanje, se lahko obrne na center, 

kjer ugotovijo, kakšno pomoč potrebuje, v primeru, da se pokaže potreba, pa ji bo 

dodeljen prostor za spanje v enem od kriznih mestnih zavetišč. Center je spremenil 

nereguliran sistem neposrednega vstopa v zavetišče, ki ni omogočal nadaljnjega 

spremljanja. Center storitev za brezdomce je del programa mestnih socialnih storitev 

in se nahaja pri enem od mestnih zavetišč. Delo v centru vodi projektni vodja, osebje 

pa sestavljajo socialni delavci. Specializirana skupina zavetišča tam deluje na področju 

reševanja fi zičnih in psihičnih potreb brezdomcev, s posebnim poudarkom na premestitvi 

dolgotrajnih stanovalcev iz zasilne oskrbe, tako da jim  pomagajo in jih spodbujajo.

Uspešne terenske službe lahko predstavljajo pomembno točko prvega stika s službami 

in olajšajo prehod iz spanja na prostem. Francoska nacionalna strategija 2009–2012 

daje poudarek potrebi po celostni območni službi za sprejem in usmerjanje oseb, 

ki se soočajo z brezdomstvom. To vključuje mobilne enote, telefonsko linijo krizne 

namestitve, dnevne centre in ostale storitve, ki vključujejo namestitev. Cilj je boljše 

usklajevanje ponudbe in povpraševanja po storitvah in namestitvi ter zagotoviti 

nadaljnje spremljanje ljudi, prilagojeno njihovim potrebam, ki mora biti kar se le da 

nepretrgano in učinkovito. Državni sekretar za stanovanja in urbani razvoj je namenil 

6 milijonov evrov za reorganizacijo v smeri bolj strateškega pristopa.

Zagotavljanje premostitvene nastanitve z ustrezno podporo kot tudi cenovno dostopna 

stanovanja so osrednjega pomena za zagotovitev, da nikomur ni treba spati na prostem. 
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Tudi ko gre za ustrezno ponudbo namestitve v sili, lahko to postane nedostopno za 

ljudi v krizi, če tam ostanejo predolgo. Dlje ko ljudje spijo na prostem, težje postane 

za njih, da se ponovno nastanijo. Zatorej bi morale biti ljudem, ki pridejo z ulice, na 

voljo dolgotrajne rešitve, prilagojene njihovim potrebam. Za  ljudi, ki spijo na prostem 

in imajo majhne potrebe po podpori, to lahko pomeni neodvisno nastanitev, medtem 

ko pri tistih, ki imajo večje potrebe po podpori, to lahko pomeni bolj celostni pristop 

z več pomoči. To področje je bolj podrobno zajeto v Ciljih 2 in 3 »Nihče naj ne živi v 

zasilni namestitvi dlje, kot je nujno« in »Nihče naj ne živi v začasni namestitvi dlje, kot 

je potrebno za uspešen premik naprej«.

Usmerjena prevencija

Splošni preventivni ukrepi so tisti, ki zmanjšujejo tveganje za brezdomstvo in spanje 

na prostem v splošni populaciji ali večjih delih populacije kot npr. skozi celotne 

programe in ukrepe nastanitvene politike in socialnovarstvenih sistemov. Usmerjena 

prevencija je osredotočena na ljudi z visokim potencialnim tveganjem, da bodo zašli v 

spanje na prostem. Ti ljudje so na primer tisti v kriznih situacijah, kot je deložacija ali 

prekinitev najemniškega razmerja, tisti, ki so odpuščeni iz institucij, in tisti, ki so že 

izkusili spanje na prostem in potrebujejo podporo, da bi se izognili ponavljanju tega 

vzorca. Usmerjena prevencija je lahko izjemno učinkovita v zmanjševanju spanja na 

prostem in je ključni del strateškega pristopa, kako ga odpraviti.

V Angliji je Zakon o brezdomcih (2002) naložil zakonsko obveznost lokalni oblasti, da 

pripravi strategijo za preprečevanje in odpravljanje brezdomstva na svojem območju. 

Osrednja vlada je zagotovila precejšnja sredstva za podporo lokalnih preventivnih 

dejavnosti. Te vključujejo svetovanje o stanovanjskem vprašanju in zagotavljanje 

depozitnih shem, ki bi gospodinjstvom omogočila plačevanja varščine in druga 

predplačila. Zajemajo tudi družinsko mediacijo in nudijo podporo žrtvam nasilja v 

družini, nudijo podporo pri ohranjanju najema ogroženim najemnikom. Velik del te 

podpore prispeva program »Supporting people«, ki omogoča podporo, povezano z 

nastanitvijo, več kot milijonu ogroženih ljudi letno, vključno z več deset tisoč ljudmi, 

ki so v nevarnosti brezdomstva ali ki so že spali na prostem. Te storitve se pogosto 

izvajajo kot mobilna služba za ljudi, ki živijo v običajnem tipu namestitve. Običajno 

nudijo pomoč pri uveljavljanju različnih socialnih ugodnosti in podpor: za opremljanje 

stanovanj, za lažji dostop do zdravstvenih in drugih storitev – hkrati z iskanjem 

»smiselne dejavnosti« preživljanja dneva.  

Drugi del strateškega pristopa v Angliji je pripomoček za preprečevanje v obliki 

priročnika oz. sistema informacij in smernic, imenovanega »Orodjarna za preprečevalno 

načrtovanje« (Prevention Mapping Toolkit) oz. PrOMPT. Ta sistem je bil razvit zato, da 

bi lokalnim službam jasno opredelili življenjske poti v spanje na prostem in da bi bolje 

načrtovali in pripravili storitve za preprečevanje tega pojava. Orodje za »kartiranje« 

teh poti vključuje ljudi, ki imajo neposredne izkušnje s spanjem na prostem in ki 

kot strokovnjaki pomagajo prepoznavati ta pojav, ter točke na tej poti, kjer bi lahko 
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pomagale bolj učinkovite intervencije.

Ključni del mnogih pristopov v boju proti spanju na prostem je zgodnja intervencija, 

ko se gospodinjstva znajdejo v nevarnosti izselitve. Nizozemska strategija si je za 

cilj zadala 30-odstotno zmanjšanje stopnje deložacije med letoma 2005 in 2008. V 

Amsterdamu so uvedli storitev »Zgodnje posredovanje« (Early reach out). Enajst 

stanovanjskih združb je privolilo v to, da bo obveščalo ponudnike te storitve o 

možnih deložacijah. Najemodajalci obveščajo ponudnike storitev o gospodinjstvih 

z dvomesečno zamudo v plačilu najemnine. Kot odgovor sledi obisk, ki ga na domu 

izvede socialni delavec v sodelovanju z delavcem iz fi nančnega področja, zato da se 

razišče socialna in fi nančna situacija in da se nudi pomoč, ki vključuje ponudbo za 

nadziranje dolga in pomoč na področju upravljanja denarja. Ta program za preprečitev 

deložacije ima 80-odstotno uspešnost. Rezultati spremljanja so pokazali, da so zaradi 

pomoči zaradi zaostale najemnine prišli k 600 ljudem, 480 ljudem pa je ta intervencija 

omogočila, da so ostali v svojih domovih in se izognili deložaciji. Terenski program 

fi nancira lokalna oblast v sodelovanju z združenji za socialna stanovanja.

Cilj 2: »Nihče naj ne živi v zasilni namestitvi dlje, kot je nujno« in 

Cilj 3: »Nihče naj ne živi v začasni namestitvi dlje, kot je potrebno za 

uspešen premik naprej«

Po tipologiji brezdomstva in stanovanjske izključenosti (imenovane ETHOS1, ki jo 

je razvila evropska organizacija FEANTSA) lahko zasilno namestitev razumemo kot 

zavetišče za enkratno prenočitev oziroma zelo kratkoročno zavetišče za brezdomne. 

Pomembno je, da jo ločimo od začasne namestitve, katere namen je brezdomnim 

omogočiti tolikšno okrevanje, da si lahko poiščejo bolj neodvisne oblike nastanitve. 

Začasna namestitev je namenjena nudenju kratkoročne do srednjeročne namestitve in 

omogočanju vmesnih korakov do dolgoročne. Na žalost lahko tako zasilna kot začasna 

namestitev postaneta trajnejši, kot je predvideno. Posamezniki tako dolgoročno živijo 

v neprimernih nastanitvah, namesto da bi se pomaknili od brezdomstva proti trajni 

namestitvi. To povzroča blokade v sistemu, saj ostali posamezniki, ki se soočajo s krizo 

ali potrebo po prehodni nastanitvi, nimajo dostopa do nje. Poleg tega lahko dolgotrajna 

uporaba tovrstnih oblik namestitve vodi v institucionalizacijo brezdomnih oseb, kar 

jim otežuje napredovanje. Ne nazadnje pa vse več podatkov dokazuje, da je dolgotrajno 

bivanje v zasilnih ter prehodnih namestitvah veliko dražje v primerjavi z možnimi 

trajnimi nastanitvami. 

Omejevanje dolžine bivanja v zasilni namestitvi

Vse več držav se je zavezalo k zmanjševanju dolžine časa bivanja v zasilnih namestitvah 

ter iskanju dolgoročnih nastanitvenih rešitev za posameznike, ki se soočajo z 

brezdomstvom. Strategija Irske, na primer, predvideva, da nihče ne bi smel bivati v 

zasilni namestitvi dlje kot šest mesecev, cilj Danske je omejiti bivanje v zavetiščih na 

tri do štiri mesece, cilj Norveške pa na tri mesece. 
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Pristop »Najprej stanovanje!«

Postopno nadomeščanje zavetišč s trajnejšimi oblikami nastanitve, ki omogočajo 

neodvisno, podprto ali nadzorovano bivanje, je inovativni pristop k ukinjanju 

dolgotrajne uporabe zavetišč. Temelji na principu »Najprej stanovanje!«. Namesto 

spremljanja brezdomnih posameznikov skozi faze, ki vodijo vse bliže stalni nastanitvi 

(npr. od spanja na prostem prek zavetišča, programov prehodne namestitve do 

stanovanja – to se imenuje stopenjski model), »Najprej stanovanje!« pomeni premik 

od spanja na prostem ali uporabe zavetišča neposredno k stalni nastanitvi. Pristop 

temelji na pravicah posameznikov in vidi stabilno, zasebno, spodobno nastanitev 

kot predpogoj za reševanje ostalih problemov, kot so težave v duševnem zdravju ali 

zasvojenost. 

Takšen pristop na področju brezdomstva uporablja Finska. V okviru Programa za 

zmanjševanje dolgotrajnega brezdomstva bo v obdobju od 2008. do 2011. dolgotrajno 

brezdomnim dodeljenih 1250 domov, podprtih nastanitvenih enot in oskrbovanih 

prostorov v desetih različnih mestih. Na podlagi ugotovitev, da stopenjski modeli 

reintegracije ter zavetišča ne odgovarjajo potrebam dolgotrajno brezdomnih 

posameznikov, je Finska začela izvajati programe preoblikovanja zavetišč v dolgoročne 

podprte nastanitvene enote. Te nudijo obliko namestitve, namenjene dolgotrajno 

brezdomnim, z vključeno podporo. Uporabniki sklenejo dogovor o začasni uporabi 

ali oskrbi. Od njih se ne pričakuje, da bodo ostali do vnaprej določenega datuma 

ali se kasneje preselili v drugo obliko oziroma stopnjo nastanitve; te oblike pomoči 

nudijo aktivno rehabilitacijsko podporo, vendar sodelovanje v rehabilitacijskih 

programih ni obvezno. Kljub temu podatki dokazujejo, da je rehabilitacija v podprtih 

nastanitvah zelo uspešna. Podprte nastanitvene enote morajo imeti na Finskem enega 

zaposlenega z izobrazbo s področja socialne oskrbe na dva uporabnika. To je veliko 

višja raven pomoči, kot je dostopna v hostlih za brezdomne. Program za zmanjševanje 

dolgotrajnega brezdomstva je široko zastavljen partnerski sporazum, ki ga 50-odstotno 

fi nancira vlada, 50-odstotno pa lokalna občina. Vlada je predvidela 80 milijonov 

evrov za fi nanciranje gradbenih investicij v okviru programa ter 10,3 milijone evrov 

za najem osebja. Poleg tega je tamkajšnji Slot Machine Association (Društvo igralnih 

avtomatov) namenil 18 milijonov evrov za obnovo zavetišč in njihovo preureditev v 

podprte nastanitvene enote.  

Tudi strategija Francije za obdobje 2009–2012 predvideva uporabo principov »Najprej 

stanovanje!«. Strategija ugotavlja, da obstoječi ukrepi ne dosegajo standardov vedno, 

ne v smislu fi zičnega okolja in niti v smislu socialne podpore, ter da zavetišča niso 

prilagojena potrebam uporabnikov, katerih primarna potreba je nastanitev. Pomembna 

elementa strategije sta koordinirano ugotavljanje nastanitvenih in stanovanjskih 

potreb. Namen pristopa je nastanitev posameznikov v oblike nastanitve, prilagojene 

njihovim potrebam, vključno z zagotavljanjem ustrezne podpore in skrbi, ki bi jim 

omogočili neodvisno življenje. 
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Ustrezna zasilna namestitev

Kljub temu vedno obstaja potreba po zasilni namestitvi kot obliki začasnega odziva 

na krizo. Finski primer dokazuje, da opuščanje zavetišč ne pomeni tudi opuščanja 

zasilnih storitev za nujne primere. Tam razvijajo centre, ki sprejmejo brezdomne ljudi 

in ocenijo njihove potrebe, preden jih napotijo v podprte, neodvisne ali nadzorovane 

oblike bivanja. Hietaniemenkatu center v Helsinkih tako nudi štiriindvajseturno 

brezplačno zasilno namestitev. Enota vključuje tudi dnevni center, ki nudi obroke 

in možnosti pranja, zaposluje pa osebje s področja zdravstva in socialne oskrbe. 

Brezdomni, ki pridejo v center, gredo skozi proces pregleda svojih potreb. Po potrebi 

se zanje oblikuje individualni načrt storitev, vključno z načrtom stalne nastanitve ter 

ustrezne oskrbe in podpore. V centru nihče ne ostane dlje časa. 

Po francoski strategiji bodo zavetišča preurejena tako, da bodo spoštovala pravico do 

zasebnosti, zatočišča in varnosti. 

Včasih se kot kratkotrajno bivališče za ranljive posameznike uporabljajo zasebni hoteli 

ali penzioni (tako prevajamo izraz »bed-and-breakfast«, ki se nanaša na skromnejšo 

penzionsko ponudbo in ki se plača na dan). Kljub temu da ne nudijo nikakršne varnosti 

najemnega razmerja in so razmeroma drage, so te možnosti namestitve pogoste za 

premagovanje začasne krize. Sodobni pristopi na področju brezdomstva tovrstne 

rešitve vse pogosteje prepoznavajo kot neprimerne. Številne strategije so predstavile 

smernice za doseganje ustreznosti takšnih namestitev, predvsem z omejevanjem časa 

uporabe ali defi niranjem določenih skupin, za katere tovrstna oblika namestitve ni 

primerna. V Veliki Britaniji namestitev v penzionih ni primerna za otroke, nosečnice ali 

brezdomce s statusom prednostne potrebe (ta izraz se nanaša na ljudi, katerih položaj 

je treba reševati prednostno, npr. nosečnice, mladoletniki itd). Irska se je zavezala k 

opustitvi uporabe namestitve v penzionih za družine, razen v njunih primerih in samo 

za obdobje, krajše od enega meseca.   

Olajševanje napredovanja

Nudenje podpore posameznikom pri napredovanju je ključni vidik reševanja problema 

dolgotrajnega ostajanja v začasnih zavetiščih. Službe za nastanitev, ki nudijo oporo pri 

prehodu od zasilnih zavetišč in programov za podporo najemnikom, ki posameznikom 

pomagajo ohranjati namestitev v času, ko se selijo iz zavetišč, imajo lahko velik vpliv na 

uspeh. Nacionalna strategija Francije predvideva podporo pri doseganju ali ohranjanju 

stalne nastanitve za vse, ki jo potrebujejo. Uporabnike storitev za brezdomne želi 

oskrbeti s stalno točko za stike, določa tudi potrebo po izboljšanju socialne podpore 

za posameznike, ki poskušajo pridobiti nastanitev ali jo obdržati, vključno z uvedbo 

nacionalnih meril na področju razvoja ciljev in načinov za tovrstno socialno podporo 

ter razjasnitev vloge lokalnih akterjev. 

Nadaljevalne (follow-up) podporne službe imajo odločilno vlogo pri zagotavljanju 
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uspešnega in vzdržnega napredovanja iz prehodnih oblik. Zagotovijo lahko velik izbor 

storitev, od svetovanja glede nastanitve, podpore pri ohranjanju in razvijanju veščin 

neodvisnega življenja, nudenja zdravstvenih storitev, reševanja problemov, povezanih 

z najemom, prilagojenih zaposlitev do podpore pri izobraževanju. Take službe nudijo 

pomoč pri premagovanju težav s prilagoditvijo, ki se lahko pri posameznikih, ki so 

izkusili brezdomnost, pojavijo pri napredovanju v samostojnejše oblike življenja. Na 

Norveškem so, na primer, v občini Bergen oblikovali nadaljevalne službe v vsaki pisarni 

za socialno varnost. V teh službah dva ali trije uslužbenci dvanajstim do dvajsetim 

ljudem nudijo individualno, posamezniku prilagojeno pomoč, ki pomaga ohranjati 

dom in izboljšati kakovost življenja. 

Prednostna področja irskega pristopa odpravljanja brezdomstva vključujejo 

obravnavanje dolgoročnih odvisnosti od zasilnih in prehodnih storitev za brezdomne. 

