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VLOGA RKC PRI VZPOSTAVITVI SOCIALNE ENAKOSTI BREZDOMCEV
Povzetek
Nepravična porazdelitev družbenega bogastva nekatere posameznike odriva na skrajni rob
preživetja. Mednje zagotovo sodi tudi brezdomna populacija, ki kljub razvitosti zahodnih
družb in razvoju raznolikih programov za preprečevanje brezdomstva še vedno predstavlja
pereč problem. V magistrski nalogi sem se zaradi pomanjkanja raziskav in študij na tem
področju odločila posvetiti prav brezdomstvu oz. natančneje vlogi ene izmed prvih
organizacij, ki je skozi zgodovino s karitativno dejavnostjo pomagala tej depriviligirani
skupini prebivalstva, Rimskokatoliški cerkvi. Njen odnos do brezdomcev je vplival oz. še
vedno vpliva na predstave in načine obravnavanja le-teh s strani širše javnosti. Zaradi želje po
informiranju o uresničevanju karitativne dejavnosti oz. vlogi cerkve pri pomoči brezdomcem,
sem analizirala sekundarne vire in opravila kvalitativno raziskavo ter se s tem dokopala do
podatkov o brezdomstvu, njegovih oblikah, zgodovini, o oblikah pomoči s strani vladnih in
nevladnih virov ter o vlogi RKC pri sofinanciranju organizacij za pomoč brezdomcem, ki
delujejo pod njenim okriljem.
Ključne besede: brezdomstvo, zgodovina brezdomstva, financiranje organizacij za pomoč
brezdomcem, vloga Rimskokatoliške cerkve, karitativna dejavnost
THE ROLE OF RCC IN ESTABLISHING SOCIAL EQUITY OF THE HOMELESS
Abstract
Unequal distribution of social wealth pushes some individuals away to the extreme edge of
survival, and the homeless population definitely belongs among them. The homeless
population still represents a critical issue despite the development of Western societies and
development of diverse programmes for prevention of homelessness. Due to the lack of
surveys and studies in this field, in the master’s thesis I focused on homelessness, or more
precisely on the role of one of the first organizations which throughout the history helped this
de-privileged group with charitable activity – Roman Catholic Church. Its attitude towards
the homeless influenced or still influences the ideas and ways of treating the homeless by the
general public. Due to the desire for information on realization of charitable activity or the
church’s role in helping the homeless, I analysed secondary sources and performed qualitative
survey. Therefore, I obtained the data on homelessness, its forms, history, forms of help by
governmental and non-governmental sources, and the role of RCC in co-financing
organizations for helping the homeless that operate under its aegis.

Key words: homelessness, history of homelessness, financing of organizations for helping the
homelessness, role of the Roman Catholic Church, charitable activity.
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1. UVOD
Brezdomstvo predstavlja eno izmed najočitnejših oblik zanikanja temeljnih človekovih
pravic. Najpogosteje se pojavlja kot posledica nepravičnega razdeljevanje dobrin, kar vodi v
pomanjkanje ali popoln izpad iz sistemov izobraževanja, zaposlovanja, nastanitvenih
možnosti, zdravstvenega in socialnega varstva ter najpomembnejše, pomanjkanja socialnih
mrež, ki bi lahko nadomestile ali vsaj zmanjšale težave, vezave na pomanjkljiv dostop do
družbenih virov. Kljub temu da se tako na nacionalnih kot globalnih ravneh vse več
organizacij zavzema za zmanjševanje oz. popolno odpravo brezdomstva, pa število ljudi, ki
jim ni omogočeno človeka vredno življenje, ostaja ogromno. Po ocenah Evropske zveze
nacionalnih organizacij, ki delajo z brezdomci (FEANTSA), je v državah Evropske unije
dnevno brezdomnih 4,1 milijona ljudi, kar pomeni, da jih je toliko na različne načine odvisnih
od pomoči vladnih in prostovoljnih organizacij za pomoč brezdomcev, saj jim lastna sredstva
ne zadostujejo za zagotavljanje primernega bivališča. (FEANTSA, 2017) Med tiste, ki na
različne načine pomagajo brezdomnim osebam, sodi tudi Rimskokatoliška cerkev, katere
karitativna dejavnost na Slovenskem sega v 8. stoletje. Bila je prva javna institucija, ki je v
skladu s svojo ideologijo oblikovala dobrodelne dejavnosti za reveže. V magistrski nalogi se
bom ukvarjala ravno s cerkveno dejavnostjo na področju brezdomstva. Teoretski del se bo
najprej nanašal na sam pojav brezdomstva. Zanimale me bodo različne definicije tega pojava.
Te niso odvisne le od tega, v kolikšni meri je ta problem v določenem okolju politično in
socialno priznan, ampak tudi od politično ekonomskih sredstev, ki se jih namenja za iskanje
rešitev. Nadaljevala bom z vzroki (strukturni, institucionalni, odnosni in osebni), ki
posameznika pripeljejo do te skrajne družbene izključenosti. Prav tako se bom dotaknila
specifičnih skupin brezdomstva, saj kot vemo, današnji brezdomci ne ustrezajo več stereotipni
podobi »klošarja«, pijanega moškega, ki nas v mestnih središčih prosi za drobiž, ampak je
med njimi vse več mladih, žensk z otroki, uporabnikov in uporabnic drog … Zanimala me bo
tudi finančna konstrukcija in viri financiranja organizacij, ki se ukvarjajo z brezdomci, saj
bom na tak način lahko ugotovila, kolikšen delež finančne pomoči delovanju teh organizacij
prihaja s strani državnih virov in koliko prispeva cerkev. Dotaknila se bom tudi zgodovine in
odnosa države do brezdomstva, zakonov, ki se tičejo brezdomcev, in načrtov, ki jih ima za to
pristojno ministrstvo in ostale vladne in nevladne organizacije na področju pomoči in
zmanjševanja brezdomstva. Ena izmed institucij, ki je skozi zgodovino igrala pomembno
vlogo pri pomoči brezdomnim osebam, pa je, kot že omenjeno, tudi Katoliška cerkev. Njena
pomembna družbena vloga je imela skozi zgodovino velik vpliv na to, na kakšen način se bo
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obravnavalo brezdomce. V določenih obdobjih je cerkev za pomoč revežem namenila kar
tretjino ali četrtino cerkvenih dohodkov, miloščina pa je bila orodje za odrešenje grehov, zato
je navzočnost siromakov, v določenem obdobju srednjega veka, veljala za uresničenje načrta
za zveličanje bogatih. Le nekaj desetletij kasneje pa je cerkvena oblast in s tem tudi večinski
del družbe brezdomce obravnaval kot skupino ljudi, kjer prevladuje smrtni greh, zavist, saj se
v notranjosti vseh revežev skrivajo poželenje, nevoščljivost, zavračanje lastne usode in želja
po življenju, ki je last bogatih. Osredotočila se bom torej na te zgodovinske premise
cerkvenega odnosa do brezdomstva, zanimal me bo tudi cerkveni pogled tega problema na
področju današnje Slovenije, dotaknila pa se bom tudi vprašanja samega krščanskega
Karitasa. Drugi del magistrskega dela bo bolj praktične narave. S predstavniki treh organizacij
(te bom podrobneje predstavila že na koncu teoretičnega dela), ki se ukvarjajo s pomočjo
brezdomcem, delujejo pa pod okriljem Katoliške cerkve v Sloveniji, nameravam izvesti krajše
intervjuje, preko katerih bom poskušala izvedeti, kolikšna so sredstva, ki jih za pomoč
brezdomnim osebam namenja cerkev oz. pridobiti informacije o kakršnihkoli drugih oblikah
pomoči s strani cerkvenih organizacij. Zanimala me bo tudi finančna podpora cerkve v
primerjavi z vladnimi organizacijami, poraba teh sredstev itd.

