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POVZETEK
Diplomska naloga se osredotoča na pojav vidnega in cestnega brezdomstva v centru mestne
občine Ljubljana. V prvem delu so predstavljeni osnovni pojmi ter pregled spoznanj iz tujine.
Pri empiričnem raziskovanju sem uporabila metodo hitre ocene in odgovora (RAR), pri kateri
sem uporabila štiri vire podatkov: terensko opazovanje, nestandizirani polstrukturirani
intervju z brezdomko, fokusna skupina strokovnih delavce, ki delajo v organizacijah s
področja brezdomstva ter nestandizirani polstrukturirani intervju s predstavnico Mestne
občine Ljubljana. Z raziskavo prikažem trenutno situacijo in potrebe cestnih brezdomcev pri
nas ter odzive in poglede vprašanih na omenjeni pojav. Zaključim s priporočili in predlogi, ki
so se skozi nalogo pokazali kot pomembni za uspešnejše reševanje vidnega in cestnega
brezdomstva.
Ključne besede: cestno brezdomstvo, dnevno brezdomstvo, vidno brezdomstvo, spanje
zunaj, terensko delo, nastanitvena podpora

ABSTRACT
The thesis focuses on the phenomenon of visible and street homelessness in the city centre of
the Municipality of Ljubljana. The first part presents the basic concepts and lessons learned
from abroad. In the empirical research I applied the method of rapid assessment and response
(RAR), in which I used four data sources: field observations, semi-structured interview with
homeless woman, focus group of professional workers in organizations in the field of
homelessness and semi-structured interview with the representative of the City municipality
of Ljubljana. The survey shows the current situation and needs of street homeless in our
country, and responses and views of respondents to the said phenomenon. I conclude with
recommendations and suggestions made through the task, which are important for the
successful rescue of vision and street homelessness.
Key words: street homelessness, daytime homelessness, visible homelessness, rough
sleeping, outreach work, accommodation support.
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1 UVOD
Vsak od nas, ki se sprehodi skozi center mesta Ljubljana, opazi ljudi, ki posedajo po
stopnicah in klopcah, se družijo, popivajo, opazujejo ljudi, prosijo za kakšen kovanček ali pa
imajo v rokah cestni časopis. Kdo od nas se pri njih ustavi, kupi časopis, da drobiž, kdo drug
samo ošvrkne s pogledom, kdo pa niti ne opazi, kaj se dogaja na ulici.
Tekom mojega večletnega dela pri Društvu Kralji ulice prihajam redno v stik z ljudmi, ki
svoje dneve (in tudi noči) preživljajo zunaj, na ulici, na javnih in vidnih mestih ter prostorih,
pa tudi na malo bolj skritih, obrobnih koncih mesta. Večkrat se pri njih ustavim, poslušam
njihove življenjske zgodbe ter si delim zgodbe vsakdana in razmišljam o tem, kako je sploh
preživljati dan na ulicah ter zakaj nekateri sploh ostajajo tam. Četudi se pri nas (in tudi po
svetu) širijo programi ter ponudbe storitev na področju brezdomstva, nekateri ljudje kljub
vsemu preživljajo dneve ter tudi noči na prostem, zunaj, na javnih površinah. Tako sem se
odločila, da bom v svoji diplomski nalogi raziskala pojav cestnega in vidnega brezdomstva.
Povod za to odločitev je bila tudi ponudba za terensko akcijo »Vidnega in motečega
brezdomstva v centru Mestne občine Ljubljana«, ki smo jo aprila 2015 dobili na Društvo
Kralji ulice. Namen te akcije je bil detektirati mesta, kjer se brezdomni in ostali socialno
izključeni zadržujejo ter ugotoviti njihove potrebe. Sama sem opravljala nalogo koordinatorja
te terenske akcije. Po koncu te kratke raziskave sem omenjeni pojav še podrobneje raziskala v
svoji diplomski nalogi.
Glavni namen diplomske naloge je raziskati pojav vidnega in cestnega brezdomstva v Mestni
občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL) z vidika opazovanja na terenu, z vidika organizacij ter
strokovnih delavcev, ki se srečujejo s to populacijo, z intervjujem z osebo, ki svoje dneve
preživlja na ulici, ter z vidika MOL, ki skrbi za javne površine v centru mesta.
Pojav pa sem želela problematizirati predvsem z dveh vidikov: vidik posameznika, ki ostaja
na ulici, in ugotoviti, kakšne so njegove potrebe in njegovo delovanje, ter vidik družbe,
javnosti oziroma institucij, ki določajo, kdo se lahko sploh zadržuje na javnih površinah
oziroma komu se le-te namenjene (če ne tudi marginalnim skupinam).
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2 OPREDELITEV POJMA BREZDOMSTVO
Definicije brezdomstva so se skozi čas in prostore spreminjale in razlikovale, kar je vplivalo
na različno dojemanje tega pojava, posledično pa na odzivanje nanj ter iskanje primernih
rešitev. Za uspešnejše ter kontekstualno širše reševanje te problematike je bila leta 1989
ustanovljena FEANTSA (European federation of national organisations working with the
homeless). Na njihovi spletni strani je zapisano, da ne obstaja univerzalna definicija
brezdomstva, prav tako ni skupne tudi ne evropske definicije, pri tem pa opozarja, da je
potrebno za definiranje brezdomstva uporabljati širše poimenovanje. Za brezdomce štejejo
tisti, ki so brez strehe nad glavo, tisti, ki so brez stanovanja ter tisti, ki živijo v negotovih ter
neprimernih stanovanjih (FEANTSA, 2011b).
FEANTSA je razvila tudi ETHOS – Evropsko tipologijo brezdomstva in stanovanjske
izključenosti, s katero želi izboljšati razumevanje ter ukrepe proti brezdomstvu v Evropi, s
tem pa tudi omogočiti skupni jezik za transnacionalne izmenjave o brezdomstvu (Feantsa,
2011a). Podatki so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 1: Evropska tipologija brezdomstva in stanovanjske izključenosti ETHOS, kot jo je oblikovala FEANTS
A (povzeto po Razpotnik in Dekleva, 2009).

KONCEPTUAL

OPERACIONALNA

POD

NA

KATEGORIJA

KAT

GENERIČNA DEFINICIJA

EGO

KATEGORIJA

RIJA
1.1
1
Brez strehe

Ljudje, ki živijo na prostem, na
javnem prostoru (brez zavetja)
1.2

(Roofless)

2.1
2

3

Ljudje, ki živijo v nočnih
zavetjih in so prisiljeni nekaj
ur na dan preživeti na javnih
prostorih
Ljudje, ki živijo v zavetiščih
za brezdomce/kratkoročnih
namestitvah

2

2.2
2.3

Spijo pod milim nebom, nimajo
24-urnega
dostopa
do
nastanitve/nimajo bivališča
Dostopni s terenskim delom
Nizkopražna
zavetišča,
ki
vključujejo le nočitve (*spanje v
Ljubljani v zabojnikih)
Poceni penzioni
Kratkotrajne hotelske nastanitve

3.1

Zavetišče (hostel) za brezdomce z
začasno nastanitvijo

3.2

Začasno bivanje (brez določenega
roka)

3.3
3.4
4.1
Brez stanovanja
(Houseless)

4

Ženske, ki živijo v
zavetiščih/zatočiščih/varnih
hišah za ženske

4.2.

5.1

5

Ljudje, ki bivajo v
zavetiščih/azil za priseljence

5.2
5.3
6.1

6

Ljudje, ki so pred odpustom iz
institucij

6.2
7.1

7

Ljudje s specializirano
podporo v zvezi z namestitvijo
(zaradi brezdomstva)

7.2
7.3
7.4
8.1

8

Ljudje, ki bivajo v negotovih
bivališčih (brez pravice
najema)

8.2
9.1

Negotovo
(Insecure)

9

1
0

Ljudje, ki živijo v grožnji pred
izselitivjo/deložacijo

Ljudje, ki živijo pod grožnjo
nasilja

9.2

10.1

11.1
1
1

Začasne strukture

11.2
11.3

Neprimerno
(Inadequate)
3

Začasno bivanje (s prehodnim
rokom)
Začasno bivanje (z daljšim rokom)
Nastanitev v zavetiščih za ženske,
varne hiše
Podprte (razpršene) namestitve

Začasne nastanitve/sprejemni
centri (azili)
Nastanitve za repatriirance
Bivališča za priseljenske delavce
(*samski domovi)
Kazenske institucije (pripori,
zapori)
Medicinske institucije
Skupinske podpore (varovane)
namestitve
Individualne podprte (varovane)
namestitve
Namestitve v foajejih
Nastanitve za najstniške starše
Začasno bivanje s
sorodniki/prijatelji (ne po svoji
izbiri)
Bivanje brez veljavne
(pod)najemne pogodbe
Pravne prisilne izselitve
najemnikov
Pravne prisilne izselitve zaradi
spremembe lastnine (*zaradi
denacionalizacije)
Življenje pod grožnjo nasilja s
strani partnerja, staršev ali drugih
Mobilno domovanje (v avtu,
prikolici, kolibi, vagonu)
Ilegalna zasedba zemljišča (npr.
Romi)
Ilegalna zasedba stavbe
(skvotiranje, *bivanje v »bazi«,
bivaku)

1
2

Ljudje, ki živijo v neprimernih
bivališčih

12.1

Neprimerno za bivanje (glede na
nacionalno zakonodajo)

1
3

Ljudje, ki živijo v ekstremni
prenaseljenosti)

13.1

Glede na nacionalno normo
prenaseljenosti

2.1 VZROKI ZA BREZDOMSTVO
V knjigi Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev (Kako razumeti
brezdomstvo, 2009) je zapisano, da »na nastajanje brezdomstva vpliva veliko med seboj
povezanih, daljši čas delujočih dejavnikov, od katerih morda vsak zase ne bi povzročil
brezdomstva ali bi bil odgovoren za njegov nastanek, skupaj pa lahko prostor življenjske
izbire tako radikalno omejijo, da posamezniku, kakršen je, pravzaprav ostane samo ena
alternativa«.
Radikalno bi lahko rekli, da biti brezdomec ni individualna izbira posameznika, ampak je
posledica in odraz različnih primanjkljajev in slabosti družbe. »Zavedanje, da obstajajo osebni
in družbeni mehanizmi (tudi institucionalni), ki morejo izriniti posameznike in skupine na rob
ali čisto iz skupnosti, ki ji pripadajo. Torej mora politika boja proti revščini biti tudi politika
proti tem procesom izključevanja: t. j. politika ponovnega vključevanja v družbo.« (Saraceno,
1998, str. 14)
Individualistični pogledi vzroke za brezdomstvo pripisujejo ljudem samim, »bodisi njihovim
(največkrat psihičnim) pomanjkljivostim ali pa (lastni in svobodni) odločitvi za brezdomstvo«
(Razpotnik in Dekleva, 2009, str. 15), s čimer se zmanjša odgovornost družbe in države za
pomoč in reševanje brezdomske problematike.
Družbeni in strukturni pogledi pa na drugi strani dojemajo ljudi kot del širšega sistema in
vzroke iščejo v družbenih dejavnikih in procesih, ki omejujejo svobodno izbiro posameznika
(prav tam).
Kompleksnost brezdomstva nam pokaže, da na vzroke vplivajo tako individualni kot družbeni
dejavniki; individualne značilnosti lahko močno vplivajo na dejstvo, da nekdo postane
brezdomec, družbenostrukturne značilnosti pa vplivajo na skupni obseg brezdomstva.
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3 CESTNO BREZDOMSTVO
Stereotipna predstava, ki si jo širša javnost pogosto naslika o brezdomcih, je pojava cestnega
brezdomca – nekdo, ki dneve in noči preživi npr. na klopci v bližnjem parku ali pa v mestu v
podhodu. Vendar je cestno brezdomstvo širši (pa tudi kompleksnejši) pojem; zajame vse tiste
ljudi, ki nimajo strehe nad glavo in spijo zunaj, poleg tega pa zajema tudi ljudi z uličnocestnim načinom življenja, za katere ni nujno, da tudi noči preživijo zunaj na ulici. V
informacijskem gradivu organizacije Shelter (Shelter, 2006) je zapisano, da so cestni
brezdomci tisti, ki se rutinsko in vsakodnevno znajdejo na ulicah, čez dan in ponoči nimajo
ustreznih možnosti, kam iti, oziroma nimajo ustreznih namestitev. Nekateri bodo spali zunaj
ali pa v t. i. bazah oziroma zgradbah, ki niso primerne za človeško bivanje, verjetno za dlje
časa. Drugi bodo spali pri prijateljih za kratek čas, v zavetiščih, skvotih ali pa prenočili v
bolnišnicah ali zaporih.
Razlogi, zakaj nekdo postane cestni brezdomec, so različni od posameznika do posameznika,
pa vendar lahko najdemo vzroke, ki se pojavljajo pogosteje kot drugi. V gradivu Street
homelessness (Shelter, 2006) navajajo, da lahko gre za osebne vzroke, povezane z
družinskimi odnosi in konflikti, povezane s skupnostjo ali pa individualnimi oziroma
posameznikovimi specifičnostmi, lahko pa gre za strukturne vzroke, povezane z ekonomijo,
zakoni, socialnimi trendi in nacionalnim stanovanjskim sistemom. Večinoma pa je
brezdomstvo posledica prepleta tako strukturnih kot osebnih dejavnikov, kar kaže na
kompleksnost samega pojava ter kompleksno iskanje primernih rešitev. Navajajo tudi
tveganja, ki lahko vplivajo na možno brezdomstvo: družinski konflikti ter razpadi partnerskih
zvez, izhod iz institucij, težave v duševnem zdravju, uporaba substanc, dvojne diagnoze,
finančni problemi, pomanjkanje socialne varnosti in možnosti socialnih transferjev, migranti
in prosilci za azil.
Za ljudi, ki dalj časa ostajajo na cesti, se je skozi raziskovanje in spremljanje pokazalo, da
imajo zelo specifične potrebe, ki bi jih lahko razvrstili v širok spekter potreb. Tudi v poročilu,
ki ga je izdala angleška organizacija Crisis Steps off the streets (Randall in Brown, 2006), je
zapisano, da so potrebe odraz odvisnosti od nedovoljenih drog in alkohola, težav z zdravjem
in psihosocialnih težav, težav s socialno izolacijo, kriminalom, beračenjem in prosjačenjem,
pogosto pa multiple in prepletene težave. Mnogi imajo tudi zgodovino bivanja v institucijah.
In ta specifičnost potreb potrebuje specifično in individualno, posamezniku prilagojeno
5

pomoč in podporo, ob tem pa je treba razvijati tudi nove storitve in programe (ki so po vsej
verjetnosti še bolj nizkopražni od sedanjih).
Ljudje, ki ostanejo na cesti, se pogosto znajdejo v začaranem krogu oziroma v t. i. navzdol
obrnjeni spirali, s čimer izgubijo upanje in motivacijo za spremembe. Četudi svoje trenutno
stanje vidijo kot negativno in si želijo spremeniti svoje življenje, pa večinoma ne vidijo
ustrezne poti in možnosti iz tega. Demotivira jih tudi dejstvo, da so že bili (veliko njih)
vključeni v različne programe zdravljenj ter druge programe pomoči in podpore
najrazličnejših organizacij, v katerih pa niso bili uspešni ali pa so jih predčasno zaključili.
Shelter (2006) izpostavlja, da obstaja pomanjkanje jasnosti o odnosu in prepletu med ljudmi,
ki spijo zunaj, in ostalimi, ki sodelujejo v aktivnostih, povezanih z uličnim življenjem. Ulični
življenjski stil lahko napove, spremlja ali pa sledi obdobjem cestnega brezdomstva, prav tako
pa lahko obstaja in se vzdržuje, medtem ko posameznik biva v dolgoročni namestitvi. Prav
tako pa lahko ulični življenjski stil vzpodbudi spanje zunaj ali pa postavi pot spanju na ulici,
npr. nekdo se pridruži skupini, ki popiva na ulici oziroma v parku. Čez čas lahko to vodi v
beračenje oziroma prosjačenje za drobiž, nekoga pa lahko to pripelje tudi do spanja zunaj s
svojimi pivskimi prijatelji. Tako so organizacije, ki so primarno delovale na področju dela z
brezdomci, ki spijo na ulicah, razširile svoje storitve ter jih prilagodile tudi za ljudi, ki imajo
namestitev, ampak kljub temu živijo ulično življenje.

3.1 SPANJE ZUNAJ
V to kategorijo štejemo vse tiste, ki spadajo pod t. i. kategorijo »brez strehe« (Tabela 1). V
angleščini ta pojav imenujemo »rough sleeping«, kar bi lahko prevedli kot »grobo spanje«. Ta
termin nazorno opiše pojav, saj gre pri tem za spanje na ulici, na klopci, pod mostom, v
podhodih, v vagonih, v zapuščenih, neadekvatnih hišah, t. i. »bazah« ipd.
V različnih mestih Anglije število brezdomcev, ki spijo zunaj, pogosto pridobijo s t. i. štetjem
v eni sami noči (single night counts). Publikacija Steps of the street (Randall in Brown, 2006)
opisuje, da je v letu 2005 v Angliji v času takega štetja spalo na ulicah 459 ljudi, kar je bilo za
več kot sto odstokov manj kot pred letom 2000. Kljub temu, da je metoda štetja v eni noči
deležna kritik, saj ne prikaže stoodstotnih številk, je to pomembna metoda, s katero pridobimo
6

informacije o obsežnosti pojava na določenem območju, ob tem pa pridobimo tudi podatke,
kje se brezdomci brez strehe nad glavo zadržujejo in iščejo svoja zatočišča.
Med brskanjem po spletu sem zasledila organizacijo, imenovano Homeless link, ki se opiše
kot nacionalna dobrodelna mreža za organizacije, ki delujejo z ljudmi, ki postanejo brezdomni
v Angliji. S svojim delom želijo izboljšati storitve, ki so na voljo, prav tako pa so pobudniki
kampanj za spremembo politik, ki bodo pomagale končati brezdomstvo. Med drugim letno
raziskujejo trende in opravljajo analize na področju brezdomstva in spanja zunaj na območju
Anglije. Zadnji zbrani podatki jeseni 2015 (objavljeni februarja 2016) kažejo, da 3596 ljudi
spi zunaj. Številka je za 30 % višja kot leta 2015 in kar za 102 % od leta 2010. Takšno
povečanje bi lahko med drugim pripisali tudi ekonomski in gospodarski krizi, ki se je zgodila
v tem času (Homeless link, d.b.).
Na spletu sem iskala tudi podatke za Združene države Amerike, kjer sem zasledila
organizacijo s sedežem v Seattlu v Združenih državah Amerike, imenovano Seattle/King
county coalition on homelessness, ki naj bi opravljala eno najbolj uveljavljenih štetij
brezdomcev v določenem času. Štetje v eni noči opravlja že od leta 1980. Letošnjo štetje so
opravili v petek, 29. januarja 2016, med drugo in peto uro zjutraj, s pomočjo več kot 1100
prostovoljcev, ki so preštevali ženske, moške in otroke, ki so bili brezdomci in so spali zunaj
– na cesti, na klopeh, v parkih, na postajah, na stopniščih, pod mostovi, ipd. – ali pa so hodili
naokoli in se vozili z nočnim avtobusom. Prav tako pa so isto noč zavetišča ter druge
organizacije z nastanitvijo zbrali podatke o njihovih uporabnikih. Podatke so zbirali na širšem
območju Seattla.
Ugotovili so, da je med tem štetjem bilo vsaj 4505 žensk, moških in otrok bilo brez strehe nad
glavo, številka pa je za 19 % večja kot pri štetju prejšnje leto. Ob tem pa predpostavljajo, da je
številka nižja od realne, saj ne obiščejo vseh možnih lokacij, prav tako pa mnogi ljudje
poskrbijo, da ostanejo skriti (povzeto po Seattle/King county coalition on homelessness,
2016).