Naložbe so tako preusmerili v razvoj primernih oblik nastanitev ter v podporo ljudem, 

ki zapuščajo brezdomstvo. »Pot proti domu« (Pathway to home) je model nastanitvene 

strategije z namenom odpravljanja dolgotrajnega brezdomstva v Dublinu. Podpira 

ukrepe, oblikovane za večjo učinkovitost storitev in boljši dostop do nastanitve. 

Vključuje tako olajšan dostop do varne in kakovostne nastanitve kot tudi podporo pri 

dostopu in ohranjanju trajne nastanitve. Model predvideva začetno ugotovitev potreb 

brezdomne osebe ter v istem dnevu namestitev v ustrezno obliko začasne namestitve. 

Med bivanjem v tej obliki namestitve posamezniku dodelijo ključnega delavca, ki 

dokonča ugotavljanje njegovih celostnih potreb ter skupaj z lokalnimi oblastmi razišče 

in oceni možnosti nastanitve. Določijo podporni načrt ter pogoje za vzpostavitev bolj 

neodvisne nastanitve. Pred določitvijo primerne nastanitve potrdijo in zajamčijo 

potrebno podporo, tako da je za posameznika premik od začasne namestitve k 

nastanitvi čim bolj gladek. 

Program Hostels Capital Improvement v Angliji dokazuje, da je začasna namestitev 

uspešen način pomoči za odpravljanje brezdomstva. Hostle določa kot kraje, od koder 

se posamezniki uspešno in gotovo premaknejo naprej. Devetdeset milijonov funtov 

vreden program Hostels Capital Improvement vključuje obnovitev in preoblikovanje 

hostlov v tako imenovane prostore za spremembe. Oblikovan je bil kot odziv na 

podatke, ki kažejo, da preveč ljudi v hostlih ostane predolgo ter da slabi prostorski 

pogoji in oskrba v teh oblikah namestitve krepijo krog brezdomstva. Več posameznikov 

hostle zapusti iz negativnih razlogov (jih izključijo ali pa ga zapustijo zaradi konfl iktov) 

kot pa iz pozitivnih (najdejo zaposlitev ali stalen dom). Namen programa je izboljšanje 

rezultatov za uporabnike, povečanje števila posameznikov, ki se premaknejo naprej. 

Program podpira prenovitev hostlov, dnevnih centrov in ostalih projektov, ki nudijo 

izobraževanje in delovne izkušnje za ljudi, ki se poskušajo rešiti brezdomstva. Prostori 

za spremembe namesto skupnih spalnic nudijo možnost namestitve v enoposteljnih 

sobah. Njihov cilj je združevanje različnih storitev, kot so medicinska oskrba, glasba, 

šport in izobraževanje, da bi prekinili krog izključenosti, ki je povezan z dolgotrajno 

uporabo hostlov. Poudarek je na zagotavljanju privlačnih storitev, motiviranem osebju 

ter prijetnih prostorih. 
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Dodatno sredstvo za pospeševanje napredovanja v Angliji je Th e Move-on Plans 

Protocol (MOPP). Razvit je bil kot pomoč lokalnim oblastem in ponudnikom storitev 

pri večanju števila napredovanj iz hostlov in začasnih namestitev. To dosega s pomočjo 

analize obsega potreb ter dogovarjanja o lokalnih akcijah prek partnerskega pristopa. 

Namen je pomagati lokalnim oblastem in ponudnikom storitev pri določanju ovir za 

uspešno napredovanje. MOPP pokriva lokalna partnerstva, revizijo napredovanja, 

razvoj akcijskega načrta za napredovanje ter analizo napredka in rezultatov. 

Zagotavljanje dolgoročnih nastanitvenih možnosti

Nastanitev je bistvenega pomena za omogočanje uspešnega premika iz prehodnih 

oblik namestitev. Da se posamezniki lahko premaknejo iz brezdomstva, morajo imeti 

na voljo primerno nastanitev, kamor se lahko vselijo. Ključna dolgoročna rešitev v 

primerih brezdomstva v Evropi ostaja dostop do javne ali socialne nastanitve, čeprav 

so številne države povečale uporabo zasebnega sektorja najemniških stanovanj, ki 

pomaga zagotavljati nastanitve. 

Nekatere evropske države so razvile strategije zmanjševanja brezdomstva, ki temeljijo 

na politiki nastanitve. Škotska je predstavila zakonodajo, ki javno politiko nastanitve 

zavezuje k zagotavljanju pravice do stalnega doma za vse nenamerno brezdomne 

družine do konca leta 2012. Pomembna merila vključujejo zakonsko dolžnost tako 

lokalne oblasti kot nastanitvenih organizacij, da dajo »razumno prednost« pri 

dodelitvi nastanitve brezdomnim družinam, ter dolžnost nastanitvenih organizacij, 

da sprejmejo in nastanijo brezdomne družine, ki so jim jih poslale lokalne oblasti, 

razen v primeru, da imajo dober razlog za nasprotno. 

V Franciji je stanovanjski zakon podprt s sistemom dodeljevanja nastanitev, ki daje 

prednost ranljivim skupinam, še posebno brezdomnim osebam. Po zakonu lahko 

ranljive skupine, ki nimajo nastanitve, svoj primer prijavijo komisiji za posredovanje 

na lokalni ravni. Če komisija na podano zahtevo ne predlaga nastanitve, se lahko 

primer preusmeri na sodišče. Nova strategija na področju brezdomstva določa cilje 

za boljše ugotavljanje ponudbe in potreb po nastanitvi in storitvah za brezdomne, 

vključno z razvojem informacijskih sistemov ter izboljšanjem koordinacije procesov 

usmerjanja in sprejemanja, ki lajšajo dostop do dolgoročne nastanitve. 

Ključna značilnost fi nske strategije je učinkovitejša uporaba zemlje, ki omogoča najem 

stanovanj v razvijajočih se predelih po sprejemljivi ceni. Danska nacionalna strategija 

vključuje zavezo osmih mest, ki se soočajo z najvišjo stopnjo brezdomstva, k zagotavljanju 

novih nastanitvenih možnosti za brezdomne osebe. V občinah bodo zgradili različne vrste 

nastanitve, v nekaterih primerih bo ta nastanitev namenjena skupinam s posebnimi 

potrebami, kot so uporabniki drog ali mladi. Gradijo 373 stanovanj. 

Kot ključni način doseganja ciljev na področju preprečevanja brezdomstva, odpravljanja 

dolgotrajne brezdomnosti in spanja na prostem se pristop Irske osredotoča na skrb 
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za ustrezno običajno nastanitev v zasebnem in socialnem sektorju. Poudarek je na 

nudenju ustreznih storitev podpore pri nastanitvi, ki posameznikom pomagajo 

pri uspešnem prehodu iz brezdomstva. Od lokalnih oblasti se zahteva, da izvajajo 

triletne evalvacije na področju potreb po nastanitvi ter na podlagi tega oblikujejo 

lokalni akcijski načrt zagotavljanja socialnih/dostopnih stanovanj, in tudi lokalni plan 

delovanja na področju brezdomstva. Eno izmed osrednjih načel je dajanje prednosti 

nastanitvi v skupnosti prek skrbi za dolgotrajno nastanitev. Program Support to Live 

Independently (SLI) je bil predstavljen junija 2009 in je model združevanja podpore 

običajni nastanitvi in »leteči« namestitveni podpori (ta izraz se nanaša na podporo, 

ki jo nudijo »leteči«/mobilni strokovnjaki ali timi, ki nudijo podporo kadar koli in za 

kakršen koli problem). Vključuje uporabo nastanitve, pridobljene prek stanovanjskega 

sklada (Social Housing Leasing Scheme), ali nastanitve, ki je lokalnim oblastem na voljo 

v obliki neprodane nepremičnine oziroma nepremičnine, ki ima na trgu trenutnem 

nizko prodajno vrednost. Poleg tovrstne nastanitve mora biti uporabnikom dostopna 

tudi možnosti podpore z nizko- ali srednjevisoko stopnjo intenzitete na kraju samem, 

s tem pa nudenje pomoči pri prehodu k samostojnemu življenju. Potrebno podporo in 

upravljanje nastanitev zagotavljajo lokalne oblasti ali primerna organizacija za nudenje 

storitev. Najemne pogodbe so enake kot pri socialnih nastanitvah nasploh. Program 

fi nancirajo iz prihrankov stroškov, namenjenih za zasilne in začasne namestitve. 

Na Madžarskem je resnost problema brezdomstva po politični tranziciji vodila v 

razvoj številnih institucij za brezdomce. Pomanjkanje nastanitev in ostalih možnosti 

premika naprej je omejilo njihovo delovanje. Leta 2005 so razvili program reintegracije 

za brezdomne v okviru podprtih nastanitev. Sestavljajo ga tako sredstva za stroške 

nastanitve kot tudi fi nanciranje stroškov delavcev, ki nudijo podporo pri ponovni 

nastanitvi. Namen programa je nuditi podporo pri najemu običajnih najemniških 

nastanitev, penzionov in hostlov za delavce. Ena izmed glavnih prednosti programa je 

njegova stroškovna učinkovitost: nudenje reintegracije za uporabnike je veliko cenejše 

kot vzdrževanje zavetišč. Poleg tega je program omogočil nastanitev brezdomcev tudi 

v predelih, kjer prej ni bilo institucij za njih, kot so npr. manjša mesta, kjer potreba 

po tovrstnih storitvah ni bila tako velika. Stroški normativne fi nančne podpore 

ene postelje v začasnem hostlu za eno leto so v letih 2007 in 2008 znašali 525.000 

HUF (2.100 evrov), leta 2009 pa 516.000 HUF (2.060 evrov). Letni stroški podprtih 

nastanitev znašajo približno 350.000–380.000 HUF (1.400–1.500 evrov). Tako je 

lahko program podprtih stanovanj v 50–70 odstotkih fi nanciran iz državnih sredstev 

oziroma proračunske postavke, namenjene začasnim hostlom. V nasprotju s hostli, 

ki vzdržujejo brezdomni status uporabnikov, program podprtih nastanitev omogoča 

prenehanje brezdomnosti. 

Specifi čne oblike podprtih nastanitev

V nekaterih primerih so bile razvite specifi čne oblike podprtih nastanitev za brezdomne. 

»Neobičajne nastanitve za neobičajne življenjske stile« je pristop, ki se trudi priskrbeti 

nastanitev po meri dolgotrajno brezdomnih posameznikov z alternativnimi življenjskimi 
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stili (navadno povezanimi z daljšimi obdobji spanja na prostem), nasprotnimi večinski 

družbi. Pristop izhaja iz Danske in je namenjen posameznikom, ki se niso odzvali na 

običajne oblike podpore, ki jo nudijo običajne stanovanjske službe (torej tiste, ki niso 

namenjen posebej brezdomcem). Hiše so majhna, neobičajna bivališča, pogosto s 

skupnimi dnevnimi prostori. Tovrstne nastanitve so po navadi v območjih z visoko 

stopnjo tolerance, v prostoru, kjer se prebivalci lahko vedejo drugače (v nasprotju z 

družbo s številnimi problemi ali kljubovalnim vedenjem) in s tem ne tvegajo njihovega 

nasprotovanja. Bivališča spremlja tudi socialna podpora. Program naj bi bil majhen po 

obsegu, čeprav se velikosti različnih programov spreminjajo. Vsak vključuje socialnega 

skrbnika, ki nudi individualno pomoč uporabnikom in pomaga razreševati probleme, 

ki se pojavijo v skupini. Posamezniki, ki živijo v tovrstnih nastanitvah, imajo običajne 

najemne pogodbe, ki niso pogojene s participacijo v nobenem izmed reintegracijskih 

programov ali s prenehanjem navad, kot sta zloraba alkohola in drog. 

Brezdomci z visoko ravnijo potreb in kompleksnimi problemi imajo posebno velike 

težave z napredovanjem iz prehodnih oblik pomoči. Za posameznike, za katere je 

možnost samostojnega življenja neprimerna, program nudi dostop do specializiranih, 

dolgoročnih podprtih ali nadzorovanih nastanitev s primerno izobraženim osebjem, 

tudi kot možno alternativno obliko prehoda iz namestitve v hostlih. Strategije na 

področju brezdomstva vse bolj prepoznavajo potrebo po trajnejših možnostih nastanitve 

za posameznike, ki so dolgotrajno odvisni od drog, in za posameznike z resnejšimi 

problemi v duševnem zdravju. Bistvo nizozemske strategije na področju brezdomstva 

je odgovarjanje na potrebe dolgotrajno zasvojenih posameznikov ter posameznikov z 

resnimi težavami v duševnem zdravju. Strategija vključuje zagotavljanje dolgoročne 

nastanitve za njih. Namen je priskrbeti oskrbo in zdravljenje znotraj objekta nastanitve, 

pri čemer je poudarek na izboljšanju kakovosti življenja. Program tako lahko vključuje 

tudi oblikovanje diagnoze in načrta zdravljenja, zdravljenje somatskih, psihiatričnih 

in psihosocialnih problemov ter problemov z odvisnostjo, učenje socialnih veščin ter 

možnost raznovrstnih, ciljno zastavljenih dejavnosti.

Cilj 4: »Nihče naj ne zapusti institucionalne obravnave brez možnosti 

za nastanitev«

Nihče, ki biva v instituciji – naj bo to bolnišnica, socialni zavod, vzgojni zavod ali zapor 

– ne bi smel biti odpuščen brez potrebne podpore in ustreznih možnosti za nastanitev. 

Ti posamezniki so pogosto ranljivi in bi morali dobiti pomoč ter bi se tako izognili 

brezdomstvu. 

Veliko ljudi, ki zapusti institucije, se sooči z brezdomstvom. Raziskava na Norveškem 

leta 2004 je na primer pokazala, da tretjina zapornikov ni imela doma, kamor bi po 

izpustu lahko šla. Raziskava v Glasgowu leta 1999 je pokazala, da je bilo 44 odstotkov 

brezdomcev, ki živijo v hostlih ali spijo na prostem, vsaj enkrat v zaporu. Poleg tega 

je posameznike, ki so v institucijah, s ciljno usmerjenimi politikami relativno lahko 

doseči. Uvedba praks, ki jim zagotavlja možnosti nastanitve ter učinkovit prehod na 
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storitve zunaj institucije, predstavlja velik korak v smeri odpravljanja brezdomstva. 

Poleg tega ima lahko preprečevanje brezdomstva znotraj te skupine tudi širše koristi 

za družbo in lahko zmanjša družbeno ceno brezdomstva. Za posameznike s stabilno 

nastanitvijo je manj verjetno, da bodo ponovno hospitalizirani, saj je lažje priskrbeti 

podporo za njihove zdravstvene potrebe in nadaljnjo oskrbo. Za nekdanje zapornike je 

stabilna nastanitev bistveni del rehabilitacije in je ključnega pomena za preprečevanje 

povratništva.

Prepoznavanje ranljivosti posameznikov, ki zapuščajo institucije

Vse več držav v Evropi prepoznava ranljivost posameznikov, ki zapuščajo institucije, 

na področju brezdomstva. Številne države so to skupino posameznikov defi nirale 

kot posebno prioriteto politik na področju brezdomstva. Norveška si je tako zadala 

cilj, da nihče ne bi smel biti po odpustitvi iz zapora ali institucije prisiljen bivati v 

začasnih namestitvah. Nekatere države so uvedle tudi zakonodajo, ki daje prednost 

tem skupinam. V okviru prizadevanj za doseganje cilja za leto 2012 je Škotska razširila 

kategorijo prednostnih potreb na področju brezdomstva ter tako vključila številne 

ranljive skupine, kot so posamezniki, odpuščeni iz bolnišnice, zapora ali oboroženih 

sil, posamezniki med 16. in 17. letom starosti ter posamezniki med 18. in 20. letom 

starosti, za katere so po končanem šolanju skrbele socialne službe. Podobno razširitev 

kategorije prednostnih potreb so uvedli tudi v Angliji in Walesu.

Strategija Danske na področju brezdomstva določa, da mora biti pred izpustitvijo iz 

zapora ali odpustitvijo iz programa zdravljenja oziroma bolnišnice rešeno vprašanje 

posameznikove namestitve. Sedem občin, kjer je problem brezdomstva največji, si 

prizadeva doseči cilj, da bi imeli posamezniki ob odpustitvi zagotovljeno nastanitev. 

Vse občine si v okviru strategije za obdobje 2009–2012 prizadevajo zmanjšati število 

občanov, ki en mesec pred odpustitvijo iz institucije nimajo zagotovljene nastanitve, 

do 65 odstotkov, tj. s 122 na 43.   

Okrepljene svetovalne službe

Svetovanje glede nastanitve in brezdomstva med bivanjem v instituciji oziroma pred 

odpustitvijo lahko prepreči brezdomstvo. Iz politik na področju brezdomstva številnih 

držav je razvidno, da se države tega vse bolj zavedajo. Trenutna škotska strategija na 

primer določa, da morajo tisti, ki so odgovorni za zapornike, zavodsko vzgojo otrok in 

mladostnikov, dolgotrajno hospitalizirane in oborožene sile, razviti visokokakovostne 

svetovalne služba na področju nastanitve in brezdomstva. Škotska vlada je izvedla 

tudi celovito oceno različnih modelov svetovanja na področju nastanitve v zaporih. 

Svetovanje, zagotovljeno pred odpustom iz institucije, se lahko osredotoči na 

zagotavljanje stabilne nastanitve po odpustu. Nizozemska strategija na področju 

brezdomstva predlaga vrsto posebnih ukrepov, vezanih na podporo ob odpustu 

iz pripora. Priporniki začnejo sodelovati s socialnim delavcem osem tednov pred 
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datumom odpusta oziroma ob začetku pripora, če je obdobje pridržanja krajše od šestih 

mesecev. Naloge socialnega delavca so triažiranje, krizna intervencija, materialna 

podpora ter psihosocialna pomoč na štirih glavnih področjih: osebni dokumenti, 

prihodek, nastanitev in oskrba. Socialni delavec za zagotavljanje gladkega prehoda k 

oskrbi po odpustitvi sodeluje z občino, kjer bo posameznik potem bival. 