Moška oblika samostalnika brezdomec je uporabljena izključno zaradi boljše preglednosti in
nikakor ne nakazuje kakršnekoli oblike spolne diskriminacije.
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TEORETIČNI DEL
2. BREZDOMSTVO
2.1.Kaj je brezdomstvo?
Brezdomstvo je ekstremna oblika revščine in socialne depriviligiranosti, najpogosteje je
rezultat kopičenja socialne izključenosti na različnih ravneh posameznikovega življenja.
Potrebno ga je torej razumeti kot ekstremno odtujitev od družbenega življenja, kjer prihaja do
zanikanja pravic na področju državljanstva, politike in sociale. Če je ta oblika ekstremnega
socialnega izključenja dolgotrajna, začne posameznik izgubljati svoje ambicije in upanje, s
tem pa življenje samo. (Dekleva in Razpotnik, 2007a; Dekleva in Razpotnik, 2010)
Definicij brezdomstva je več, odvisne pa niso le od tega, v kolikšni meri je v nekem
določenem okolju problem politično in socialno priznan, ampak tudi od politično-ekonomskih
sredstev, namenjenih iskanju rešitev. (Mandič, 1999: 13)
2.2.Opredelitev pojma brezdomcev in dom
Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo brezdomec definira kot: »človeka brez doma.«
(SSKJ, 2008) V povezavi s tem izrazom nam ponuja še nekaj različic, saj se je položaj in
družbeni odnos do brezdomcev skozi čas spreminjal, prav tako kot njihovo poimenovanje. Še
danes so v uporabi izrazi, kot so »klošar, klatež, potepuh, berač, brezdelnež …« (prav tam)
Ob obravnavi besede brezdomec je pomembno tudi razumevanje besede dom. SSKJ ga
opredeli kot prostor oz. hišo, kjer nekdo stalno živi oz. od koder izhaja. (prav tam)
Flaker (1999) ugotavlja, da je dom veliko več kot le streha nad glavo. »Pomeni zadovoljitev
potrebe po varnosti in zasebnosti ter predstavlja poseben prostor, kjer se človek počuti
»doma«. (prav tam, str. 43) Dom v današnji družbi predstavlja nujen pogoj za duševno
zdravje prebivalstva, saj nam poleg osnovne potrebe po zavetju, omogoča zadovoljevanje
mnogih normativnih in funkcionalnih družbenih potreb, posamezniku pa se s tem veča
družbeni status in pogodbena moč. (prav tam, str. 43–48)
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3. OD OŽJIH DO ŠIRŠE ZASTAVLJENIH DEFINICIJ BREZDOMSTVA
Ena od osrednjih dimenzij definicije brezdomstva je odsotnost dostopa do ustreznega
stanovanja, kljub temu pa brezdomstva ne smemo obravnavati kot zgolj pomanjkanje
primernega bivališča, vendar kot pojav, povezan z različnimi med seboj sodelujočimi
dejavniki, npr. revščine, težave v duševnem zdravju, neredko tudi zasvojenost … Potrebno se
je zavedati, da cestno brezdomstvo oz. življenje brez strehe nad glavo ni stalno stanje, ampak
pogosto predstavlja neko prehodno obdobje. Brezdomstvo je izjemno razgibana kategorija, ki
se kaže v raznolikih pojavnih oblikah, zato je nujno potrebno opazovati poti, ki najverjetneje
vodijo v brezdomstvo. Pozorni moramo biti torej na tista stanja in skupine v družbi, ki imajo
najvišjo stopnjo tveganja za padec v tovrsten način življenja.
V razvoju koncepcij od preprostih in ozkih oz. ekskluzivnih oblik definiranja brezdomstva do
širših oz. inkluzivnih po navadi preidemo od videnja le izrazitih in vidnih oblik brezdomstva
do prepoznavanja prikritih in nevidnih oblik brezdomstva. (Dekleva in Razpotnik, 2007a: 13)
Med najbolj preproste definicije brezdomstva sodijo tiste, ki brezdomstvo definirajo kot
pomanjkanje strehe nad glavo oz. pomanjkanje ustreznega prebivališča. V to smer gre tudi
definicija Sveta Evrope oz. Komisije za socialno politiko, ki se znotraj le-tega ukvarja s
problematiko brezdomstva. Ta brezdomne osebe definira kot posameznike ali družine, ki so
brez trajne nastanitve v za njih primernem stanovanju. Govorimo torej o trajni in ne začasni,
osebni in ne institucionalni ali kolektivni (zavetišče, hotel …) ter kakovostni in cenovno
primerni nastanitvi. (Svet Evrope, 1993, po Mandič, 1999: 13)
Springer (2000) v ta namen predlaga preoblikovanje pojma »homelessness« (brezdomstvo) v
»houselessness« (odsotnost stanovanja oz. ustreznega bivališča), uporaba tega pojma, bi po
njegovem, morala biti globalna, kar bi omogočilo enotna merila in ukrepe. Posamezniki, ki
spadajo med »houselessness« populacijo, so tisti, ki spijo na prostem, na ulicah oz. na mestih,
ki niso namenjena človekovemu bivališču, ali pa uporabljajo javna in privatna zavetišča.
Kljub temu da ta definicija želi problem brezdomstva zajeti in ga globalno reševati, omeji
problem brezdomstva le na pomanjkanje ustreznega bivališča, zanemari pa vse druge
dejavnike. (Springer, 2000, po Dekleva in Razpotnik, 2007a: 14)
Boškić in Zajc (1997) v skupino brezdomcev uvrščata ljudi v začasnih zavetiščih, ki so jim jih
priskrbele javne in/ali prostovoljne organizacije in tiste, ki bivajo v kratkoročno najetih sobah,
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ki jim ne nudijo nobene varnosti, poleg tega pa prav tako nobenega obeta za dosego varnega
stanovanjskega razmerja. Brezdomci so torej tista skupina prebivalstva, ki preživijo s
pomočjo javnega in/ali volonterskega sektorja, saj so izčrpali že vse osebne strategije, s
katerimi so hoteli izboljšati svoje življenjske razmere, tako da so sedaj popolnoma odvisni od
drugih. Avtorja med brezdomce, poleg tistih, ki živijo na prostem, štejeta tudi ljudi, ki
plačujejo za negotovo prenočišče v najetih sobah, v podstandardnem stanovanju ali v kakem
penzionu, torej v eni izmed oblik nastanitve, ki jih zaradi njihove negotovosti in neprimernosti
ne moremo obravnavati kot dom. (Boškić in Zajc, 1997: 242–243)
Avramov (1995) brezdomstvo definira še nekoliko širše oz. večplastno. Med brezdomce, ki
tvorijo najožje jedro, šteje tiste, ki so povsem odvisni od javnih in zasebnih storitev za
brezdomce, z lastnimi sredstvi pa si ne morejo zagotoviti nobene nastanitve. Sledijo jim tisti,
ki krožijo med javnimi in zasebnimi zavetišči na eni strani ter zasebnimi sobami na
»marginah stanovanjskega trga« na drugi, ali pa zasilno bivajo pri sorodnikih in znancih. Širše
jedro brezdomcev pa tvorijo ljudje z resnimi stanovanjskimi težavami, kar pomeni, da živijo
v kritično prenaseljenih ali izjemno podstandardnih stanovanjih. (Avramov, 1995, po Mandič,
1999: 14)
Izjemno pomembno vlogo pri oblikovanju in opredelitvi pojava brezdomstva ima Evropsko
združenje nacionalnih organizacij, ki skrbijo za brezdomce, imenovano FEANTSA
(»European Federation of National Organisations Working with the Homeless«). Ta krovna
mednarodna organizacija je bila ustanovljena leta 1989, združuje pa nacionalne organizacije
iz več kot 50 držav (članice in nečlanice Evropske unije in Združene države Amerike).
Članice so nevladne organizacije in združenja, katerih namen je skrb za vrsto storitev za
brezdomne osebe, tako na nacionalni kot regionalni ravni. Organ odločanja je Upravni svet, ki
ga sestavljajo predstavniki oz. predstavnice iz vseh držav članic Evropske Unije. Ključne
dejavnosti FEANTSE pa so sledeče: (Aleksić in Sušnik, 1999: 232–233)


Opozarjanje evropskih institucij in nacionalnih vlad na potrebo po boju proti pojavu
brezdomstva