V Sloveniji obsežnejše raziskave o številu brezdomnih ljudi, ki spijo zunaj na prostem, še ni
bilo narejene, prav tako ni bilo opravljenega štetja v eni noči.
Zmanjšati število tistih, ki spijo zunaj, je mogoče samo ob dobrih alternativah, ki ponujajo
dobre, kakovostne, dostopne, in če je le mogoče, podprte namestitve in dnevne centre. V
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Angliji iščejo rešitve v odpiranju t. i. hostlov pa tudi v razvijanju programov »najprej
nastanitev« (housing first). Porajajo se tudi ideje o nočnih dnevnih centrih ter drugih
aktivnostih, ki bi se odvijale ponoči. Kot pomemben korak za zmanjšanje števila brezdomcev,
ki spijo zunaj, pa vidijo v asertivnem uličnem delu, prek katerega se ljudi spodbuja za
preselitev z ulice v nastanitev (Randall in Brown, 2002).

3.2. DNEVNO BREZDOMSTVO
Izraz dnevno brezdomstvo je najprej začel uporabljati nevladni sektor v Združenih državah
Amerike, s čimer je prvotno opisal situacijo brezdomcev, ki spijo v zavetiščih, vendar čez
dan, ko so ta zavetišča zaprta, nimajo kam iti, nimajo varnih prostorov, ki bi jim ponujale
storitve in aktivnosti (Jones in Pleace, 2005). Tako kljub (bolj ali manj adekvatni)
zagotovljeni namestitvi ponoči, živijo dnevno ulično življenje. Prav s širšim razumevanjem
brezdomstva (ki je v definicije pričel vključevati tudi ljudi s širšo socialno izključenostjo, ne
le s pomanjkanjem primernega bivališča) so se pričeli razvijati najrazličnejši dnevni centri, ki
so najprej zadovoljevali najosnovnejše potrebe, kot so hrana, prostori za umivanje ter pranje
perila in zdravstvena oskrba. V različnih raziskavah programov nastanitvene podpore in
programov t. i. housing first je kljub zagotovljeni dolgoročnejši namestitvi bila ugotovljena
potreba po podpori in spremljanju kot preventiva ponovnemu brezdomstvu (povzeto po Jones
in Pleace, 2005, str. 5): podpora pri iskanju in ohranjanju primernega doma, podpora pri
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in socialnega skrbstva/varstva, socialnih transferjev ter
zdravstvene oskrbe, podpora pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih mrež, poznanstev ter
skupnostne povezanosti in podpora pri reintegraciji v ekonomsko življenje. Potrebe in
karakteristike, kot so socialna in ekonomska izključenost, čustvena revščina, zdolgočasenost,
pomanjkanje smiselnih aktivnosti in slabe socialne podporne mreže, so povezane z
brezdomnostjo in lahko vplivajo na to, da se nekdo vrne nazaj v brezdomstvo.
Ljudje poleg zadovoljevanja najosnovnejših dnevnih potreb (prehrana, spanje, skrb za higieno
ipd.) za preprečevanje ponovnega brezdomstva (in tudi kot preventiva brezdomstvu)
potrebujejo tudi možnosti vključevanja v najrazličnejše aktivnosti in izobraževanja,
potrebujejo podporo pri urejanju birokratskih, a eksistencialno pomembnih zadev (npr.
urejanje zavarovanja, denarnih socialnih pomoči ipd.) ter možnost za psihosocialno
svetovanje in podporo. Za posameznike na robu je pomembno, da si osmislijo svoj čas, da
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krepijo svojo samopodobo in občutek lastne vrednosti, s tem pa krepijo tudi moč, s čimer
bodo lažje naredili korake k spremembi svojega načina življenja.
Mnoge organizacije v Angliji so pričele s terenskim delom, s čimer dosegajo in pomagajo
ljudem, ki ostanejo na ulici, in so tako prvi korak in s tem spodbuda za zapustitev ceste ter
vključitev v t. i. hostle in zavetišča. Pričeli so se razvijati dnevni centri in agencije, ki
ponujajo izobraževanja in podporo pri zaposlovanju in kulturnih ter umetniških projektih.
Kljub vsemu pa zaključujejo, da še vedno preveč ljudi ne dobi pomoči, ki jo potrebujejo,
predvsem ne v tistem času, ko jo potrebujejo, in tako končajo pri spanju zunaj na ulici.
V Sloveniji obstajajo številne organizacije, ki s svojimi programi nudijo pomoč in podporo
cestnim in dnevnim brezdomnim, največ programov pa se izvaja v Ljubljani. Zavetišče
ponuja možnost prenočevanja (če je le dovolj prostora), v istem kompleksu pa je tudi javna
kuhinja, kjer je možnost brezplačnega obroka. Odprti so dnevni centri, v katerih imajo ljudje
možnost opravljanja higiene, pranja oblačil in pridobitve novih oblek ter čevljev. V
marsikaterem dnevnem centru so na voljo kava, čaj, sok, pogosto tudi prehrana. V nekaterih
so na voljo računalniki, televizija, knjige ter družabne igre, pogosto pa ponujajo tudi možnost
vključitve v najrazličnejše kulturne projekte in kreativne delavnice, organizirajo se izleti in
športne aktivnosti. Strokovni delavci so na voljo za podporo, pomoč, svetovanje in pogovor.
Pomembno vlogo ima tudi pričetek razvoja programov nastanitvene podpore, ki pa primarno
niso namenjeni za krizne in hitre rešitve za tiste, ki spijo zunaj. Vedno intenzivneje se razvija
tudi terensko ulično delo, ki poleg že nekajletne ustaljene prakse deljenja sterilnega pribora za
uživanje drog (kot preventiva zmanjševanju škode) želi iskati nove načine za podporo in
pomoč tistim, ki ostajajo na ulici.
Preživljati dneve na ulici pomeni opravljati marsikatere življenjske funkcije na vidnih in
javnih površinah. V raziskavi, ki so jo leta 2006 opravili v Angliji (Randall in Brown, 2006),
so ugotovili, da večina cestnih brezdomcev preživi na ulici večino ur dneva, povprečno 8 ur
na dan. Ko govorimo o dnevnem brezdomstvu, pa govorimo tudi o brezdomstvu, ki je
pogosto vidno očem javnosti, lahko bi ga poimenovali vidno brezdomstvo. Ljudje se
zadržujejo na javnih prostorih in drugih vidnih mestih, prav tako pa prihajajo v interakcije z
okolico in mimoidočimi (npr. z beračenjem, prodajanjem uličnega časopisa ali pa z
navezovanjem stika oziroma z željo po pogovoru), kar lahko povzroča in vpliva na
najrazličnejše odzive javnosti.
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V knjigi Na cesti (2007) sta avtorja Špela Razpotnik in Bojan Dekleva med drugim
predstavila tudi analizo fokusne skupine, ki se je odvila kot sestanek četrtne skupnosti, ki se v
svojem okolišu srečuje z brezdomci. V zaključkih poglavja Dojemanje brezdomstva s strani
javnosti sta zapisala, da so si pogledi na brezdomstvo v javnosti različni, tudi nasprotujoči.
Medtem ko ena stran javnosti uporablja diskurz usmiljenja, ki se lahko odraža v pomoči delno
dobrodelne narave in lahko vodi v kategoriziranje brezdomcev – »vrednih in nevrednih«
pomoči, pa nekateri ob tem doživljajo tudi strah pred drugačnostjo in tujstvom, ki se lahko
obrne tudi v jezo in agresijo. Pomembno spoznanje, ki ga avtorja podata pa je, da javnost kaže
interes za razumevanje brezdomstva, kar lahko pomembno vpliva na uvajanje in sprejemanje
novih modelov odzivanja na brezdomstvo.

4 JAVNI PROSTOR
Nekdo, ki nima strehe nad glavo, prenočuje v zavetiščih in drugih kratkotrajnih nastanitvah ali
živi v neurejenih razmerah, nima (lastnih) zasebnih prostorov, poleg tega pa tudi nima trdne
socialne mreže, je primoran veliko časa v dnevu preživeti zunaj, na ulici, na javnih prostorih
in površinah. In prav to je razlog, da vse stvari, ki jih ljudje drugače (in se od nas to tudi
pričakuje) počnemo doma za štirimi stenami, počnejo na ulici, vsem na očem, na (skupnih)
javnih prostorih.
Na spletni strani Inštituta za politike prostora je zapisano, da je javni prostor »prostor oziroma
območje, ki je dostopno vsem, ne glede na spol, raso, starost ali socialni status« (Inštitut za
politike prostora, 2016). Prav tako pa je prav tam navedeno, da se na javnih prostorih odvija
javno življenje, katerega dostopnost je načeloma brezplačna in odprta za vse pod enakimi
pogoji. Ob tem pa se nam pojavlja še pojem skupni prostor, pri čemer gre za »prostor oziroma
območje v kolektivni lasti, npr. prebivalcev določene soseske ali lokalne skupnosti« (prav
tam).
Ilka Čerpes v članku Mesto je javni prostor opisuje javni prostor kot prostor, v katerem se
uresničuje bistvo mesta, to je prost pretok ljudi, blaga in idej. »Javni prostor je organiziran v
omrežje ulic, trgov, parkov, cest, ki povezujejo mestne predele v funkcionalno in doživljajsko
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celoto, podobno kot ožilje povezuje dele telesa in jih oskrbuje s potrebnimi snovmi za
preživetje.« (Čerpes, 2015).
Pri tem je naloga mestnih oblasti načrtovati in voditi procese usklajevanja raznolikih javnih in
zasebnih interesov v javno korist s cilji trajnostnega razvoja. Ker je javni prostor presečišče
vseh interesov in je v javni lasti, je urejanje javnega prostora ključno orodje za uravnavanje
razvoja mest, s tem pa tudi družbe nasploh (prav tam).
Kot je zapisano v knjigi Vedenjski zemljevidi Ljubljanskih trgov in parkov (Goličnik, 2006),
so bili mesti trgi in parki že od nekdaj prostori takšnih in drugačnih izmenjav, lastni kulturni
komunikaciji in interakciji ljudi. Skozi čas so se podobe in rabe teh prostorov spreminjale,
človek pa je vedno njihov nepogrešljivi sestavni del.
Kaj ljudje počnejo na javnih prostorih, kako jih uporabljajo, kakšen odnos imajo do prostorov
in kakšni družbeni procesi tam potekajo raziskujejo tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s
področjem brezdomstva.

4.1 UPORABA JAVNIH PROSTOROV BREZDOMCEV IN NADZOR
TER KRIMINALIZACIJA KOT NJENA POSLEDICA
Javni prostori so bistvenega pomena in nepogrešljiv del v življenju brezdomcev in tistih, ki
živijo ulično življenje. In tako vsako omejevanje, reguliranje ter nadzorovanje javnih
prostorov lahko vpliva na njihovo življenje oziroma opravljanje njihovih vsakdanjih
življenjskih funkcij. Že sama njihova prisotnost ali aktivnosti, ki jih opravljajo, so lahko
nezaželene, kvarijo ogled prostoru, predstavljajo grožnjo ali pa zmotijo t. i. normalne
aktivnosti ljudi, za katere so (simbolno) prostori tud namenjeni.
V prispevku Homelessness and Exclusion (Doherty et al., 2006) je zapisano, da so brezdomci
ena izmed najbolj nadzorovanih marginalnih skupin, ki je stalno pod drobnogledom družbe.
Čeprav so bili brezdomci že od nekdaj deležni regulacije in nadzora, le-ta postaja še izrazitejši
z vidnim brezdomstvom, prav tako pa je povezan s spreminjajočimi se socialnimi odnosi in
relacijami, političnimi praksami in kulturno tradicijo in je odvisen od časovnega okvira ter
prostora (prav tam). Uporaba javnega prostora postaja vedno bolj restriktivna, pojavljajo se
novi predpisi, ki regulirajo, prepovedujejo in kaznujejo določena dejanja, kar posledično
vpliva na kriminalizacijo brezdomstva. Četudi brezdomni niso primarni cilj ukrepov za
obvladovanje javnih površin, jih ti občutijo zaradi njihove odvisnosti od javnega prostora.
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Logika, ki podpira te kaznovalne predpise, je zaščita in varovanje javnosti pred plenilskimi
dejanji tistih, ki te javne prostore naseljujejo, nadalje pa lahko gre za t. i. očiščenje mestnih
središč ter pritegnitev kapitala (Tosi, 2007). Ta logika se je, podprta z neoliberalno logiko,
začela krepiti s strani Združenih držav Amerike, še posebej po terorističnih napadih septembra
2001, ko se je množično, tudi v Evropo, začel širiti strah pred t. i. navideznim sovražnikom.
Za sedanjo fazo ureditve je značilna izjemna stopnja nadzora prek merilnih naprav in video
nadzorov, prav tako pa prisotnost in patruljiranje varnostnega osebja, ki varuje oziroma
preprečuje dostop »nezaželenih drugih« do določenih območij.
Pa vendar ne moremo trditi, da je čas neoliberalizma pospešeno naravnan na omejevanje
javnih prostorov in obenem kaznovanju brezdomstva (O’Sullivan, 2012). Zapiranje javnih
prostorov ter njihovo preobrazbo v privatno last ter ekskluzivnejšo uporabo lahko spremljamo
že od pojavljanja industrijskega urbanizma, kjer so vzporedno s procesom privatizacije
rastoča mestna središča in tudi krajevni okoliši postajali namenjeni industrijski produkciji in
ekskluzivni stanovanjski rabi (od takrat tudi nastanek t.i . ograjenih skupnosti) (Doherty et al.,
2006). Pričeli so se razvijati tudi prostori, ki so bili namenjeni določenemu namenu in uporabi
(npr. parki, knjižnice, promenade …). Konec 20. stoletja so se namesto »načrtovanih« mest
pričela razvijati »podjetniška«, postindustrijska mesta, ki so ponovno pričela opredeljevati
pojem javnega prostora v navezavi z zasebnim, polzasebnim ali »kvazi javnim« (s tem
terminom mislimo privatne prostore, ki so namenjene javnosti, npr. nakupovalna središča),
kar lahko razumemo kot del splošnega trenda privatizacije javne sfere. Kontrolo nad javnim
dostopom prostorov pa spremlja tudi discipliniranje vedenja – dostop je mogoč le za tiste, ki
se vedejo v mejah dovoljenega, to pa je vedno bolj potrošniško naravnano (in kot tako
zaželeno). Intenzivnost nadzora nad dostopom do javnega prostora se zelo razlikuje od kraja
do kraja, prav tako pa imajo vpliv tudi nacionalna zakonodaja in uradni predpisi. Kako se
nova tehnologija za nadzor, novi načini upravljanja s prostorom in tudi izključujoče prakse
uveljavljajo, je odvisno od tega, kako se vse to ujema z obstoječimi družbenimi odnosi,
političnimi praksami in kulturno tradicijo v različnih lokalnih skupnostih in tudi
institucionalnih okoljih (prav tam).
V različnih državah po Evropi smo priča predpisovanju in reguliranju vedenja v javnosti,
posledično pa tudi njegovemu kaznovanju. Kljub temu, da predpisi in zakoni sami po sebi
niso namenjeni kriminalizaciji brezdomstva, pa imajo določene posledice. Primer so npr.
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Nemčija, Belgija, Poljska in tudi Slovenija, ki kaznujejo beračenje na cesti, medtem ko
Madžarska prepoveduje spanje na javnih prostorih.

5 TERENSKO DELO
Socialna pedagogika deluje v kontekstu življenjskega prostora posameznika in s svojo
življenjsko usmerjenostjo skuša posamezniku pomagati pri obvladovanju življenjskih razmerij
v danih vsakdanjih razmerah in življenjskih okoliščinah. »Naloga socialne pedagogike je torej
kritičen pregled in razumevanje vsakdana uporabnika, cilj njenih intervencij pa zaščita in
podpora pri oblikovanju zanj bolj zadovoljivega vsakdana.« (Zorc - Maver, 2006, str. 9)
Tako moramo pri svojem delu vstopati v vsakdanje življenjsko okolje posameznika in
spoznati to okolje, če želimo spoznati in razumeti življenjski svet posameznika.
Terensko delo je pomembna metoda socialne pedagogike (prav tako pa socialnega dela), s
katero spoznavamo in vstopamo v življenjski svet posameznikov ali skupine; je pomoč
ljudem tam, kjer so, kjer živijo, se šolajo, delajo ali se zadržujejo (Grebenc, 2009). Pri tem
smo usmerjeni v interakcije, odzivamo pa se tudi na vse ostalo, kar zaznavamo v konkretnem
okolju. S terenskim (uličnim) delom prihajamo v stik s socialno najbolj izključenimi
skupinami ljudi, ki jih obstoječe službe ne morejo učinkovito doseči, ki nimajo (več) stikov z
institucijami, ki so izključeni iz formalnih in neformalnih mrež, po drugi strani pa obstoječe
službe in njihove intervencije ne ponujajo ustreznih storitev oziroma ne zadovoljujejo potreb
določenih posameznikov in skupin. »Ulično delo je deloma odgovor na potrebo po iskanju
novih oblik socialnih posegov za premagovanje neuspeha kljub znatnim poskusom …«
(Maurizio, 1998, str. 8) Obenem pa je lahko terensko delo most med posamezniki in
obstoječimi službami.
Terensko delo in njegove aktivnosti moramo prilagoditi lokalnemu okolju ter njegovim
značilnostim, prav tako pa tudi željam in potrebam posameznikov, ki jih tam srečujemo.
Terensko delo torej poteka vedno v kontekstu nekega okolja. »Vsak začetek terenskega dela
je najprej raziskovanje okolja in potreb.« (Grebenc, 2009, str. 71) Tako je prvi korak
spoznavanje in vzpostavljanje partnerskega odnosa z ljudmi oziroma s ciljno skupino, ki jo
srečujemo na terenu. Le terensko delo, ki ga načrtujemo skupaj s posamezniki in ki se
prilagaja njihovim potrebam, željam in zmožnostim, ima potencial, da bo uspešno.
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Na terenu strokovni delavci uporabljajo različne metode dela, načine svojih intervencij pa
vedno prilagajajo glede na potrebe ciljne skupine in posameznikov, prav tako pa na dane
situacije in možnosti, ki jih dopušča okolje. Tako lahko na terenu poteka informiranje,
svetovanje, zagotavljanje dostopa do storitev, spremstvo na različne institucije, zagovorništvo,
krepitev moči posameznikov, podpora pri komunikaciji z uradnimi osebami in javnostjo in
tako posledično ustvarjanje alternativnih socialnih mrež, izvaja se socialna preventiva in
aktivna pomoč (npr. pri iskanju nastanitve ipd.), pa tudi različne dejavnosti v lokalni
skupnosti in z lokalno skupnostjo. S terenskim delom lahko razvijamo skupnostne projekte, ki
zasledujejo cilje lokalne skupnosti in se povezujejo z lokalno oblastjo, tudi z namenom
razvijanja novih programov ali pa izboljšanja in dopolnjevanja že obstoječih programov
(Križanič, 2009). Terenski delavci pa smo lahko tudi glas ranljivih in zapostavljenih skupin in
tako prek organiziranja socialnih akcij opozarjamo na diskriminacijo, ki jo marginalne
skupine doživljajo, ter na pravice in izboljšanje življenjskega položaja prikrajšanih skupin.
V Ljubljani že vrsto let terensko ulično delo opravlja Društvo Stigma, ki deluje na področju
zmanjševanja škode zaradi drog, njihova ciljna populacija pa so (ulični) uživalci nedovoljenih
drog. Glavni nameni njihovega terenskega dela so mobilna izmenjava medicinskega pribora
za injiciranje, varno zbiranje uporabljenih injekcijskih igel ter organiziranje čistilnih akcij
odkritih zbirališč odvrženih igel. Skozi te dejavnosti (ki so dobra motivacija uporabnikov za
vzpostavljanje stika s terenskim delavcem) nudijo tudi informiranje in svetovanje v zvezi s
tveganim vedenjem, v zvezi z zmanjševanjem škode zaradi uživanja drog, razdeljujejo
informativna gradiva, podajo informacije in kontakte ustreznih ustanov in programov pomoči
za uporabnike drog, nudijo spremljanje na različne naslove pomoči ter svetovalne in
motivacijske razgovore k pozitivnim vedenjskim spremembam. Terensko delo opravljajo na
bolj ali manj vidnih območjih mesta Ljubljana, torej tam, kjer se njihova ciljna populacija
zadržuje in zbira (Društvo Stigma, b.d.).
Terensko delo in njegove metode si različni strokovnjaki predstavljajo drugače, kar lahko
pogosto privede do kritiziranja in primerjanja med kolegi. Za izvajanje terenskega dela še ne
obstaja strokovno usposabljanje, prav tako ne nek formalni fond znanja, ki naj bi ga terenski
delavec osvojil (Hren, 1999). Moramo se zavedati, da je za uspešno terensko delo pomembno,
da se načini prilagajajo na kraj, situacijo, okoliščine in ljudi, ki so tam prisotni, zaradi česar se
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lahko terensko delo razlikuje med posameznimi terenskimi delavci, ki opravljajo terensko
delo na različnih območjih in z drugo populacijo ljudi.