Dnevni centri ali ostali zunanji svetovalni centri lahko predstavljajo podporo 

svetovalnim sistemom znotraj institucij, zlasti kadar so storitve namenjene predvsem 

potrebam posameznikov, ki zapuščajo institucije.  

Ocena potreb

Ocena posameznikovega položaja ob sprejemu v institucijo lahko pomaga pri 

razreševanju problemov, povezanih s pridobitvijo ali obdržanjem stanovanja, s 

pridobitvijo socialne pomoči. Od aprila 2005 morajo vsi lokalni zapori v Angliji 

opraviti oceno nastanitvenih potreb za vsakega novega zapornika, vključno s tistimi, 

ki prestajajo kratke kazni. Ta ocena naj bi identifi cirala vse, ki potrebujejo pomoč pri 

prekinitvi, vzdrževanju ali spremembi najemnega razmerja in s tem povezane socialne 

podpore, ter tiste, ki potrebujejo pomoč pri iskanju nastanitve po odpustu. 

Trajna podpora in nadaljevalno spremljanje

Trajna podpora in nadaljevalno spremljanje posameznikov lahko pomembno vplivata 

na verjetnost brezdomstva po odpustu. Škotska strategija predvideva, da je treba 

zakonsko obveznost zagotavljanja poodpustne skrbi (spremljanja) razširiti na vse 

mladostnike med 12. letom in starostjo ob koncu šolanja, ki so v zavodih ali drugih 

oblikah zunajdružinske vzgoje preživeli šest mesecev ali več. 

Pristop ključnih delavcev, ki delajo s primeri (case-management), je lahko zelo učinkovit 

na področju zagotavljanja nadaljevalne skrbi. Na Švedskem so v okviru strategije na 

področju brezdomstva osnovali pristop ključnih delavcev, da bi tako posameznikom, 

potrebnim psihiatrične pomoči, zagotovili podporo ter koordinirali delovanje na 

področju posameznih primerov. Naloga ključnih delavcev je tudi poskrbeti, da 

posamezniki, ki potrebujejo obsežno psihiatrično pomoč, dobijo oskrbo in podporo, ki 

ju potrebujejo, ter zagotoviti, da so ta delovanja usklajena med seboj. 

Namen programa Supporting People v Angliji je tako preprečevanje težav, ki lahko 

vodijo v hospitalizacijo, institucionalno oskrbo ali brezdomstvo, kot tudi omogočanje 

gladkega prehoda k samostojnemu življenju tistim posameznikom, ki bivajo v 

institucijah. 

Protokoli odpusta iz institucij

Vzpostavitev učinkovitih protokolov in postopkov sprejema in odpusta je ključnega 



058

pomena za zmanjševanje brezdomstva med posamezniki, ki zapuščajo institucije. 

Formalizacija in izvedba takšnih protokolov ima lahko velik vpliv na število ljudi, ki po 

odpustu iz institucije nimajo kam. 

Protokoli, ki zagotavljajo varen, pravočasen odpust z ustreznim nadaljevalnim 

spremljanjem, lahko zmanjšajo število posameznikov, ki bolnišnico zapustijo 

predčasno, skrajšajo dolžino bivanja v bolnišnici ter število ponovnih sprejemov. 

Protokoli bolnišnicam omogočajo ugotoviti stanovanjski status bolnikov že ob 

sprejemu, lajšajo izmenjavo informacij, zagotavljajo, da posameznik ne izgubi 

obstoječe nastanitve, ter bolnišnicam omogočajo partnersko sodelovanje s ključnimi 

zunanjimi organizacijami za zagotavljanje nastanitve. V Angliji so oddelek za skupnosti 

in lokalno samoupravo, ministrstvo za zdravje, Homeless link (ena izmed vodilnih 

dobrodelnih organizacij s področja brezdomstva) ter londonska mreža za medicinske 

sestre in babice razvili vrsto smernic glede protokola za sprejem v bolnišnico in odpust 

iz nje. Namen smernic je spodbuditi bolnišnice, Primary Care Trusts (PTCs), lokalne 

oblasti in prostovoljni sektor k partnerskemu sodelovanju. Oblikovane so bile tudi z 

namenom razvijanja učinkovitih protokolov sprejema in odpusta za ljudi, ki ne živijo 

v urejenih nastanitvah, z namenom, da nihče ne bi bil odpuščen na cesto oziroma v 

začasno namestitev. Newcastle Upon Tyne je razvil protokol odpusta kot odgovor na 

dejstvo, da so brezdomni posamezniki (približno 50 na leto) ob odpustu iz bolnišnice 

kot naslov poodpustnega bivanja navedli naslov centra za svetovanje glede nastanitve 

Housing Advice Centre (HAC) ter tja prihajali brez predhodnega najave. Protokol je bil 

uveljavljen v okviru širših preventivnih ukrepov. Začetna faza oblikovanja protokola 

je bila organizacija delavnice za vse delavce iz mesta, ki se pri svojem delu srečujejo 

s hospitaliziranimi brezdomnimi posamezniki. Na podlagi te delavnice se je oblikovala 

medsektorska delovna skupina za razvoj protokola, ki se je uveljavil v urgentnih medicinskih 

službah in službah, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Čeprav protokol ni zapolnil 

vseh vrzeli v sistemu, je omogočil boljše sodelovanje ter razvil splošnoveljaven postopek.

Partnersko delo

Partnerski odnosi in večdimenzionalni pristopi so osrednjega pomena za zagotavljanje 

kontinuirane oskrbe v prehodu med institucijami ter službami za nastanitve in 

brezdomne. To je bistveni element vseh strateških pristopov. Kot del zakonodaje s 

področja brezdomstva morajo škotske zdravstvene oblasti oblikovati načrt ukrepov na 

področju zdravstva in brezdomstva, ki vključuje načrt zagotavljanja, da posamezniki 

po odpustu iz bolnišnice niso prepuščeni brezdomstvu. Na Norveškem so združenja 

za lokalne in regionalne oblasti ter ustrezna ministrstva sprejeli nacionalni sporazum, 

katerega namen je preprečevanje in zmanjševanje brezdomstva med nekdanjimi 

zaporniki. Partnerstva so se oblikovala tudi na lokalni ravni, in sicer med občinami in 

zapori. V ta namen so bili oblikovani modeli partnerskih pogodb, od leta 2006 naj bi 

te sporazume uresničevale vse občine. Na Norveškem naj bi tako vsi zaporniki imeli 

dom, kamor lahko gredo po izpustitvi. Lokalne oblasti spremljajo poti posameznikov, 

ki zapuščajo zapor, in poročajo o obsegu bivanj v začasnih namestitvah. 
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Ciljno usmerjene nastanitve

Ukrepi ciljno usmerjenih nastanitev, namenjenih posameznikom, ki zapuščajo 

institucije brez zagotovljene nastanitve, so bili v nekaterih kontekstih uspešni. 

Tovrstni projekti so se razvili kot odgovor na dolge čakalne vrste za socialna stanovanja, 

s katerimi so se pogosto soočali nedavno izpuščeni zaporniki na Norveškem. Lokalne 

oblasti v Mehlandu so oblikovale celostni projekt, pri katerem so nekdanji zaporniki 

gradili nove domove ter tako razvijali tako veščine kot tudi nastanitev. Med izvajanjem 

projekta je kriminal, povezan z drogami, na lokalni ravni upadel za 75 odstotkov.  

Specifi čne začasne nastanitve in sistemi odpuščanja po fazah so lahko uspešen korak 

med institucijami in stalno nastanitvijo. Na Švedskem od leta 2007 zapori in službe 

za pogojni odpust vodijo tako imenovane hiše na pol poti, namenjene posameznikom, 

ki zapuščajo zapor. Prilagojene so nudenju posebne podpore in nadzora ob odpustitvi. 

Med bivanjem se morajo stanovalci posvetiti delu oziroma kakšni drugi pomembni 

aktivnosti ter gradnji svojih življenj in socialnih mrež zunaj zapora. Namen je lajšanje 

sodelovanja s pomembnimi oblastmi pred izpustom. Občina Oslo je razvila tudi 

projekt, imenovan Fredensborgveien Residence Temporary Accommodation, ki je 

namenjen predvsem zapornikom, ki med bivanjem v zaporu niso zelo motivirani za 

sodelovanje v programih ali delanje načrtov za obdobje po izpustitvi. 

Cilj 5: »Nobena mlada oseba ne bi smela postati brezdomna zaradi 

prehoda v samostojno življenje«

Prehod k samostojnemu življenju je čas, ko so ljudje bolj ogroženi, da postanejo 

brezdomci. Nobena mlada oseba ne bi smela postati brezdomna zaradi pomanjkanja 

prve možnosti za samostojno nastanitev, pomanjkanja storitev ali upravičenosti do 

ugodnosti med prehodom v neodvisno življenje. Lahko bi storili več za pomoč mladim 

ljudem, da neodvisno zaživijo in imajo dostop do primernih stanovanjskih možnosti. 

Obstajajo različni primeri, ki kažejo, kako to dosegati.

Prepoznavanje ranljivosti mladih ljudi

Veliko nacionalnih strateških pristopov o brezdomstvu opozarja na specifi čno ranljivost 

mladih ljudi, ki so brezdomni ali v nevarnosti, da to postanejo. Na tem področju so že 

bili razviti modeli intervencij. Kot že omenjeno, so v zakonodaji o brezdomstvu v Veliki 

Britaniji brezdomni ljudje v starosti 16–17 let obravnavani kot osebe s prioritetnimi 

potrebami, posebna prioriteta pa se dodeljuje mladim, ki zapuščajo zavodsko vzgojo.

Irska je razvila posebno strategijo za mladinsko brezdomstvo, katere cilj je »zmanjšanje 

in po možnosti odprava brezdomstva mladih preko izvajanja preventivnih strategij 

in, drugič, tam, kjer otrok postane brezdomen, zagotoviti, da prejme široko paleto 

storitev, katerih cilj je ponovna vključitev otroka v njegovo/njeno skupnost, kakor hitro 

je mogoče«. Strategijo podpira Zakon o varstvu otrok iz leta 1991 (Child Care Act), ki 
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vsakemu zdravstvenemu odboru pripisuje zakonsko obveznost, da spodbuja dobrobit 

otrok, ki ne dobivajo ustrezne skrbi in pozornosti. Kot del tega naj bi vsak zdravstveni 

odbor pripravil dvoletni strateški načrt za brezdomstvo mladih po posvetu z vladnimi 

in nevladnimi partnerji. Na področju preventive, odzivnih storitev in načrtovanja ter 

administracijske podpore je zakon določil dvanajst ciljev.

Anglija je razvila Nacionalno shemo za mlade brezdomce, da bi pomagala lokalnim 

oblastem zagotoviti, da se izvajajo prave storitve, ki bodo preprečile in odpravile 

brezdomstvo med mladimi, starimi 16 let in več. Ta shema vključuje strokovno 

znanje za lokalne oblasti in njihove partnerje na temo preprečevanja in obravnavanja 

brezdomstva mladih. Anglija je prav tako razvila Akcijski načrt za mlade begavce, da bi 

prepoznala in se odzvala na potrebe otrok in mladih do starosti 18 let, ki so zbežali od 

doma ali iz zavoda ali ki mislijo, da so morali oditi. Osredotoča se tako na preventivo 

kot tudi na zagotavljanje ustreznih storitev mladim ljudem, ki so zbežali.

Danski pristop v okviru nacionalne strategije ugotavlja, da mladi ljudje, ki so 

nastanjeni v zavodih ali zavetiščih, tvegajo, da postanejo ujeti v dolgotrajen proces 

marginalizacije. Zato je eden od glavnih ciljev strategije izognitev tej situaciji tako, da 

se mladim zagotovijo druge možnosti, ki olajšajo dostop do doma, izobraževanja in 

dela. Šest občin, ki se v okviru te strategije osredotoča na brezdomstvo mladih, stremi 

k 75-odstotnemu zmanjšanju števila mladih, ki so nastanjeni v zavodih ali zavetiščih 

med letoma 2009 in 2012.

Zgodnja intervencija

Kot na splošno velja pri brezdomstvu, se je zgodnja intervencija ob določenih sprožilnih 

trenutkih izkazala kot učinkovito sredstvo za preprečitev brezdomstva mladih.

Usmerjeno informiranje in izobraževanje o domu in nastanitvi je lahko koristno za 

preprečevanje brezdomstva med mladimi ljudmi. Škotska je v šolah uvedla izobraževanje 

o domu in nastanitvi, prav tako so lahko zelo dragocene splošnoinformativne 

kampanje, usmerjene v informiranje glede nastanitve. Spletna stran leavinghome.

info je primer takšnega usmerjenega informacijskega projekta. Mladim zagotavlja 

dostopno svetovanje o njihovih možnostih in pravicah, če zapustijo dom, vključno s 

tem, kaj storiti v nujnih primerih.

Brezdomstvo mladih je pogosto povezano z razpadom družine. Zgodnje intervencijske 

strategije lahko uredijo nesoglasja, preden pride do krizne situacije. V Veliki Britaniji 

vedno več lokalnih organov uporablja storitev posredovanja (mediacije) kot strategijo 

za preprečevanje brezdomstva; to običajno omogočijo nevladne storitvene organizacije. 

Gre za srečanje z mlado osebo in družinskimi člani, pri čemer se storitev posredovanja 

ukvarja z nesoglasji v družini in iskanjem poti naprej. Kjer je mogoče, varno in 

primerno, lahko mediacija olajša bivanje mlade osebe v družinskem okolju. Mediacija 

je lahko koristna tudi potem, ko je mlada oseba že odšla od doma. Z zagotavljanjem, 
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da se podpora družine nadaljuje, lahko pomaga mladi osebi pri ohranjanju najemnega 

razmerja. Irska strategije za brezdomstvo mladih prav tako organizira družinsko podporo 

in druge preventivne storitve na podlagi sodelovanja med različnimi organizacijami. To 

se še posebno nanaša na ponudbo kriznih intervencij zunaj delovnega časa in, kjer je to 

potrebno, multidisciplinarne skupine, ki obravnavajo ogrožene mlade ljudi. 

Mladi, ki zapuščajo zavode, so še posebno ogroženi, da postanejo brezdomni. 

Pomembna intervencija je zatorej obravnavanje po odpustitvi. Irska strategija za 

brezdomstvu mladih zagotavlja posebne smernice za lokalne zdravstvene odbore in 

njihove partnerje za oblikovanje celovite strategije za učinkovito oskrbo po odpustu 

kot del dvoletnega načrta obravnave brezdomstva mladih. Protokol za oskrbo po 

odpustitvi predvideva, da bo imenovana oseba, ki bo izvajala podporo v času po 

odpustu, za vsakega mladega človeka, ki zapušča zavod.

Pomagati mladim, da pridejo do ustrezne nastanitve

Mladim ljudem je lahko še posebno težko, ko iščejo ustrezno nastanitev. Ovire se 

lahko pojavijo pri dostopanju do stanovanjskih ugodnosti/pomoči, dokazovanju 

upravičenost do socialne namestitve in zaradi starostnih zahtev v najemni pogodbi.

Program za brezdomstvo fi nske vlade 2008–2011 vključuje Nacionalno podprt 

stanovanjski projekt mladih, katerega cilj je zgraditi 600 najemniških stanovanj 

in pomagati 500 mladim, da najdejo svojo pot samostojnega življenja skozi delo in 

smiselne dejavnosti, povezane z nastanitvijo. 

Program poudarja, da so mladi pod 25 leti trenutno največja potencialna skupina 

dolgoročno brezdomnih ljudi. Statistični podatki kažejo, da je bilo v mestnem 

območju Helsinki v letu 2009 662 mladih brezdomcev. S sodelovanjem med 

različnimi organizacijami naj bi se povečalo število projektov, ki bodo namenjeni 

subvencioniranim stanovanjem za mlade v Helsinkih. Za izvajanje projektov so razvili 

nove vrste modelov sodelovanja.

Depozitne sheme lahko pomagajo mladim, da pridejo do najema stanovanja, tako 

da jim garantirajo najemniški polog (varščino). Takšne sheme delujejo na Škotskem. 

Njihov cilj je zmanjšati število neupravičeno zadržanih varščin, pospešiti njihovo 

vračanje, zagotoviti, da bodo sredstva za polog  na koncu najema na razpolago; in če 

pride do spora, zagotoviti, da se znesek vračila določi na pošten način.

Opremljanje novega stanovanja lahko predstavlja posebno težavo mladih, ki prvič 

vstopajo v stanovanje. Na Škotskem je vlada izvajala petletni program z uvedbo 

1000 opremljenih najemniških stanovanj na leto. Prav tako imajo program ponudbe 

rabljenega pohištva, da je to na razpolago najemnikom, vključno mladim, ki potrebujejo 

pomoč pri opremljanju doma. Škotska je razvila mrežo »pohištvenih pobud«. Svet 
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škotske regije Fife izvaja program »pohištvenega bona« za vse nove najemnike, ki ga 

krijejo iz tamkajšnjega proračuna za brezdomstvo. Trenutno to storitev izvaja lokalni 

pohištveni projekt, imenovan Pohištvo Plus.  Osebje sveta Fife oceni potrebe svojih 

novih najemnikov, in če ti potrebujejo pohištvo, jim dodelijo bon do zneska 225 funtov, 

ki ga lahko porabijo v projektu Pohištvo Plus.  

Tudi če lahko pridobijo stanovanje, mladi niso vedno v dobrem položaju in pripravljeni 

za neodvisno življenje. V takšnih primerih je lahko učinkovita možnost usmerjena 

nastanitev, prilagojena njihovim specifi čnim potrebam. V Angliji je vlada začela 

razvojni načrt podpiranja prenočišč, ki zagotavljajo nastanitev, svetovanje in storitve 

mediacije za mlade, ki ne morejo več ostati v družinskem okolju. Storitve podprtih 

prenočišč zagotavljajo mladi osebi sobo v zasebnem domu, kjer so člani gospodinjstva, 

a se od njih ne pričakuje, da postanejo člani družine. Lastnik ali gostitelj zagotovi 

varno in podporno okolje ter deluje v sodelovanju s strokovno službo za pomoč in 

podporo mladi osebi pri pridobivanju veščin za samostojno odraslo življenje.