Pospeševanje oblikovanja in izvajanja politik za blaženje oz. odpravljanje
brezdomstva



Posredovanje predlogov Evropskemu parlamentu in komisiji glede boja proti
brezdomstvu

11



Usklajevanje delovanja nacionalnih organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva,
poleg tega pa jim nudi tudi ustrezno pomoč in podporo



Opogumljanje pridobivanja in izmenjevanja informacij glede raziskovalnih rezultatov
o brezdomstvu



Zagotavljanje obsežne distribucije svojih raziskovalnih poročil in organiziranje
seminarjev ter kongresov

Poleg tega med njene pomembne cilje sodi tudi »razvijanje prepoznavanja in uresničevanja
pravice do primernega in cenovno dosegljivega stanovanja za vsakogar kot element družbene
povezanosti in pogoja za ekonomski razvoj.« (Aleksić in Sušnik 1999 ; FEANTSA, 2010)
Evropska opazovalnica brezdomcev pri Evropski zvezi nacionalnih organizacij, ki delajo z
brezdomci, imenovana FENTSA, definicijo brezdomstva opredeli bistveno širše. Razume ga
namreč kot odsotnost trajnega, osebnega in primernega stanovanja. Za brezdomce označi torej
tiste, ki so prikrajšani za dostop do osebnega, stalnega in primernega stanovanja oz. takega
stanovanja, zaradi finančnih ali drugih omejitev, ne zmorejo vzdrževati, pa tudi tiste osebe, ki
jim je tako stanovanje nedosegljivo, ker sami ne zmorejo imeti popolnoma neodvisnega
življenja in potrebujejo nego in podporo, ne pa institucionalizacije. (Avramov, 1997, po
Duffy, 1998: 131; FEANTSA, 1989)
3.1. ETHOS shematizacija brezdomstva in stanovanjske izključenosti
Vidimo torej, da spanje na prostem predstavlja le najbolj ekstremno obliko brezdomstva, v
večini primerov pa biti brezdomec pomeni imeti neko bolj ali manj primerno prenočišče, v
katerem ne stanujejo ali pa popolnoma neprimerno stanovanje. Jasno mejo med tistim, ki
nekje stanuje oz. ima primeren dom, in tistim, ki ima le mesto prenočevanje, je težko določiti,
kljub temu pa so neke ločnice nujne, saj nam omogočajo opredelitev, razmejitev in merjenje
pojava, pri tem pa izjemno pomembno vlogo igra shema 13 vrst brezdomstva in stanovanjske
izključenosti, t. i. ETHOS (Evropska tipologija brezdomstva in stanovanjske izključenosti)
definicija, ki je bila oblikovana pod okriljem FEANTSE in Evropske opazovalnice
brezdomstva. Ta definicija temelji na stališču, da je brezdomstvo potrebno razumeti znotraj
širšega konteksta socialnega izključevanja. Tako razumevanje pa združuje različne razlage
brezdomstva in prepoznava pomembnost strukturnih, institucionalnih, odnosnih in osebnih
dejavnikov. ETHOS definicija vključuje fizično, družbeno in zakonsko dimenzijo, ki služijo
vzpostavljanju široke tipologije brezdomstva in stanovanjske izključenosti. Prav fizična
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domena označuje odsotnost fizičnega prostora za bivanje, sledi zakonska dimenzija, ki
označuje posedovanje zakonite pravice za bivanje v neke prostoru (stanovanju), tretja domena
pa je družbena ali socialna, predstavlja pa posedovanje zasebnega prostora, v katerem se
lahko odvijajo družbeni odnosi. Vse tri domene so pomembne in v primeru, ko posameznik
nima primernega bivališča, ki bi mu nudil varnost vseh teh domen, lahko govorimo o njegovi
stanovanjski izključenosti oz. brezdomstvu. (Dekleva in drugi, 2010: 13)
ETHOS shema nam daje najširši okvir definiranja brezdomstva, kar nam omogoča ocenitev
širine oz. ozkosti posameznih nacionalnih definicij, prav tako pa opozarja na mnoštvo oblik
brezdomstva ter hkrati na kulturno relativnost oz. pogojenost definicij s kulturno določenimi
standardi, pričakovanji in zakonodajo. Iz te klasifikacije sicer ne moremo povzeti enostavne
definicije brezdomstva, saj je njena naloga predvsem opozarjanje na različne družbene
podsisteme, ki so povezani s pojavom brezdomstva, npr. pravna ureditev, urbanizem,
zdravstvo, penalni sistemi in institucija družine ter z njo povezana pričakovanja. Dekleva in
Razpotnik menita, da vsaka taka statistična tipologija ne more dobro zajeti procesne in
spremenljive narave pojava brezdomstva, saj kljub njeni kompleksnosti velik del brezdomstva
ostaja skrit. Veliko brezdomcev namreč skozi čas prehaja med različnimi vrstami namestitev,
npr. med cesto, skvotiranjem, začasnim bivanjem pri znancih, v zaporu …, zato se zlahka
zgodi, da jih za to pristojne institucije izgubijo iz evidenc, saj v določenem trenutku niso
stalno nikjer, ampak so »vedno nekje drugje.« (Dekleva in Razpotnik, 2007a; Filipovič Hrast,
2007)
KONCEPTUALNA

OPERACIONALNA

KATEGORIJA

KATEGORIJA

Brez strehe

1.

(Roofless)

Ljudje, ki živijo na prostem

3.

(Houseless)

1.1

Spijo pod milim nebom in nimajo 24

oz. na javnem prostoru in

urnega dostopa da nastanitve oz.

nimajo zavetja

nimajo bivališča

2. Ljudje, ki živijo v nočnih

Brez stanovanja

GENERIČNA DEFINICIJA

1.2

Dostopni s terenskim delom

zavetiščih, nekaj ur dnevno pa

2.1 Zavetišča, ki nudijo le nočitve

so prisiljeni preživeti na javnih

2.2 Poceni penzioni

prostorih

2.3 Kratkotrajne hotelske namestitve

Ljudje, ki živijo v zavetiščih

3.1 Zavetišče za brezdomce z začasno

za brezdomce oz. kratkoročnih

nastanitvijo

namestitvah
4.

Ženske, ki bivajo v zavetiščih,
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zatočiščih ali varnih hišah za

3.2 Začasno bivanje brez določenega roka

ženske
5.

Ljudje, ki bivajo v zavetiščih
oz. azilih za priseljence

6.

Ljudje, ki so pred odpustom iz
institucij

7. Ljudje s specializirano

3.3 Začasno bivanje s prehodnim rokom
3.4 Začasno bivanje z daljšim rokom
4.1 Nastanitev v zavetiščih za ženske,
varne hiše

podporo z zvezi z namestitvijo
(zaradi brezdomstva)

4.2 Podprte razpršene namestitve
5.1 Začasne namestitve oz. sprejemni
centri (azili)
5.2 Nastanitve za repatriirance
5.3 Bivališče za priseljenske delavce
(samski domovi)
6.1 Kazenske institucije (zapori, pripori)
6.2 Zdravstvene institucije
7.1 Skupinske podprte (varovane)
namestitve
7.2 Individualne podprte (varovane)
namestitve
7.3 Namestitve v foajejih
7.4 Namestitve za najstniške starše

Negotovo bivanje

8.

(Insecure housing)

Ljudje, ki bivajo v negotovih

8.1 Začasno bivanje pri sorodnikih ali

bivališčih (brez pravice

prijateljih (ne po svoji izbiri)

najema)
9.