5.1. ULIČNO IN SKUPNOSTNO TERENSKO DELO Z BREZDOMCI
Ulično delo izvajamo na ulici, javnih prostorih, zunaj ustanov in služb, v skupnostih samih,
tam, kjer se ljudje udomačijo. »Posebnost uličnega dela je torej omejitev delovanja na manjše
območje v bolj učinkovito, tako imenovano »mikrosocialno« …« (CTNERHI, 1998). S
samim uličnim delom poskušamo priti v stik ter pokriti povečane potrebe po podpori pri
najbolj izključenih ljudeh, ki se velikokrat težje vključujejo v obstoječe programe organizacij
ali pa iz njih zaradi specifičnih potreb ter previsoke pražnosti (četudi gre pogosto za
nizkopražne programe) celo izpadejo. Med brezdomnimi gre večinoma za ljudi z najbolj
specifičnimi potrebami; s težavami z odvisnostjo od dovoljenih in nedovoljenih drog, s
težavami v duševnem zdravju, pa tudi s slabim splošnim zdravstvenim stanjem (pogosto
posledica slabega socialnega stanja), s socialno nevključenostjo na več ravneh in s
pomanjkanjem delujočih ter varnih socialnih mrež ter s socialno izolacijo, pri brezdomcih pa
so pogoste tudi dvojne diagnoze, kar pomeni preplet psihosocialnih težav in zasvojenosti,
zaradi česar je iskanje rešitev za posameznikove situacije toliko težja (Društvo Kralji ulice,
2010). »Moramo spoznati, kako ljudje živijo, hkrati pa se moramo v njihovem življenjskem
svetu orientirati, vedeti, kakšne so povezave, položaji, mreže med različnimi akterji, sredstvi,
viri, silami in drugimi okoliščinami življenja ter biti sposobni se na tem terenu gibati, ga
uporabiti in v njem delovati.« (Flaker, b.d.). Pri vstopanju na teren in v prostore uporabnikov
se morajo strokovnjaki zavedati, da prihajajo tja kot obiskovalci, kar pomeni da se klasične
vloge strokovnih delavcev in ciljne skupine (glede na delo v institucijah) obrnejo, s tem pa
postaja tudi odnos med strokovnjakom in uporabnikom enakovrednejši. Za strokovnjake
veljajo enaka pravila srečevanja kot za vse druge v skupnosti, v nekaterih situacijah pa je
strokovnjak lahko v slabšem položaju, saj ne pozna kulturnih obrazcev srečevanja, želi priti v
stik s populacijami, ki so v skupnosti skrite, ali pa želi doseči posameznike in skupine, ki
intervencij ne želijo ali pa si težko predstavljajo, kako bi jim sploh lahko pomagali (Grebenc,
2009).
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Za vzpostavitev stika s ciljno skupino je potrebno pogosto obiskovanje ključnih delov, kjer se
ta zadržuje, navezovanje pa lahko zahteva daljše časovno obdobje in poteka postopoma;
terenski delavec se mora dlje časa gibati in zadrževati na krajih, kjer se nahaja ciljna
populacija ter iskati načine, kako se ji približati ter z njo vzpostaviti stik. Drugi in tudi hitrejši
način pa je vzpostavljanje stika prek pomočnikov, ki so lahko posamezniki, s katerimi že
imamo vzpostavljen odnos in so tudi del ciljne skupine, oziroma so, kot jih imenuje Grebenc
(2009), ključni informatorji, ki so prisotni v samem okolju in njeni infrastrukturi (prodajalci v
trgovinah, delavci na železniških postajah …). Njih zaprosimo, da nas seznanijo s svojimi
znanci in tistimi, ki so del vrstniške ciljne skupine.
Pred samim terenskim delom moramo pretehtati smiselnost in koristnost terenskih obiskov.
Ali je terensko delo nujno ali ne, je odvisno od natančne ocene stanja na terenu in potreb
posebnih ciljnih skupin. Uporabnik je vedno sam prvi vir podatkov. Za vsako poseganje v
uporabnikovo življenjsko okolje in zbiranje podatkov v njem mora strokovni delavec vnaprej
dobiti soglasje uporabnika.
Terensko ulično delo z brezdomci se je na angleških tleh pričelo kot pomoč in spodbuda pri
prvem koraku s ceste. Ključna sprememba pri metodi dela je bila sprejetje asertivnejše vloge
pri podpori in prepričevanju ljudi k sprejetju pomoči in premiku v nastanitev. Randall in
Brown (2006) v poročilu še opozarjata, da je pomembno, da interveniramo čim hitreje, ko se
na ulici pojavi nov brezdomec, nato pa mu pomagamo, da se vrne v svoje domače okolje (če
je to le mogoče). To je še posebej pomembno pri mladih ljudeh, preden jih ulični način
življenja ne posrka vase (npr. uporaba drog in alkohola ipd.) .
Z zavedanjem, da terensko delo in metode dela prilagajamo posameznim ciljnim skupinam ter
okolju, pa moramo kljub temu zasledovati pravila ter načela terenskega dela. Dekleva in
Razpotnik v knjigi Brezdomstvo v Ljubljani (2007) povzameta metodološka načela, ki jim
sledimo pri srečevanju z ljudmi na terenu:
-

načelo neinvanzivnosti in dialoga,

-

načelo srečevanja na »njihovem« terenu, kar onemogoča nastanek nepotrebnih
odnosov, premoči institucionalnega okvira ter omogoča nastanek odprtejšega in
zaupnejšega stika,

-

kontinuiteta in stabilnost odnosa s strani raziskovalcev – ne glede na pretrese in
spremembe v posameznikovem življenju,
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-

pravšnja spontanost strukture srečevanja (izkoristiti priložnosti in ne računati na
trdnost vnaprešnjih dogovorov),

-

izhajanje iz njihovih motiv, upoštevanje njihove motivacije za srečevanje,

-

vzajemno učenje,

-

oblikovanje skupnih delovnih projektov in projektnih ciljev,

-

zelo temeljna je naravnanost neobsojanja drugega,

-

iskreno zanimanje za posameznika/skupino, kar se vedno znova izkaže kot nujen
pogoj,

-

vzeti si čas in ne imeti vnaprej izdelanih predstav o tem, kaj je treba v nekem času
doseči,

-

srečevanje

z

uporabniki

v

različnih

terminih

in

kontekstih;

spremljanje

posameznika/skupine v različnih sferah/obdobjih/fazah njihovega življenja,
-

in seveda spoštovanje do ljudi, s katerimi se srečujemo.

Osebnim odnosom in odnosom zaupanja je treba dati čas, da se razvijejo. S tem zavedanjem si
morajo strokovni delavci vzeti čas, da so prisotni na terenu in v stiku z ljudmi, da z njimi
preživljajo čas, t. i. »visenje z uporabniki na terenu«. Pri vzpostavljanju odnosov pa so nam
lahko v pomoč zunanje, posredovalne dejavnosti, prek katerih lahko razvijamo osebne
odnose. Pri tem gre lahko za prostočasne dejavnosti, kreativne projekte, katerih prvenstveni
cilji niso navezovanje stika ter krepitev odnosa (Milani in Pandin, 1998). Pri tem pa moramo
ves čas odpirati (in pustiti) odprt medprostor med dvema udeleženima stranema (Razpotnik,
2006).
Ulično terensko delo večinoma opravljajo strokovnjaki socialnih področij (npr. socialni
pedagogi, socialni delavci), ki delujejo v paru, s sodelovanjem strokovnjakov medicinskih in
terapevtskih strok (predvsem v situacijah in okoljih, kjer je to potrebno), v terensko delo pa se
vključujejo tudi uporabniki, ki jih dojemamo kot eksperte z izkušnjo, ki poznajo »sceno«,
okolje ter kulturo in potrebe ciljne skupine, imajo z njo dober in zaupljiv odnos ter lahko z
njimi delijo pozitivne izkušnje iz prve roke, s čimer so modeli identifikacije drugim (Hren,
1999), kar je lahko za marsikoga še bolj spodbudno in motivirajoče kot pa podpora
strokovnjakov (brez izkušnje).
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V knjigi Ulično delo (1998) je zapisano, da ulični delavci posredujejo z vso svojo osebnostjo,
izkušnjami in veličino (mišljeno kot vrsta neavtoritarne pristojnosti) in se pri neposrednih
stikih in delovnih odnosih z družbenim okoljem odzivajo spontano (CTNERHI, 1998).
Tako bi lahko trdili, da so (naj)pomembnejši dejavnik izbora terenskega delavca osebnostne
kvalitete. Lastnosti, kot so iniciativnost, kooperativnost, sposobnost delati sam in v timu,
uravnoteženost, ustvarjalnost, neobsojanje in sprejemanje drugačnosti so ene bistvenih
lastnosti dobrega terenskega delavca. Terenski delavec mora biti pripravljen sprejeti določeno
tveganje (Hren, 1999), ki ga ne sme »zaustavljati« pri njegovem delu. Pri terenskem delu
strokovni delavci pogosto naletijo na svet, ki je bistveno drugačen od tistega, ki so ga poznali
doslej. Srečujejo se z ljudmi z družbenega obrobja, s posebnimi skupinami ljudi in s
posamezniki, ki imajo specifično kulturo, navade in običaje.

Pri uličnem terenskem delu smo lahko usmerjeni k posameznikom; k nudenju podpore in
pomoči individualnim potrebam, k soustvarjanju samopodobe ter občutka lastne vrednosti, h
krepitvi moči ter opogumljanju in motiviranju posameznikov za spremembe, pomembno pa je
tudi delovanje v skupnosti in s skupnostjo, imenovano skupnostno delo.
Skupnostno delo pomeni dosegati spremembe v skupnosti, krepiti moči v skupnosti,
spreminjati norme, vrednote in navade. Definicije skupnostnega dela upoštevajo skupna
elementa (povzeto po Križanič, 2009):
-

je metoda dela, način socialne intervencije v skupnosti, kjer gre za pomoč in
sodelovanje strokovnih delavcev pri povezovanju in organiziranju ljudi v skupnosti,

-

je zavestna, načrtna, sistematična uporaba znanj, spretnosti in vrednot socialnega dela
pri kolektivnih akcijah, ki so usmerjene v večjo kakovost življenja v skupnosti, v
reševanje socialnih problemov in razvijanje medosebnih odnosov v skupnosti.

Terensko delo zaživi v skupnosti šele takrat, ko ta v njem prepozna svoj interes; ljudje se
bodo odločili za spremembe, če se bodo videli kot del sprememb, če jih bo kakšna tema
zanimala in če bodo lahko v zvezi s tem kaj naredili.
Vera Grebenc je v svojem prispevku v knjižici Terensko delo (2009) zapisala, da ne glede na
to, ali naše delo usmerimo izrazito k posamezniku ali pa se usmerimo v skupine in skupnosti,
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vedno (nehote) delujemo na dveh ravneh, na ravni posameznika in na ravni okolja oziroma
skupnosti. Ljudje so kot posamezniki del skupnosti in skupnost je okolje, kjer delo poteka.

5.2. PERIPATETIČNO DELO IN BREZDOMSTVO
Peripatetično delo se pogosto imenuje tudi »zunanje delo« in se bolj kot na posameznika
osredotoča na organizacije (Križanič, 2009). Terenski delavci delujejo v organizacijah in
institucijah, kamor ciljna populacija zahaja oziroma je z njimi zaradi različnih razlogov v
stiku. Pri tem gre za seznanjanje z določeno problematiko in informiranje organizacij, obenem
pa tudi za sodelovanje, povezovanje, izobraževanje in izmenjavo izkušenj s strokovnimi
delavci, ki izvajajo posamezne storitve. Drugi vidik peripatetičnega dela pa je doseganje
uporabnikov, ozaveščanje o razpoložljivih storitvah in virih ter tudi težnja k spremembam v
teh organizacijah v skladu s potrebami uporabnikov. Ker je brezdomska problematika
kompleksna in prekriva več različnih področij, je sodelovanje med institucijami in
organizacijami nujno, saj pogosto načrt pomoči vključuje storitve najrazličnejših organizacij,
katerih sodelovanje je ključnega pomena (Društvo Kralji ulice, 2010). Pri vstopanju v
organizacije ter institucije upoštevamo pravila tega prostora (npr. čas odprtosti in obiskov) ter
uporabljamo jezik, ki je v tistem prostoru sprejet in »udomačen«.
Pri nudenju pomoči in podpore brezdomnim osebam se peripatetično terensko delo izvaja v
najrazličnejših institucijah in organizacijah, na najrazličnejše načine. Pogosto so terenski
delavci povezovalni člen in podpora v komunikaciji z uradnimi institucijami, kot je npr.
pomoč pri oddajanju vlog za socialne transferje, urejanje zdravstvenega zavarovanja, pomoč
pri reševanju bivanjskih oz. nastanitvenih vprašanj, spremljanje na institucije ipd. Za uspešno
reševanje posameznih primerov je pomembna tudi izmenjava informacij ter znanj, ki jih imajo
določene institucije oziroma organizacije, kot je npr. sodelovanje s stanovanjskim skladom,
sodelovanje s centri za socialno delo ipd. Peripatetično terensko delo pa pomeni tudi
obiskovanje brezdomcev (s katerimi imajo strokovni delavci vzpostavljen stik in so tudi
uporabniki organizacij in storitev) v (začasni) institucionalni oskrbi (npr. v bolnišnicah, v
psihiatrični kliniki, v zavodih za prestajanje kazni ipd.). To je še posebej pomembno takrat, ko
oseba zapušča institucijo in se pojavi nevarnost ponovne vrnitve v brezdomstvo. Še pred
samim odpustom moramo s posameznikom preiskati ter najti možnosti nastanitve, poleg tega
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pa se z njim pogovarjati o načrtih za življenje ter o možnostih in željah naše podpore po
izpustu.

6 EMPIRIČNI DEL
6. 1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Pri svojem raziskovanju se srečujem z različnimi termini, ki se dotikajo raziskovanega pojava
(in se med seboj tudi prepletajo), ti izrazi so vidno brezdomstvo, dnevno brezdomstvo in
cestno brezdomstvo, vse te oblike pa se deloma prekrivajo s pojmom moteče brezdomstvo, ki
se uporablja v javnem diskurzu in ga opredeljujejo predvsem reakcije okolice.
O dnevnem brezdomstvu govorimo takrat, ko se ljudje čez dan zadržujejo na ulicah, cestah,
javnih površinah, lahko pa tudi na manj vidnih, osamljenih in zapuščenih površinah, kjer
opravljajo dejavnosti, ki bi jih drugače čez dan (lahko počeli) doma. Pomembna značilnost
dnevnih brezdomcev je, da imajo dom/prostor/posteljo, kamor gredo zvečer prespat. Pri tem
lahko gre za zavetišča, podprta stanovanja, samske domove, najemniška stanovanja, pri
nekaterih tudi lastniška stanovanja.
O cestnem brezdomstvu govorimo takrat, ko se ljudje čez dan zadržujejo na ulicah, cestah in
javnih površinah, lahko pa tudi na bolj skritih delih mesta, nekateri pa se na omenjenih mestih
zadržujejo tudi ponoči, kar pomeni, da nimajo urejene bivanjske situacije.
O vidnem brezdomstvu govorimo takrat, ko se brezdomci zadržujejo na javnih površinah, ki
so javnosti vidne, pri tem pa lahko gre tudi za ljudi, ki prespijo na ulicah.
Pri vseh teh oblikah lahko – v večji ali manjši meri – opažamo negativne odzive javnosti, s
tem pa posledično (pogosto) tudi »oblasti« in pristojnih služb. Odnos javnosti in mestnih
oblasti je lahko po eni strani ignorantski, po drugi strani pa represiven in odklonilen, saj so
dejavnosti in situacije, ki se dogajajo na prostem, pogosto moteče za okolico, zaradi česar se
mimoidoči in občani obračajo na mestno oblast, naj poskrbi, da se ta problematika odpravi.
Represivni in odvračalni ukrepi so lahko usmerjeni na posameznike ali pa na okolje
(urbanistični ukrepi in oblikovanje okolja, ki brezdomnim ni naklonjeno ali privlačno). Odnos
in ukrepanje sta lahko usmerjena tudi v razvoj takih socialno-varstvenih in animacijskih
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ukrepov ter programov, ki naj bi cestne brezdomce pritegnili k vključevanju v necestne
dejavnosti, v dnevne centre itd. Med takimi dejavnostmi se pogosto pojavlja tudi
cestno/ulično ali terensko (socialno) delo.
Moje raziskovanje je bilo usmerjeno na spoznavanje pojava vidnega in t. i. »motečega«
cestnega brezdomstva v Ljubljani. Zanimalo me je, katere so te lokacije, kjer se vidni
brezdomci zadržujejo, in katere dejavnosti se tam dogajajo, kakšne so potrebe ljudi in storitve,
ki na tem področju že obstajajo, ter katere dejavnosti je še treba razviti za zadovoljevanje
potreb ljudi ter za zmanjševanje omenjene problematike.
Tako zastavljen problem je pomemben zato, ker na eni strani javnost in na drugi strani
financerji najrazličnejših programov pričakujejo, da bilo možno ta pojav povsem odpraviti.
Tako me znotraj tega zanimajo možnosti preprečevanja vidnega brezdomstva, kjer se mi kot
prva možnost kaže dostop do nastanitev. S tem pa se odpre še drug pomemben pojav
brezdomcev, ki imajo (nekakšen) dostop do nastanitve, pa vseeno dneve preživljajo zunaj na
cestah. Pri tem se kot pomembno kaže ulično terensko delo, pri katerem v vsakodnevnih
življenjskih okoljih ljudi pri načrtovanju podpore izhajamo iz posameznikove ocene situacije
in njegove ocene potreb po storitvah, s katerimi bo izboljšal svoj trenutni položaj ter kakovost
življenja.

Skrito, a pomembno vprašanje je torej razumeti meje tega pojava, meje interveniranja
strokovnih delavcev, na drugi strani pa tudi mestne oblasti, domete socialnih ukrepanj ter
sistema socialnega varstva/socialne države in navsezadnje umestiti pojav v aktualen družbeni
kontekst današnjega časa.

6. 2 CILJI RAZISKAVE
• Ugotoviti, kateri so prostori oziroma javne površine v MOL, na katerih se zadržujejo
brezdomci ter druge socialno ogrožene ter marginalne skupine.
• Raziskati, katere vrste dejavnosti potekajo na teh površinah/mestih (npr. spanje,
prehranjevanje, »žicanje«, prodajanje časopisa …).
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• Ugotoviti, ali ti ljudje poznajo programe pomoči, ki so na voljo v MOL, in v kolikšni
meri so v stiku z njimi.
• Raziskati njihove potrebe, želje ter spoznati njihov pogled na njihovo zadrževanje na
ulici.
• Raziskati, zakaj nekateri ljudje (kljub ponujenim storitvam) še vedno ostajajo »na
ulici«.
• Ugotoviti, kako na pojav gledajo javnost, MOL, strokovni delavci ter brezdomci sami.