Podpiranje mladih ljudi, da obdržijo najemno razmerje

Zdi se, da je individualna podpora, naj se ta izvaja znotraj podprte nastanitve ali pa v 

okviru »letečih« podpornih timov, pomembna strategija pri pomoči ljudem, da obdržijo 

svoje nastanitve v najemu. Precejšen vpliv imajo nadaljevalno spremljanje, podpora in 

svetovalne storitve, prilagojene posameznim potrebam mladih.

Za nekatere mlade je potrebna intenzivna podpora pri ohranjanju nastanitve. V 

Tampereju na Finskem projekt Titu nudi zelo intenzivno podporo v okviru podprtih 

stanovanj za mlade odrasle brezdomce. Projekt obsega 7 stanovanj v enem bloku z 

dodatnim stanovanjem, ki se uporablja za srečanja in skupinsko delo. Mladi brezdomci, 

ki so del projekta, imajo dostop do zaposlenih v projektu vsak dan od 08:00 do 20:00, 

od ponedeljka do sobote. Prav tako imajo organizirano dežurno službo ob nedeljah. 

Stanovalci se seznanijo z zdravim prehranjevanjem, gospodinjskim delom, iskanjem 

zaposlitve in upravljanjem fi nanc. Po 6–12 mesecih se mladi ljudje lahko preselijo v 

novo stanovanje z namenom, da zaživijo popolnoma samostojno življenje. Projekt 

Vamos v Helsinkih uporablja model sodelovanja, da bi si mladi zagotovili in ohranili 

najemniška stanovanja. Do mladih pridejo s terenskim delom, potem pa jim pomagajo, da 

si najdejo primerno najemniško stanovanje. Na voljo je stanovanjsko svetovanje, delavec 

Vamosa pa je dosegljiv za redna (tudi dnevna) srečanja z mlado osebo. Prav tako sta v 

okviru projekta, ki temelji na dnevnem centru, za medicinski nasvet mladim dosegljiva 

dva delavca lokalne zdravstvene službe. Projekt je bil uspešen v preprečevanju izselitve 

in ustalitvi mladih ljudi. Od 198 mladih, ki so bili eno leto vključeni v projekt, jih je 10 

našlo službo, rehabilitacijsko dejavnost ali pa so se udeležili kakšnega usposabljanja.

Možnosti dostopa do izobraževanja in zaposlovanja so posebnega pomena za mlade, 

obstaja vrsta primerov inovativnih pristopov na tem področju. Občina Meland na 

Norveškem je razvila projekt lastne gradnje za tiste, ki imajo težave z zlorabo nedovoljenih 
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substanc in težave pri iskanju nastanitve. Mladi sodelujejo v celotnem procesu gradnje, od 

načrtovanja in predložitve vlog do izgradnje. Udeleženci pridobijo mojstrske spretnosti 

za gradnjo in dobijo podporo pri njihovem prvem postavljanju doma.

Na Nizozemskem je projekt »Vzletite mladi« še en primer celovite podpore, ki pomaga 

mladim dokončen prehod iz brezdomstva. Ta pobuda se je začela z Nacionalno zvezo 

zavetišč (Federatie Opvang), Nacionalnim združenjem socialnih stanovanj in Mladinsko 

fundacijo za brezdomce (SZN). Pobudo podpira Ministrstvo za zdravje, socialo in šport. 

Ideja je, da stanovanjske družbe začnejo manjše projekte stanovanjskih namestitev 

za brezdomno mladino v kombinaciji s programom poklicnega usposabljanja. 

Usposabljanje lahko poteka znotraj stanovanjske družbe ali pri enem od ponudnikov 

storitev. Zavetišča so del tega projekta in nudijo mentorstvo, podporo in svetovanje 

mladim, ki sodelujejo. Cilj je, da se mlade pripravi za samostojno življenje in da 

pridobijo usposobljenost in delovno mesto v dveh letih.

Mesto Rotterdam je v okviru nacionalne strategije za brezdomstvo razvilo posebno 

strategijo proti brezdomstvu mladih. Začeli so raziskavo o številu in značilnostih 

mladih brezdomcev v mestu, prav tako pa tudi raziskavo o skupinah, ki so v nevarnosti, 

da postanejo brezdomne. Ustvarili so osrednjo sprejemno pisarno za mlade, ki jim 

primanjkuje usposobljenosti, dohodkov ali nastanitve in ki potrebujejo podporo in 

nasvet o stanovanjskih možnostih, prihodku, dolgovih, izobraževanju in poklicnem 

usposabljanju. Kot del njihove strategije za brezdomstvo mladih se je mesto v letu 2008 

odločilo in ustvarilo 50 mest v podprtih stanovanjskih projektih za mlade brezdomce 

s hudimi težavami, kot so odvisnost, psihiatrični problemi in učne težave. Dodatno 

so ustvarili še 125 mest za mlade brezdomce z manjšimi potrebami po podpori. Leta 

2009 se je mesto obvezalo, da bo ustvarilo 300 mest v tipu nastanitve, imenovanem 

»Sobe s potencialom« (Kamers Met Kansen). To so preventivni projekti za mlade, ki 

jim grozi brezdomstvo, za mlade šolske osipnike in socialno ogrožene skupine mladih. 

Ti stanovanjski projekti pogosto razvijajo pristop študentskega naselja (kampusa). 

Mladi imajo svojo lastno sobo in si delijo ostale prostore. Od njih se zahteva, da hodijo 

v šolo ali sodelujejo v programu usposabljanja za službo, osebje projekta pa jim nudi 

individualno svetovanje. Na nacionalni ravni so že uresničili 27 takih projektov, 15 pa 

se jih še razvija.

V prispevku uporabljene vire lahko bralci najdete v izvornem angleškem besedilu priročnika, 

ki je dostopen na elektronskem naslovu, navedenem v uvodu na strani 42.

Prevedli: Lenka Trpin in Kristina Šmitran
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Špela Razpotnik, Pedagoška fakulteta, Ljubljana

SMERNICE IN PREDLOGI ZA OBLIKOVANJE POLITIK NA 
PODROČJU BREZDOMSTVA 

SPLOŠNE SMERNICE 
Strategije spoprijemanja z brezdomstvom lahko razdelimo v 4 kategorije (Edgar, 2009): 

• Preventivni vidik (se nanaša na gradnjo socialnih stanovanj, socialno ogroženim 

dostopnih raznolikih stanovanjskih rešitev).

• Tiste, ki se tičejo vzrokov, ki privedejo do brezdomstva (pri tem je treba upoštevati 

širše politične, socialne in demografske spremembe, saj so poti, ki privedejo 

posameznike v brezdomstvo, raznolike).

• Zmanjševanje stopnje brezdomstva.

• Zmanjševanje negativnih učinkov brezdomstva.

Pri oblikovanju smernic bomo kot izhodišče vzeli priporočila evropske zveze, ki deluje 

na področju brezdomstva (FEANTSA; Spinnewijn, 2009), kako uresničiti zastavljene 

cilje, ki se usmerjajo h končanju cestnega brezdomstva do leta 2015, in brezdomstvo 

zmanjšati v okviru prizadevanj leta 2010 – evropskega leta boja proti revščini. Ta 

priporočila zavezujejo tudi Slovenijo kot eno od članic in so tudi za naš prostor še kako 

relevantna. Čimprejšnje, čim bolj mrežno in zavzeto uresničevanje teh ciljev lahko 

povsem realno pripelje do dobrih rezultatov, saj obseg brezdomstva v Sloveniji za zdaj 

ni tako alarmanten, da bi se zdela misel, da je brezdomstvo mogoče odpraviti, utopična. 

Cilji, ki si jih zastavljamo, morajo biti tako ambiciozni kot tudi realistični. Nanašati se 

morajo na končanje brezdomstva in ne le na njegovo upravljanje. Omenjene zaveze 

Evropskega parlamenta in drugih akterjev so pripeljale FEANTSO do oblikovanja 

petih konkretnih ciljev (op. a.: ti cilji niso prevedeni dobesedno, ampak so nekoliko 

prirejeni, da bi bolje ustrezali slovenskemu kontekstu): 

1. zagotoviti, da nikomur ni treba spati na prostem zaradi pomanjkanja storitev, ki bi 

bile prilagojene potrebam teh ljudi;  

2. zagotoviti, da nihče ne ostaja v zasilnih bivališčih (npr. zavetiščih) dlje, kot je to 

potrebno za ureditev nujnih stvari; 

3. zagotoviti, da nihče ne ostaja v začasnih bivališčih dlje, kot je to potrebno za njegov 

proces vključitve v glavni družbeni tok (kot polnopravnega člana družbe s trajno 

stanovanjsko rešitvijo);  

4. zagotoviti, da nihče ne ostane brezdomen po odpustu iz institucije; 

5. zagotoviti, da nobena mlada oseba ne postane brezdomna na prehodu v neodvisno 

življenje. 
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Tudi Slovenija je torej pred izzivom, kako vse naštete cilje na tak ali drugačen način 

vključiti v javne politike na področju socialne izključenosti. Za dosego nekaterih ciljev 

se bo treba lotiti strukturnih dejavnikov brezdomstva, npr. prilagoditi stanovanjsko 

politiko v državi. Mnoge zgornje usmeritve poudarjajo nujno stopenjsko ureditev, 

možnost postopnega napredovanja v smeri trajne in varne nastanitve. V Sloveniji je to 

področje še posebno izrazit izziv, saj med začasnimi in trajnimi, varnimi nastanitvami 

zeva globoko brezno. Podobno si določene podskupine ljudi, prejemniki denarne 

socialne pomoči brez podpornih mrež, mladi z izkušnjo neuspelih prehodov v odraslost, 

ljudje z dvojnimi diagnozami (npr. težavami v duševnem zdravju in zasvojenostjo s 

katero od psihoaktivnih substanc), ostareli, ki nimajo pogojev za sprejem v dom za 

upokojence, in druge ranljive podskupine, še toliko težje priskrbijo namestitev, ker 

enostavno ni na voljo oblik bivanja, ki bi bile prilagojene potrebam teh ljudi in tej 

populaciji tudi dejansko dostopne. Ob tem se odpira pomembno spoznanje, da je 

populacija brezdomnih vse bolj heterogena, posebno pa še, da imajo vse več raznolikih 

težav, ki se med seboj kombinirajo in kažejo v vse težjih in vse bolj kroničnih stanjih, 

ki jih je sčasoma vse težje reševati. 

Kako torej te cilje dosegati v našem prostoru? Za to so namreč poleg načel potrebni 

tudi celovita infrastruktura, mreža organizacij, kadri, znanje, metode in mehanizmi, 

skratka hkraten razvoj institucionalne strukture in delovnih procesov. Na podlagi 

zgoraj omenjenih ciljev, nekajletnega raziskovalnega, razvojnega in praktičnega dela 

na tem področju smo oblikovali nekaj smernic, v zaključku pa tudi že nekaj konkretnih 

predlogov za delovanje na tem področju v Sloveniji. 

SPECIFIČNE SMERNICE

1. Medresorsko povezovanje, koordinacija, sodelovanje

Področje raziskovanja brezdomstva odpira vpogled v mnoge vidike in pojavne oblike 

socialne izključenosti, saj se na področju brezdomstva prepletajo številne problematike 

– socialne, ekonomske, zdravstvene, materialne, odnosne. Četudi ljudje z izkušnjo 

brezdomstva niso homogena skupina, ampak še kako raznolika, pa lahko najpogostejša 

področja z brezdomstvom povezane problematike (na osnovi raziskave Brezdomstvo v 

Ljubljani, Dekleva in Razpotnik, 2004) strnemo v naslednje alineje: 

  1. revščina, obubožanost, zadolženost, 

  2. odsotnost trajne namestitve,

  3. osamljenost, pomanjkanje socialnih mrež, 

  4. odsotnost statusov, pomanjkanje moči, 

  5. dolgotrajna nezaposlenost, podkvalifi ciranost, 

  6. izkušnje institucionalizacije (v kazenskih, zdravstvenih in drugih ustanovah), 

  7. zlorabe v otroštvu, izkušnje travmatičnih dogodkov, 

  8. medgeneracijsko vztrajanje socialne izključenosti in/ali brezdomstva,

  9. demoraliziranost, 
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10. zdravstvene težave (kronične bolezni, invalidnost, težave v duševnem zdravju, 

zasvojenosti, dvojne diagnoze) in 

11. mnoge sekundarne posledice brezdomskega načina življenja, kot so zdravstvene 

težave, stigma, kriminaliziranost brezdomskega načina življenja ipd.

Širina problematike napeljuje na sklep, da je za učinkovito zastavitev politik za 

reševanje brezdomstva najbolj pomembno in ključno prav medresorsko povezovanje, 

koordinacija, sodelovanje. Le z angažiranim pristopom vseh zgornjim problematikam 

pripadajočih področij lahko pridemo do želenih rezultatov. 

2. Od upravljanja brezdomstva do njegovega zmanjševanja oz. 

preprečevanja

V Sloveniji je masovno brezdomstvo relativno nov pojav, in sicer v veliki meri povezan 

s tranzicijo iz socializma v tržni kapitalizem. Omenjeni procesi tranzicije so pomenili 

izgubo mnogih podpornih mehanizmov, zaradi katerih je ekstremna socialna 

izključenost in z njo brezdomstvo postala razširjen in viden pojav. Institucionalna in 

organizacijska mreža in z njo politike na tem področju le počasi sledijo realnim izzivom. 

V preteklih petnajstih letih se je tako razvila organizacijska mreža zavetišč, nudenja hrane 

in obleke, torej namenjena lajšanju posledic brezdomstva, ni pa usmerjena v njegove 

vzroke (npr. ureditev stanovanjske politike, celostni pristop k reševanju brezdomstva, 

spremljanje brezdomstva, razvoj strategij za celostno reševanje le-tega …). V preteklih 

petih letih je temu sledil še razvoj dnevnih centrov, ki so omogočali in spodbudili 

razvoj različnih iniciativ ekonomskega, socialnega, kulturnega, izobraževalnega 

vključevanja brezdomnih. V ozadju razvoja novih programov je bil tudi cestni časopis 

Kralji ulice, ki je temo brezdomstva odprl in razgrnil širši javnosti. Zadnja leta to 

društvo tudi razvija projekt celostne nastanitvene podpore brezdomnim, ki je odziv 

na pomanjkanje nastanitvenih možnosti, ki bi posameznikom omogočale pomik iz 

brezdomstva. Odzval se je na pomanjkanje bolj celostnih oblik dela z brezdomnimi, 

bolj individualiziranih pristopov  in po drugi strani na pomanjkanje nastanitev, ki bi 

pomenile korak naprej od zavetišča. V času, ko je ta program potekal, pa so se pokazale 

nove potrebe znotraj politik na področju brezdomstva, in sicer potrebe po usmeritvi 

od zgolj »upravljanja« brezdomstva (reševanja nujnih primerov, zmanjševanja škode) 

do njegovega preprečevanja ali vsaj zmanjševanja obsega tega pojava. 

3. Potreba po raziskovanju in profesionalizaciji področja in potreba 

po razvoju standardov kakovosti znotraj organizacij, ki delujejo na 

področju brezdomstva

V zadnjih nekaj letih se je, kot vidimo, na področju Slovenije razvilo in uveljavilo kar 

nekaj programov, ki se soočajo s problematiko brezdomstva. Izkazala se je nujnost 

profesionalizacije tega področja, saj gre za delo s populacijo ekstremno izključenih 

in z nakopičenimi težavami. Profesionalizacijo lahko dosežemo z zagotavljanjem 
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kakovosti, preverjanjem standardov kakovosti, ustreznim in rednim fi nanciranjem 

na tem področju in z zahtevami po ustrezno izobraženem kadru, ki deluje na tem 

področju. Na tem področju je v Sloveniji kar nekaj že narejeno, težave pa so povezane 

tudi s tem, da se problematika reševanja brezdomstva povezuje z različnimi sektorji, 

ki narekujejo različne standarde, tako je ta v njihovem preseku. Ta različna polja so 

npr. socialno varstvo, zdravstveno varstvo in stanovanjska politika, ki so zelo različno 

urejena ter med seboj pomanjkljivo usklajena. 

Naloga, ki se je moramo lotiti v bodoče, je bolj sistematično ter kontinuirano 

raziskovanje pojava in ustrezno dopolnjevanje defi nicij. Vzpostaviti in uskladiti je 

treba sistem zbiranja podatkov – informacije o registriranih uporabnikih, defi nicije 

ključnih spremenljivk, administrativni podatki, podatki, zbrani s pomočjo raziskav. 

Zaradi krožne narave pojava se populacije brezdomnih ne da nikoli popolnoma zajeti. 

Raziskovanje brezdomstva tako ne sme postati raziskovalni ali statistični geto (po 

besedah Edgarja, 2009), saj gre za živi družbeni proces, vitalno prepleten z drugimi 

dogajanji v družbi. In ker pomeni raziskovanje brezdomstva v končni instanci 

raziskovanje kakovosti življenja v določeni družbi, je seveda to zelo kompleksno 

meriti in težko zajeti vse spremenljivke, končna slika pa je vselej okrnjena. Merjenje 

je kljub tem omejitvam ključnega pomena, prizadevati si torej moramo za dosego 

kontinuiranega merjenja na nivoju države, v viziji primerljivega z drugimi državami, 

podatki pa naj bodo kot osnova za delovanje in načrtovanje. Raziskovanje naj bi šlo z 

roko v roki z načrtovanjem strategij. 