Ljudje, ki jim grozi izselitev

8.2 Bivanje brez veljavne (pod)najemne

oz. deložacija

pogodbe

10. Ljudje, ki živijo pod grožnjo
nasilja

9.1 Pravne prisilne izselitve najemnikov
9.2 Pravne prisilne izselitve zaradi
sprememb lastnine (zaradi
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denacionalizacije)
10.1 Življenje, kjer grozi nasilje s strani
partnerja, staršev ali drugih

Neprimerno

11. Začasne strukture

11.1 Mobilno domovanje (v avtu, prikolici,

bivanje

12. Ljudje, ki živijo v neprimernih

kolibi, vagonu)

(Inadequate
housing)

bivališčih
13. Ljudje, ki živijo v ekstremni
prenaseljenosti

11.2 Ilegalna zasedba zemljišča (npr.
Romi)
11.3 Ilegalna zasedba stavbe (skvotiranje)
12.1 Neprimerno za bivanje (glede na
nacionalno zakonodajo in standarde)
13.1 Glede na nacionalno normo
prenaseljenosti

Tabela 1: (Edgar in Meert, 2005: 16)
Kategorija, v katero sodijo osebe brez strehe nad glavo, se tiče posameznikov, ki jih javnost
najpogosteje obravnava kot brezdomce, saj so zaradi spanja na javnih površinah in v
zavetiščih za brezdomce tudi najbolj izpostavljeni. Gre torej za najhujšo obliko izključenosti,
saj so v tem primeru osebe izključene iz vseh treh opazovanih domen: fizične, zakonske in
družbene. Naslednja kategorija, ki vključuje osebe brez stanovanja, označuje več
podkategorij, večinoma tiste, ki živijo v določenih institucionalnih oblikah pomoči, nimajo pa
lastnega bivališča oz. doma. Te osebe sicer niso izključene iz finančne domene, saj imajo
prostor, ki jim nudi streho nad glavo, vendar jim ta ne nudi zasebnosti in ne morejo prijaviti
stalnega bivališča oz. nimajo zakonske podlage za njegovo samostojno rabo. Kot je razvidno
iz tabele, v to skupino sodijo osebe, ki živijo v centrih za brezdomce, v azilnih domovih,
materinskih varnih hišah, v različnih oblikah podprtega bivanja in pa tiste osebe, ki po
odpustu iz institucij, kot so bolnice, zapori …, nimajo doma, kamor bi se lahko vrnile. Sledijo
osebe, ki bivajo v negotovih razmerah, bivanje brez varnosti pa v tem primeru pomeni
izključenost na zakonskem oz. legalnem področju bivanja oz. negotovost glede prihodnosti.
Sem sodi najem brez zakonite pogodbe, bivanje pri sorodnikih oz. prijateljih, bivanje v
stanovanju, iz katerega gospodinjstvu grozi izselitev, nezakonita naselitev oz. naselitev na
črno in bivanje v gospodinjstvu, kjer je prisotno nasilje. Zadnja kategorija vključuje osebe, ki
bivajo v neprimernem stanovanju, kar pomeni, da gospodinjstvo sicer ima fizično stanovanje,
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niso pa izpolnjeni zakonski pogoji varnosti oz. lastništva in/ali pa živijo v neprimernih
stanovanjskih razmerah. Med neprimerne stanovanjske razmere sodi bivanje v mobilnih
domovih, nelegalno bivanje na posestvu oz. nelegalno bivanje v stavbi, ki za to ni primerna
(skvoti), bivanje v prostorih, ki so kot neprimerni za bivanje označeni po nacionalnih
standardih in pa bivanje v okoliščinah ekstremne prenaseljenosti. (Dekleva in drugi, 2010;
O'Sullivan, 2008)
FEANTSA je s konceptom ETHOS želela predstaviti štetje brezdomstva v različnih
kontekstih, identificirati področja, kjer primanjkuje podatkov ter razviti način za bolj
primerljivo spremljanje brezdomstva v Evropi. ETHOS tipologija temelji na razumevanju
kompleksnosti pojava brezdomstva, prav tako pa poskuša reflektirati razlike, ki obstajajo med
državami članicami EU ter pripadajočimi režimi blaginje, saj poskuša najti kompromis med
različnimi nacionalnimi vidiki in realnostmi brezdomstva. ETHOS koncept je torej orodje, ki
ga nekatere države znotraj Evropske unije uporabljajo v nacionalnih politikah in pri merjenju
pojava brezdomstva, npr. Danska, o kateri bom nekaj več povedala tudi v nadaljevanju.
(Dekleva in drugi, 2010: 13–15)
3.2. Primer Danske
Dansko štetje brezdomstva temelji na definiciji brezdomstva, ki je oblikovano po vzoru
ETHOS tipologije, zato se jo pogosto izpostavlja kot primer dobre prakse, saj bi k podobnemu
načinu beleženja brezdomne populacije moralo pristopiti čim več evropskih držav, saj bi bila
s tem primerjava podatkov najučinkovitejša. Brezdomstvo na Danskem spremljajo od leta
1999 s pomočjo nacionalnega sistema registracije uporabnikov hostlov za brezdomce, od leta
2007 dalje pa preko nacionalnega štetja brezdomstva. Štetje nudi konkretno oceno brezdomne
populacije v tednu štetja, medtem ko sistem registracije uporabnikov hostlov daje, poleg
ocene brezdomstva v nekem trenutku, tudi oceno spreminjanja oblik brezdomstva. ETHOS
definicija je bila uporabljena kot podlaga za dansko definicijo prav zaradi svoje jasnosti pri
definiranju brezdomstva, ki temelji na nastanitvi, hkrati pa zagotavlja jasen okvir za
operacionalizacijo brezdomstva v vrsto podkategorij. Operativne kategorije, ki so bile
uporabljene v danski opredelitvi, so: (prav tam, str. 8–10)


Ljudje, ki spijo na prostem



Uporabniki zasilnih nočnih zavetišč



Uporabniki hostlov
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Tisti, ki jih brezdomstvo prisili v spanje v hotelih



Osebe, ki začasno bivajo pri znancih ali sorodnikih



Uporabniki prehodnih nastanitev in ljudje, ki jih izpustijo iz zapora ali bolnišnice oz.
centrov za zdravljenje

Po naročilu danskega Ministrstva za socialne zadeve je štetje brezdomcev izvedel danski
Nacionalni center za družbene raziskave. Štetje je temeljilo na raziskavi socialnih storitev in
lokalnih oblasti, ki so največkrat v stiku z brezdomnimi osebami oz. posedujejo informacije o
ljudeh, ki se z brezdomci najpogosteje srečujejo. Lokalni akterji so izpolnili dvostransko
anketo o vsaki brezdomni osebi, s katero so v stiku oz. vedo, da je bila brezdomna, v času, ko
se je štetje izvajalo. Ključno pri danskem sistemu pa je, da je štetje brezdomcev tesno
povezano z oblikovanjem, razvojem in samim izvajanjem njihove nacionalne strategije na
področju brezdomstva. Ta vključuje tudi t. i. program »Najprej stanovanje (Housing first)«, ki
ga tako Danska kot nekatere druge skandinavske države z dolgo in močno socialno tradicijo
že več let uspešno izvajajo. Ključno načelo omenjenega programa je nameščanje brezdomnih
oseb z ulice ali iz nočnih zavetišč v samostojna stanovanja, brez predhodnega vključevanja v
kakršnekoli pripravljalne programe, zdravljenja, izobraževanja. Ključni elementi tega modela
so: (Dekleva in drugi, 2010; Strelec, 2011)


Takojšna dostopnost do neodvisnega stanovanja v najetih stanovanjih



Nobenih zahtev glede tega, ali je posameznik pripravljen na namestitev (treznost,
redoljubnost, iskanje dela ...)