6. 3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
• V katerih predelih centra mesta Ljubljana se zadržujejo vidni brezdomci?
• Kaj se običajno dogaja na prostorih, kjer se zbirajo vidni brezdomci (oz. kako
preživljajo čas na ulici)?
• Kaj so razlogi ljudi (brezdomcev), da se zadržujejo zunaj, na javnih površinah?
• Kako si ljudje, ki ostajajo zunaj, uredijo prehrano?
• V kolikšni meri poznajo ter tudi koristijo storitve organizacij, ki delujejo na področju
brezdomstva v Ljubljani?
• V kolikšni meri obstaja pojav ljudi, ki imajo nastanitev, pa vseeno dneve preživljajo
zunaj (dnevnimi brezdomci)? Kakšne so njihove značilnosti, posebnosti itd.?
• Kakšen je odziv javnosti in mimoidočih do cestnih brezdomcev?
• V kolikšni meri storitve, ki jih ponujajo organizacije, zadovoljujejo potrebe ljudi, oz.
kakšne so (nezadovoljene) potrebe ljudi, ki ostajajo na ulici?
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6. 4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Posebnost diplomskega dela je, da je bila večina gradiva zanj zbrana v okviru posebne
terenske akcije (tudi z raziskovalnimi cilji), ki jo je naročila Mestna občina Ljubljana.
Naročnika je zanimala problematika vidnega in motečega brezdomstva v centru Mestne
občine Ljubljana. Akcijo je izvajalo Društvo Kralji Ulice v sodelovanju z Društvom Stigma,
Društvom prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote ter z Zavetiščem za brezdomce
Ljubljana, koordinirala in v večjem delu izvajala pa sem jo avtorica diplome. Naročnik
(MOL) je želel hitro izvedbo terenske akcije, pri čemer je bilo pomembnejše doseči hiter,
čeprav morda s tem površnejši pregled situacije v centru Ljubljane, kot pa poglobljeno
raziskovanje specifičnih vprašanj. Zato smo za izvedbo akcije (in s tem tudi raziskovalnega
dela diplome) uporabili elemente metode RAR – metode hitre ocene in odgovorov.
RAPID ASSESMENT RESPONSE (RAR) – HITRA OCENA IN ODGOVOR
Pri raziskovanju je bila uporabljena t. i. metoda hitre ocene in odgovora, ki nam omogoči hiter
ter pregleden vpogled v okolje in situacije, ki nas zanimajo na terenu.
Omenjena metoda se je pričela razvijati predvsem na področju reševanja problemov
zdravstva, ki so naslavljali predvsem teme v zvezi z uporabo nedovoljenih substanc ter
preventivo okužbe s

HIV. Prav omenjeni področji potrebujeta hitrejši odziv na hitro

spreminjajoče se spremembe, poleg tega pa so tradicionalne raziskovalne metode zahtevale
tudi večji finančni vložek (UNCDP, 1999).
Pomembna značilnost metode RAR je, da za pridobitev razmeroma zanesljive slike v kratkem
času uporabimo več različnih virov in indikatorjev, v samem procesu pa združujemo različne
vire podatkov ter kombiniramo različne metode, da zberemo vse podatke, ki so nam na voljo
in pripomorejo k celostnejši sliki (Trautmann, 2004). Raziskujemo različnosti v ozadju,
percepcijo in interese vpletenih, s čimer pa moramo sprejeti tudi dejstvo pristranskosti
informacij, ki jih dobimo. Ključno pri RAR je triangulacija npr. raziskovalnih pristopov,
tehnik, virov podatkov, ki jih navzkrižno tudi preverjamo in dopolnjujemo.
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V našem primeru smo terensko akcijo opravili v dobrem mesecu dni, kar je sorazmerno kratek
čas za izvedbo opazovanja nekega pojava, pa vendar smo s tem dobili osnovne informacije, ki
so nas zanimale in so nam lahko v pomoč pri pripravi nadaljnjih akcij.

6. 5 VIRI PODATKOV
Uporabljeni so bili štirje viri podatkov, pri čemer dva izhajata iz izvedene akcije MOL:
-

malo več kot enomesečno terensko opazovanje, pri katerem smo sodelovali terenski
delavci Društva Kralji ulice, Društva Stigma, Društva prostovoljcev Vincencijeve
zveze dobrote ter Zavetišča za brezdomce Ljubljana,

-

fokusna skupina, ki so se je udeležili vsi, ki so sodelovali pri terenskem opazovanju
(razen terenski delavci Društva Stigma).

Za potrebe diplomskega dela sem dodatno izvedla dva nestandardizirana polstrukturirana
intervjuja, in sicer:
-

s predstavnico MOL – z Oddelka za zdravje in socialno varstvo, ki je na vprašanja
odgovorila pisno,

-

z brezdomko, ki je trenutno uporabnica programov (predvsem) Društva Kralji ulice in
dneve preživlja na cestah.

Prav tako pa sem v raziskovanje in interpretacijo vključila informacije, lastna opažanja in
videnja ter izkušnje, ki sem jih pridobila skozi večletno sodelovanje ter delovanje pri Društvu
Kralji ulice. Mnogo oseb, ki sem ji srečevala pri terenskem obiskovanju lokacij, sem namreč
že prej spoznala v dnevnem centru Društva Kralji ulice ali pa sem z njimi prišla v stik pri
terenskem delu, ki ga na Društvu Kralji ulice med drugim opravljamo z našimi prodajalci
časopisa. Poleg tega pa pri svojem delu doživljam, opažam in izkušam veliko najrazličnejših
procesov, ki mi dopolnjujejo moje razumevanje tega pojava.
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6.6 OPIS VZORCEV RAZISKOVANIH OSEB
Najobsežnejši vzorec predstavljajo brezdomci, s katerimi smo ob opravljanju terenske akcije
prišli v stik in ki se večinoma redno zadržujejo na javnih površinah v centru mesta Ljubljana.
Večina od njih je tudi uporabnikov storitev organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva.
Prav tako pa so v raziskovanje zajeti tudi ljudje, ki smo jih spoznali na samem terenu in svoj
vsakdan preživljajo na ulicah, pa zaradi različnih razlogov nimajo stika (ali pa ga nimajo več)
z nobeno zgoraj izmed omenjenih organizacij. Vzorčenje je bilo torej priložnostno, saj smo v
opazovanje vključili vse, ki so bili takrat na omenjenih lokacijah, pri tem pa spola, starosti in
podobnih karakteristik nismo zapisovali. S terenskim delom smo izvedli 92 terenskih obiskov
na različnih lokacijah. Priloga 1 kaže, kdaj in kje je bilo izvedenih 92 terenskih obiskov in
koliko ljudi iz ciljne skupine so terenski delavci na lokaciji srečali. Glede na te podatke smo
na terenu skupno vzpostavili 480 stikov z ljudmi po različnih lokacijah. Vendar pa to število
pomeni le 480 stikov, ne pa tudi 480 različnih posameznikov. Ljudje, s katerimi smo
vzpostavili 480 stikov, so bili namreč zelo pogosto isti, velikokrat so bili isti ljudje na istih
lokacijah, velikokrat pa smo isti nabor ljudi srečevali tudi na različnih lokacijah. Tako se je
pojavila težava, kako ugotoviti, koliko različnih posameznikov smo dejansko zajeli v naši
terenski akciji. Vendar pa smo na fokusni skupini ugotovili, da nam je večina ljudi, ki smo jih
na terenu srečali, poznanih, zato smo se odločili, da bomo ljudi (za interno rabo) poimensko
zapisali ter jih poskušali prešteti. Uspelo nam je zbrati okoli 75 imen različnih ljudi, ki smo
jih prepoznali na terenu. Med njimi je bilo približno 10 % žensk. Domnevamo, da ta številka
predstavlja dovolj točno oceno števila oseb, ki so se v času enega meseca dovolj pogosto
pojavljale na ljubljanskih ulicah. Seveda pa je verjetno, da so se na ulicah pojavljale še druge
osebe, vendar manj pogosto, zaradi česar jih je naših 92 terenskih obiskov »zgrešilo«.
Drugi vzorec sestavljajo strokovni delavci, ki so sodelovali pri sami terenski akciji in so bili
tudi udeleženci fokusne skupine, poleg tega pa imajo že večletne izkušnje na področju dela z
brezdomci. To so strokovni delavci in tudi prostovoljci (ponekod so terenske obiske občasno
opravljali tudi prostovoljci) Društva Stigma, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote, Zavetišča za brezdomce v Ljubljani ter Društva Kralji ulice.
V intervjuju je sodelovala K., ki sem jo na terenskih obiskih redno srečevala, večinoma na
Kongresnem trgu, občasno pa tudi na Prešernovem trgu. K. poznam že nekaj let, saj je redna
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obiskovalka Društva Kralji ulice. Že vrsto let prodaja ulični časopis Kralji ulice, prav tako pa
je bila vključena v program nastanitvene podpore in je živela v stanovanju, v katerem sem
bila tudi sama ključna delavka. Program je uspešno zaključila, celo predčasno, ter si najela
stanovanje na prostem trgu. Ravno iz tega razloga me je zanimalo, kaj so njeni razlogi, da tudi
sedaj zelo pogosto svoje dneve preživlja na ulici.
Opravljen je bil še pisni intervju s predstavnico MOL – z Oddelka za zdravje in socialno
varstvo (ki je naročil izvedbo omenjene terensko akcije), v katerem me ja zanimal še vidik
mestne oblasti glede omenjenega pojava.

6.7 RAZISKOVALNI PRIPOMOČKI
Za zapisovanje vsakega posameznega obiska ter opazovanja na terenu smo uporabili shemo
za opazovanje – vprašalnik, ki je služil kot izhodišče za pogovor na terenu ter za zapis
poročila o obisku. Bil je razdeljen na več sklopov oz. tematskih področij, navedenih v
nadaljevanju.
1. Opis trenutne situacije na terenu oz. sestave skupine in dogajanja;
2. Podrobnejši opis ljudi, predvsem informacije ali ocene (kjer so bile možne in smiselne) o
tem, kje posamezniki spijo, kje se prehranjujejo, ali so uporabniki nedovoljenih drog ali
alkohola, kje se zadržujejo – kje so njihovi »domači prostori«, ali so v stiku s
organizacijami; če da, s katerimi ter kakšno pomoč/podporo od njih dobivajo;
3. Zapis vsebine pogovorov; pogovor smo usmerjali v pogovor o njihovem spanju,
prehranjevanju, dnevnem gibanju, stiku z institucijami … Pomembna tema je bila, ali
imajo kakšne ideje, kakšne vrste podpore ali aktivnosti bi še potrebovali in s kakšnimi
težavami se srečujejo;
4. Zapis vtisov in mnenj terenskih delavcev o obisku, o dogajanju na lokaciji, o ljudeh, ter
lastni predlogi o tem, kaj bi ljudje na cesti še potrebovali.
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Dogovor je bil, da vprašalnika ne izpolnjujemo med samim obiskom, temveč po njem, pri
čemer naj bi posamezna okenca vprašalnika služila predvsem kot opomnik, kaj opazovati in
kakšne informacije zbirati.
Vse organizacije, ki so obiskovale teren, so ob različnih dnevih ter urah skupno opravile 92
obiskov. Obiski so bili izvedeni v času med 8.00 h in 20.30 h, od vseh pa jih je bilo 6
izvedenih ob sobotah ali nedeljah. V času petih obiskov na obiskanih lokacijah niso našli
nikogar. Nekatere lokacije je obiskovalo več organizacij, nekatere lokacije pa samo po ena
organizacija. Na obiskih smo povprečno srečali po malo manj kot 5 oseb.
Po koncu terenske akcije je bila izvedena fokusna skupina, kjer so sodelovali strokovnjaki iz
različnih organizacij, ki se srečujejo s to populacijo in imajo na tem področju večletne
izkušnje ter so prav tako sodelovali pri terenski akciji. Namen fokusne skupine je bil podeliti
izkušnje in opažanja same terenske akcije, podeliti izkušnje iz prakse glede omenjene
tematike ter zbrati predloge in smernice. Prvi sklop pogovora se je vrtel okrog vprašanja,
koliko je ljudi, ki jih lahko bolj ali manj stalno ali vsaj pogosto srečujemo na ulicah središča
Ljubljane, drugi del pogovora se je vrtel okrog vprašanja, ali gre pri ljudeh, s katerimi smo
vzpostavili stik, za poseben, bolj »neprilagojen«, »težko dostopen« ali »vedenjsko
problematičen« del populacije brezdomnih v Ljubljani, v tretjem sklopu smo se pogovarjali o
stopnji njihove vedenjske problematičnosti ali motečnosti s stališča javnosti, v zadnjem
sklopu pogovora pa smo iskali predloge in rešitve, kaj je mogoče storiti, da bi ta problem
zmanjšali.
Na podlagi vsega tega sem opravila tudi nestandardiziran polstrukturiran intervju z osebo, ki
sem jo srečevala na terenu, in tako tudi prek njene življenjske zgodbe in izkušnje pridobila
podatke, ki kažejo še nove aspekte raziskovalnega pojava. Vprašanja so se nanašala na njene
izkušnje preživljanja dni na ulici (ter njene razloge za to), poleg tega pa me je zanimal njen
pogled na sam pojav cestnega in vidnega brezdomstva.
Področja tega pogovora so našteta v nadaljevanju.
1. Njeni razlogi preživljanja časa na ulici in razlogi drugih;
2. Dogajanje na lokacijah, kriteriji za zbiranje na določeni lokaciji;
3. Spanje zunaj na prostem;
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4. Zadostnost in ustreznost storitev organizacij ter njene potrebe;
5. Pomanjkanje storitev ter njene želje;
6. Izkušnje brezdomstva kot ženska.
Opravljen je bil tudi intervju s predstavnico MOL, zaposleno na Oddelku za zdravje in
socialno varstvo, s katero smo sodelovali tudi v terenski akciji. Na njen predlog je intervju bil
opravljen tako, da sem ji po elektronski pošti poslala vprašanja, na katera je odgovorila, nato
pa mi nazaj poslala odgovore. Vprašanja so se nanašala na razloge za naročilo terenske akcije,
na vidik javnosti do vidnih brezdomcev (ki ga spoznajo prek pritožb občanov), na njihov
vidik zadrževanja brezdomcev na javnih površinah ter o njihovih pristojnostih glede tega,
prav tako pa na njihov pogled na reševanje omenjene problematike.

6.8 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV TER PRIKAZ
REZULTATOV
Podatki so se na terenu zbirali v okviru terenske akcije (ki je potekala od maja do sredine
julija 2015), ki jo je naročila MOL, sama pa sem omenjeno akcijo koordinirala. Podatke na
terenu sem za Društvo Kralji ulice zbirala jaz, na terenu pa so bili tudi predstavniki drugih
sorodnih organizacij. Po končani terenski akciji sem zbrala vsa poročila s terena ter naredila
analizo pridobljenih podatkov. Ta je bila pretežno kvalitativna (z občasno uporabo
preštevanja ljudi) in je obsegala razvrščanje in kategoriziranje odgovorov (oziroma opažanj)
ter povzemanje večinskih opažanj. Zaradi hitro izvedene in precej ad hoc organizirane akcije,
predvsem pa tudi zaradi raznolikosti cestnih dogajanj in situacij, zapisi opazovanj niso bili
standardizirani, prav tako pa opazovalci niso bili povsem poenoteni, kar je včasih oteževalo
smiselno povzemanje ugotovitev. Ugotovitve so bile razvrščene po sedmih temah, ki so bile
predvidene v obrazcu za terensko opazovanje.
Po končanem terenskem delu je bila organizirana fokusna skupina, ki so se je udeležili
terenski delavci, ki so opravljali terensko akcijo (op. fokusne skupine se ni udeležil nobeden
izmed terenskih delavcev Društva Stigma, so pa pisno po elektronski pošti poslali njihova
dodatna opažanja ter komentarje). Na fokusni skupini sem najprej povzela ugotovitve s
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terenskih obiskov, potem pa so udeleženci bili povabljeni, da podelijo svoje izkušnje in
opažanja s terena, prav tako pa akumulirane izkušnje, ki so jih pridobili skozi preteklo delo na
tem področju. Pogovor je tekel tudi v smeri izpostavljanja manka storitev ter zbiranju
predlogov in smernic za delovanje v prihodnje. Teme, ki so se pojavljale na fokusni skupini,
so bile že med samo fokusno skupino in kasneje, pri prepisu avdio zapisa, razvrščene na
posamezna tematska področja in potem spet povzeta kot nekakšno večinsko mnenje.
Zaključke fokusne skupine smo poslali vsem udeleženim, da so jih dopolnili, potrdili,
avtorizirali in se z njimi strinjali.
Rezultat terenske akcije ter ugotovitev fokusne skupine je bilo (neobjavljeno) zaključno
poročilo o izvedbi terenske akcije »Tisti, ki hodite mimo … in tisti, ki ostajamo na ulici«
(2015), ki sva ga pripravila z Bojanom Deklevo. V diplomi uporabljam in povzemam tudi
tiste dele tega poročila, katerih (pretežna ali edina) avtorica sem.
Za potrebe diplome sem po končanem akcijskem projektu izvedla še dva intervjuja. Podatkov,
pridobljenih z intervjujema, nisem obdelala na standardiziran način, ampak tako, da sem
povezala in razvrstila posamezne dele in pomembne informacije iz intervjujev k posameznim
od raziskovalnih vprašanj. Citati intervjuja so v rezultatih prikazani ležeče in/ali kot
odmaknjena vrstica.
Podatke posameznih virov sem obdelala tako, da sem jih najprej razvrstila v posamezna
področja oziroma kategorije, ki se kažejo kot pomembne teme pri opisovanju vidnega in
cestnega brezdomstva. Ker sem o raziskovanem problemu želela pridobiti različne poglede in
aspekte ter jih med seboj primerjati, sem pridobljene rezultate predstavila tako, da sem
kategorije, ki sem jih pridobila iz posameznih virov, povezala in razvrstila k posameznim
raziskovalnim vprašanjem. Tako so pri vsakem raziskovalnem vprašanju pod točko »A.
TERENSKA AKCIJA« zapisana spoznanja s terenskih obiskov, pod točko »B. FOKUSNA
SKUPINA« so strnjene ugotovitve fokusne skupne, pod točko »C. INTERVJU S K.« so
predstavljeni odgovori intervjuja s K., pod točko »D. DOPISNI INTERVJU S
PREDSTAVNICO MOL« pa so strnjeni odgovori predstavnice MOL.

Pri vsakem raziskovalnem vprašanju so tako prikazani pridobljeni podatki, ki sem jih pri
posameznem viru uspela pridobiti, na koncu pa je predstavljena še sinteza, ki predstavi glavni
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odgovor raziskovalnega vprašanja. V zaključku sem želela predstaviti predvsem ključne teme,
najti preseke odgovorov ter jih umestiti v kontekst širšega dojemanja tega pojava.

6. 9 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
R1:

V katerih predelih centra mesta Ljubljana se zadržujejo vidni

brezdomci?
-

EVIDENTIRANJE LOKACIJ

Pred samim izvajanjem terenske akcije smo morali najprej ugotoviti, katere lokacije v centru
so tiste, kjer se brezdomci najpogosteje zadržujejo. V proces detektiranja in evidentiranja
lokacij so se vključili Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društvo Stigma,
Zavetišče za brezdomce v Ljubljani, Mreža mlada ulica, Zavetišče za brezdomne uživalce
drog Šent ter Društvo Kralji ulice, torej organizacije, ki imajo stik s t. i. »ulično sceno«.
Poleg takojšnje izmenjave opažanj o lokacijah zbiranja na uvodnem sestanku pred samo
terensko akcijo, ki je potekal v mestni hiši, smo proces evidentiranja lokacij nadaljevali še
nekaj dni kasneje, kjer je vsaka organizacija zbrala svoje izkušnje in opažanja ter v skupno
tabelo dodajala lokacije, na katerih naj bi se zbirali njihovi uporabniki. Tabela 2 predstavlja
omenjeno tabelo lokacij.