4. Varna in trajna nastanitev za vse – najprej stanovanje!

Pomemben izziv za politike na področju brezdomstva je načelo omogočanja najprej 

varne in ustrezne nastanitve vsem kot izhodišče za reševanje raznolikih težav, potreb, 

stisk teh ljudi. S tem je povezano tudi širjenje oblik podpore raznolikim podskupinam 

izključenih, vključno s širjenjem ponudbe nastanitvenih oblik. Kontinuum nastanitvene 

podpore se mora širiti v skladu s specifi kami posameznih ciljnih skupin (npr. ostareli 

brezdomci, ljudje po odpustu iz različnih institucij, ljudje z dvojnimi diagnozami, ciklični 

in kronični brezdomci, mladi, ženske, brezdomne družine, tuji državljani …), iskati 

moramo rešitve, ki bodo izhajale iz potreb posameznih ciljih skupin in jim bodo tudi 

strokovno prilagojene. Tudi v slovenski praksi se je že izkazalo, da je varna namestitev 

(četudi ne trajna) dobro izhodišče za razvoj in delovanje tudi na drugih področjih. 

5. Najprej stanovanje, a ne zgolj stanovanje

Če paradigma »najprej stanovanje« opozarja, da ima vsakdo pravico do varne 

namestitve, ki je predpogoj za reševanje vrste drugih težav (in ne obratno, da bi si 

moral posameznik varno namestitev šele zaslužiti z urejenim in neproblematičnim 

načinom življenja), pa nas vse navedene smernice pomaknejo še korak dlje, in sicer k 

paradigmi »najprej stanovanje, a ne zgolj stanovanje«. Torej, različne podskupine ljudi 
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z raznolikimi posebnostmi potrebujejo poleg varne in trajne nastanitve tudi različne 

stopnje strokovne podpore, da bi lahko to nastanitev tudi obdržale in v njej kar se da 

kakovostno bivale.  

Fleksibilna in potrebam posameznikov prilagojena strokovna podpora lahko prepreči 

marsikatero težavo (zmanjša tveganje v primerih rizičnega najema, preprečuje 

izselitev, preprečuje stiske ljudi, povečuje možnost kakovostnega bivanja in sobivanja 

v določenih stanovanjih ali soseskah …). Strokovna opora namreč pomeni celo paleto 

stvari, od podpore pri urejanju konkretnih birokratskih stvari (vzdrževanje stanovanja, 

plačevanje stroškov, urejanje zdravstvenih stvari, dokumentov, statusov ...) pa do 

psihosocialne opore, za katero je predpogoj varen in kontinuiran delovni odnos. 

Določene skupine ljudi trajno potrebujejo strokovno podporo, druge pa je po dosegu 

samostojne nastanitve ne potrebujejo več. Skupine je torej treba diferencirati in 

oceniti njihove individualne potrebe ter glede na to izbrati tip nastanitve z raznolikimi 

stopnjami nudenja strokovne podpore. 

6. Izdelava načrta skrbi za posameznike – takega, ki bi deloval v 

različnih organizacijah in zahteval njihovo usklajeno delovanje

Individualni načrt si lahko predstavljamo kot podporo, ki je ob vključitvi v sistem 

reševanja brezdomstva dobra iztočnica (seveda v primeru, da bi bila tudi na nivoju 

ponudbe zagotovljena kontinuirana skrb – nastanitvena in širša). Individualni načrt 

vidimo kot pomembno orodje pri soočanju posameznika z raznolikimi ustanovami, 

v kolikor bi bil ta (oblikovan v sodelovanju posameznika in ustrezne koordinacijske 

službe) zaveza za obe strani, da napredujeta v skladu z zastavljenimi koraki. 

7. Spremljanje ljudi po odpustu iz institucij in drugih oblik, kjer 

prejemajo pomoč

Zapuščanje institucij predstavlja eno od groženj, da posameznik po odpustu nima 

rešenega stanovanjskega vprašanja in postane brezdomen. Zato bi bilo sistematično 

delovanje služb znotraj teh ustanov ključnega pomena za reševanje brezdomstva. 

8. Preventivno delovanje

Preventivno delovanje na področju brezdomstva pomeni v prvi vrsti zagotavljanje 

stabilnosti celotni populaciji v času negotovosti (varno stanovanje, redni dohodki, 

socialna vključenost, zagotovljena potrebna podpora) in pa splošno večanje kohezije 

in solidarnosti oz. manjšanje socialne distance med ljudmi, odpiranje prostorov za 

medsebojno spoznavanje, sodelovanje in izmenjavo. 
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Specifi čno preventivno delovanje na področju brezdomstva pomeni zagotavljanje 

dostopnih nastanitvenih možnosti. To je verjetno najbolj ključni dejavnik preprečevanja 

brezdomstva izmed vseh. Ob tem je pomembno ponovno poudariti, da je nujen večji 

stanovanjski fond, da bi se ostali cilji lahko realizirali.  

9. Preprečevanje deložacij

V preventivno delovanje na neki način specifi čno sodi tudi posebna tema deložacij, 

ki v Sloveniji še ni bila deležna zadostne strokovne pozornosti. Potrebna bi bila 

informacijska pisarna za preprečevanje deložacij in informiranje ter podporo pri 

iskanju stanovanja, poleg pisarne (kot oblike dela, kamor bi lahko prihajali ljudje), pa je 

potrebno tudi terensko delo, detektiranje problemov in tudi terensko nudenje podpore 

»rizičnim najemnikom«, saj je po navadi razlog za deložacijo ravno nepravočasno 

ukrepanje različnih akterjev.  

10. Tema reševanja zadolženosti 

Zadolženost je za brezdomne pogosto pomembna tema, ki ljudi vleče nazaj in jim 

onemogoča vključitev na različna področja. Glede na to, da gre za sistemsko vprašanje 

(ne zgolj individualno), se odpira vprašanje, ali je mogoče na tem področju razviti kake 

mehanizme, ki bi ljudem olajšali to breme, zaradi katerega je njihovo ekonomsko, 

socialno, materialno, stanovanjsko … napredovanje zaustavljeno. Kako bi lahko 

pripomogli (z določenimi pravnimi olajševalnimi ukrepi) k temu, da bi se lahko ljudje 

kljub veliki zadolženosti ekonomsko, stanovanjsko, zaposlovalno vključevali?

KAKO URESNIČITI ZASTAVLJENE CILJE? 
Nujna je izdelava strategije na nacionalni ravni z vključitvijo in angažmajem lokalnih 

ravni. 

Glavni elementi strategije torej so: 

• več virov (fi nančnih, človeških, simbolnih), namenjenih tej problematiki za razvoj 

potrebne infrastrukture, 

• boljši dialog med izvajalci programov ter fi nancerji/naročniki (vključujoč nadzor nad 

izvajanimi programi in vztrajanje pri zagotavljanju standardov) ter tudi omogočanje 

dialoga izvajalcev med seboj (razvoj mreže organizacij, ki delujejo na tem področju, 

in njihova povezava – za doseganje strokovne podpore, ki jo delavci na tem področju 

potrebujejo, pa tudi za boljše uresničevanje strokovnih standardov in ažurnejše ter 

bolj usklajeno delovanje posameznih primerov),

• omogočanje razvoja metod dela na tem področju; vpeljevanje in širitev pristopov, ki 

delujejo, torej dobrih praks. 
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Povzetek glavnih ciljev: 

Strateški cilji
• Zmanjšanje števila brezdomnih.

• Omogočanje poti k trajni namestitvi.

• Odprava cestnega brezdomstva.

• Odprava brezdomnih družin.

• Odpraviti brezdomstvo mladih.

• Odprava dolgotrajnega brezdomstva – omejeno bivanje v prehodnih institucijah – 

zagotoviti »pot k trajni namestitvi«. 

• Ob tem se je treba zavedati, da je to, kakšna dolžina bivanja v začasni namestitvi je 

še sprejemljiva, seveda odvisno od tega, kakšne nadaljnje stopnje so na voljo. 

Izvedbeni cilji
• Razviti načela kakovosti za izvajanje storitev na področju brezdomstva, tega 

preprečevati in zagotavljati raznolike oblike nastanitve.

• Identifi cirati dobre prakse, ki prispevajo k opolnomočenju brezdomnih, analizirati te 

prakse in njihovo implementacijo tudi širše.

• Izpostaviti predloge politik, ki temeljijo na primerjavah in analizah – razvoj 

kontinuiranih raziskav, ki naj gredo z roko v roki s strategijami.

• Doseči, da v zasilnih namestitvah nihče ne biva več kot določeno krajše obdobje.

• Oblikovanje operativne koordinacije za nastanitev, saj je trenutno stanje tako, da nad 

vsemi možnimi namestitvenimi ponudbami ne bdi le ena ustanova, posledica pa je 

negotovost, neinformiranost posameznikov in tudi organizacij, ki naj bi jim nudile 

podporo. Tako menimo, da bi morala obstajati po lokalnih skupnostih centralna 

prijavitvena točka, na katero bi se lahko obrnil vsakdo s stanovanjskim vprašanjem. 

To bi bilo izhodišče reševanja posameznikovega stanovanjskega problema. To bi 

bila torej služba, namenjena prav detektiranju takih primerov in obenem sprožilna 

služba za reševanje. Glede na dejstvo, da je brezdomstvo kompleksen pojav, bi moralo 

reševanje posameznih primerov potekati v timih, ki bi jih sklicevala omenjena služba. 

V tim bi bili poleg posameznika, ki ima problem brezdomstva, povabljeni tudi vsi 

vpleteni delavci iz organizacij, kot so Javni stanovanjski sklad, pristojni center za 

socialno delo, organizacije, ki delujejo na področju brezdomstva. Oblikoval bi se 

individualni načrt napredovanja (kako priti do trajne in ustrezne namestitve). Mreža 

naj bi skrbela tudi za to, da nihče ne bi izpadel iz tega sistema. Vključevati bi morala 

tudi terensko delo, z namenom doseganja najbolj skritega dela populacije. 

• Seveda pa taka mreža ne bi bila uspešna ob trenutnih nastanitvenih kapacitetah. Zato 

je prav tako kot vzpostavitev takega telesa potrebna revizija stanovanjske politike 

v državi, obenem pa vidimo vlogo take mreže tudi v smislu njenega pregleda nad 

možnimi stanovanjskimi kapacitetami, s tem v zvezi pa bi morala izvajati potrebni 

pritisk na akterje stanovanjske politike. 

• Vzpostaviti negovalne servise/ustanove za ostarele brezdomne ljudi, ki ne dobijo 

mesta v domu za upokojence, zaradi zdravstveno-negovalnih potreb pa ne morejo 
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bivati sami. V njihovem koncipiranju misliti na element kompenziranja odsotnosti 

socialnih mrež, ki je zelo pogosta značilnost brezdomne populacije. 

• Po odpustu iz institucij mora biti posamezniku znana in jasna vizija nastanitve – 

vsaj tri mesece vnaprej v primeru zavoda za prestajanje kazni ali mladinskega doma; 

vsaj en mesec vnaprej pa v primeru hospitaliziranosti v npr. instituciji za duševno 

zdravje, psihiatričnih bolnišnicah. Znotraj omenjenih ustanov moramo imeti ključne 

osebe, ki naj imajo podporo širših timov in že omenjenega telesa, ki bi koordiniralo 

namestitvene možnosti. 

• Ozavestiti in utemeljiti raznolikost metod dela, da skupina ljudi potrebuje določeno 

obliko in stopnjo strokovne podpore ob varni in trajni nastanitvi dosmrtno, medtem 

ko druga skupina po zagotovljeni namestitvi strokovne podpore skorajda ali v celoti 

ne potrebuje več (razen v primeru nege, ki je drug problem). 

• Vse to mora biti podkrepljeno tudi s širšimi vidiki: treba je javno odpirati temo 

brezdomstva, govoriti o njej na glas, vztrajati v diskurzu strukturnih dejavnikov 

za brezdomstvo in posledično angažiranju strukturnih vidikov za reševanje. 

Problematiko brezdomstva v očeh javnosti in oblikovalcev politik narediti bolj vidno, 

tako da so akterji aktivni (strokovnjaki in ljudje z izkušnjo brezdomstva) v javnih 

debatah, ki se nas tičejo. 

• Oblikovanje svetov socialno izključenih ljudi na nivoju občin, ki bodo imeli vlogo 

razpravljavcev oz. evalvatorjev obstoječih praks in metod z uporabniškega vidika 

in bodo sodelovali pri oblikovanju strateških korakov. Vloga teh svetov bi lahko 

bila opredeljena kot: Participacija uporabnikov pri izvajanju strategije in diskusija 

problemov brezdomstva in razgovori o rešitvah, ki delujejo za brezdomne. 

Za konec še beseda o tem, kakšne politike se dolgoročno izplačajo. Cost-benefi t študije 

na področju Evrope sicer niso bile narejene, so pa bile npr. v ZDA ali Avstraliji. Tam, kjer 

so bile narejene, nam dajejo jasno vedeti, da je dolgoročno ceneje brezdomstvo ukinjati 

(s politikami najprej stanovanje, pot do stalne namestitve, stanovanje za vsakogar 

ipd.), kot pa brezdomstvo vzdrževati in se dnevno ubadati z zmanjševanjem škode 

(socialne, zdravstvene, fi nančne, odnosne), ki jo imajo tisti, ki ga izkušajo, ter okolica, 

skupnost, država. Torej, celovitejše, ambicioznejše rešitve, vključujoč preventivo, se 

na dolgi rok, tako človeško kot tudi fi nančno, gotovo izplačajo. 

Podrobnejši podatki o uporabljenih virih so na voljo pri avtorici.
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DRUŠTVO KRALJI ULICE
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna 

humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena 

septembra 2005.

Društvo združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in 

posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi situacijami, pojavi 

ter posamezniki in posameznicami, ki doživljajo brezdomstvo in s tem povezano socialno 

izključenost. To pomeni, da skrbimo za proučevanje, spoznavanje in raziskovanje 

brezdomstva, za preprečevanje brezdomstva, za izboljševanje življenjskih razmer 

brezdomcev in brezdomk, za razvoj praktičnih oblik dela na področju brezdomstva ter 

za publicistično dejavnost na tem področju.

Programi, ki jih izvaja Društvo Kralji ulice, so namenjeni brezdomnim in drugim 

socialno izključenim skupinam prebivalstva. Brezdomnim nudimo strokovno pomoč 

in podporo pri vključevanju v formalne in neformalne oblike pomoči ter omogočamo 

in povečujemo dostopnost do družbenih virov.

Društvo deluje v smislu zmanjševanja osebne, socialne, ekonomske in pravne škode ter 

dodajanja moči, hkrati pa preko cestnega časopisa ozavešča širšo javnost in promovira 

družbeno delovanje na področju brezdomstva.

Program Kralji ulice je inovativen – in čeprav deluje z nizkopražnim pristopom, 

hkrati razvija pozitivne vizije ter spodbuja možnost za prenehanja brezdomstva. 

Usmerjen je v celostno (holistično) reševanje brezdomske problematike, saj deluje 

na individualnem, skupnostnem in družbenem nivoju. Je poskus vzpostavljanja 

komunikacije brezdomnih s širšo javnostjo ter poskus njihovega konstruktivnega 

vključevanja v širšo javnost.

V društvu kontinuirano izvajamo naslednje dejavnosti:

• mesečno izdajanje cestnega časopisa Kralji ulice;

• dnevni center za brezdomne;

• Univerza pod zvezdami – socialno-kulturne in izobraževalne skupine in delavnice;

• terensko delo;

• program nastanitvene podpore za brezdomne;

• humanitarna posredovalnica rabljenih predmetov;

• prostovoljno delo ter mentorstvo prostovoljcem in praktikantom;

• usposabljanje strokovnjakov na področju brezdomstva;

• vključevanje v različne oblike zaposlovanja;

• mreženje ter mednarodno sodelovanje.
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Naloge Društva Kralji ulice so:

• širši javnosti predstavljati življenje brezdomnih z namenom vzpostavljanja 

odprtega dialoga o brezdomski problematiki ter spodbujanje razumevanja 

kompleksnih dejavnikov (strukturnih in individualnih), ki posameznika privedejo 

do brezdomstva;

• opolnomočenje in zagovorništvo brezdomnih ter sorodnih ogroženih družbenih skupin;

• delovanje v smeri izboljševanja življenjskih razmer brezdomnih;

• razvijanje strokovnih in znanstvenih izhodišč delovanja na področju brezdomstva;

• razvijanje metod in tehnik praktičnega dela na področju brezdomstva;

• uveljavljanje strokovnih spoznanj v zvezi z brezdomstvom preko razvijanja in 

uresničevanja socialne, zdravstvene, izobraževalne, kriminalne politike in drugih;

• obveščanje javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih o delovanju na področju 

brezdomstva;

• uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike ter poklicne avtonomije pri delu z 

brezdomnimi in socialno izključenimi;

• razvijanje in spodbujanje interdisciplinarnega dela ter povezovanja različnih strok 

pri obravnavanju problematike socialno prikrajšanih skupin prebivalstva;

• razvijanje sodelovanja, izmenjava informacij in izkušenj ter drugo povezovanje 

posameznikov in organizacij, ki se ukvarjajo z delom na področju brezdomstva na 

nacionalni in mednarodni ravni;

• prirejanje strokovnih srečanj ter oblik nadaljnjega usposabljanja v obliki 

posvetovanj, seminarjev, konferenc, kongresov, predavanj in drugih načinov;

• izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na 

področju brezdomstva;

• razvijanje in pospeševanje raziskovanja na področju brezdomstva ter na sorodnih 

strokovnih in znanstvenih področjih;

• izvajanje različnih projektov dela na področju brezdomstva, predvsem takih, ki imajo 

inovativni ali modelni značaj, ki pomenijo razvijanje mednarodnega strokovnega 

sodelovanja, pri katerih se strokovno uveljavljajo nove izvajalske skupine ali ki v 

pomembni meri vključujejo razvoj novega znanja in njegov prenos v prakso.
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Osnovni cilji programa Kralji ulice so:

• vključevanje brezdomnih v družbeno odmevno in sprejeto dejavnost ustvarjanja 

časopisa ter omogočanje njihove družbene, kulturne in ekonomske participacije;

• spodbujanje vključevanja čim večjega števila brezdomnih v dejavnosti programa 

(doseganje t. i. skritih in najbolj socialno izključenih delov populacije);

• preventivno delovanje – preprečevanje brezdomstva preko procesov informiranja, 

seznanjanja in ozaveščanja javnosti o brezdomstvu;

• usposabljanje brezdomnih in drugih socialno izključenih za boljši dostop do družbenih 

virov, družbenega vključevanja, vključno z vstopom na trg dela in stanovanj;

• razvijanje oblik zaposlovanja brezdomnih in spodbujanje razvoja socialnega 

podjetništva;

• spodbujanje oblik samopomoči in samoaktivacije brezdomnih;

• vključevanje brezdomnih v socialno-kulturne dejavnosti (aktivnost in uspeh kot 

temelja pozitivnejše samopodobe);

• destigmatizacija in dekriminalizacija brezdomskega načina življenja;

• približevanje brezdomnim na njihovem teritoriju – na ulici – s terenskim delom, za 

boljše prepoznavanje njihovih potreb ter za nudenje (po)moči na terenu;

• približevanje brezdomske kulture in tematike širši javnosti skozi različne oblike 

dialoga;

• usposabljanje strokovnjakov in spremljanje prostovoljcev na področju brezdomstva;

• vzpostavitev in izvajanje strokovno podprtih nastanitev kot prehod k samostojni 

nastanitvi, proces »udomljanja« (program nastanitvene podpore za brezdomne);

• omogočanje samoreflektivnosti ter vzpodbujanje povezovanja med brezdomnimi;

• spreminjanje družbenega odnosa do brezdomstva v smeri razvoja razumevanja 

in sprejemanja ter vzpostavljanja ugodnejših pogojev v skupnosti za vključevanje 

brezdomnih vanjo;

• povezovanje s podobnimi programi v tujini in razvoj sodelovanja s strokovnjaki.