Namesto zahtev po abstinenci glede uporabe alkohola in prepovedanih drog je v
ospredju pristop zmanjševanja škode (ta način omogoča ločitev terapevtskih zahtev po
spremembi življenjskega cilja od pravice do stanovanja)



Stalnost namestitve oz. varnost dolgoročnega najema



Spoštovanje želja uporabnikov (obseg, kraj, čas namestitve), edina obveznost le-teh je,
da se v prvem letu nastanitve dvakrat mesečno srečujejo s svojim socialnim delavcem
oz. delavko, in da sodelujejo v programu, ki zadeva upravljanje z denarjem



Celovita in vsestranska 24 urna podpora



Ciljanje na najbolj ogrožene brezdomne osebe, torej tiste, ki v tradicionalnih
programih niso bili uspešni oz. jih prejšnji programi pomoči niso dosegli
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Program »Najprej stanovanje« predstavlja enega izmed redkih programov, ki delujejo na
področju brezdomstva in so izredno dobro evalvirani. V primerjavi z drugimi programi tu
prihaja do osupljivo pozitivnih rezultatov v smislu dolžine časa, tekom katerega uporabniki v
programu vztrajajo in posledično ne spijo na cesti. (Strelec, 2011: 39)
Poleg tega se danski nacionalni program za zmanjševanje brezdomstva osredotoča na sledeče
cilje:


Zmanjševanje števila ljudi, ki spijo na ulici



Zagotavljanje ustreznega bivališča za mlade pod 24 let



Zmanjševanje časa, preživetega v hostlih, za tiste brezdomne osebe, ki so pripravljene
na selitev v stanovanje s potrebno podporo



Z iskanjem rešitev za stanovanjske probleme je potrebno začeti pred izpustom iz
zapora ali centrov za zdravljenje

Skladno s pristopom »Najprej stanovanje« se je leta 1999 začel izvajati še pilotski projekt
»Freak house«, ki je po letu 2008 postal stalni projekt danske vlade. Vključenim v program
nudijo obliko nastanitve kot trajno rešitev stanovanjskega problema. Pri tem jim prav tako kot
v okviru programa »Najprej stanovanje« ne postavljajo nobenih pogojev, razen upoštevanja
nekih osnovnih pravil. Del programa je bila izgradnja 400 hiš po celotni državi. Raziskave so
pokazale, da so stanovalci z namestitvijo izredno zadovoljni, saj se jim je z dolgotrajno
rešitvijo stanovanjskega problema izboljšala kakovost življenja, zmanjšala sta se kaos in stres,
ki sta bila prej močno prisotna v življenjih, vključenih v ta program, prav tako pa jim je
rešitev stanovanjske stiske omogočila, da se posvetijo reševanju drugih življenjskih tegob.
(prav tam, str. 40–41)
4. RAZISKOVANJE BREZDOMSTVA V SLOVENIJI
V Sloveniji je bilo na področju brezdomstva opravljenih le nekaj redkih raziskav. Šele pred
kratkim je prišlo do objavljanja strokovnih in znanstvenih člankov, pred tem pa so se na to
temo pojavljale le posamezne diplomske naloge in kratki strokovni prispevki. Res pa je, da je
bilo izdelanih nekaj raziskovalnih nalog in objavljenih publikacij iz področij, ki se
brezdomstva dotikajo oz. so zanj zelo relevantne, kot so npr. raziskave na področju duševnega
zdravja, uporabe drog in alkohola ter stanovanjske problematike. Bojan Dekleva (2010) meni,
da so bili do danes izdelani le trije bolj profesionalno zastavljeni projekti, ki se tičejo
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raziskovanja brezdomstva. Prva je bila raziskovalna naloga z naslovom Problematika
brezdomstva v Ljubljani, ki jo je v letih 2004–2005 financirala Mestna občina Ljubljana.
Sledi ji raziskava Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev, ki jo je leta 2008
financiralo Ministrstvo za zdravje, med leti 2008 in 2009 pa je bil izveden še projekt z
naslovom Razvijanje praktičnega modela in politike nastanitvene podpore (»resettlement«)
brezdomnim ljudem v Sloveniji, financiran s subvencijo Islandije, Norveške in Lihtenštajna
preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Vsi trije projekti
so bili povezani z društvom Kralji ulice. Za razvijanje nacionalne strategije oz. politike je
nadaljnje raziskovanje izrednega pomena. Temeljno raziskovanje je potrebno za razvoj
konceptov, terminologije in miselnih shem, prav tako je nujno razvojno raziskovanje, in sicer
za razvoj novih modelov, projektov in pristopov, ne smemo pa pozabiti niti na raziskovanje,
katerega naloga mora biti razvijanje načinov evidentiranja in merjenja pojava, saj je to nujno
za merjenje učinkov strategije in evalvacijsko raziskovanje, namenjeno vrednotenju izvajanih
pristopov. (Dekleva, 2010; Kosec, 1997)
5. OBLIKE BREZDOMSTVA
Tradicionalna podoba brezdomca, ki so ga včasih opisovali s pojmi, kot so »klatež«,
»potepuh« ali »klošar«, se je temeljito spremenila. Ta ni več enotna, ampak dobiva nove
oblike, ki vključujejo vse več depriviligiranih skupin. Pojem »klošarstva« je včasih veljal za
tisti del revežev, ki so bili brez vsakršnih sredstev za preživetje, brez strehe nad glavo in
zaposlitve, prav tako pa niso izražali interesa po pridobitvi le-teh. Sama beseda »klošar«
izhaja iz francoske besede clocher, ki pomeni zvonik in cerkveni stolp ali župnijo, kjer se
zvonik nahaja, saj so včasih z zvonjenjem oznanjali uro razdeljevanja brezplačne hrane za
osebe brez sredstev za preživetje. Ravno te ljudi so zato poimenovali z besedo clochard.
(Dragoš, 1993; Mandič, 1997)
Brezdomci torej niso neka enotna skupina, čeprav jih praviloma druži položaj večkratne in
večinoma dolgotrajne socialne izključenosti, med njimi najdemo tudi ogromno razlik.
Spreminjanje baze brezdomstva postaja vse hitrejše in očitnejše. Danes brezdomne osebe niso
več le tradicionalni zanemarjenci, ki se nahajajo v stranskih ulicah mestnih središč in ljudi
prosijo za denar, ampak se ta slika intenzivno spreminja. Kot pravi Mandičeva so v ZDA že
leta 1983 zaznali dramatično povečanje brezdomnih družin. Od konca osemdesetih let se je
močno povečalo tudi število brezdomnih žensk, ki so leta 1993 predstavljale že 40 %
brezdomnih oseb, veliko tudi takih z otroki. Prav tako je vse več mladih brezdomcev, že
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podatki iz leta 1993 kažejo, da je kar 55 % brezdomcev starih med 20 in 39 let (v ZDA), v
belgijskih zavetiščih pa je v tem obdobju tretjina populacije predstavljala mlajše od 25 let.
(Dekleva, 2008; Mandič, 1997)
Organizacije, ki se na področju Evropske unije ukvarjajo z brezdomstvom, ugotavljajo, da te
nove oblike brezdomstva v večini primerov predstavljajo prehodno obdobje, ki nastopi ob
prelomnih življenjskih trenutkih kot sta npr. odhod od staršev ali ločitev. (Avramov, 1995, po
Mandič, 1999: 12)
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila te specifične oblike brezdomstva, in sicer dnevno
brezdomstvo, prekrito brezdomstvo, ciklično brezdomstvo, brezdomstvo mladih, brezdomstvo
odvisnikov od drog in alkohola in brezdomstvo žensk/žensk z otroki. Kot bomo videli v
nadaljevanju, se te raznolike pojavne oblike brezdomstva med seboj povezujejo, tako da
veliko brezdomcev skozi svojo življenjsko pot izkusi več teh pojavnih oblik.
5.1. Dnevno brezdomstvo
Dnevno brezdomstvo predstavlja pojav, ki pogosto predhodi brezdomstvu v pravem pomenu
besede. Po definiciji Jones in Pleace (2005) naj bi to obliko brezdomstva prepoznali predvsem
po tem, da so njihove potrebe in preživljanje vsakdana podobni delovanju »pravih«
brezdomcev. Govorimo torej o osebah, ki sicer imajo streho nad glavo (bolj ali manj primerni
življenjski prostor), vendar dneve preživljajo podobno kot brezdomci drugih kategorij. Pri
njih je prisotna izključenost iz produktivnih sfer družbenega življenja, kar pomeni, da niso
vključeni v izobraževalni sistem, nimajo službe, nimajo dnevnih aktivnosti, ki bi jim zapolnile
vsakdan, njihove socialne mreže so šibke in v smislu socialne mobilnosti tudi neuporabne,
pogosto se družijo prav z ljudmi, ki so del ene izmed kategorij brezdomstva. Zaradi raznolikih
razlogov (osebna stiska, odvisnost od drog, izguba prenočišča …) lahko ti posamezniki hitro
postanejo brezdomci v kroničnem smislu. Primer dnevnega brezdomstva nam lahko služi kot
dokaz, da pri brezdomstvu ne gre le za pomanjkanje primernega bivališča, ampak so razlogi
za tak način življenja veliko bolj raznoliki in kompleksnejši. (Jones in Pleace, 2005; Dekleva
in Razpotnik, 2007a)
Dejavniki, ki so povezani z dnevnim brezdomstvom, poleg tega pa tudi z brezdomstvom
nasploh, ter niso vezani na stanovanje, so naslednji:


Nezaposlenost
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Pomanjkanje dostopa do izobrazbe, usposabljanja in zavoda za zaposlovanje



Pomanjkanje produktivnih aktivnosti



Pomanjkanje družbene podpore (družina, prijatelji …)



Odtujenost od družbe in kulturnih norm



Slaba samopodoba in pomanjkanje kompetenc, potrebnih za razvijanje socialnih in
ekonomskih odnosov



Zdravstvene težave, ki lahko vodijo do motenj pri samostojnem življenju in delu,
pogosto pa vključujejo tudi težave z alkoholom in drogami ali težave v duševnem
zdravju



Pomanjkanje kompetenc, potrebnih za neodvisno življenje (Jones, 2001, citirano po
Jones in Pleace, 2005:8)

Veliko brezdomcev je do življenjske situacije, v kateri se nahajajo, prišlo ravno preko
dnevnega brezdomstva, kar nam lahko služi kot dokaz, da v večini primerov prehod v
brezdomstvo ni nekaj nenadnega, ampak predstavlja postopen proces. (Dekleva in Razpotnik,
2007a: 34)
5.2. Prekrito brezdomstvo
Med prekrite brezdomce štejemo tiste, ki sicer imajo neko streho nad glavo, nimajo pa doma v
pravem pomenu besede. Njihova nevidnost temelji na dejstvu, da ti ljudje niso vselej opazni
in prisotni v javnost kot npr. berači, poleg tega je oteženo tudi njihovo zajemanje v statistike,
saj jih veliko ne prihaja v stik z zavetišči oz. drugimi organizacijami, ki predstavljajo vir
podatkov o številu brezdomcev. Pojav prekritega brezdomstva je raznolik. V ruralnem okolju
ali manjših mestih temu pojavu toliko bolj botruje nelagodje posameznikov zaradi njihovega
položaja, ker pomeni, da se brezdomne osebe niso pripravljene javno izpostaviti, obstaja pa
tudi možnost, da so njihove temeljne življenjske potrebe (hrana, oblačila …) do neke mere
pokrite s strani skupnosti. Prav tako pa se prekrito brezdomstvo pojavlja tudi v večjih mestih,
čeprav ta nudijo večjo brezimnost kot manjši kraji. Prekrito brezdomstvo pa ni v vseh
primerih povezano z načrtnim skrivanjem pred lokacijami in mesti, kjer se podatki o tem
pojavu lahko zbirajo, saj gre pogosto tudi za izoliran življenjski način posameznika, ki se,
koliko se to le da, izogiba socialnim stikom oz. jih sploh nima. (prav tam, str. 14–15)
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5.3. Brezdomstvo med mladimi
Ena izmed oblik brezdomstva, ki se tako po svetu kot pri nas povečuje in s tem postaja vse
večji strokovni izziv, je brezdomstvo med mladimi. Na prvi problem naletimo že pri sami
opredelitvi pojma mladih brezdomcev, saj nam manjkata tako splošna definicija brezdomstva
kot enotna definicija mladosti, kar vodi do raznolikih definicij posamičnih držav, včasih celo
do razlik med posamičnimi organizacijami znotraj ene države. V ZDA Nacionalna komisija
za brezdomce med brezdomne mlade šteje osebe mlajše od 18 let, ki jim primanjkuje
starševske, rejniške ali institucionalne oskrbe, po drugi strani pa brezdomne mlade od ostalih
brezdomnih oseb razlikuje na podlagi starosti (običajno pod 21 let) in od brezdomnih otrok
(znotraj družin), saj se brezdomna mladina z brezdomskim načinom življenja sooča sama in
ne znotraj brezdomne družine. ( Dekleva in Razpotnik, 2007a; Letnar, 2014)
Tako kot imamo več pojavnih oblik brezdomstva, imamo tudi več oblik brezdomstva med
mladimi. Večina avtorjev, ki se ukvarjajo s tem problemom (npr. Levinson, 2004), med
brezdomno mladino uvršča vsaj tri izmed sledečih:


Begavci (»Runaways« oz. »Runaway youth«) – tisti, ki so pobegnili od doma brez
dovoljenja staršev ali skrbnikov



Zavrženci (»Thrownaways« oz. »Thrownaway youth«) – tisti, ki so bili s strani staršev
ali skrbnikov prisiljeni zapustiti dom



Ulična mladina (»Street youth«) – mladi, ki so vsaj določeno časovno obdobje
preživeli na ulici.



Institucionalna mladina (»Institucional youth«) – mladi, z zgodovino bivanja v vsaj
eni izmed (skrbstvenih) institucij (Levinson, 2004; Letnar, 2014)

Poleg zgoraj navedenih oblik, nekateri avtorji brezdomno mladino razvrščajo še v sledeče
kategorije:


Brezdomna mladina (»Homeless youth«) – mladi, ki so dom zapustili z vedenjem
staršev oz. skrbnikov



Otroci ulice (»Street kids«) – tisti, ki so se na ulični način življenja prilagodili s
pomočjo raznovrstnih nelegalnih dejavnosti