Tabela 2: Lokacije terenske akcije

1. Tivoli – parkomat
2. Miklošičev park
3. Park Tabor
4. Fabianijev most
5. Vhod v trgovino Spar – Garažna hiša Kapitelj
6. Garažna hiša Kongresni trg
7. Plečnikov podhod
8. Okolica dnevnega centra Kraljev ulice
9. Slomškova ulica – pred trgovino Mercator
10. Metelkova »za zidom« (gre za dvorišče zapuščene stavbe, na križišču Šmartinske ter
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Metelkove ulice, vhod z Metelkove ulice)
11. Prešernov trg
12. Kongresni trg
13. Park »okrogla« pri Poljanskem nasipu
14. Ambrožev trg – park in okolica
15. Njegoševa ulica – pred trgovino Hofer
Pri pripravi načrta akcije ter njeni izvedbi so sodelovali Društvo Stigma, Društvo
prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Zavetišče za brezdomce v Ljubljani ter Društvo
Kralji ulice, ki v Ljubljani že delujejo na področju brezdomstva ter uporabe nedovoljenih
drog.
Ker so našo ciljno populacijo (glede na želje naročnika) sestavljali predvsem cestni vidni in
dnevni brezdomci ter drugi socialno izključeni, ki se čez dan zbirajo na javnih površinah, smo
bili pri terenski akciji osredotočeni na dnevni čas, na čas, ko je po naših predvidevanjih na teh
lokacijah tudi največ ostalih ljudi.
Evidentirane lokacije smo si štiri sodelujoče organizacije (Društvo Stigma, Zavetišče na
Poljanski ulici, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote ter Društvo Kralji ulice), ki
smo obiskovale teren, razdelile glede na bližino naših dnevnih centrov/zavetišča ter domnev o
tem, uporabniki katere organizacije se tam zbirajo. Nekatere lokacije (predvsem tiste, ki so v
strogem delu centra mesta) je obiskovalo več organizacij.
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Slika 1: Grafični prikaz obiskovanih lokacij

A. TERENSKA AKCIJA
Brezdomni pravijo, da so njihove lokacije gibanja po navadi vsakič iste, k čemur pripomore
tudi to, da se »tam« poznajo in najdejo z ostalimi, tam imajo družbo. Kot domače prostore
navajajo razne organizacije, dnevne centre, parke, trge ter posamezne ulice (npr. Cigaletova,
Slomškova ...). Čez dan se premikajo po celotni Ljubljani glede na odprtost in ponudbo
organizacij (kosilo v menzi Zavetišča, večerja na Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote ...), ki jih obiskujejo, premikajo se tudi zaradi prodaje časopisa in zaradi »fehtanja«
(pravijo, da ne morejo »fehtati« cel dan na eni lokaciji). V strogem centru mesta se zadržujejo
cel dan, tudi do večera, medtem ko na Metelkovi »za zidom« po navadi nekje do popoldneva.
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Pred in v okolici organizacij, katerih storitve brezdomci koristijo, se še posebej ob lepših
dnevih ter toplejših mesecih zbere veliko ljudi, ki včasih niti ne vstopijo v prostore. Sem
prihajajo, ker je tukaj »scena«, ker so tu ljudje, ki jih poznajo in se z njimi družijo, prav tako
pa z njimi opravijo najrazličnejše opravke (preprodaja drog, pretok informacij, kje se da kaj
dobiti, dogovarjanja o uslugah in sodelovanjih, prodaja raznih pripomočkov in stvari ...).
Nekaterim ti prostori (tako prostori organizacij kot tudi okolica) predstavljajo edini poznan,
domač in varen prostor.

B. INTERVJU S K.
K. je v intervjuju povedala, da se večinoma zadržuje na Kongresnem trgu, občasno pa tudi na
Prešernovem trgu. Tako se giblje predvsem na lokacijah, ki so v samem strogem centru mesta.
Iz najinih srečanj pred dnevnim centrom Kraljev ulice opažam, da se pogosto zadržuje tudi
na tej lokaciji. Ko se pozdraviva in spregovoriva nekaj besed, pogosto pove, da je prišla na
kavo in po časopis ter da se odpravlja naprej na Kongresni trg. Pred vselitvijo v najemniško
stanovanje ter še pred vključitvijo v program nastanitvene podpore je dnevno prihajala v
dnevni center, kjer je preživljala čas na računalniku, urejala najrazličnejše stvari, se
udeleževala delavnic …

Na vprašanje, zakaj se s svojo družbo dobiva točno na Kongresnem trgu, je odgovorila
Pojma nimam … pojma nimam ... rečmo, js na Kongresci se zadržujem zaradi tega,
ker so drevesi, k je senca, k je bol hladn … na Prešerci je pretopl ... pač, to smo že,
dobesedno … dobesedno smo že kr po grupah mal, ne, če tko pogledaš, in vsak gre k
svoji družbi …
K. večkrat med intervjujem pove, da je eden izmed razlogov, zakaj odhaja na Kongresni trg,
tudi družba, ki se tam dobiva, Kongresni trg pa je priročen tudi zaradi javnih stranišč ter
fontane z vodo, v sončnih dneh ji je zelo pomembna tudi senca (ki jo nudi park Zvezda), tudi
zaradi psičke, ki je vedno z njo. V garažni hiši Kongresni trg prodaja tudi ulični časopis Kralji
ulice. Na vprašanje, če je razlog za zbiranje na Kongresnem trgu tudi ta, da je trg v središču
mesta in da se tam na splošno zadržuje veliko ljudi, je odgovorila
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Možno, možno tut. Iz moje strani ne, ampak iz drugih pa čist možno. Več ljudi je, boljš
jim je verjetno … pa ja, zarad časopisa je boljš tut …
Garažna hiša Kongresnega trga je prostor večjega pretoka ljudi, kar je za prodajo časopisa
ugodno, pa vendar K. ne navaja tega kot glavnega razloga zadrževanja na Kongresnem trgu.
C. FOKUSNA SKUPINA
Iz pogovora na fokusni skupini bi lahko lokacije v centru Ljubljane (lokacije naše terenske
akcije) morda grobo razdelili na tri skupine: prvo sestavljajo lokacije v bližini Zavetišča za
brezdomce v Ljubljani, torej na Poljanski cesti, na Poljanskem nabrežju in na Ambroževem
trgu, kjer se bolj ali manj zadržuje manjše število vedno istih uporabnikov (stanovalcev)
Zavetišča. Drugo skupino sestavljajo vse ostale lokacije, razen lokacije »za zidom« na
Metelkovi. Na njih lahko srečujemo približno 40–45 oseb, ki v veliki meri krožijo med temi
lokacijami, obenem pa tudi krožijo med organizacijami, in sicer glede na njihove urnike
odprtosti, ponudbe hrane in drugega. Ti so torej pretežno vsi uporabniki programov in ponudb
ene ali pogosto več organizacij, te organizacije pa jih tudi dobro poznajo. Gre predvsem za
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote ter Društvo Kralji ulice, uporabniki pa
sicer uporabljajo tudi ponudbo kosil Zavetišča za brezdomce v Ljubljani in še kako drugo
ponudbo. Tretjo skupino lokacij in uporabnikov predstavljajo tisti, ki se jih najde »za zidom«
na Metelkovi. Ti so v veliki meri uporabniki nedovoljenih drog, za razliko od drugih, ki so v
večji meri uporabniki alkohola (nekateri pa tudi kombinacije obojega). Člani skupine pa so
bili enotni v tem, da so smo veliko večino ljudi, ki smo jih na terenskih obiskih srečevali,
poznali že od prej, ker so še ali pa so bili uporabniki različnih ponudb organizacij.

D. PISNI INTERVJU S PREDSTAVNICO MOL
MOL informacije o zadrževanju brezdomcev na določenih lokacijah pridobiva predvsem od
meščanov, ki jim poročajo, da se na določenih lokacijah v centru zadržujejo brezdomci,
katerih vedenje je za njih moteče, ali pa so zaskrbljeni in opozarjajo, da morajo kaj ukrepati
glede te problematike. Veliko informacij o lokacijah pa so pridobili tudi iz omenjene terenske
akcije.
******
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Sinteza: Vidni cestni brezdomci se v centru Ljubljane zadržujejo ob pomembnih pešpoteh in
trgih, kjer se na splošno zadržuje veliko ljudi. Tako lažje prodajajo časopis, »fehtajo« ter
ogovarjajo ljudi za pomoč, obenem pa so mestni vrvež, dogajanja in množice ljudi veliko bolj
privabljajoči kot osamljeni deli mesta. Prijetnejši in priročnejši so tudi prostori, ki nudijo
senco, vodo ter so v bližini javnih stranišč. Na drugi strani pa so pogoste lokacije zadrževanja
tudi parki ali ulice ter javni prostori pred ali pa v bližini organizacij, ki se ukvarjajo z
brezdomstvom ali z uporabniki nedovoljenih drog, kamor ljudje prihajajo dnevno koristiti
storitve organizacij, ob tem pa se zaradi opravkov zadržijo še v njihovi okolici. Meščani se
odzivajo predvsem na tiste brezdomce (in njihovo vedenje), ki se znajdejo na presečišču
njihovih vsakdanjih poti.

R2: Kaj se običajno dogaja na prostorih, kjer se zbirajo vidni brezdomci
(oz. kako preživljajo čas na ulici)?
A. TERENSKA AKCIJA
Na vseh lokacijah je bilo trenutno dogajanje ob obiskih dostikrat zelo podobno. Ljudje so se
pogovarjali, po lastnih izjavah »zabijali čas«, po večini tudi popivali ter kadili. Velika večina
obiskanih tako preživi skoraj vsak dan, saj je tukaj njihova družba, tako »zabijejo čas«. V
poletnem času in lepem vremenu, ko oživi tudi celotno mesto, se še pogosteje in dlje družijo
zunaj.
Na Prešernovem trgu, Kongresnem trgu, v garažni hiši Kongresni trg, na Slomškovi ulici pred
trgovino Mercator, pri garažni hiši Kapitelj ter na Njegoševi cesti pri trgovini Hofer so ljudje
prodajali ulični časopis Kralji ulice. Tako se na teh lokacijah pogosto zbirajo prodajalci
časopisa, večkrat pa jim družbo delajo tudi njihovi prijatelji in znanci.
Poročajo tudi, da predvsem v poletnih ter turističnih mesecih pogosto pomagajo turistom
plačevati parkirnino v garažnih hišah, s čimer si tako prislužijo še kaj drobiža.
Predvsem na Prešernovem trgu ter pri garažni hiši pod Kongresnim trgom, občasno pa tudi na
Ambroževem trgu, je bilo zelo pogosto prisotno tudi ogovarjanje in »fehtanje« mimoidočih za
drobiž.
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V poročilih s Poljanskega nasipa in Ambroževega trga je bilo pogosto zapisano, da ljudje
rešujejo križanke, berejo ali pa pišejo dnevnik. Gre za ljudi, ki se že dlje vsakodnevno
zadržujejo na istih lokacijah.
Na Poljanskem nasipu ter na Ambroževem trgu se večinoma zadržujejo ljudje, ki že vrsto let
spijo v zavetišču ali pa so zaradi različnih razlogov morali oditi iz zavetišča ter se tja
(nekateri) vračajo dnevno na kosilo. Večina jih nima stika z nobeno drugo organizacijo,
čeprav jih poznajo, prav tako dnevno ne krožijo med različnimi lokacijami.

Pogosto je na različnih lokacijah v poročilih terenskih obiskov zapisano, da posamezniki
spijo. Pri tem je večinoma mišljeno spanje čez dan.
Specifična lokacija je Metelkova »za zidom«, kjer poročajo, da so opazili dogovarjanje o
preprodaji, preprodajo ter uživanje različnih nedovoljenih drog (tablete, heroin, kokain …),
kar ni bilo omenjeno na nobeni drugi lokaciji (razen kajenja kanabisa enkrat na Prešernovem
trgu in enkrat na Kongresnem trgu). Zaradi uživanja drog (odpadne in uporabljene igle) ter
polno smeti (ni košev za smeti) terenski delavci opozarjajo, da je ta prostor nevaren za ljudi,
ki se tam zbirajo, in tudi za mimoidoče, ki tja zaidejo, čeprav teh ni zelo veliko, saj je prostor
malo odmaknjen od ceste.
Lokacijo Metelkova »za zidom« so med časom pisanja tega diplomskega dela zaprli, saj so ta
prostor spremenili v parkirišče, vhod pa zaprli. »Scena« se je zato premaknila pred trgovino
Mercator, ki je v neposredni bližini, ter v park Tabor, s čimer je postala bolj vidna in s tem
moteča, kar je sprožilo tudi odziv javnosti ter okolice. Četrtna skupnost Tabor je tako
organizirala čistilno akcijo parka ter sestanek z občino, kjer je opozorila na dogajanje v
parku: v parku se dnevni brezdomci zbirajo, popivajo, preprodajajo in uživajo drogo,
urinirajo ter za sabo puščajo smeti. Izpostavili so, da se v parku in okolici zadržujejo tudi
šolarji in otroci iz vrtcev in da takšen park ter športno igrišče nista primerni za njih. MOL se
je odzvala, zato z zavedanjem o tem, da se bodo ljudje vedno nekje zadrževali, ureja manj
vidno lokacijo, kamor se bodo lahko ti ljudje umaknili.
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O prepirih ter nasilju najdemo le en zapis, in sicer na Metelkovi »za zidom«. Sicer so ljudje,
ki se zbirajo na Prešernovem trgu, poročali, da se kdaj zgodijo pretepi in da posreduje
policija, vendar to ni pogosto. Je bilo pa dvakrat zapisano (pri garažni hiši Kongresni trg ter
na Kongresnem trgu), da so se ljudje med seboj zelo glasno pogovarjali – izgledalo je, kot da
se prepirajo, vendar so bili v vinjenem stanju in je zato njihov pogovor potekal glasneje kot bi
sicer.
Kot je bilo ugotovljeno v terenski akciji in kar opažam tudi sama s terenskim delom, ljudje na
lokacijah večinoma tudi popivajo (ponekod uživajo tudi drogo), kar lahko privede do tega, da
glasneje govorijo, kričijo, se prepirajo, opotekajo, ležijo po tleh. Takšne pritožbe pogosto letijo
na dogajanje na Prešernovem ter Kongresnem trgu. Zgoraj omenjena dejanja sama po sebi niso
nevarna za okolico in mimoidoče, kljub temu pa so za ljudi neprijetna ter problematična.

Dogajanje na lokacijah je povzeto po zapisnikih terenskih obiskov, večinoma pa je bilo
opisano kot neškodljivo za okolico ter za ostale ljudi, ki se tu gibljejo. Vendar pa se terenski
delavci zavedamo, da je situacija verjetno večkrat lahko tudi drugačna, prav tako pa lahko
določeno vedenje posameznikov pri mimoidočih povzroči neprijetne občutke in tesnobo.
Sami (cestni brezdomci in drugi, ki se tam zbirajo) pravijo, da je situacija mirnejša, ko smo
terenski delavci prisotni na lokacijah, ter podpirajo to, da bi bili večkrat prisotni na terenu.
B. INTERVJU S K.
Nč! Pijemo ga in čvekamo … sej druzga ni … sam pijemo in čvekamo…
K. je večkrat med intervjujem povedala, da se na Kongresnem trgu dobijo z družbo, da se
družijo in pogovarjajo, saj ji je težko biti cel dan sama doma.
…js odspodi dol cajtng od dveh do treh prodajam, sam ne več vsak dan, ker se mi ne
da, dopusti so in niti ni več tolk folka … tk da se zdej bolj družmo …
Kot je omenjeno že v zgornjih odgovorih, se K. zadržuje na Kongresnem trgu tudi zaradi
prodaje časopisa. V poletnih mesecih prodaja uličnega časopisa ne gre tako dobro kot ostale
mesece, saj so ljudje na dopustu, zato časopisa ne prodaja vsak dan, ampak takrat, ko ji
zmanjka denarja za cigarete in hrano.
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C. FOKUSNA SKUPINA
Večino, ki sem jih srečal na terenu, so mirno sedeli in pili ... jaz bi tudi po mojem na
njihovem mestu, ne vem … sploh se mi ne zdi sporno. Drugač pa je npr. isto, tam v
istem času so na drugi klopci sedeli mladi in pil, na drugi klopci neki drugi ljudje
sedijo in tudi lahko pijejo … pač, meni se ne zdi tok sporno, ne vem …
O samem dogajanju na lokacijah ni bilo posebnega govora, saj smo vsi prisotni obiskovali
teren ter samo dogajanje tudi opazovali, bili del njega in ga tudi zapisali v poročila
posameznih obiskov. Na začetku pogovora sem povzela hitre ugotovitve, kjer sem predstavila
tudi naše zapise o dogajanjih, prisotne pa prosila, da še dodajo kaj, kar se jim zdi pomembno.
Iz naravnanosti pogovora je mogoče razbrati, da terenski delavci dogajanja ne
problematizirajo kot motečega, vendar se zavedajo, da ga kot takega pogosto dojemajo
okolica in meščani.
D. INTERVJU S PREDSTAVNICO MOL
Meščani se pogosto obračajo na njih takrat, ko se brezdomci po njihovem mnenju na
neprimeren način vedejo na javnih površinah v centru, kar jim vzbuja občutke nelagodja in
ogroženosti, pri tem pa meščani kot neprimerno vedenje navajajo vsiljivo beračenje,
popivanje, konflikte z glasnim vpitjem ter elementi nasilja, moteče oblike bivanja in
ponočevanja na prostem ipd.
******
Sinteza: Vidni brezdomci se na javnih prostorih pogosto zberejo, da se družijo, k temu pa
pogosto sodi popivanje, ponekod tudi uživanje nedovoljenih drog. Tako preživljajo svoj
vsakdan. Mnogi na določenih lokacijah v centru mesta prodajajo tudi časopis, ob tem pa se
tam zadržijo tudi zaradi druženja. Nekateri na ulicah tudi prosijo za denar, kar je lahko za
mimoidoče moteče in neprijetno. Tudi nekatera druga vedenja (kot npr. popivanje, konflikti,
spanje na ulici ipd.) javnost dojema kot neprimerna, kar je razlog, da se obračajo na MOL in
nevladne organizacije, od katerih pričakujejo, da bodo ustrezno ukrepale.
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R3: Kaj so razlogi ljudi (brezdomcev), da se zadržujejo na javnih
površinah?
A. TERENSKA AKCIJA
Kot je omenjeno že v prejšnjih odgovorih, ljudje tako preživljajo svoj vsakdan, prihajajo na
javne prostore zaradi druženja, s čimer jim tudi dan hitreje mine.
Na enem izmed terenskih obiskov sem se za daljši čas zaklepetala s fantom, ki sem ga
pogosto srečevala na Prešernovem trgu. Delila sva si najine zgodbe ter poglede na svet, med
drugim je pogovor nanesel tudi na preživljanje prostega časa. Tako sem govorila o mojih
interesih ter lokacijah gibanja, ki se meni niso zdele nič posebnega, še več, bile so mi čisto
vsakdanje, on pa me je začudeno gledal. Takrat sem se zavedla, da imamo ljudje lahko čisto
različne izkušnje, česar se pogosto ne zavedamo oziroma pozabimo na to. Da je govoril o
svojih interesih, sem ga morala spodbujati, večkrat je vmes rekel, da jih nima, ko pa se je
spomnil, je dodal, da je na to že čisto pozabil, predvsem pa ne ve, kako bi se spet lotil vsega
tega, saj ne pozna več ne ljudi ne prostorov.

Marsikdo je skozi pogovor povedal, da so ti prostori in ljudje, ki se tam zbirajo, edini domači
in poznani. Predvsem so to večkrat omenjali tisti, ki so se preselili v Ljubljano iz drugih
krajev.
B. INTERVJU S K.
Pa zato, k sem se navadla … pač, tista navada je že prišla … ne morem bit doma, pa
čeprav mam zdej stanovanje v najemi, ampak ne morem bit cel dan doma, muka …
muka bit cel dan zaprt. Pa folk je dol, k ga poznam, ne, večinoma smo ž skoz tam eni
in isti … dobesedno … dobesedno smo že kr po grupah mal, ne, če tko pogledaš, in
vsak gre k svoji družbi …
– Torej, tudi če imaš stanovanje ... (Vprašana nadaljuje sama od sebe.) Se spet tam
zadržujem al pa tu pred Kralji, sej vidiš.
K. si je uspešno poiskala stanovanje ter svoj intimni prostor, ki ji predstavlja njen dom, kljub
temu pa je navajena uličnega življenja ter takšnega načina preživljanja časa. Ob dneh, ko se
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ne počuti najbolje in ko je zunaj slabo vreme, ostaja doma, drugače pa dopoldne odide proti
Kongresnemu trgu.
Ko je pogovor nanesel na to, da nekateri že vrsto let živijo na cesti, je dodala
Navada je, navada … sej vidiš, Pugla ne boš prepričala, da gre nekam spat, ker je že
30 let na cesti in on je navajen ... ne morš ga prepričat, a ne …
C. FOKUSNA SKUPINA
Se mi zdi, da ležišč, kjerkoli že, so … problem je, da ne zdržijo tam. So ljudje, ki imajo
različne težave in ne bo zdržal v enem prostoru. Zvlečt iz podhoda, v zavetišče npr., ga
ne morem … a pa če ga že zvlečem, mi bo čez en teden tako štalo naredil, da ga bom
mogla spet ven vrečt, tudi zaradi ostalih …
Del pogovora se je vrtel okrog vprašanja, ali gre pri ljudeh, s katerimi smo vzpostavili stik, za
poseben, bolj »neprilagojen«, »težko dostopen« ali »vedenjsko problematičen« del populacije
brezdomnih v Ljubljani, kar bi lahko bili razlogi, da ostajajo na cesti.