V Društvu Kralji ulice se povezujemo s sorodnimi organizacijami, ki delujejo na 

področju brezdomstva, revščine, odvisnosti in s temi povezanimi pojavi, saj menimo, 

da povezovanje in kontinuirano sodelovanje omogočata izmenjavo izkušenj, mreženje, 

pretok informacij ter združevanje v neformalne iniciative. Uspešno razvijamo 

sodelovanje s številnim vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju 

brezdomstva. Z njimi izmenjujemo koristne informacije, pomagajo nam priti v stik s 

potencialnimi uporabniki našega programa, pomagajo nam pri distribuciji časopisa, 

razdeljevanju humanitarne pomoči, njihove programe predstavljamo v časopisu ... 

Prav tako smo se povezali s tujimi sorodnimi organizacijami – jih obiskovali in na ta 

način prenašali modele dobrih praks iz tujine. Udeležili smo se tudi nekaj mednarodnih 

konferenc in predstavljali naš program dela s socialno izključenimi kot primer dobre 

prakse.

Sestajamo se tudi z drugimi interesnimi skupinami, ki jih zanima brezdomstvo (šole, 

krožki, domovi upokojencev, četrtne skupnosti ...), in jim predstavljamo svoje delo 
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ter izkušnje pri delu z brezdomnimi. Omogočimo jim tudi izvajanje najrazličnejših 

projektov in skupnostnih akcij, v katerih sodelujejo ter se povezujejo ljudje z raznolikimi 

socialnimi in ekonomskimi ozadji (npr. nogometni turnirji, kulturni dogodki, fi lmski 

večeri …).

Kralji ulice smo člani slovenske mreže nevladnih organizacij za boj proti revščini in 

socialni izključenosti (RISI), ki je tudi članica Evropske mreže za boj proti revščini 

(EAPN), člani Mednarodne zveze cestnih časopisov (INSP) ter člani mednarodne zveze 

FEANTSA (Evropska federacija organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva).

V letu 2007 je Fundacija ERSTE prvič razpisala nagrado, ki podpira najboljše in najbolj 

inovativne projekte v državah srednje in jugovzhodne Evrope na področju programov, 

ki krepijo stabilne, varne in pravične družbe ter vključujejo prikrajšane, ranljive 

skupine ljudi in ljudi s posebnimi potrebami. Društvo Kralji ulice se je uvrstilo med 10 

najboljših projektov, izbranih izmed 402 prijavljenima organizacijama.

Programe Društva Kralji ulice sofinancirajo: Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve, Mestna občina Ljubljana, Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, 

Ministrstvo za zdravje, Urad RS za mladino, Urad vlade za komuniciranje, Zavod RS za 

zaposlovanje in Evropski socialni sklad, Ministrstvo za kulturo ter številni donatorji.

STROKOVNO DELO Z BREZDOMNIMI
V Društvu Kralji ulice ponujamo sprejemanje, aktivacijo in participacijo kot socialno-

pedagoška strokovna izhodišča za delo z brezdomnimi, s predpostavko, da imajo 

posamezniki pri sebi potenciale moči in ustvarjalnosti, ki lahko v spodbudnem okolju in 

z dodajanjem moči postanejo pomembna dobrina ne le za njih, pač pa za skupnost kot 

celoto. Osnovna drugačnost programa je v tem, da zapolnjuje očiten primanjkljaj možnosti 

za lastno aktivacijo brezdomnih, kar je tudi najbolj pogost očitek javnosti brezdomnim.

Delujemo po načelu majhnih korakov, kar omogoča slehernemu uporabniku, da doživi 

(vsaj majhen) uspeh, kar pa je osnova, na kateri lahko potem gradimo zaupanje in 

delovni odnos. Uporabnike sprejemamo takšne, kakršni so, ter izhajamo iz njihovih 

potreb in želja – torej dodajamo moč tam, kjer sami izrazijo potrebo.

Zaradi težnje k strokovnosti, inovativnosti in vseživljenjskemu izpopolnjevanju smo 

učeči se tim delavcev, ki želi pri delu z eno najbolj ranljivih skupin naše družbe dosegati 

in ohranjati standarde strokovnosti. Obseg brezdomstva v Sloveniji za zdaj ni tako 

velik, da ga z učinkovitim in celovitim delovanjem ne bi bilo mogoče uspešno zamejiti 

– kljub vsesplošnemu širjenju tveganja in ogroženosti.

V društvu se trudimo vztrajno in diferencirano podpirati brezdomne v njihovem 

življenjskem razvoju – izhajajoč iz njihovih individualnih posebnosti in možnosti 
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ter predvsem na osnovi zaupnega in dovolj varnega odnosa med strokovnjaki in 

uporabniki. Pri delu izhajamo iz doživljanj in motivacij uporabnikov – gradimo 

odnose in dogovore na področjih, kjer uporabniki sami izražajo potrebe, ter na podlagi 

zaupanja in sodelovanja.

Nizkopražno delo z brezdomnimi izhaja iz uporabnikov, njihovih potreb in sprejemanja 

posamezniku lastnega načina življenja. Izhaja iz skupnega dela z brezdomnimi – torej 

z vključevanjem njih samih. Brezdomnim nudi sprejemanje tukaj in zdaj (kakršni so, 

brez teženj po spremembah ali pogojevanju – kar je prvi pogoj, da se nekdo poda na 

pot spremembe), široko paleto možnosti za aktivno preživljanje časa in pridobivanje 

pozitivnih izkušenj, hkrati pa podporo, spremljanje, zagovorništvo, informiranje, 

svetovanje.

Spoštujemo in podpiramo uresničevanje pravic uporabnikov do: 

• sprejemanja odločitev (glede sprejemanja pomoči, informacij), zato sta vključitev in 

sodelovanje v programu prostovoljna;

• možnosti izbire različnih oblik pomoči oziroma informiranja o virih pomoči;

• varovanja osebnih in zaupnih podatkov;

• dostopnosti pomoči ne glede na biološke, osebnostne, statusne, nacionalne, verske, 

ideološke in politične razlike;

• tega, da jih strokovni delavci in prostovoljci sprejemamo takšne, kot so, pri delu z 

njimi pa se opiramo na pozitivne dejavnike njihove življenjske situacije;

• informiranosti o možnostih in omejitvah pričakovane pomoči;

• možnosti ugovora in pritožbe v zvezi s potekom in učinkovitostjo pomoči.

V skladu s specifiko brezdomne populacije pri našem delu razvijamo in upoštevamo 

naslednja načela:

• načelo participacije in skupnega dogovarjanja, postavljanja ciljev, vsebin dogovorov 

in načinov njihovega uresničevanja;

• načelo majhnih korakov in postopnosti zastavljanja ciljev;

• da skoraj vsak uporabnik doživi (vsaj majhen) uspeh, na osnovi katerega se 

lahko gradita nadaljnje zaupanje in sodelovanje (to pomeni, da z uporabnikom 

– v optimalnem primeru – spet in spet nadaljujemo sodelovanje, čeprav mu pri 

izpolnjevanju zastavljenih ciljev spodleti);

• načelo vključevanja uporabnikov v čim več oblik in ravni sodelovanja v okviru 

programa;

• načelo izhajanja iz doživljanj in motivacij uporabnikov, kar pomeni graditi odnose 

in dogovore na tistih področjih, na katerih uporabniki sami izražajo potrebe;

• načelo kontinuiranosti odnosa – vzpostavljanje stalnosti v odnosu oziroma v 

ponudbah sodelovanja in pomoči;

• načelo spodbujanja odgovornosti, lojalnosti in delovnih navad;

• načelo spontanosti, »lovljenja« spontanih trenutkov za skupinsko in individualno delo 

ter prepoznavanje in »izkoriščanje« ugodnih razpoloženj in pripravljenosti za delo;

• načelo dela v skladu z aktualnimi prioritetami uporabnikov v realnem času in 

prostoru (tukaj in zdaj);
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• predvsem pa načelo vzpostavljanja pozitivnih vizij, (ožje) delovnih in (širše) 

življenjskih; gojenje in ohranjanje upanja v odpiranje novih življenjskih možnosti.

CESTNI ČASOPIS KRALJI ULICE
Ulični oziroma cestni časopisi so se v zadnjih desetletjih razvili v več državah. Skupni 

so jim: inovativnost, pristop nizkega praga, omogočanje ekonomske, socialne in 

kulturne participacije družbeno izključenih ter hkratno naslavljanje brezdomnih 

in širše družbe. Gre za inovativni akcijski projekt dela z brezdomnimi, ki spodbuja 

njihovo aktivacijo in participacijo.

Začetek projekta Kralji ulice sega v leto 2004, ko je skupina raziskovalcev – visokošolskih 

pedagogov ter študentov socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v 

okviru predmeta Delo z brezdomci izvedla projekt terenskega dela, ki se je zaključil s 

projektom 24 ur bivanja z brezdomci. Špela Razpotnik in Bojan Dekleva sta v letih 2005 

in 2006 izvajala raziskovalno nalogo Problematika brezdomstva v Ljubljani, v okviru 

katere sta na osnovi vzpostavitve obsežnih terenskih izkušenj in navezanih stikov z 

brezdomnimi izvedla akcijski pilotski projekt – brezdomski oziroma cestni časopis. 

Leta 2005 je tako izšla prva, poskusna številka Kraljev ulice. Idejo cestnega časopisa 
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so tako brezdomni kot širša javnost sprejeli zelo pozitivno. Tako je prva številka v 

treh ponatisih izšla v skupaj 2.600 izvodih in v prodajo pritegnila 62 prodajalcev. 

Navdušenje, pripravljenost sodelovati in zaupanje, ki so ga izkazali brezdomni, ter 

dober odziv bralcev in širše javnosti so prispevali k odločitvi, da se je projekt izdajanja 

časopisa nadaljeval in razvijal. Od leta 2006 časopis izhaja kot mesečnik. 

Do junija 2010 je društvo Kralji ulice izdalo 49 številk cestnega časopisa Kralji ulice, 

štiri Ulične kraljedarje, tematske stripovske priloge Street S-trip-nik I (dvojni ponatis), 

Street S-trip-nik II ter Street S-trip-nik III, več informativnih letakov ter knjigo Franja 

Frančiča Meseno spoznanje. Kralji ulice izhajajo mesečno v nakladi do 10.000 izvodov, 

ki jih prodajalci prodajajo predvsem v Ljubljani pa tudi v Mariboru, Kranju, Novem 

mestu ter na Primorskem. V sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa 

Koper in Projektom Morje se je pričel razvijati projekt PLOB (Prijateljstvo ljubljanskih 

in obalnih brezdomcev), katerega namen je razširiti distribucijsko mrežo tudi na Obalo 

ter v prihodnosti na tem območju vzpostaviti dnevni distribucijski center.

Vsebinska rdeča nit časopisa je brezdomstvo in življenje na ulici, socialna izključenost; 

obravnava pa tudi številne druge tematike, kot so odvisnost, kriminalizacija, nasilje, 

socialna izrinjenost, zaposlovanje, družinska in odnosna problematika, socialne službe 

ter druge službe pomoči ... Časopis vsebinsko ponuja širok nabor zgodb, anekdot, 

pripovedi, refl eksij, razmišljanj, slikovnega gradiva, pesmi, strokovnih prispevkov, 

poročil in drugih gradiv, ki iz različnih zornih kotov iz prve roke osvetljujejo 

brezdomstvo pri nas. Večino člankov prispevajo brezdomni, ostalo pa drugi avtorji, ki 

se zanimajo za to problematiko ali se z njo strokovno srečujejo. Tako časopis ponuja 

tudi strokovno in kulturno-umetniško refl eksijo pojava brezdomstva ter o njem 

vzpostavlja odprt dialog v širši javnosti.

Z avtorji člankov vzdržujemo redne stike, debatiramo o njihovih prispevkih ter 

načrtujemo sodelovanje v prihodnje. Bolj aktivne sodelavce glede na njihove interese 

vključujemo v pokrivanje različnih stalnih rubrik in jih kot novinarje pošiljamo na 

različne kulturne dogodke, katerih recenzije potem objavimo v časopisu. Nudimo jim 

pomoč pri izvedbi nalog, spremljanje ter učenje uporabnih novinarskih in računalniških 

veščin.

Redno se sestaja tudi uredniški odbor, ki je sestavljen iz prodajalcev, ustvarjalcev, 

strokovnih sodelavcev in prostovoljcev. V tej delovni skupini obravnavamo prispevke, 

ki iz različnih virov prispejo na naš naslov, razpravljamo o možnostih njihove objave 

v časopisu, predlagamo teme za naslednje številke časopisa ter razporejamo naloge in 

obveznosti. 

Na sestankih aktiva prodajalcev njihov predstavnik redno poroča o poteku prodaje, 

diskutiramo o predlogih za izboljšanje načinov prodaje, kontrole in upoštevanje pravil 

prodaje. Obravnava se tudi primere morebitnih kršitev pravil prodaje ter medsebojne 

spore med prodajalci (predvsem glede lokacij prodaje). Ulična prodaja cestnega 
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časopisa zagotavlja brezdomnim in drugim socialno izključenim: legitimni vir zaslužka, 

pozitivno izkušnjo plačanega dela, ki jim pomaga pri izboljšanju samopodobe, ter 

priložnost za pridobivanje delovnih navad, izkušenj in veščin, ki jim olajšajo dostop 

do družbenih virov in njihovo ponovno vključevanje v družbo. Vključevanje v prodajo 

časopisa ponuja alternativo beračenju in/ali drugim družbeno manj sprejemljivim 

načinom pridobivanja denarja oziroma preživetja. Ker je pri dolgotrajno izključenih 

posameznikih utopično pričakovati nenadno spremembo ali socialno mobilnost, je 

oblika aktivnosti, ki sprejema njihov življenjski položaj in se odvija v njim znanem 

okolju, pogosto edina alternativa beračenju in/ali nelegalnemu pridobivanju zaslužka. 

Sodelovanje pri cestnem časopisu pa je seveda le prva stopnica na poti socialne in 

ekonomske mobilnosti posameznika. 

S soustvarjanjem časopisa imajo brezdomni priložnost naslavljati širšo javnost ter 

z njo deliti svoja mnenja, čustva, poglede in izkušnje, preko objavljanja prispevkov 

pa tudi možnost predstavljanja, samorefl eksivnosti ter možnost za umetniško 

samouresničevanje. Gre za pomemben vidik, saj ta družbena skupina sicer nima 

dostopa do prostorov artikuliranega javnega izražanja. Širši javnosti pa cestni časopis 

omogoča vpogled v vidike in svetove brezdomnih ter deluje v smeri preseganja 

stereotipov o pasivnosti in neustvarjalnosti te družbene skupine.

Mimoidoči so v proces vključeni in s tem, ko kupijo časopis, podprejo prizadevanje 

brezdomnega, da na takšen način poskrbi zase. Interakcija jih približa in zbliža. Odzivi 

skozi pisma bralcev kažejo, da širši družbi ni vseeno. Zaveda se, da je brezdomstvo 

na nek način posledica družbene ureditve, v kateri živimo, in da je družba sama s 

pogojevanjem dela kot najvišje vrednote ustvarila tovrstno izključenost. Kot kažejo 

odzivi, ljudje časopis dejansko tudi berejo in ga ne kupijo le zato, da bi prodajalcu 

fi nančno pomagali. Z družbenokritičnimi vsebinami tako odpiramo poseben prostor 

za razprave o pojavu brezdomstva.
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Projekt cestnega časopisa pa ni usmerjen le v ranljivo skupino samih brezdomnih, pač 

pa je usmerjen v celotno skupnost, saj angažira in povezuje brezdomne, strokovnjake, 

ki se z njimi ukvarjajo, ter bodoče strokovnjake (študente) in tudi širšo javnost, 

mimoidoče, ki jim je časopis v prvi vrsti tudi namenjen. Namen časopisa je (bolj kot 

pomoč brezdomnim) pomoč za samopomoč, saj je njegov primarni cilj bolj aktivna in 

družbeno sprejemljiva participacija te skrite in najbolj socialno izključene populacije 

v javnem življenju – brez utopičnih pričakovanj po takojšnji rešitvi strukturnih 

problemov, ki povzročajo brezdomsko problematiko, ali po spremembi njihovih 

načinov življenja. 