Mladina v zavetiščih (»Shelter youth«) – mladi, ki bivajo v zavetiščih (Letnar, 2014:
14)
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Brezdomna mladina torej predstavlja eno izmed ranljivih skupin, ki postajajo vse bolj
izpostavljene, saj tranzicija mladih v odraslost postaja vse bolj negotova in povezana z
različnimi tveganji. Podpora mladim s strani državnih resursov se zmanjšuje, zato velika
večina odgovornosti za socialno-ekonomsko podporo mladih ostaja na plečih njihovih staršev,
kar pa vodi v povečevanje razlik in vse večjo socialno razslojenost družin, saj imamo na eni
strani tiste, ki so zmožni preskrbeti otroke v njihovi tranziciji v odraslost, na drugi pa tiste, ki
tega preprosto ne zmorejo. (Chamberlain in Johnson, 2011; Dekleva in Razpotnik, 2007a)
Opozoriti je potrebno tudi na bistveno razliko med mladostniki in mladostnicami, ki se
znajdejo na cesti. Beg pred zlorabo in družinski konflikti predstavljajo izrazitejše razloge za
odhod od doma pri mladostnicah, mladostnike pa se pogosteje spodbuja k odhodu od doma,
saj se od njih pričakuje čim hitrejše ekonomsko osamosvajanje. Kot pravita Dekleva in
Razpotnik, lahko sklepamo, da je odhod pri mladostnicah pogosteje kot pri mladostnikih
povezan z zlomom predvidene socializacije in z nefunkcionalno družinsko situacijo, res pa je,
da to morda velja za revnejše okoliše, kjer to, da otroka pošljejo na ulico, kjer naj bi se
ekonomsko osamosvojil, predstavlja normo. (Dekleva in Razpotnik, 2007a, str. 38)
5.4. Brezdomni odvisniki od prepovedanih drog
Posebna podskupina med brezdomci so tudi brezdomni odvisniki od nelegalnih drog. Tako pri
nas kot globalno naraščata število odvisnikov od »klasičnih« drog (npr. heroin), vse več pa se
jih poslužuje tudi lahko dostopnih in dokaj ugodnih sintetičnih drog, ki jih večinoma mešajo z
alkoholom ali različnimi zdravili s psihoaktivnimi snovmi, kar vodi v dolgotrajnejše in
intenzivnejše učinkovanje, kot uživanje le ene izmed drog.
Tudi Milan Krek, vodja nacionalne informacijske točke za droge na Nacionalnem institutu za
javno zdravje, poudarja, da je prisotnost drog med brezdomci pri nas velik problem. Kot
pravi, je ena od težav ta, da v centrih za brezdomce, tisti, ki uživajo alkohol, in tisti, ki se
drogirajo, ne morejo biti skupaj. »Če je z drogo težko živeti, ko imaš mater, očeta in dom, je še
toliko težje pozneje v življenju, ko ni več staršev, niti bratov, niti sester. Ko ostaneš sam.
Veliko jih ostane prepuščenih cesti, šikaniranju, boleznim, izključevanju, brez dostopa do
raznih oblik javne pomoči. Ostanejo na obrobju, kjer se počasi poslovijo od nas.« (Krek,
2014 po Hočevar, 2014)
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Velika večina brezdomnih uživalcev drog potrebuje specifične spremljevalne programe in
podporo, zelo pomembna je tudi pomoč pri urejanju stanovanjskega vprašanja, saj je
odvisnost od prepovedanih drog že sama po sebi izredno pereč problem, če pa odvisnik trpi še
zaradi pomanjkanja stanovanjske varnosti, je pričakovanje, da se bo tej osebi zdravstveno
stanje izboljšalo, iluzorno. Naj tu omenim še brezdomne matere, ki so odvisne od nelegalnih
drog. Otrok jim predstavlja veliko motivacijo pri odvajanju od odvisnosti, kljub temu pa
potrebujejo ogromno dodatne motivacije in pomoči socialnih delavcev, nevladnih organizacij
in zdravstvenih institucij, ki pomagajo vzpostaviti varno in zdravo okolje za mater in otroka.
5.5. Brezdomni odvisniki od alkohola
Zasvojenost z alkoholom, ki pri nas in v širši okolici še vedno predstavlja najcenejšo,
najdostopnejšo in kulturno najsprejemljivejšo obliko droge, lahko obravnavamo kot
samostojno težavo ali pa nanjo gledamo v kombinaciji z drugimi problemi, kot so npr. motnje
v duševnem zdravju, uporaba nelegalnih drog ... Med brezdomci alkoholizem predstavlja
najpogostejšo obliko ogrožajočih dejavnikov, ki pa je le redkokdaj težava sama po sebi. V
raziskavi z naslovom »Alkoholizem med brezdomnimi moškimi v Nemčiji« (Fichter in drugi,
1997, po Dekleva in Razpotnik, 2007: 37–38) so se strokovnjaki ukvarjali ravno s tem
problemom. Zanimala jih je namreč prisotnost alkoholizma v povezavi z različnimi
mentalnimi motnjami brezdomnih moških v Münchnu. Njihove ugotovitve kažejo, da se le
manjša, 5 % skupina preučevanih brezdomcev, v življenju ni srečala, s katero izmed duševnih
težav, najpogosteje so to bile depresija, epizode manije, kognitivne motnje in disocialna
osebnost. Pri 72 % brezdomnih alkoholikih so se problemi z alkoholom pojavili pred prvo
epizodo brezdomstva, pri 10 % se je alkoholizem pojavil istočasno kot brezdomen način
življenja, 10 % pa jih je najprej prešlo v brezdomstvo, temu pa je sledil še alkoholizem. Glede
na rezultate raziskave lahko sklepamo, da težave z alkoholom predstavljajo enega izmed
pomembnejših dejavnikov, ki vodijo v brezdomstvo, prav tako pa je tovrstna zasvojenost
lahko posledica brezdomstva in posameznikovega boja s slabimi življenjskimi pogoji in
nizkim samospoštovanjem. (Dekleva in Razpotnik 2007a: 37–38; Ormerod, 2015)
Za lažjo predstavo o številu brezdomcev, zasvojenih z alkoholom, naj navedem še podatke
raziskave, ki so jo med brezdomci leta 2014 izvedli v Društvu prostovoljcev Vincencijeve
zveze dobrote. Ugotovili so, da predstavlja delež zasvojenih z alkoholom med brezdomci do
30 let 16,7 %, od 31 do 40 let je ta delež 12,5 %, od 41 do 50 let 31,6 %, od 51 do 60 let 63,6
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%, med brezdomci nad 60 let pa je alkoholnih odvisnikov 60,0 %. (Raziskava Psihosocialni
status brezdomcev, 2014)
5.6. Brezdomstvo med ženskami
Brezdomstvo se še danes pogosto razume kot problem, ki se tiče predvsem moških, glavni
razlog za to pa tiči v bolj vidnih oblikah moškega brezdomstva. Izkušnje in potrebe brezdomk
so zato pogosto izključene iz politik, raziskav in analitičnih procesov. Res je, da je žensk med
brezdomno populacijo veliko manj kot moških, kljub temu pa ta pojav ni redek. Dejavniki za
manjše število brezdomk so v prvi vrsti kulturni, povezani predvsem s tradicionalno žensko
spolno vlogo, ki je večinoma vezana na gospodinjstvo, dom in družino ter pogosteje
investirana v vzajemno zavezujoče skrbstvene odnose. (Edgar, 2001; Dekleva in Razpotnik,
2007a)
Ko govorimo o brezdomkah, je nujno poudariti tudi fenomen prekritega brezdomstva. Ta se
najpogosteje tiče žensk z otroki ali brez, ki imajo občasne dohodke, svojo namestitev pa
pogosto odplačujejo z neplačanim gospodinjskim ali/in spolnim delom. Za primer lahko
vzamemo ženske, ki jim je prehod iz materinskega doma v socialno stanovanje onemogočen,
zato se znajdejo pred dilemo, ali postati brezdomka ali poiskati gospodinjstvo samskega
moškega, kjer bo v zameno za streho nad glavo prisiljena opravljati gospodinjska ali/in spolna
dela. (Zaviršek, 1999: 115)
Raziskovanje ženskega brezdomstva, ravno zaradi te kompleksnosti in raznolikosti življenja
žensk, zahteva specifične analitične okvirje. B. Kosec (2006) položaj brezdomnih žensk
povzame na sledeč način: »Ekonomska neodvisnost žensk je manjša, zato je prisoten toliko
večji strah pred socialno negotovostjo. Pogosto morajo vztrajati v nemogočih zvezah, izrazito
podrejenih razmerjih, v nasilju in strahu. Ženske, ki jih vidimo popivati v parkih, so običajno
tiste, ki nimajo več kaj izgubiti.« (Kosec, 2006: 48) Patriarhalni družbeni sistem in
tradicionalna materinsko-skrbstvena vloga žensk se kažeta tako v zasebni kot javni sferi. Delo
je smatrano kot primarna moška aktivnost, bruto domači proizvod pa izključuje neplačano
gospodinjsko in skrbstveno delo, ki sta večinoma v domeni žensk. Te zaradi svoje
gospodinjsko-materinske vloge težje dobijo zaposlitev na trgu delovne sile, poleg tega pa
pogosto za enako opravljeno delo prejmejo nižje prihodke v primerjavi z moškimi. Če k
posledični ekonomski odvisnosti prištejemo še vztrajanje v partnerskem odnosu zaradi
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dobrobiti otrok, lahko vidimo, zakaj ženske težje zapustijo dom in jih je tako med vidnimi
oblikami brezdomstva manj.
Po drugi strani lahko na institucijo družine gledamo kot na prostor ženske varnosti. Velike
spremembe na področju ekonomske produkcije in socialne reprodukcije so privedle do
sprememb starega reda na področju med spoloma, kar po mnenju Darje Zaviršek pomeni, »da
je institucija družine vse manj varovalni okvir, prvič, ker vse manj ljudi živi v dolgotrajnih
tradicionalnih družinskih oblikah, in drugič, ker ideja o moškem kruhoborcu v
postindustrijskih družbah ne ustreza več ekonomski in družbeni realnosti.« (Zaviršek, 1999:
105)
Ko govorimo o brezdomkah, je pomembno poudariti tudi njihovo dvojno izključenost, ki se
tiče predvsem brezdomk z otroki. Te so prvič diskriminirane zaradi samega brezdomstva,
drugič pa zato, ker v skladu s tradicionalnim razumevanjem ženske vloge, kot tiste, ki skrbi za
dom in družino, te vloge na opravljajo v skladu z družbenimi pričakovanji.
6. VZROČNA POLJA BREZDOMSTVA
Tako kot je kompleksno brezdomstvo samo, so tudi vzročna polja tega pojava zelo raznolika
in odvisna od spleta različnih okoliščin. Individualni dejavniki, kot so odvisnost od alkohola
in drog, travmatični dogodki, povezani s konflikti in nasiljem v družini, izkušnja
institucionalizacije, težave v duševnem zdravju …, so pogosto del življenja brezdomnih oseb,
kar pa ne pomeni, da bo posameznik z eno ali več izmed teh osebnostnih težav pristal na cesti.
Do tega pa pogosto pride v trenutku, ko ti dejavniki sovpadajo s poslabšanjem razmer na
področju zaposlovanja oz. trgu dela, zmanjšanjem dosegljivosti primernih cenovno dostopnih
stanovanj in oteženega dostopa do socialnih pomoči. Prehod v brezdomen način življenja je
torej največkrat posledica kombinacije individualnih delavnikov, ki so povezani z
osebnostnimi značilnostmi, in strukturnih dejavnikov, ki so del družbenega življenja.
(Dekleva in Razpotnik, 2007a; Mandič, 1999)
Osebni razlogi (neuspehi, padci …) niso temeljni razlogi za to, da nekdo postane brezdomec.
V resnici lahko posameznikovo pot navzdol sprožijo spremembe v gospodarskem sistemu in
sistemu socialnega varstva. Globalizacijski procesi in strukturne spremembe na trgu delovne
sile so namreč najbolj prizadele prav ekonomsko najnižje sloje prebivalstva. Barbara Černič
Mali meni, da naraščajočega obsega brezdomstva ni mogoče reševati le kvantitativno, torej s
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povečanjem tradicionalnih namestitev, ki zagotavljajo osnovne življenjske potrebe, kot so
hrana, obleka in prenočišče, pomembnejše so trajnejše rešitve, ki so sprejemljivejše tako za
uporabnike (dostojno samostojno in kreativno življenje) kot za izvajalce (racionalna poraba
sredstev). Mednje sodijo kompleksni programi, ki izvajajo vse oblike pomoči in svetovanja
pri usposabljanju teh oseb za doseganje svojih ciljev in vključevanja v okolje. (Černič Mali,
1999: 182–184)
Brezdomstvo v svojem bistvu torej velja za družbeni problem, povezan z neenakimi
življenjskimi priložnostmi, ki vodijo v revščino, pomembno pa je poudariti tudi druge
dejavnike, strukturne in osebnostne.
Dekleva in Razpotnik (2007a) glavne strukturne razloge za brezdomstvo povežeta s ponudbo
in povpraševanjem na nepremičninskem trgu v kombinaciji z njihovimi cenami in ekonomsko
sposobnostjo posameznikov, da si zagotovijo zadosten finančni priliv, potreben za plačevanje
najemnine. Rast populacije, urbanizacija, večanje maloštevilnih in samskih gospodinjstev,
otežena dostopnost do socialnih stanovanj in privatizacija so izpolnjevanje teh pogojev močno
otežili. Dodatni strukturni dejavniki, ki so močno vplivali na povečanje obsega obubožanih
ljudi in k naraščanju ekstremnih oblik socialne izključenosti – brezdomstvu, so tudi finančna
recesija, pešanje industrije, spremembe na trgu dela (začasne, tvegane, prekarne oblike dela),
ki zahtevajo vse večjo mobilnost delavcev in vse težje delovne razmere. Tisti, ki kljub temu
obstanejo na trgu dela, so podvrženi vse večji fleksibilnosti, negotovemu položaju in težavam,
povezanimi z odsotnostjo trajne materialne preskrbljenosti, ostalim pa nadomestila za
brezposelnost, nizke pokojnine in socialna podpora predstavljajo edini vir dohodka, ki pa je
pogosto prenizek za človeka vredno življenje in lahko vodi do začasnega ali stalnega izpada s
trga z nepremičninami. V povezavi s temi strukturnimi dejavniki, ki lahko vodijo do
brezdomne situacije, naj omenim še določene osebnostne dejavnike, kot so spol, starost,
etnična pripadnost, zdravstvene težave, nizka stopnja izobrazbe ali kombinacija le-teh, ki
izpad iz trga dela oz. nepremičninskega trga ter možnega brezdomstva še povečajo. (Dekleva
in Razpotnik, 2007; Mandič, 1999) Foord, Palmer in Simpson povezavo med strukturnimi in
osebnimi razlogi predstavijo na sledeč način: »Osebnostni in situacijski dejavniki nekako
čakajo v ozadju, dokler neki drug dogodek, na primer nezaposlenost, izselitev ali neuspeh pri
načrtovanju prihodnosti, konec odnosa, alkoholizem ali pojav duševne bolezni, ne povzroči
pri posamezniku (ali družini) brezdomstva. (Foord, Palmer in Simpson, 1998, citirano po
Dekleva in Razpotnik, 2007a: 31)
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Osebnostne in strukturne dejavnike lahko nadgradimo še z dvema tipoma dejavnikov, ki
pripomorejo k prehodu v brezdomen način življenja, in sicer z institucionalnimi in odnosnimi
vzroki. Vse štiri dejavnike, ki vodijo oz. pripomorejo k brezdomstvu, je Edgar B. (2006) zbral
v sledeči tabeli ter jih povezal s fokusi podpore.