Razprava ni

nedvoumno potrdila takih sklepov ali oznak skupine oseb, s katerimi smo se srečevali na
terenskih obiskih.
Med njimi in tudi vsemi, ki smo jih srečali med terenskimi obiski, je veliko takih, za katere bi
lahko rekli, da imajo izrazito povečane potrebe po podpori, kar lahko vključuje težave v
telesnem in duševnem zdravju, odvisnosti, izrazito pomanjkanje dobrih izkušenj z
organizacijami, avtoritetami in skrbniki. Za mnoge od njih smo prepoznali, da so že bili
vključeni v kake programe ali oblike nastanitve, pa so jih zapustili ali bili iz njih izključeni.
D. PISNI INTERVJU S PREDSTAVNICO MOL
Razlogi, da ljudje ostajajo na cesti, so verjetno različni in subjektivni, med njimi so
navajenost na cesto oz. na tak način življenja, osebne lastnosti, vloga žrtve …
******
Sinteza: Navajenost načina življenja je tisto, kar vpliva na to, da se brezdomci vsakodnevno
srečujejo na ulici. Tudi takrat, ko živijo v stanovanjih (najemniških ali podprtih stanovanjih),
se pogosto vračajo čez dan nazaj na cesto, saj jim je takšen način preživljanja dneva (skoraj)
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edini poznani. Strokovni delavci ob tem še dodajajo, da imajo ljudje, ki ostajajo na ulici
(predvsem tisti, ki tudi spijo na cesti), specifične potrebe in težje se prilagodijo na sistem, ki
jim je trenutno ponujen.

R4: V kolikšni meri ljudje, ki jih čez dan srečujemo na cesti, tam tudi
prespijo?
A. TERENSKA AKCIJA
Večina ljudi, ki je bila zajeta v naši terenski akciji, spi v Zavetišču za brezdomce v Ljubljani,
v zavetišču Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, nekaj izmed njih je trenutno
vključenih v program Individualizirana in celovita nastanitvena podpora, ki ga izvaja Društvo
Kralji ulice. Nekateri posamezniki so nastanjeni v nastanitvenih centrih ali samskih domovih,
nekateri živijo doma s starši/sorodniki, nekaj pa jih živi v najemniških sobah/stanovanjih ter
lastnih stanovanjih, slednje je bil najpogostejši odgovor tistih, ki se zadržujejo na Metelkovi
»za zidom«.
Nekateri so povedali, da že nekaj časa živijo tako ali pa zaradi različnih razlogov »krožijo«
med posameznimi organizacijami in ponudbami, kar pomeni, da so nekaj časa v enem
zavetišču, potem v drugem, potem pri prijateljih ali drugih prenočiščih, nekaj časa tudi na
cesti, potem se ponovno vrnejo v zavetišče …
Pred Društvom prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote so med terensko akcijo
govorili z družino, ki spi zunaj. Gre za mamo, očeta in sina, starega okrog 10 let. Pred
nekaj časa so prišli v Slovenijo, starša sta se pred mesecem dni vključila tudi v prodajo
uličnega časopisa. Ker trenutno ne najdejo strehe nad glavo, v MOL pa ne obstajajo
programi, kamor bi se vključila celotna družina, vidijo kot edino možnost za to, da
ostanejo skupaj, to, da spijo zunaj.
Poleg tega na Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote zahajata tudi oče in sin,
ki sta zatočišče začasno našla v drvarnici neke hiše.
Na Kraljih ulice se v zadnjem času vse pogosteje srečujemo z družinami z majhnimi
otroki, ki prihajajo v dnevni center. Zavedamo se, da takšen dnevni center nikakor ni
primeren za otroke, vendar trenutno nimamo druge alternative.
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Kljub različnim možnostim za prenočevanje kar nekaj ljudi še vedno spi zunaj. Pri našem
terenskem delu je bilo slabih 20 % ljudi takšnih, ki so sami rekli ali pa že od prej zanje vemo,
da prespijo zunaj. Razlogi za spanje zunaj so različni: ali že izkoristijo omejen čas, ko lahko
bivajo v določeni organizaciji – to so predvsem tujci, ki imajo omejeno spanje na en teden v
zavetišču, ali prekršijo pravila hišnega reda organizacij in so iz njih izključeni (nekateri
pravijo, da so »izkoristili že vse bonuse« – to pomeni, da se v določene organizacije zaradi
večjega števila kršitev pravil ne morejo več vrniti) ali pa za programe niso primerni (npr.
družine, ljudje s specifičnimi potrebami, ženske ...). Potem se selijo od prijateljev do
prijateljev/znancev, nazadnje pa končajo s spanjem na ulici, saj so izkoristili vso svojo
(sorazmeroma majhno) socialno mrežo. Torej gre za ljudi, ki so sicer v stiku z različnimi
organizacijami, vendar so iz različnih razlogov bili primorani spati zunaj, na ulici. Kot
lokacije svojega spanja navajajo podhod pri Kongresnem trgu, Kongresni trg, garažno hišo
Kongresni trg, zapuščene stavbe na različnih lokacijah, spanje pod mostom, kjer gre
najverjetneje za Fabianijev most, park Tivoli, spanje zunaj pri zavetiščih, vagone, eden pa je
pripovedoval, da povsod, kjer se lahko spi v spalni vreči. Ker je trenutno pomlad/poletje,
pravijo, da je to lažje, vendar si večina želi imeti nekje posteljo.
Na Kralje ulice prihajajo tudi ljudje, ki jih nismo srečali na terenskih obiskih, a za njih vemo,
da spijo zunaj. Ti za javnost niso problematični, saj niso vidni in tako niso moteči na javnih
površinah. Pogosto ti ljudje nočejo povedati, kje so njihovi prostori/kje prespijo, se skrijejo in
so neopazni, zato je težko določiti, koliko je zares teh ljudi in kje so njihove lokacije.

B. INTERVJU S K.

Ma ene 20 procentov sigurno … 20 posto sigurno od teh …
Ocena K. je, da zunaj na ulici spi nekje okoli 20 odstotkov ljudi, ki so tudi čez dan vidni na
cesti. Večina od teh kroži med različnimi možnostmi
… so v zavetišči, pa jih vn vržejo, pa so pol en mesec zuni, pa pol spet nazaj v
zavetišče. Drugač konstatno, sam Pugelj, pa ti, Zmago, pa ti, k se js z njimi ne družim,
ne …
Spanje zunaj pa ni vezano na letni čas.
… tist, k je odzuni, je odzuni. Tist, k je navajen pozim, bo tut polet, a veš ...
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Tudi sama je imela izkušnjo spanja zunaj.
… 4 leta v Kolizeji, tam pri Levu, ko je bil. To je bila ogromna zapuščena stavba, ja …
sem vedno po bazah spala, nisem nkol od zuni. No, edin dvakrat, trikrat sem gor v
Bukvarni spala, ampak ni blo nobenih problemov.
Zanimalo me je, zakaj se toliko ljudi skriva in zakaj jih tako malo vidimo spati na vidnih
prostorih v centru mesta.
… dost folka se skriva ... skrivajo se, ja … marskej se dogaja. Npr. mularija pijana, pa
lahk marskej nardi. Marskerga so že prebutal, so jim čevle pokradl pa stran vrgl in je
folk zgubu ane … bolj zarad mularije, a veš, ko žurajo ponoč pa pizdarije nardijo pol
jim, a ne …
Mnogi, ki spijo zunaj, niso želeli povedati, kje prenočujejo, saj niso želeli, da kdo izve za
njihov prostor, se tam tudi naseli, kar lahko sproži konflikte. Eden izmed njih je tudi rekel, da
se s prijateljem želita dobro skriti, saj ju je nekaj časa nazaj na policijo prijavila neka gospa,
ko sta šotorila na Rožniku, sama pa sta tuja državljana. Večina pa nima slabih izkušenj s
policijo ali redarsko službo, ki bi jih preganjala in jim prepovedovala spanje na javnih
površinah.

C. FOKUSNA SKUPINA
Za osebe iz terenske akcije velja, da imajo mnogi izmed njih urejeno nastanitev in ne spijo
zunaj. Spijo v najemniških sobah, samskih domovih, zavetiščih, podprtih stanovanjih in
podobno. Kljub temu pa jih med njimi tudi nekaj, ki spijo na prostem, verjetno še pogosteje v
toplih mesecih. Intuitivna ocena je, da je takih kakih 20 % od vseh, s katerimi smo vzpostavili
stik. Ti spijo v parkih, v garažah, v »bazah«, v vagonih in podobnih, bolj ali manj javnih
lokacijah. Strokovni delavci na terenu včasih obiščejo te prostore, v dogovoru z »domačini«,
kdaj pa tudi ne vedo, kje ljudje, s katerimi delajo, prenočujejo, saj jim tega nočejo povedati.
Skozi pogovor so tudi povedali, da se dogaja, da posameznike izključijo iz svojih
nastanitvenih programov in da ti spet pristanejo na cesti, saj se s težavo vključijo in držijo
pravil (so)bivanja. Ob tem dodajo, da se zavedajo, da bodo tako nekateri vedno ostajali na
cesti in je zato treba razvijati nastanitvene programe, ki bodo pokrivali in podpirali ljudi z
najbolj specifični potrebami.
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D. SPOZNANJA IZ INTERVJUJA Z MOL
Na MOL ne razpolagajo s podatki, koliko ljudi spi na ulicah Ljubljane. Imajo zgolj podatke o
uporabnicah in uporabnikih, ki so vključeni v programe NVO.
******
SINTEZA: Večina vidnih brezdomcev in brezdomk ponoči ne ostaja na cesti, ampak spi v
zavetiščih, samskih domovih, podprtih stanovanjih, nekateri živijo v najemniških stanovanjih
ali tudi lastnih stanovanjih (ta odgovor je specifičen za populacijo »za zidom«). Vendar pa
mnogi živijo po vzorcu dnevnega brezdomstva, kar pomeni, da se veliko zadržujejo na ulicah
v mestu oz. da velik del njihovega življenja poteka na ulicah. Se pa pogosto dogaja, da ljudje
»krožijo« med različnimi možnostmi in jih tako kar veliko nima dolgoročno rešenega
stanovanjskega problema. Podana je bila ocena, da na ulicah Ljubljane prenoči nekje 20 %
vseh vidnih brezdomcev in brezdomk, ki so podnevi bolj ali manj vidni javnosti. Strokovnjaki
opozarjajo, da je za zmanjševanje števila ljudi, ki spijo zunaj, treba razvijati nove programe in
načine podpore.

R5: Kako si ljudje, ki ostajajo zunaj, uredijo prehrano?
A. TERENSKI OBISKI
Večina ljudi, ki se zadržuje na ulici, se prehranjuje v Zavetišču na Poljanski ter na VZD.
Nekateri pravijo, da četudi poznajo te možnosti, pogosto kar sami poskrbijo za prehrano –
uporabljajo ponudbo hitre prehrane ali pa si kaj sami skuhajo tam, kjer spijo (op. kjer je to
možno). Eden je izpostavil, da hodi po hrano na Karitas. Tako glede prehranjevanja ni bilo
izpostavljenih nobenih težav.

B. INTERVJU S K.
K. je mnenja, da ljudje dobro vedo, kje si lahko uredijo prehrano in da to tudi koristijo.
Vinčenzi, Kralji, Poljanc … en gre enkat tm, enkat tm, enkat tm.
Za prehrano je dobro poskrbljeno. V Ljubljani si težko res lačen, četudi si na cesti. Odkar ima
stanovanje, sama ne koristi več teh ponudb, ampak si kuha doma v stanovanju.
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Js si pa kuham. Nardim gnar, grem domov, skuham … pa nardim rečmo špagete
bolonez, pa nardim bolonez omako za 3 dni, ne. S pol kile mesa, pa s tistih dveh
zmešam z začimbam, pa mam za tri dni za dve osebe (op. za cimra).
C. FOKUSNA SKUPINA
Predstavnik Zavetišča za brezdomne v Ljubljani je povedal, da k njim ljudje hodijo predvsem,
ker so lačni. Pravi, da prihaja ogromno ljudi, za katere pogosto tudi zmanjka porcij, saj je
surovin manj, kot pa je običajno potreb. Zaradi tega so ljudje tudi jezni in razočarani. Drugih
komentarjev na to temo ni bilo.
Na Društvu Kralji ulice dopoldne delimo kruh in tortice, ki nam jih donirajo pekarne ter
Kavarna Zvezda. Prav s tem namenom v dnevni center prihajajo tudi ljudje, ki drugih storitev
dnevnega centra drugače ne koristijo.
Prav tako so si nekateri v zadnjem času uredili tudi prehrano v ljudski kuhinji Pod strehco,
kjer si (kot prejemniki DSP) lahko kupijo kosilo za 0,50 €.

D. PISNI INTERVJU S PREDSTAVNICO MOL
O tej temi v intervjuju ni bilo povedanega ničesar
******
Sinteza: V Ljubljani obstaja kar nekaj možnosti, kjer si brezdomci lahko uredijo prehrano in
jim tako to ne predstavlja večjega problema. Organizacije pa pri tem opozarjajo, da lahko
pogosto tudi zmanjka zadostne količine hrane za vse.

R6: V kolikšni meri poznajo ter tudi koristijo storitve organizacij, ki
delujejo na področju brezdomstva v Ljubljani?
A. TERENSKI OBISKI

Vsi, s katerimi smo na terenu prišli v stik, poznajo vsaj eno organizacijo, ki deluje na
področju brezdomstva. V njene oziroma njihove programe so vključeni prek prodaje časopisa,
prehranjevanja, programov spanja ali nastanitve, dnevnih centrov, deljenja oblek … Pravijo,
da večinoma z njimi nimajo težav, da jim pogosto pomagajo pri urejanju zadev ter da se na
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njih lahko obrnejo, nekateri pa pravijo, da pomoči ne potrebujejo in da se znajdejo sami.
Organizacije, predvsem dnevne centre, pa radi obiskujejo tudi iz razloga, ker imajo tam
družbo. Zanimiv podatek je tudi ta, da se ljudje pogosto, ko pridejo v stik s kakšno
organizacijo, tja tudi vračajo.
Na terenskem obisku, ki je bil izveden zvečer pri Fabianijevem mostu, sva s sodelavcem
srečala starejšega gospoda, ki se je ravno odpravljal spat. Povedal nama je, da že nekaj časa
spi pod mostom, da jih je trenutno šest, ki spijo tukaj, poleg tega ima nekdo izmed njih psa in
je zaradi tega bolj prijetno. Na kosilo hodi vsak dan v zavetišče, ne pozna pa organizacij, kjer
bi lahko dobil nova oblačila. Povedala sva mu, da imamo na Kraljih ulice tudi garderobo, kjer
si lahko pride iskat nova oblačila. Rekel je, da prvič sliši za to in da se bo verjetno oglasil.

Med samo terensko akcijo smo delili tudi letak »Sit, umit in obrit«, na katerem je zemljevid
vseh organizacij z njihovo ponudbo in storitvami. Večina je letak že poznala ali pa so poznali
informacije, ki so zapisane na njem.
Nekaj izmed vprašanih pa je imelo tudi kake kritične pripombe čez organizacije ter delo, ki
tam poteka. Po njihovem mnenju imajo tujci več »privilegijev« kot Slovenci, poleg tega pa se
donacije naj ne bi razporejale pravično. Kljub tem očitkom pa se v organizacije večinoma
vračajo.
Na Metelkovi »za zidom« se po pripovedovanjih Društva Stigma zbirajo tako ljudje, ki imajo
stik z najrazličnejšimi organizacijami, kot tudi tisti, ki nimajo stika in ne želijo obiskovati
nobene organizacije. Pa vendar ti kljub temu prihajajo v stik z Društvom Stigma, ki s svojim
terenskim delom nudi podporo in pomoč na terenu.

B. INTERVJU S K.
Sama večinoma zahaja samo na Kralje ulice, nekaj stika ima tudi z Društvom Stigma,
predvsem zaradi pošte.
Ljudje, ki jih pozna, imajo stik z organizacijami in jih tudi obiskujejo.
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… če ne druzga, grejo vsaj v Vinčenzija po cote si, pa se stuširat, tko da kr majo ljudje
...
Na trditev, da ljudje včasih ostajajo zunaj in na ulicah, ker ne poznajo možnosti, je odgovorila
zelo odločno
Ni res! Tut tist, k pride nov na ulico, a veš, če pride dol do nas, mu vse razložmo, lej,
tamle maš za tuširanje (op. Vincencijeva), gor maš Kralje, tam maš Poljanca kosilo,
tko da se kr … da kr dost razložmo, nekateri no…

C. FOKUSNA SKUPINA
Kot že omenjeno, smo večino, ki smo jih srečali na terenu, poznali, saj prihajajo na
organizacije ali pa z njimi kako drugače strokovni delavci vzpostavljajo stik. So pa nekateri
dodali, da imamo stik predvsem s tistimi brezdomci, ki se zadržujejo v centru, da pa pogosto
srečujejo ljudi, ki spijo ali pa se zadržujejo kje zunaj centra in ne prihajajo do organizacij.
Problem ni v tem, da ljudje ni bi poznali organizacij (ali pa vsaj ene), ki delujejo na tem
področju, ampak programi ne zadovoljujejo potreb ljudi.
D. INTERVJU S PREDSTAVNICO MOL
Raziskovalna akcija je bila med drugim naročena z namenom informiranja o obstoječi mreži
programov pomoči, iz česar lahko sklepamo, da je MOL predpostavljala, da vsi vidni
brezdomci ne poznajo programov podpore v Ljubljani. Se pa zavedajo, da prek delovanja
nevladnih organizacij brezdomnim osebam omogočajo vključevanje v različne programe, ki
nudijo različne vrste pomoči. Nevladne organizacije se trudijo po najboljših močeh, pravijo
pa, da je od vsakega posameznika oziroma posameznice odvisno, ali se bo vključil/a v
program.

******
Sinteza: Organizacije, ki delujejo na področju brezdomstva in področju uporabe nedovoljenih
drog, so med ljudmi, ki ostajajo na ulicah, dobro poznane. Ljudje sami prihajajo na
organizacije, ali pa imajo tako ali drugače stik z njimi prek terenskega dela (ljudje, ki se
zadržujejo okoli metadonske ambulante – »za zidom« oziroma v parku Tabor, večinoma
pravijo, da ne obiskujejo raznih organizacij, stik imajo samo s terenskim delom, predvsem
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Društva Stigma). Koristijo najrazličnejše oblike pomoči, pri čemer pa ni nujno, da gre pri tem
za konstanten in reden stik z organizacijami.