Splošna usmeritev časopisa Kralji ulice je v skladu z njegovim naslovom promovirajoča 

in neobsojajoča za to družbeno skupino. Celoten koncept temelji na opolnomočenju 

in zagovorništvu, ki je v skladu s strokovnimi usmeritvami društva edini način za 

spoznavanje, pomoč in spremembe v smeri večje solidarnosti in družbene vključenosti 

populacije, ki je sicer potisnjena na rob družbe.

Časopis Kralji ulice je tudi član Mednarodne mreže cestnih časopisov (INSP - http://

www.street-papers.org/), ki združuje nad 100 različnih cestnih časopisov z vsega sveta. 

Ti se dobivajo na letnih konferencah in si izmenjujejo primere dobrih praks. 

DNEVNI CENTER KRALJI ULICE
Dnevni center Kralji ulice deluje od julija 2006. Nahaja se na lahko dostopni lokaciji v 

središču Ljubljane, na Pražakovi 6. V dnevnem centru se izvajajo številne aktivnosti, 

ki smo jih razvili na osnovi zaznanih in v našem prostoru nezadostno pokritih potreb 

brezdomnih in ostalih socialno izključenih skupin. To so potrebe po: prostoru za 

dnevno bivanje, informiranju, zagovorništvu, pomoči pri urejanju socialnega statusa, 

pridobivanju veščin za vključevanje v družbeno življenje, podpori pri zastavljanju bolj 

zahtevnih ciljev ter njihovem doseganju. Program temelji na aktiviranju uporabnikov 

in njihovi participaciji pri načrtovanju pomoči in samopomoči.

V aktivnosti dnevnega centra se lahko vključijo vsi polnoletni brezdomni in drugi 

obiskovalci, ki sprejemajo hišni red dnevnega centra.

Nameni programa so: omogočiti prostor za dnevno bivanje brezdomnih ter njihovo 

kakovostno in osmišljeno preživljanje časa, ponuditi prostor za konstruktivno 

reševanje osebnih stisk in problemov ter prostor za samorefl eksivnost preko druženja 

in vzpostavljanja osebnih in delovnih odnosov. K sodelovanju želimo pritegniti 

čim več brezdomnih, zato ponujamo različne programske vsebine, ki so dostopne 

posameznikom z različnimi stopnjami motivacije. Kljub temu mnogim različne 

omejitve (realne: razdalja, nepokretnost, ali simbolne: pasivnost in nezaupanje v 

ustanove nasploh) otežujejo ali onemogočajo dostop.
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Ob izvajanju programa ugotavljamo mnoge nezadovoljene in nepokrite potrebe 

brezdomnih ter tudi mnoge stvarne možnosti za njihovo uresničevanje. Predvsem 

gre za razvoj možnosti za stalno in redno vključevanje brezdomnih v svet dela, za 

osmišljanje njihovega časa na način, ki bo sprejemljiv njim samim in tudi širši javnosti, 

ter za razvoj mnogih različnih strokovnih dejavnosti, ki naj podprejo prizadevanja 

brezdomnih, da si uredijo življenje tako, da bodo manj odvisni od državnih podpor, 

da se bodo usposobili za doseganje boljšega položaja na trgu dela in začeli živeti bolj 

samostojno in produktivno.

Program Dnevni center Kralji ulice zajema naslednje aktivnosti:

• Dnevni distribucijski center

Za obiskovalce je odprt vsak delavnik med 10.00 in 12.00 ter med 14.00 in 16.00, ob 

sobotah pa le v dopoldanskem času (od 10.00 do 12.00). Preostali čas se v dnevnem 

centru odvijajo ostale dejavnosti (sestanki, delavnice, individualno delo ...). V dnevnem 

centru se obiskovalci lahko pogrejejo, poklepetajo, pojedo zajtrk, se pogovorijo s 

strokovnimi delavci in prostovoljci, igrajo družabne igre, berejo časopise in knjige, 

ki so na voljo v knjižnici podarjenih knjig ... Obiskovalcem je na voljo tudi uporaba 

računalnika, interneta in telefona ter dostop do najrazličnejših informacij, ki jih 

potrebujejo (infotočka). V garderobi podarjenih oblačil in obutve se lahko preoblečejo 

ter se zastonj postrižejo v »Frizeraju Kralji ulice«. Omogočeno jim je tudi brezplačno 

fotografi ranje za pomoč pri urejanju osebnih dokumentov. Občasno v dnevnem 

centru razdeljujemo podarjene dobrine (kozmetiko, hrano ...) ter humanitarno 

pomoč (na primer mleko v sodelovanju z Rdečim križem). Na voljo je tudi možnost 

varnega shranjevanja osebne lastnine in denarja ter osebnih dokumentov v t. i. banki. 

V dnevnem centru se izvaja tudi distribucija časopisa Kralji ulice ter ustvarjanje 

prispevkov za časopis. Ob posebno določenih terminih se tukaj odvijajo tudi sestanki 

uredniškega odbora, sestanki aktiva prodajalcev, sestanki prostovoljcev in drugi 

sestanki. Mesečno organiziramo fotografske in likovne razstave, katerih avtorji so 

bodisi uporabniki bodisi zunanji sodelavci, razstavljena dela pa popestrijo prostore in 

obenem ponujajo obiskovalcem možnost neposrednega stika z raznovrstno umetnostjo 

ter ustvarjalnostjo. Prav tako mesečno organiziramo fi lmske večere, kjer je prikazan 

fi lm po izboru uporabnikov.

Strokovni delavci in delavke obiskovalcem nudijo informacije o ostalih programih in 

oblikah pomoči ter podporo in pomoč pri urejanju socialnega statusa: urejanje osebnih 

dokumentov, pridobivanje denarne socialne pomoči, prijava stalnega bivališča, urejanje 

zdravstvenega zavarovanja, pravna pomoč (pisanje dopisov, ugovorov, prošenj), pomoč 

pri iskanju zaposlitve, namestitve ...

• Svetovanje
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Strokovni delavci in delavke v dnevnem centru ob posebno določenih terminih 

nudimo svetovanje, ki se izvaja takrat, ko uporabniki izrazijo potrebo in pripravljenost 

za individualno delo. Namen svetovanja je pomagati posamezniku do uvida v njegovo 

trenutno življenjsko situacijo ter skupaj z njim ugotoviti, česa si v življenju želi in kako 

realistične so te želje. Posledično pa mu tudi pomagati, da odkrije, kaj je naslednji 

smiseln korak v smeri želene spremembe. Strokovni delavci in delavke dajemo pri 

svetovanju velik pomen posameznikovim močnim točkam in virom moči, ki se že 

nahajajo v njegovem življenjskem polju in jih je smiselno uporabiti.

• Družbenokoristna dela

Uporabnikom, ki imajo prekrške in jih ne morejo odplačati (predvsem gre za kršitve 

Zakona o javnem redu in miru – ZJRM), nudimo možnost, da v okviru našega društva 

opravljajo družbenokoristna dela in s tem odslužijo kazen. V okviru tega podprograma 

uporabniki pomagajo pri delu v dnevnem centru (urejanje garderobe podarjenih 

oblačil, shranjevanje lastnine, čiščenje dnevnega centra ...), pri prodaji časopisa ali 

pisanju prispevkov za časopis in znotraj posredovalnice rabljenih predmetov Stara 

roba – nova raba. Podpiramo in pomagamo jim pri pisanju ugovorov ter prošenj za 

družbenokoristna dela.

• Zaposlovanje in usposabljanje na delovnem mestu

Preko programa Usposabljanje na delovnem mestu (do trimesečni program pridobivanja 

delovnih izkušenj in delovnih navad, ki ga organizira Zavod RS za zaposlovanje, 

sofi nancirata pa MDDSZ in Evropski socialni sklad) vsako leto v delo v našem društvu 

vključimo čim več uporabnikov. Glede na možnosti zainteresirane uporabnike 

zaposlujemo tudi preko programa Javna dela ter nudimo individualno podporo pri 

aktivnem iskanju zaposlitve, pisanju prošenj in pripravah na zaposlitveni razgovor.

• Usposabljanje bodočih strokovnih delavcev in delavk

Smo učna baza za študente socialne pedagogike (Pedagoška fakulteta) in socialnega 

dela (Fakulteta za socialno delo). Študente v okviru obvezne prakse vključimo v delo 

na področju brezdomstva in večkratne socialne izključenosti. Nudimo jim dostop 

do teoretičnih okvirjev nizkopražnega dela z brezdomnimi, mentorstvo, strokovno 

spremljanje ter izkušnjo samostojne izvedbe inovativnega socialnega projekta. 

Študentje so prisotni in sodelujejo na vseh stopnjah dela z uporabniki, spoznavajo pa 

tudi delovanje nevladne organizacije od znotraj.

• Podpora prostovoljcem

V programu sodelujejo številni prostovoljci, ki so nepogrešljivi pri delovanju društva. 

Gre predvsem za študentke in študente pa tudi druge občane, ki izrazijo željo, da bi 
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se brezdomnim približali in jim pomagali predvsem preko socialnih stikov, druženja 

in skupnega preživljanja prostega časa. Ob tem se razvijajo novi odnosi, vzajemno 

druženje in medsebojna pomoč. Ponekod gre za skupinske oblike družabništva, 

drugje za individualne oblike druženja, spremljanja, vzpodbujanja in podpiranja. 

Prostovoljno delo izvajamo z namenom večje participacije izključenih brezdomnih 

in širjenja njihovih socialnih mrež onkraj meja brezdomskih krogov. Socialne mreže 

namreč lahko kompenzirajo nezadosten dostop do družbenih virov in omogočajo vir 

moči za zadovoljivo spoprijemanje z življenjskimi izzivi.

TERENSKO DELO Z BREZDOMNIMI
Terensko delo je metoda dela s socialno izključenimi skupinami prebivalstva, ki spadajo 

v t. i. skrito populacijo. S terenskim delom se želimo približati uporabnikom v njihovem 

okolju, na njihovem teritoriju, z namenom dodajanja moči in zmanjševanja socialne, 

zdravstvene ter ekonomske škode. Terensko delo je namenjeno posameznikom in 

skupinam, ki jih obstoječe službe ne morejo učinkovito doseči, ki nimajo stikov z 

institucijami, ki so izključeni iz formalnih in neformalnih mrež, zasvojeni z alkoholom 

in drogami. Med brezdomnimi so zelo pogoste težave v duševnem zdravju in tudi 

siceršnje slabo zdravstveno stanje (ki je nemalokrat posledica slabega socialnega 

stanja), neredko pa gre med brezdomnimi tudi za pojav dvojnih diagnoz (prepleta 

duševne bolezni in zasvojenosti, zaradi česar je iskanje rešitve iz posameznikove 

situacije toliko težje).
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Pragmatično terensko delo z brezdomno populacijo je pomemben del učinkovitega, 

celovitega delovanja reševanja problematike brezdomstva. Cilj terenskega dela je 

zmanjševati dejavnike tveganja socialne izključenosti preko navezovanja stikov z 

marginalnimi skupinami, spodbujati k spremembam v smeri varnejšega vedenja in 

večje kakovosti življenja ter spodbujati manjšo odvisnost od državne pomoči – torej 

usmerjanje k vse večji samostojnosti.

V okviru programa opravljamo tri vrste terenskega dela: detaširano (poulično), 

peripatetično in domicilirano (na domu).

Poulično terensko delo izvajamo na ulici, kjer se zadržujejo brezdomni. Terensko delo 

praviloma izvajamo v paru, pogosto tudi s kakšnim uporabnikom ali prostovoljcem, 

večinoma na javnem prostoru: ulice, trgi, parki, poslovno-trgovski centri, avtobusna 

in železniška postaja ... Brezdomni, brezdomni odvisniki in dnevni brezdomni se nekje 

udomačijo bolj kot drugje. Pristop do brezdomnih in socialno izključenih v javnem 

prostoru ustvarja pogoje za neobremenjeno srečanje enakopravnih posameznikov, 

na terenu odpadejo za vzpostavitev delovnega odnosa omejujoče hierarhije, ki jih 

ustvarjajo institucionalni  pragi (prisotni pri še tako nizkopražnih programih). 

Strokovni delavci skupaj s prostovoljci navezujemo nove stike tudi preko že znanih 

uporabnikov programa.

Peripatetično terensko delo izvajamo v institucijah in organizacijah, kamor 

brezdomna populacija zahaja. Sodelovanje s sorodnimi organizacijami nam omogoča 

informiranje večjega števila ljudi, obenem se povezujemo s strokovnimi delavci, 

ki izvajajo posamezne storitve, in z njimi izmenjujemo izkušnje. Pri vstopanju v 

institucionalni prostor upoštevamo pravila tega prostora. Pri reševanju problematike 

brezdomstva je nujno sodelovanje z drugimi institucijami, saj gre v večini primerov 

za zapletene primere. Načrti dela z uporabniki lahko vključujejo tudi druge storitve, 

zato je konstruktivno sodelovanje med organizacijami ključnega pomena. Z drugimi 

ustanovami včasih sodelujemo zaradi destigmatizacije in dedramatizacije kakšnega 

dogodka. Uporabnike obiskujemo v bolnišnicah ali zavodih za prestajanje kazni in jim 

nudimo podporo (npr. urejanje zdravniških receptov in zdravil, pomoč pri pridobivanju 

potrdil o nujnem zdravljenju brez doplačila, urejanje zdravstvenega zavarovanja, 

pomoč pri reševanju bivanjskih oz. nastanitvenih vprašanj in omogočanje stikov z 

morebitnimi sorodniki).

Program terenskega dela zajema tudi vidik skupnostnega dela. Organiziramo čistilne 

akcije odvrženega materiala za injiciranje, ki pomeni veliko tveganje za najrazličnejše 

okužbe. Na osnovi pregledov terena in poizvedovanj se odločimo za lokacije pobiranja 

odvrženega materiala. V akcijah sodelujejo prostovoljci ter uporabniki, ki nam pomagajo 

pri odkrivanju novih lokacij. Pri delu uporabljamo pincete in zaščitne rokavice, pobrane 

igle pa dostavimo Društvu za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, od koder jih 

odpeljejo na varno uničenje. Odvrženi material za injiciranje je v veliki meri povezan 
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z brezdomnimi odvisniki. Skupaj z uporabniki se udeležujemo različnih skupnostnih 

projektov (npr. Fešta na Fužinah, Festival prostovoljstva, Gostija Poljane, nogometno 

prvenstvo brezdomnih ...).

UNIVERZA POD ZVEZDAMI
Univerzo pod zvezdami so leta 2006 ustanovili udeleženci delavnice kreativnega pisanja. 

Gre za odprto in alternativno obliko izobraževanja, namenjeno posameznikom, ki so 

izključeni iz ostalih oblik formalnega in neformalnega izobraževanja. Njen namen 

je omogočanje dostopnih izobraževalnih in kulturnih vsebin preko organiziranja 

delovanja najrazličnejših interesnih skupin ter različnih socialnih, izobraževalnih in 

kulturnih delavnic. Pod njenim okriljem smo v preteklosti uspešno izvedli naslednje 

delavnice: računalniško, zaposlitveno, fotografsko, glasbeno, gledališko, videodelavnico, 

stripovsko, delavnico kreativnega pisanja, delavnico ustvarjanja socialnokritičnih 

oglasov ter tečaj španščine in nemščine. V dnevnem centru prirejamo likovne razstave 

in filmske večere; s pomočjo podarjenih knjig smo vzpostavili Knjižnico Kralji ulice, ki 

jo vseskozi nadgrajujemo.

Oktobra 2007 smo organizirali dvodnevno novinarsko usposabljanje z naslovom 

Medijsko poročanje o socialnih tematikah, v katero so se vključili najrazličnejši 

strokovnjaki ter predvsem novinarji uporabniških medijev in profesionalni novinarji. Z 

izobraževanjem smo želeli spodbuditi kakovostno, nediskriminatorno in uravnoteženo 

novinarsko poročanje o različnih socialnih tematikah, kar posledično pripomore 

k spreminjanju širšega družbenega odnosa do brezdomstva. V okviru tega projekta 

smo izvedli tudi sklop delavnic o novinarskih osnovah, ki jih je vodila profesionalna 

novinarka.

Društvo Kralji ulice se je s svojimi projekti že večkrat javno predstavilo, in sicer z branjem 

poezije – literarni večer Nismo v filmu, (2006), Branje pod zvezdami (2006), Pesniški večer 

s Kralji ulice (2006), Kulturni piš v oktobru (2008), ter z gledališkimi predstavami Oder 

življenja (2006), Socialno predoziranje (2007) Ministri (2008), Vzajemnost pri Socialcu 

(2008, 2009), Sanjske počitnice (2009, 2010) in Tisto nekaj na nebu (2010). 

Dejavnosti Univerze pod zvezdami omogočajo brezdomnim in ostalim socialno 

izključenim, ki imajo manj življenjskih priložnosti:

• pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti, ki jim lajšajo dostop do družbenih 

virov (opolnomočenje oz. pomoč za samopomoč);

• udejstvovanje na kulturnem področju, pozitivne izkušnje ter odmik z ulice in ulične 

družbe;

• razvijanje močnih točk, interesov in sposobnosti;

• aktivacijo in konstruktivno preživljanje časa;

• razvijanje osebnih in delovnih odnosov (širjenje socialne mreže).
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V širšem družbenem smislu pa jim omogoča uspešnejše in lažje ekonomsko, kulturno 

in socialno vključevanje ter zmanjšuje njihovo kulturno in socialno deprivacijo. 