R7: Kakšen je odziv javnosti in mimoidočih do cestnih brezdomcev?
A. SPOZNANJA S TERENSKIH OBISKOV
Z javnostjo oziroma mimoidočimi načeloma nimajo težav. Ljudje po večini kar hodijo mimo
njih, jih ignorirajo, včasih pa se kdo tudi ustavi in se z njimi zaplete v pogovor. Večkrat se
ustavijo turisti, ki jih vprašajo za pot. Glavni razlog, zakaj se mimoidoči ustavijo, pa je nakup
časopisa od uličnih prodajalcev. Pogosto pa se pri njih ustavijo tudi policisti ter varnostniki
(pri garažnih hišah).
Razlog, zakaj oni stopajo v stik z okolico, je prav tako prodaja uličnega časopisa. Mnogi
imajo stalne stranke, ki se večkrat ustavijo ter poklepetajo z njimi. Prav tako pa pogosto
pristopajo do mimoidočih zaradi »fehtanja«.
Na Društvo Kralji ulice mesečno dobivamo pritožbe čez naše ulične prodajalce glede
njihovega neprimernega vedenja do strank. V večini primerov gre za eno in isto osebo, ki je
že več kot dve leti izključena iz prodaje časopisa in od takrat nima stika z društvom. Do
izvoda časopisa pride na najrazličnejše načine, s katerim potem prosi za denar. Če ga
mimoidoči zavrnejo, jih verbalno napade, ozmerja, popljuva … Tako je razumljivo, da so
ljudje jezni, prestrašeni in imajo lahko slabo mnenje o brezdomcih ter prodajalcih uličnega
časopisa. Pogosto od društva pričakujejo, da se stanje popravi ali celo posameznika odstrani s
ceste ter se mu onemogočil prodajo časopisa. Citat enega izmed pisem: »Vas prosim in
pozivam, da s tem gospodom nekaj ukrenete, mu nekako pomagate, predvsem pa dosežete,
da se tako ne bo več obnašal, posebej pa ne, ko deluje v imenu vašega društva. Resnično
menim, da je vaša odgovornost, da skrbite za to, da se prodajalci dostojno vedejo in se ne
poslužujejo vsiljevanj ...« Nanj pa so jezni tudi prodajalci časopisa, saj meče slabo luč tudi na
njih.
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B. INTERVJU S K.
K. pogosto klepeta z mimoidočimi in rednimi kupci časopisa. Pogosto se pri njej ustavljajo
zaradi psičke, nekateri ji dajo kakšen priboljšek ali pa tudi denar, da kupi hrano ali
pripomočke za psičko. Sama nima problemov z mimoidočimi.
Drugi jih pa majo, vš … ko tam flaše pušajo, pa razbijajo, pa se pol folk zgraža nad
njimi a ne … po navad na smeti, a veš, k ne pospravlajo za sabi.
Mimoidoči večinoma pripomnijo opazke glede neurejenosti prostora in smeti, sama prisotnost
brezdomcev pa jim ni toliko moteča, pravi K. Večinoma pa ljudje samo hodijo mimo njih.
Ooo dost folka je, mislim, ogromn folka ne dobr dan, ne nč, sam mimo, mal tkole
(pokaže s telesom: obrne se na stran in dol), ne vid nč okol sebe, ne …
Pri njih se ustavi tudi redarska služba ali varnostniki.
… popišejo, pa zdej če ni pospravlen, zatežijo mal, dej te flaše, to, te stvari pospravt,
in je to to …zdele zadne cajte ni blo tok pogosto, včasih je blo bol pogosto, zdej so pa
vidli, da smo pridni in se ne ustavlajo tok pogosto. Še sam pomahajo pa grejo naprej
…
Pripomnila je tudi, da se večkrat pri njih ustavi župan MOL, z njimi poklepeta in jih strogo
opozori, da morajo za sabo pospravljati.

C. FOKUSNA SKUPINA
Na organizacije se pogosto obračajo meščani (pa tudi nekatere javne institucije, kot npr.
domovi za ostarele), da naj poskrbijo za določene posameznike, ki so na cesti ali pa so v
institucijah, pa zaradi specifičnih ali težjih potreb tam ne morejo ostati. Pri tem pa lahko gre
za jezne mimoidoče, ki jih vidni brezdomci s svojim vedenjem motijo in zato od organizacij
pričakujejo, da to uredijo, ali pa za zaskrbljene občane, ki se jim ljudje na cesti zasmilijo in
jim želijo pomagati.

To je vedno ena in ista pesem. Ljudem dopovedat, da ste to hotl met, da to je
demokracija, da človk je svoboden, da lahko počne, kar če, dokler, ne vem, ne kali
javnega reda in miru, al kaj jz kaj vem ... kaj bi radi … Če tam umazan leži, zdej pa
naj jz pridem z marico in ga not strpam, pa odpelem al kaj? Tko to ne gre, a ne …
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VZD je naredila tudi anketo, s katero je želela izvedeti, kakšno je mnenje mimoidočih.
A so res tak problem naši predragi brezdomci al je kaj druzga … in mimoidoči se
predvsem pritožujejo nad popivanjem mladih ... ne brezdomci, ampak mladi se v bistvu
bolj bojijo mladih, kot pa naših ... te pijanice, ko ob vikendih, ko je taka masa ljudi in
svinjarija … to jih moti …
D. INTERVJU S PREDSTAVNICO MOL
V intervjuju je bilo govora samo o odzivih meščanov na moteče vedenje cestnih brezdomcev,
o ostalih odzivih in pogledih ni bilo povedanega ničesar. Kot lokalna skupnost nimajo
pristojnosti za preprečevanje zadrževanja brezdomnih oseb na javnih površinah, pač pa v
okviru možnosti lahko podpirajo nevladne organizacije, ki izvajajo različne aktivnosti na tem
področju.
******
Sinteza: Mimoidoči in javnost se na cestne brezdomce različno odzivajo; pogosto preprosto
ignorirajo ljudi in dogajanje na ulici, kdaj jim je dogajanje moteče, včasih pa so zaskrbljeni in
želijo pomagati. Večkrat ljudje komunicirajo tudi s prodajalci uličnega časopisa. Odzivi so
odvisni od vsakega posameznika, kako vidi in doživlja trenutno dogajanje, predvsem pa jih
zmotijo smeti in neurejeno okolje.

R8: V kolikšni meri storitve, ki jih ponujajo organizacije, zadovoljujejo
potrebe ljudi, oz. kakšne so (nezadovoljene) potrebe ljudi, ki ostajajo na
ulici?
A. TERENSKA AKCIJA
Na terenu smo ljudi tudi spraševali, kakšne so še njihove potrebe in na katerih področjih bi
morali še kaj dodatnega postoriti. Veliko jih je povedalo, da v mestu še vedno primanjkuje
dostopnih ležišč ter možnosti prenočitve ali bivališča. Predolgo čakajo tudi na stanovanja (op.
bivalne enote), zaradi česar morajo potem iskati druge začasne rešitve. Želijo si svojih sob, saj
imajo slabe izkušnje s sobivanjem v sobi. Podpirajo obiske organizacij na terenu, saj imajo
tako več možnosti za pogovore, poleg tega pa se po njihovem mnenju scena na lokacijah
umiri.
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Želijo si še več prostorov za druženje in tudi prostorov, kjer so jim brezplačno na voljo
računalniki, ter prostorov, kjer lahko gledajo televizijo. Predlagajo še odprtje kakšnega
dodatnega dnevnega centra v samem centru mesta.
Kar nekaj jih je izpostavilo, da želijo več možnosti za uporabo tople vode tam, kjer se tuširajo,
saj je pogosto zmanjka in potem nimajo volje za tuširanje.
Nekaj vprašanih je predlagalo tudi, da bi moralo biti več različne ponudbe za izhod iz droge,
nekateri predlagajo tudi odprtje varnih sob.

B. INTERVJU S K.
K. je povedala, da sama nima želja in potreb glede dodatnih storitev.
Dobesedno ne, je čist dost poskrbljen. Za jest je, za spat je … noben se nima kaj za pritoževat
…
Organizacije nudijo zadostno podporo in primerne storitve, ki jih sama, po njenem mnenju
tudi vključno z drugimi brezdomci, potrebuje.
Med intervjujem sem dodala, da se spomnim, da sva se ob terenski akciji pogovarjali, da v
MOL ni zadosti ležišč za vse, ob čemer je dodala … Takih bolj trajnejših, ja, edin to, ja.
C. FOKUSNA SKUPINA

Higiena, tuši, pa vse te zadeve … tega je pri nas absolutno premal … zdej je taka
absurdna situacija, v teh kontejnerjih smo priključeni sicer na vodovod, ampak na
bojler ... in bojler, jasno, dva trije se stuširajo in je mrzla voda, polet je to v redu, a ne
… hiša je na toplovod priklopljena, a veš, pa se rajš hodijo tja tuširat, ker je v bajti
vse dotrajano ... sej naj bi se obnovil ... tega je premal, a ne … se strinjam … zunaj
čakajo…
Glavni del pogovora fokusne skupine je potekal v smeri iskanja pomanjkljivosti in manka
programov ter postavljanju smernic za boljše delo strokovnih delavcev ter

izvajanju

programov v okviru organizacij. Sklepe in priporočila bi lahko razdelili na več sklopov:
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I.

Ena od ključnih zahtev se nanaša na potrebo po terenskem delu. Vsi zbrani so potrdili,
da je naša terenska akcija pokazala smiselnost in pomembnost redne prisotnosti
terenskih delavcev v samem okolju uporabnikov. Potrebno bi bilo sistematično
terensko delo na različnih lokacijah in v različnih časih, torej premik v smeri proti
stalnejši prisotnosti na terenu in asertivnejšem terenskem delu. Smisel tega bi bil v
sprotnem učinku »pomirjanja scene«, kar so omenjali brezdomni sami, ter v
navezovanju dobrih odnosov zaupanja med delavci in brezdomnimi, kar je predpogoj
za vsako drugo delo z njimi. S terenskim delom ter skozi preživljanje časa med ljudmi
je lažje prepoznati njihove specifične potrebe, poleg tega pa jih je lažje pritegniti k
dejavnostim, ki jih organizacije izvajajo.

II.

Glede problema spanja zunaj so člani fokusne skupine menili, da rešitev ni samo v več
razpoložljivih ležiščih ali namestitvah, temveč predvsem v možnostih spanja, ki bi bile
prilagojene potrebam te populacije, predvsem v smislu še nižjega praga in vstopnih
zahtev. Prisotni so si bili enotni, da je značilnost situacije v Ljubljani popolno
pomanjkanje ustrezne, prilagojene in namenske infrastrukture, ki bi omogočala tudi
populaciji z najbolj specifičnimi potrebami trajneje obdržati nastanitev oziroma
možnost prenočevanja. Gre za lažji dostop do prilagojenih možnosti za spanje, in sicer
ob nujnem pogoju ustrezne infrastrukture ter tudi ustrezne lokacije (v mestu). Pri tem
pa je pomembno, da so prostori oziroma infrastruktura že v samem izhodišču
namenjeni in s tem ustrezni načrtovani dejavnosti. To pomeni, da bi se morali prostori
oblikovati in načrtovati glede na potrebe ljudi in namene dejavnosti, ne pa obratno, kot
je bila praksa do sedaj.

III.

Glede zamisli o več dnevnih centrih ali več ponujenih aktivnostih so bila mnenja
diferencirana. Rešitev morda ni enostavno samo v kakem dodatnem dnevnem centru,
temveč v razširitvi mreže točk, med katerimi bi dnevni brezdomci tekom dneva krožili
in med katerimi bi se morda oblikovale podskupine, ki bi pogosteje prihajale v kak
center, ker bi ga na nek način »vzele za svojega«. Podobno tudi ni rešitev v več
ponujenih aktivnostih, temveč v ponudbah, ki so zdaj izrazito deficitarne in se med
seboj ne povezujejo. Med takimi je skupina precej soglasno omenila zelo pomanjkljive
in nezadovoljive možnosti za higieno, umivanje in tuširanje. Teh možnosti je v
Ljubljani gotovo premalo. Vendar ne gre le za higieno (kopalnice in tuše) samo po
sebi, ampak za razvoj točke/dejavnosti, kamor bi ljudje prišli, kjer bi z njimi
vzpostavili stik in jim lahko ponudili še kaj drugega. In v tem času pač ne bi bili na
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cesti. Vendar je tudi tuširanje za nekatere uporabnike zahtevno in prezahtevno, zato je
potrebno poleg dostopnih tušev tudi aktivno sprejemanje brezdomnih oseb,
upoštevanje individualnih posebnosti in nudenje ustrezne podpore.
IV.

Zelo pomembno je timsko, sodelovalno delo med različnimi organizacijami ter
usmerjenost v dolgoročno in dolgotrajno podporo. Za marsikoga, predvsem za take, ki
so na cesti prebili že veliko časa, je za premik naprej (in s ceste) potrebno dolgotrajno,
tudi večletno opogumljanje in podpora, preizkušanje več vrst ponudb ter postopno in
počasno napredovanje. Tako delo lahko pokaže rezultate tudi v primerih oseb, ki se
zdijo brez možnosti napredka.

V.

Za izvajanje sistematičnega, namenskega in dolgotrajnejšega terenskega dela ter za
zgoraj omenjene druge širitve programov dela so nujne kadrovske okrepitve oz.
povečanje sredstev, namenjenih že obstoječim ali novim programom. Za razvoj in
izvajanje kakovostnega terenskega dela je potreben razvoj ustreznih strokovnih in
kvalificiranih kadrov in redne zaposlitve, ne pa samo javna dela ter druge prekarne
oblike dela.

D. INTERVJU S PREDSTAVNICO MOL
Na MOL se zavedajo problematike brezdomstva, ki je tudi vključena v sistem mestne politike
na področju socialnega varstva in tako imajo posluh za nove ideje za reševanje tega vprašanja,
pri čemer dobro sodelujejo z organizacijami. Izpostavljeno je bilo, da v MOL potrebujemo še
več stanovanj za brezdomne ljudi in še več terenskega dela.
******
Sinteza: V Ljubljani še vedno ni zadosti ležišč in možnosti bivanja, ki bi vidnim brezdomcem
zagotovile streho nad glavo, prav tako pa so čakalne vrste za bivalne enote predolge.
Brezdomci si želijo trajnejših in s tem varnejših nastanitev, ki bi dolgoročneje rešile njihovo
stanovanjsko vprašanje. Strokovni delavci pri tem opozarjajo, da morajo biti možnosti spanja
prilagojene za najbolj specifične potrebe, kar bi omogočalo trajnejšo ohranitev nastanitve.
Pomembna ugotovitev je tudi, da v Ljubljani primanjkuje število (ustreznih) tušev, pri čemer
pa je pomembno, da ob tem razvijamo še druge storitve in infrastrukturo in na tak način
širimo podporo, saj bodo le tako ljudje koristili vse možne storitve. Vsi vprašani pa
kontinuirano in asertivno terensko delo vidijo kot ključen korak k pomoči in podpori cestnim
brezdomcem.
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6.10 POMEMBNI PRESEKI ODGOVOROV
Različne organizacije, ki delujejo na področju brezdomstva, pa tudi druge, ki spremljajo
»ulično sceno«, vedo na podlagi pripovedovanj uporabnikov ter tudi samega dela na terenu,
katere so tiste točke mesta, kjer se zadržujejo brezdomci in ostali, ki imajo ulični stil življenja.
Poleg samih prostorov organizacij ter njihove okolice so to glavni mestni trgi ter ulice, kjer je
dnevno prisotno veliko ljudi, prav tako pa je mnogo najrazličnejšega dogajanja. A pri tem ne
smemo pozabiti, da so poleg vidnih zbirnih točk (mogoče še pomembnejša) tudi skrita okolja
in prostori, kamor se skupine odmaknejo od radovednih pogledov, obsojanja ljudi ter
preganjanja javnih služb. Takšni prostori ljudem omogočajo, da brez strahu ali sramu ter
skrivanja opravljajo vsakodnevne, za nekatere mogoče nesprejemajoče navade. Vendar ta
odmaknjenost in skritost, tudi zapuščenost prostorov, pogosto pomeni, da nihče ne skrbi za
urejenost lokacij, kar lahko vodi v izrazito slabe razmere na teh prostorih, s čimer postaja
okolica tudi nevarna in ogrožjoča za ljudi, ki se tam zadržujejo. Primer tega je (bila) lokacija
»za zidom« na Metelkovi, kjer so bile razmere zelo slabe in nedostojne, nihče pa ni skrbel za
ureditev prostora (tudi po pozivih MOL, da uredijo vsaj koše za smeti). S preprečitvijo
dostopa do te lokacije (postavili so ograjo) se je zgodilo, da je »scena« zopet postala vidna,
saj so se (večinoma uporabniki metadonskega programa ter nedovoljenih drog) preselili v
park Tabor, na prostor, viden očem javnosti. To je hitro sprožilo val razburjanja in ogorčenja,
pa tudi strahu. Nekateri med njimi so se spraševali, kako je mogoče, da se je število uživalcev
nedovoljenih drog naenkrat tako povečalo, brez zavedanja o tem, da so postali samo vidni.
Dogajanje in vedenje cestnih brezdomcev kot neprimerno in moteče definirajo predvsem
mimoidoči in javnost, (posledično) pa tudi različne službe mestne občine, ki z
najrazličnejšimi načini želijo takšno vedenje tudi omejiti, predpisovati, pa tudi
sankcionirati/kaznovati. Strokovni delavci vedenja samega po sebi ne označujejo kot
motečega, razumejo pa, da ga ljudje lahko doživljajo kot problematičnega in neprijetnega.
Zanimivo se je uskladila ocena o cestnih brezdomcih, ki na ulicah tudi spijo – prav tako kot
ocena vseh tistih, ki so obiskovali teren, je bila tudi ocena intervjuvanke K., da na ulicah
ponoči ostaja približno 20 % tistih, ki jih srečamo tam tudi čez dan.
Pogled o tem, ali cestni brezdomci poznajo organizacije, ki jim ponujajo storitve, se je ujemal
med organizacijami oziroma strokovnimi delavci in brezdomci. Oboji so mnenja, da ljudje v
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večji meri poznajo možnosti, organizacije ter storitve (nevladnih) organizacij, medtem ko je
pogled mestne občine bil vprašljiv do tega, nepoznavanje programov so navajali tudi kot eno
izmed možnosti za dnevno brezdomstvo.
Vsi vprašani se zavedajo, da navada oziroma dolgotrajnejši ulični stil življenja vpliva na
dnevno brezdomstvo ljudi. Strokovni delavci opozarjajo tudi na specifičnost potreb, ki so
pogosto razlog, da ljudje izpadejo iz programov ali pa se v njih sploh ne vključijo in tako
ostajajo na cesti.

O nezadovoljenih potrebah in o predlogih za razvoj novih programov se odgovori vseh stikajo
v dveh točkah: o pomanjkanju nastanitev in stanovanj za brezdomne ter tudi o pomembnosti
terenskega dela. Brezdomci in organizacije opozarjajo, da bi morali povečati in bolje urediti
možnosti tuširanja in opravljanja ostale higiene. Se pa organizacije (delno) ne strinjajo z
brezdomci, da je treba odpreti še več dnevih centrov, ampak pravijo, da je treba ponudbo še
bolj specificirati in usmeriti za določene ciljne skupine, programi pa se morajo časovno in tudi
s ponudbo dopolnjevati. Predlogi strokovnih delavcev gredo torej še dlje od samih izrečenih
potreb brezdomcev. Pri tem izhajajo iz svojega strokovnega znanja, akumuliranih izkušenj ter
tudi modelov iz tujine, z zavedanjem o prilagoditvi novih programov na naše lokalno okolje
ter naš socialni sistem.
Raziskovanje nam je omogočilo, da smo z različnih zornih kotov spoznali nekaj osnovnih tem
in značilnosti pojava cestnega in dnevnega brezdomstva. Lahko bi rekli, da je bilo samo
raziskovanje neke vrste pilotsko, saj smo z njim predvsem spoznavali teren in ljudi ter
preverjali, katere teme so pomembne njim in katera področja bi bilo smiselno še poglobiti,
raziskati in iskati rešitve ter nove možnosti.
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7 ZAKLJUČEK
Cestni brezdomci so ena izmed najvidnejših skupin brezdomcev. Brezdomstvo postaja vedno
bolj vidno tudi v centru mesta Ljubljana, kar opažajo predvsem (in to izpostavljajo kot
problematično) tako mimoidoči in javnost kot tudi mestna lokalna skupnost. Pri tem so
pomembna podskupina dnevni brezdomci, ki po pridobljenih rezultatih predstavljajo največji
del ljudi, ki jih srečujemo na ulici. Kljub temu, da so nevladne organizacije dobro poznane
med brezdomci in ti koristijo njihovo ponudbo, še vedno obstajajo nezadovoljene potrebe in
manjkajoči programi, ki bi preprečevali cestno brezdomstvo. Sklepajoč iz podanih odgovorov
lahko rečemo, da MOL razmišlja o tem pojavu ter išče nove možnosti in rešitve za
odpravljanje brezdomstva, ob tem pa organizacije in strokovni delavci vidijo priložnost za
opozarjanje na trenutne pomanjkljivosti storitev ter za razvoj novih programov, ki ponujajo
nove možnosti za izboljšanje življenjskih pogojev in priložnosti najbolj ranljivih skupin.