Vključevanje v kulturne in izobraževalne dejavnosti socialno izključenim omogoča 

pozitivno izkušnjo, saj so aktivnost, kreativnost in uspeh temelji pozitivne samopodobe, 

ki pa je pogoj za uspešno ponovno vključevanje v družbo. Univerza pod zvezdami je 

s svojimi raznolikimi aktivnostmi priložnost za spoznavanje, sodelovanje, vzajemno 

učenje ter skupno akcijo posameznikov z različnimi socialnimi, ekonomskimi, 

izobrazbenimi in generacijskimi ozadji.

S tovrstnim socialno-pedagoškim kulturnim delom smo naleteli na izjemno pozitiven 

odziv tako med člani društva kot tudi v širši javnosti, zato ga bomo v prihodnje 

nadaljevali ter ga v okviru zmožnosti tudi razširjali. V letu 2010 v okviru evropskega 

leta boja proti revščini in socialni izključenosti izvajamo projekt Razvoj Univerze pod 

zvezdami po socialno-pedagoškem modelu H.C.. Kofoeda – izobraževalne in ustvarjalne 

dejavnosti za socialno izključene. Ob podpori danskih partnerjev iz Kofoed šole, ki imajo 

predavanje in delavnico tudi na konferenci, si prizadevamo Univerzo pod zvezdami bolj 

razširiti in strukturirati. V letošnjem letu že potekajo in še bodo raznovrstne delavnice. 

Stalnim delavnicam (gledališki, video- in računalniški delavnici) se bodo pridružile še 

fotografska, jezikovna, morda restavratorska ... Določitev vsebine delavnice je odvisna 

od trenutnega zanimanja, motivacije in angažmaja uporabnikov, zato je njena točno 

določena časovna in vsebinska opredelitev nujno negotova. 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo gledališko skupino, ki deluje že dve leti, ter 

športno sekcijo. 

Gledališka skupina

Gledališka skupina Kraljev ulice je nastala ob koncu zime 2008. Skozi projekt KUD 

France Prešeren z naslovom Gledališče brez doma so se povezali različni gledališča želni 

ljudje. Igro na odru so raziskovali skozi gib, glasbo, poezijo, improvizacijo, maske … 

Rezultat dvomesečnega druženja je bila predstava z naslovom Socialno predoziranje, 

ki je doživela dve ponovitvi. Uspešno zaključen projekt je skupino spodbudil, da so 

svoje gledališko delo razvijali naprej. V okviru Movit-a so začeli projekt Naša življenja 

v obliki gledališke igre, ki se je zaključil oktobra 2009. Vendar naša še kako budna 

gledališka skupina ustvarja naprej; kmalu se bo začel projekt Cirkus negotovosti, ki bo 

povezal video- in gledališko delavnico v skupni performans.

Najpomembnejši znotraj gledališke skupine je proces – kontinuiteta srečevanja, 

spoznavanja in povezovanja, ne pa končni produkt – predstava. Odnosi in komunikacija 

so pogoj, ki končno predstavo šele omogočajo. Gledališka skupina je prostor srečevanja 

in druženja različnih posameznikov; brezdomnih, bivših brezdomnih, vseh, ki so bili 

in/ali so kakor koli povezani z ulico, glasbenikov in glasbenic, študentov in študentk, 

prostovoljk in prostovoljcev, zaposlenih v društvu … Gre za mešanje in sobivanje 

raznolikih svetov. To je tudi eden izmed pomembnih namenov skupine, kajti ljudje z 
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izkušnjo ulice potrebujejo čim več stika z neuličnim svetom, sicer jim grozi nevarnost, 

da se nikoli več ne vrnejo v osrednji družbeni tok.

Skozi gledališko umetnost člani skupine raziskujejo in posledično spreminjajo svoja 

življenja. Scenarije sestavljajo skupaj preko improvizacijskih vaj. Zgodbe, ki jih igrajo, 

opisujejo in ilustrirajo njihova življenja. Gledališka predstava omogoča brezdomnim, 

da širši družbi povedo svoje zgodbe ter da so vsaj v nekem trenutku slišani. Gradijo 

predvsem na improvizaciji, hkrati pa se trudijo po vzoru Gledališča zatiranih premostiti 

prepad med igralci in gledalci z vključevanjem občinstva v predstavo.

Mnogi ljudje, ki so na kakršen koli način povezani z ulico, skrivajo v sebi močan 

umetniški potencial na igralskem in vokalnem področju, področju mimike, glasbe, 

grajenja zgodb … Člani gledališke skupine izražajo in razvijajo svoje močne točke skozi 

tedenska srečanja.

Zadnje leto niso aktivni samo na področju predstav (pred kratkih je bila premiera 

pete), saj so organizirali tudi seminar Gledališko delo v socialnem prostoru, že dvakrat 

pa so imeli tudi enotedensko delavnico (z zaključno predstavo) s Tonyjem Cealyjem iz 

Londona, ki se ukvarja z gledališčem z marginalnimi skupinami.

Športna sekcija

Športne aktivnosti smo v društvu začeli izvajati že v letu 2007 na pobudo uporabnikov, 

uporabnic, prostovoljcev in prostovoljk. Pričeli smo s pohodi v okolici Ljubljane ter s 

plavanjem na kopališču Kodeljevo, saj od Mestne občine Ljubljana skoraj vsako poletje 

fo
to

: A
n

ja Ž
n

id
aršič



088

dobimo nekaj brezplačnih vstopnic za bazen in tako organiziramo skupinska kopanja. 

Kmalu zatem se je ustanovila brezdomna nogometna ekipa, ki sodeluje s športnim 

društvom Poljane. Ekipa devetih brezdomnih se je samoiniciativno organizirala in se 

zdaj redno dobiva ob sobotnih ali nedeljskih dopoldnevih na igrišču dijaškega doma 

Ivana Cankarja na Poljanski cesti, kjer se jim pri igri pogosto pridružijo študentje in 

druge amaterske ekipe (Ribe, Fušarji).

Nogometno ekipo Kralji ulice vabijo na različne športno-družabne dogodke, na katere 

se z veseljem odzovemo (Oživimo Fužine, Vzgojni zavod Planina, Mladinski center 

Zalog, Socialni center Rog, Slovenska fi lantropija ...). V letu 2009 smo sodelovali na 

prijateljski tekmi s hrvaško nogometno reprezentanco brezdomnih Hrvaške na Reki in 

v Splitu ter se udeležili športnih iger za socialno izključene na Danskem. Navezali smo 

stike z drugimi evropskimi organizacijami, ki izvajajo športne aktivnosti za socialno 

izključene, dogovarjamo se tudi za nadaljnje sodelovanje in razvoj športnih dejavnosti 

za socialno izključene v Sloveniji.

Namen športnih aktivnosti je: kakovostnejše preživljanje prostega časa, učenje 

socialnih veščin, osebnostna rast ter socialno vključevanje in brisanje meja med 

brezdomnimi in ljudmi, ki imamo dom. Športne aktivnosti za brezdomne pomenijo 

novo izkušnjo in možnost za izboljšanje samopodobe. Socialno vključevanje skozi 

šport je zelo pomemben del reševanja socialne izključenosti ter omogoča ponovno 

vključevanje brezdomnih v družbo.
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PROGRAM NASTANITVENE PODPORE BREZDOMNIM
Četudi stanovanjska izključenost še zdaleč ni edina izključenost v življenju brezdomnega 

človeka, pač pa je najpogosteje ena od različnih, akumulirajočih se in sodelujočih 

oblik izključenosti, pa varna nastanitev pomeni izhodišče za nadaljnja prizadevanja 

posameznika (urejanje dokumentov in statusa, psihosocialna rehabilitacija, 

nadaljevanje izobraževanja, vključevanje v programe zdravljenja, vključevanje na trg 

dela, oblikovanje vizij za prihodnost …).

Program izhaja iz načela, da bi morala biti pravica do stanovanja ena od temeljnih 

in neodtujljivih pravic ljudi. Osnovni namen programa je prispevati k uresničevanju 

te pravice za skupino brezdomnih, ki so praviloma večkratno in izjemno socialno 

izključeni in imajo kot taki slabše možnosti za uresničevanje te pravice. Glede na 

kompleksnost, dolgotrajnost in večplastnost socialne izključenosti sledi, da brezdomni 

praviloma potrebujejo celovito podporo pri ponovnem (ali sploh prvem v življenju) 

socialnem vključevanju, ki obsega nastanitveno, zaposlitveno, socialno-odnosno, 

kulturno in druge razsežnosti. Po naših izkušnjah sama dostopnost stanovanja 

velikokrat ne razreši »avtomatično« težav na drugih področjih; za napredovanje na 

različnih področjih in doseganje stabilnosti je praviloma potrebna dolgoročnejša 

socialna podpora na različnih področjih življenja.

V okviru programa Indvidualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim 

izvajamo:

•  dejavnost strokovno podprtih stanovanj, ki obsega vzpostavljanje novih nastanitvenih 

možnosti ter pripravo ljudi za prehod iz bivanja na cesti v samostojno bivanje. 

Društvo na prostem stanovanjskem trgu najame stanovanje, v katerem določeno 

obdobje bivajo osebe, ki so dolgotrajno brez doma oziroma ustrezne namestitve, se 

daljši čas aktivno vključujejo v ostale dejavnosti Društva Kralji ulice ter ustrezajo 

ostalim pogojem za vključitev v program. Namen bivanja v podprtem stanovanju je, 

da si stanovalci v tem obdobju z ustrezno strokovno podporo urejajo in izboljšajo 

življenjske razmere, v večji meri dosegajo cilje, ki si jih sami zastavijo, ter da se po tem 

obdobju v čim večji meri bivalno osamosvojijo oziroma bolj kakovostno obvladujejo 

svoje življenje;

• dejavnost nespecifi čne terenske nastanitvene podpore, ki je namenjena uporabnikom, 

ki so si (sami ali s pomočjo strokovnih delavcev društva) našli neko bolj trajno 

in varno nastanitev, kot je zavetišče, a so še naprej ogroženi v tem smislu, da to 

nastanitev izgubijo ali da v njej ne uspejo zadovoljivo živeti (najemniška profi tna 

ali neprofi tna stanovanja, nujne bivalne enote, začasna zatočišča ...). Temeljni 

namen dejavnosti je preprečiti, da bi uporabniki namestitev, ki so si jo sami našli, 

izgubili. Z obiskom na domu pridobimo informacije, ki nam pomagajo pri oceni 

kakovosti bivanja. Omogoča nam drugačno spoznavanje osebe, konkretne ureditve 

vsakdanjega življenja, spoznavanje prek predmetov in dogodkov v neposrednem 

okolju. Pri večini naših uporabnikov so razmere slabe in je kakovost bivanja nizka. 
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Oblike in metode strokovne podpore so usmerjene v preprečevanje brezdomstva, 

v krepitev kompetentnosti in avtonomije uporabnikov, krepitev moči po načelu 

pomoč za samopomoč, podporo pri vključevanju v lokalno skupnost, zagotavljanje 

večje dostopnosti pravic in dvigovanje kakovosti bivanja, pa tudi podpora pri povsem 

vsakodnevnih opravilih in izzivih, ki jih uporabniki in uporabnice sami iz različnih 

vzrokov težje obvladujejo.

V našem prostoru je to nova nastanitvena oblika za brezdomne, ki se od sedanjih 

razlikuje predvsem po višjem pragu in obenem večji celostnosti ter usmerjenosti v 

spremembo in izboljšanje življenjskih razmer na več področjih. Društvo Kralji ulice je 

program nastanitvene podpore pričelo razvijati v letu 2008 v okviru pilotskega projekta, 

ki je bil sofi nanciran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveškega fi nančnega 

mehanizma. Projekt se je izvajal v letih 2008 in 2009; v tem času smo k nam prenesli 

nov model dela iz Norveške, ga prilagodili našim razmeram ter preizkusili. V letu 2010 

projekt poteka naprej, zdaj ne več kot pilotski, poskusni program, temveč kot redni 

program, ki ga sofi nancirajo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna 

občina Ljubljana ter Fundacija za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

 Osnovni cilji programa so: 

• omogočiti varno in dostojno nastanitev brezdomnim – tako, ki bo posameznikom 

omogočala postopno psihosocialno rehabilitacijo;

• razvijati novo bivalno obliko za brezdomne, ki bo pomenila korak h kontinuumu 

ponudbe za izjemno socialno izključene;

• omogočiti celostno strokovno podporo izjemno socialno izključenim; 

• ustvariti pogoje varne bivalne skupnosti, ki bo predstavljala oporo v procesih 

(bivalnega) osamosvajanja;

• olajšati vključevanje brezdomnih in socialno izključenih ljudi v socialni, ekonomski 

in zdravstveni sistem ter širše družbeno življenje;

• preprečevanje brezdomstva (dvig kakovosti bivanja);

• povečevanje socialne povezanosti in solidarnosti;

• ozaveščanje ter odpiranje širše diskusije o stanovanjski izključenosti v Sloveniji.

POSREDOVALNICA RABLJENIH PREDMETOV STARA ROBA – NOVA RABA
Posredovalnica rabljenih predmetov (v tujini znana pod imenom Th rift Store) je 

oblika socialnega podjetništva, ki ga vodijo humanitarne organizacije z namenom 

socialnega vključevanja. Osnovna značilnost tovrstnih podjetij je nuditi zaposlitev ter 

možnost vključitve na odprti trg delovne sile težje zaposljivim osebam ter posledično 

zmanjšati socialno marginalnost. Z zaposlovanjem v socialnem podjetju se omogoča 

reintegracija socialno izključenih skupin; tako v polje plačanega dela kot tudi v širšo 

družbo. V posredovalnici se po nizkih cenah prodajajo rabljene ali odvečne stvari, ki jih 

donirajo posamezniki ali podjetja. Denar od prodanih predmetov se uporabi v skladu 

z osnovnimi cilji ustanovitve (socialna integracija marginaliziranih skupin, razvoj 
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humanitarne dejavnosti, ekološki cilji). Osnovno področje delovanja humanitarne 

posredovalnice je – poleg socialnega – tudi ekološko področje, saj gre za ponovno 

uporabo predmetov, ki jih nekateri ne potrebujejo več in bi jih zavrgli, drugim pa lahko 

pridejo prav.

Posredovalnica ima kot socialno podjetje še širši vidik socialnega vključevanja. Zaradi 

dostopnih cen lahko v njej nakupujejo ekonomsko depriviligirani ljudje. Simbolno 

to postavlja zelo pomemben vidik vključitve socialno izključenih, saj lahko življenje 

v potrošniški družbi pri ljudeh s pomanjkanjem fi nančnih virov povzroči visoko 

stopnjo občutka odtujenosti, odrinjenosti ter frustracije. Ustanovitev humanitarne 

posredovalnice je tako v skladu z glavno usmerjenostjo društva Kralji ulice, ki izhaja 

tudi iz načela pomoč za samopomoč. Obenem na projektu posredovalnice v praksi 

preizkušamo načine prevrednotenja samega potrošniškega vedenja, ki se skozi nakup 

v posredovalnici spremeni v akt solidarnosti. 

Projekt posredovalnice rabljenih predmetov se postopoma razvija. Ker se v Društvu 

za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice držimo načela majhnih korakov, 

smo v prvem letu rabljenim in odvečnim stvarem najprej omogočili ponovni obtok na 

stojnici, in sicer vsako prvo soboto v mesecu na Prešernovem trgu. S prijavo na razpis 

za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva Ministrstva za delo, družino in socialne 

zadeve smo v letu 2009 dobili tudi konkretno podporo za razvoj projekta in tako na 

začetku leta 2010 začeli opremljati in urejati našo prvo humanitarno posredovalnico. 

Na Poljanski 14 je 13. 4. 2010 na široko odprla svoja vrata prva posredovalnica rabljenih 

predmetov v Sloveniji z imenom Stara roba – nova raba, ki omogoča usposabljanje ter 

zaposlitev več brezdomnim ljudem. Za uspešen razvoj projekta pa je seveda osnovnega 

pomena podpora širše javnosti, mreža podpornikov in donatorjev rabljenih stvari, 

seveda pa tudi kupcev. 

fo
to

: R
o

k
 K

ro
p

ej



092

IZBRANI VIRI

Rezultati prvih slovenskih raziskovalnih projektov o brezdomstvu so dostopni treh 

knjigah:

- Dekleva, B. in Razpotnik, Š. (2007). Brezdomstvo v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta v Ljubljani.

- Razpotnik, Š. in Dekleva, B. (2007). Na cesti – brezdomci o sebi in drugi o njih. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani.

- Razpotnik, Š. in Dekleva, B. (2009). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih 

storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. (dostopno tudi na http://www.kraljiulice.

org/knjiznica) 

Informacije, povezane z razvojno raziskovalnim projektom Razvijanje praktičnega 

modela in politike nastanitvene podpore (resettlement) brezdomnim ljudem v Sloveniji so 

dostopne na http://www.kraljiulice.org/knjiznica:

- Kozar, M. (ur.) (2008). Mednarodna konferenca Najprej stanovanje! Program 

nastanitvene podpore za brezdomne. Ljubljana: Društvo Kralji ulice.

- Kozar, M. in Jurančič Šribar, L. (2008). Nastanjevanje brezdomnih – norveška 

politika in praksa. Socialna pedagogika, let. 12, št. 4, str. 437-446.

- Kuljanac, B. (2009). Pilotski projekt nastanitvene podpore za brezdomne.  Socialni 

izziv, let. 15, št. 30, s. 36-38.

Na strani http://www.kraljiulice.org/kaj-delamo/nastanitev/koncept so objavljena 

Strokovna izhodišča (koncept) programa nastavitvene podpore za brezdomne v Društvu 

Kralji ulice.

V virtualni knjižnici Društva Kralji ulice na strani http://www.kraljiulice.org/knjiznica 

so med drugim dostopna še besedila več diplomskih nalog ter mednarodni dokumenti, 

kot npr.:

- Ending Homelessness: A Handbook for Policy Makers (FEANTSA)

- Ending street homelessness. Declaration of the European Parliament on ending street 

homelessness
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