Diplomska naloga je pokazala, da kljub široki ponudbi storitev nevladnih organizacij pri nas
primanjkuje programov in storitev, ki bi pokrivale najbolj specifične potrebe dnevnih in
cestnih brezdomcev, ki jih že intenzivno razvijajo v tujini.
Terensko delo, kot najpomembnejša metoda doseganja cestnih in dnevnih brezdomcev, je po
zaslugi priporočil v končnem poročilu omenjene terenske akcije (ki je del diplomske naloge)
postal nov projekt Društva Kralji ulice, ki je financiran in podprt s strani MOL; predlagali in
tudi podprli so 7-mesečni projekt kontinuiranega terenskega dela, ki poteka vsakodnevno na
lokacijah v centru mesta z najbolj ranljivi skupinami, ki jih tam srečujemo. Projekt je še v
teku in se zaključuje meseca oktobra, vendar bo zaradi pomembno doseženih korakov in tudi
priporočil za v bodoče najverjetneje postal stalnica programov Društva Kralji ulice (ali pa
katere druge organizacije na področju brezdomstva).
V okviru terenskega dela bi bilo pomembno raziskati tudi število ljudi, ki spijo zunaj, v
začetni fazi s štetjem v eni noči, kasneje tudi s poglobljenejšo raziskavo, s katero bi bolje
spoznali ljudi in njihove zgodbe in s tem razloge, zakaj ostajajo na cesti. Ob tem je treba
razvijati tudi specifične in varne nastanitve, ki so prilagojene potrebam ljudi. To je prvi in
pomemben korak pri preprečevanju cestnega brezdomstva.
Feantsa je leta 2010 pripravila priročnik Končanje brezdomstva – priročnik za oblikovalce
politik, kjer navaja 5 ciljev kot bistvenih elementov strategij za končanje brezdomstva. Prvi
cilj se navezuje na spanje zunaj: »Nihče naj ne bi spal na prostem«. Zapisali so: »Nihče naj ne
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bi bil prisiljen spati na ulici zaradi pomanjkanja visokokakovostnih storitev, prilagojenim
njegovim/njenim potrebam in prizadevanjem.« (Končanje…., 2010, str. 9) Zato je treba
razvijati nastanitve v nujnem primeru in dolgoročne stanovanjske možnosti, ob tem pa tudi
potrebam prilagojene in kakovostne storitve, s čimer zagotavljamo, da storitve, namenjene
brezdomcem, ne izključujejo tistih, ki jih najbolj potrebujejo (prav tam).
Pri raziskovanju so se pojavila še druga področja in potrebe za delo s posebnimi
podskupinami brezdomnih, ki v obstoječi mreži dnevnih centrov in drugih storitev nekako
izpadejo oz. ni mogoče ustrezno odgovoriti na njihove potrebe. Med njimi so: brezdomske
družine, predvsem brezdomni starši z manjšimi otroki, pogosto tudi samohranilke ali
samohranilci. Zanje obstoječi dnevni centri nikakor niso primeren prostor in bi zanje
potrebovali posebne družinske prostore (ki zdaj niso nikjer na voljo). Druga taka skupina so
brezdomne ženske, domnevno s precej izkušnjami spolnega nasilja, za katere trenutno
nimamo ustreznih (nizkopražnih) programov. Tretja taka skupina so aktivni in intenzivni
uporabniki nedovoljenih drog in alkohola, za katere bi potrebovali tako imenovane »mokre
dnevne centre« ali varne sobe za uporabo nedovoljenih drog. V pripravah je odprtje varne
sobe, ki jo bo odprlo Društvo Stigma, ki pa se je kljub financiranju programa srečevalo s
številni birokratskimi preprekami, kar nam daje vedeti, da družba in sistem še vedno nista v
zadostni meri pripravljena na takšne programe. V mestih, kjer varnih sob ni, uporabniki
nedovoljenih drog »zasedejo« javne, a odmaknjene prostore mesta. Takšna lokacija v
Ljubljani je bila »za zidom« na Metelkovi, trenutno pa je zaradi kritičnih razmer v parku
Tabor (kamor so se preselili) v načrtovanju ureditev trenutno zapuščene lokacije v okolici
Zdravstvenega doma Metelkova, ki bo omogočala zbiranje in druženje in bo skrita
mimoidočim in javnosti. Takšna je trenutna rešitev, ki jo mestna občina ponuja za umiritev
situacije v parku Tabor. Četrta skupina pa so mladi, ki so postali brezdomni in so vse
pogosteje redni uporabniki dnevnih centrov. Nemalokrat imajo ti mladi izkušnjo bivanja v
vzgojnih zavodih ali v rejniških družinah, kar nam daje vtis, da so zelo kmalu po končanem
institucionalnem varstvu oziroma rejniški oskrbi pristali na cesti. Zato ti mladi potrebujejo
specifično nastanitveno podporo v smislu mladinskih stanovanj, kjer imajo kontinuirano
podporo strokovnih delavcev, prav tako pa vključevanje v najrazličnejše aktivnosti in
prostore, kjer se zadržujejo še ostali mladi. Dnevni centri, v takšni obliki kot so sedaj na voljo,
za mlade niso primerni, saj brezdomski način življenja še ni tako utrjen in se lahko pojavi
nevarnost, da do tega pride.
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Glede na teoretični okvir in rezultate raziskovanja so se pričela porajati širša vprašanja in
dojemanja o pojavu vidnega in cestnega brezdomstva, navedena v nadaljevanju.

1. Kolikšna je pravica posameznika ostajati in zadrževati se zunaj, na javnih površinah?
2. Ali bodo nekateri vedno ostajali zunaj na ulicah?
3. Do kje so meje interveniranja raznih socialnih služb in ostalih strokovnih delavcev?
4. Kolikšna je odgovornost strokovnih služb ter tudi celotne družbe, da poskrbi za tiste,
ki iz najrazličnejših razlogov še vedno ostajajo na robu družbe, in kakšni naj bodo
njihovi ukrepi?
Na ta vprašanja podajam odgovore skozi vidike različnih skupin, ki se prepletajo pri
pojmovanju vprašanja brezdomstva (ter tudi njegovem pojmovanju) in so bile s svojimi
pogledi vključene tudi v raziskovalni del diplomske naloge. Odgovori so sinteza posplošenih
odgovorov brezdomcev, strokovnih delavcev, javnosti in MOL, ki sem jo oblikovala glede na
vtis, ki sem ga dobila pri empiričnem delu in tudi prebiranju literature, velik vpliv pa so imele
moje vsakodnevne izkušnje pri delu z brezdomci.

1. Kolikšna je pravica posameznika ostajati in zadrževati se zunaj, na javnih površinah?
Pravica posameznika je, da se sam odloči, kakšen bo njegov način in stil življenja in kako bo
preživljal svoje dneve, zavedati pa se moramo, da zelo pogosto živeti na ulici ni prostovoljna
izbira posameznika. Strokovne službe morajo nuditi pomoč in podporo tistim, ki si želijo
sprememb ter krepiti njihovo moč ter iskati načine, kako to doseči. Javnost te pravice ne
sprejema kot brezpogojne, ulični stil življenja ne sme ogrožati stila življenja drugih, prav tako
pa ne smejo biti zaradi tega odvisni od drugih. Upoštevati morajo družbena pravila in pravila
javnega reda in miru.

2. Ali bodo nekateri vedno ostajali zunaj na ulicah?
Glede na trenutni družbeni sistem obstaja možnost, da bodo nekateri vedno ostajali na robu
družbe, pri čemer je brezdomstvo zadnja točka, ki jo posameznik lahko doseže. Še posebej
tisti, ki imajo dolgotrajnejšo izkušnjo družbenega izključevanja in brezdomstva, bodo brez
pravih spodbud in motivacije težje spremenili svoj način življenja. Strokovne službe morajo
kljub temu spoznanju vedno znova in znova iskati nove možnosti in rešitve, ob tem pa biti
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tudi pobudniki in glasniki družbenih in sistemskih sprememb. Tudi mnenje javnosti je, da ne
smemo dopustiti, da ljudje ostajajo zunaj, na javnih površinah, ki pa lahko izhaja iz različnih
vzgibov in pogledov na brezdomstvo.

3. Do kje so meje interveniranja raznih socialnih služb in ostalih strokovnih delavcev?
Posamezniku lahko nudimo podporo in pomoč, če jo ta želi in jo sprejema, mora pa biti
usklajena z željami in potrebami uporabnika. Četudi kdo ne zmore in ne najde motivacije za
spremembe, so strokovni delavci tisti, ki morajo krepiti in zaupati v ljudi ter ohranjati
motivacijo za postopne korake. Samo angažiranim strokovnjakom, ki verjamejo v
posameznike, bodo najranljivejši ljudje zaupali. Če posamezniki ne sprejemajo pomoči, bodo
strokovni delavci težko nudili podporo za spremembe. Javnost pa pogosto od socialnih služb,
strokovnjakov, mestne občine, pa tudi policije pričakuje, da bodo našli načine, kako ljudi
pripraviti do sprememb in imajo od njih velika pričakovanja, v smislu, da bodo rešili problem
brezdomstva.

4. Kolikšna je odgovornost strokovnih služb ter tudi celotne družbe, da poskrbi za tiste,
ki iz najrazličnejših razlogov še vedno ostajajo na robu družbe, in kakšni naj bodo
njihovi ukrepi?
Strokovnjaki morajo biti zagovorniki marginalnih družbenih skupin ter se zavzemati za
pravičnejšo družbo ter enakopravno vključevanje vseh posameznikov. Družba mora biti
sprejemajoča in vključujoča ter mora poskrbeti za svoje najranljivejše člane. Ukrepi pomoči
morajo biti spodbudni in posameznikom omogočati varnost in zaščito, ob tem pa jim dajati
možnost za spremembe. Kaznovalni ukrepi niso spodbuda za spremembe. Javnost na drugi
strani sprejema tudi represivne ukrepe, in sicer kot edine možne za reguliranje in ohranjanje
družbenega miru. Službe, ki zagotavljajo varnost, red in mir, morajo opravljati svoje delo in z
različnimi pristopi skrbeti za varnost lokalne skupnosti. Za nekatera vedenja je možno
predpisati

bolj

omejujoče

ukrepe,

če
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V uvodu poročila o kriminalizaciji brezdomstva v Evropi Mean streets (FEANTSA, 2013) je
povzeto dogajanje aktualnega časa, kjer je zapisano, da se zakoni, predpisi in upravni ukrepi
za kaznovanje brezdomstva pospešeno sprejemajo v času gospodarske krize, ki je povzročila
rekordno raven brezposelnosti in revščine, s čimer so brez strehe nad glavo ostale celotne
družine. Takšni ukrepi so pogosto posledica prizadevanj zmanjševanja vidnosti brezdomstva
in revščine, s čimer jih zminimaliziramo in prekrijemo kot pomembna socialna vprašanja.
Enak trend se dogaja tudi s kriminalizacijo prosjačenja in migracij. Zavestna politika
izključevanja se uporablja kot maska za nepripravljenost države za prevzemanje njene
odgovornosti za spoštovanje človekovih pravic vseh njenih prebivalcev.
Brezdomstvo razumemo najprej kot družbeno pogojen pojav, ki je povezan z značilnostmi
družbene strukture in široko opredeljenih pogojev življenja v določenem času in prostoru. Gre
za pojav, ki je tesno povezan z naraščanjem revščine, z neenakostjo porazdelitve sredstev in
dostopa do izvorov družbene moči ter tako s povečevanjem družbene neenakosti. Razumemo
ga v veliki meri kot posledico tekmovalnega kapitalizma in ekonomskega sistema, ki
proizvaja »odvečne« ljudi. Brezdomstvo je tudi pojav, ki narašča v času ekonomskih kriz ter v
družbenih pogojih, ki povzročajo trganje socialnih mrež ter oblik solidarnosti med ljudmi.
Šele znotraj takih pogojev pridejo do izraza tudi individualne značilnosti ljudi, saj nismo vsi
enako opremljeni za življenje v tako zaostrenih pogojih in nimamo vsi enakih izhodiščnih
pogojev, pri čemer mislimo na življenje v izvorni družini, socialni habitus, socialne razlike, ki
se kažejo kot neenakosti med različnimi okolji in podobno.
Pomembna osnova socialnopedagoške stroke je prepoznavanje obstoječih neravnotežij v
razmerjih družbene moči in opozarjanje nanje (Razpotnik, 2006). Eden izmed pomembnih
ciljev socialne pedagogike je torej zavzemanje za družbeno margalizirane in ogrožene
skupine. Cestni brezdomci so ena izmed najbolj marginaliziranih in ranljivih skupin, ki bodo
vedno ostajali na robu družbe. In naloga nas, socialnih pedagogov, je, da jih opazimo,
spoznamo ter prenašamo njihov glas naprej, širši družbi.
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9 PRILOGE
Priloga 1: Izvedeni terenski obiski ter število ljudi, s katerimi je bil tam
vzpostavljen stik
Datum obiska:

Ura obisk:

Lokacija obiska:

15.5.2015

Metelkova »za zidom«

19.5.2015

8:00h 9:00h
13:00h 15:00h
12:15h

19.5. 2015

11:30h

19.5. 2015
19 .5. 2015
19.5. 2015

Kongresni trg
Metelkova zid
Kongresni trg

6
15
6

21.5.2015
21.5.2015
22.5.2015
25.5.2015
26.5. 2015

12:30h
13:00h
13:30h 14:45h
15:00h
17:00h
19:00h
15:00h
9:30h

Okolica dnevnega centra Kraljev ulice
Prešernov trg
Njegoševa ulica – pred trgovino Hofer
Okolica dnevnega centra Kraljev ulice
Ambrožev trg – park in okolica

11
5
5
10
3

26.5. 2015
26.5.2015
26.5. 2015

13:00h
13:30h
13:30h

1
4
1

26.5.2015
27.5.2015

18:00h
9:00h

27.5.2015
27.5.2015
27.5.2015
28.5.2015
28.5.2015
28.5.2015

Slomškova ulica – pred trgovino
Mercator
Ambrožev trg – park in okolica

6

28.5.2015

9:10h
9:30h
17:00h
11:00h
12:00h
12:00h –
13:00h
13:00h –
14:00h
18:30h

Miklošičev park
Prešernov trg
Slomškova ulica – pred trgovino
Mercator
Ambrožev trg – park in okolica
Vhod v trgovino Spar – Garažna hiša
Kapitelj
Ambrožev trg – park in okolica
Njegoševa ulica – pred trgovino Hofer
Ambrožev trg – park in okolica
Ambrožev trg – park in okolica
Park »okrogla« pri Poljanskem nasipu
Miklošičev park

29.5.2015

8:00h -

15.5.2015

28.5.2015

Metelkova »za zidom«
Slomškova ulica – pred trgovino
Mercator
Prešernov trg

Metelkova »za zidom«

64

Število ljudi
na lokaciji:
15
10
5
4

4
0
2
1
2
1
4
2

3
15

29.5.2015
29.5.2015

9:00h
13:00h 15:00h
14:00h
18:00h

29.5.2015
30.5.2015
30.5.2015
31.5.2015
1.6.2015

18:15h
10:15h
11:00h
18:30h
10:00h

1.6.2015
2.6.2015
2.6.2015

9.6.2015

10:15h
11:00h
12h do
12:15h
12:15 do
12:45h
13:00h do
15:00h
15:00h
16:15h
16:45h
10:30h
12:30h
12:45h –
14:00h
15h
15:30h
16:30h
16:50 17:45h
17:45 do
18:00h
8:00h 9:00h
13:00h 15:00h
15h
20h
9:30h
9:30 do
10:00h
10h

9.6.2015
9.6.2015

10:45h
12h

29.5.2015

2.6.2015
2.6.2015
2.6.2015
2.6.2015
2.6.2015
3.6.2015
3.6.2015
3.6.2015
3.6.2015
4.6.2015
4.6.2015
4.6.2015
4.6.2015
5.6.2015
5.6.2015
5.6.2015
7.6.2015
8.6.2015
9.6.2015

Metelkova »za zidom«

20

Okolica dnevnega centra Kraljev ulice
Park »okrogla« pri Poljanskem nasipu

4
1

Ambrožev trg – park in okolica
Park »okrogla« pri Poljanskem nasipu
Ambrožev trg – park in okolica
Park »okrogla« pri Poljanskem nasipu
Vhod v trgovino Spar – Garažna hiša
Kapitelj
Ambrožev trg – park in okolica
Ambrožev trg – park in okolica
Prešernov trg

2
4
1
3
1

Kongresni trg

2

Metelkova zid

15

3
4
7

Njegoševa ulica – pred trgovino Hofer
Park »okrogla« pri Poljanskem nasipu
Ambrožev trg – park in okolica
Park »okrogla« pri Poljanskem nasipu
Prešernov trg
Kongresni trg

2
2
2
5
3
4

Okolica dnevnega centra Kraljev ulice
Ambrožev trg – park in okolica
Njegoševa ulica – pred trgovino Hofer
Kongresni trg

6
1
2
9

Plečnikov podhod

2

Metelkova »za zidom«

20

Metelkova »za zidom«

15

Okolica dnevnega centra Kraljev ulice
Njegoševa ulica – pred trgovino Hofer
Ambrožev trg – park in okolica
Plečnikov podhod

8
4
3
4

Vhod v trgovino Spar – Garažna hiša
Kapitelj
Ambrožev trg – park in okolica
Kongresni trg

2
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3
8

9.6.2015
9.6.2015
9.6.2015
9.6.2015
9.6.2015
10.6.2015
10.6.2015
10.6.2015
10.6.2015
10.6.2015
10.6.2015
11.6.2015
11.6.2015
11.6.2015
12.6.2015
12.6.2015
12.6.2015
12.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
16.6.2015
18.6.2015
18.6.2015
18.6.2015
18.6.2015
18.6.2015
18.6.2015
18.6.2015
18.6.2015
21.6.2015
21.6.2015
Ni podatka
Ni podatka

13:30h
13:30h
15.00 18.00h
18h
18:30h
8h
10:40h
15:15h
16:00h
16h
18h
9:30h
14:30h
18:15h
10h
17h
17:30h
18:45h
10:30h
17:30h
9:30h
13h
19:30h
19:40h
20:15h
20:20h
20:30h
21h
21h
8:00h 9:00h
13:00h 15:00h
17:00h do
18:00h
17h

Metelkova zid
Tivoli-parkomat
Garaža pod Kongresnim trgom

20
1
10

Park »okrogla« pri Poljanskem nasipu
Ambrožev trg – park in okolica
Fabianijev most
Ambrožev trg
Prešernov trg
Kongresni trg
Garaža hiša Kongresni trg
Ambrožev trg – park in okolica
Ambrožev trg – park in okolica
Okolica dnevnega centra Kraljev ulice
Ambrožev trg – park in okolica
Ambrožev trg – park in okolica
Plečnikov podhod
Plečnikov podhod
Park »okrogla« pri Poljanskem nasipu
Ambrožev trg – park in okolica
Ambrožev trg – park in okolica
Ambrožev trg – park in okolica
Prešernov trg
Miklošičev park
Prešernov trg
Ambrožev trg – park in okolica
Fabianijev most
Kongresni trg
Slomškova ulica – pred trgovino
Mercator
Park Tabor
Metelkova »za zidom«

4
4
4
1
2
8
7
2
0
5
4
2
10
10
5
3
4
0
7
2
10
1
2
4
0

Metelkova »za zidom«

15

0
10

Kongresni trg

6

Plečnikov podhod

4
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