VZROKI
STRUKTURNI

DEJAVNIKI

SPROŽILNI

FOKUS

DEJAVNIKI

PODPORE



Revščina



Dolgovi



Nezaposlenost



Finančna stiska



Stanovanjska



Izselitev (prežeča ali

problematika

INSTITUCIONALNI

dejanska)



Institucionalizacija



Zapustitev institucije

USMERJENOST



Bivanje v rejništvu ali



Zapustitev

V STANOVANJA

drugi

ODNOSNI

PREVENTIVA

zunajdružinski

oblike

skrbi

obliki vzgoje



Odpust iz zapora



Izkušnja zapora



Odpust iz vojske



Izkušnja vojske



Izkoriščevalski odnosi



Zapustitev

v otroštvu



Izkoriščevalski odnosi

doma

V STANOVANJA

staršev


USMERJENOST

Pobeg

iz

IN

s partnerjem

izkoriščevalskega

USMERJENOST

Razpad družine (smrt

odnosa

V OSKRBO

ali ločitev)



Posameznik/ca
ostane sam/a

INDIVIDUALNI



Duševna bolezen



Motnje v duševnem
razvoju



Odvisnost od drog



Odvisnost od alkohola



Slabšanje

stanja

IN

bolezni


Konec

podpornega

odnosa


REINTEGRACIJA
USMERJENOST
V OSKRBO

Zloraba substanc

Tabela 2: (Edgar, 2006, po Dekleva in Razpotnik, 2007a: 17)
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Edgar prednostno obravnava in izpostavlja pomen strukturnih in institucionalnih dejavnikov,
na katere postavlja fokuse delovanja in politik, potenciale in potrebo po podpori in delovanju
pa vidi tudi pri odnosnih in individualnih dejavnikih. (prav tam, str. 27) Institucionalni
dejavniki so povezani z različnimi oblikami institucionaliziranega bivanja, kot so bivanje v
rejništvu, zaporu, vojski in v različnih zdravstvenih ustanovah. Problematičen je predvsem
odpust iz institucije brez zagotovljenega varnega bivališča. Dejavnike ogroženosti povečuje
tudi neustreznost obstoječih oz. odsotnost ustreznih služb, pomanjkanje mehanizmov
razdeljevanja dobrin in pomanjkanje koordinacije med obstoječimi službami. Odnosni
dejavniki se navezujejo predvsem na primarno družino, novoustanovljeno družino in
odvisnost od skrbi, med tiste z večjo verjetnostjo ogroženosti pa sodijo samski ljudje, ljudje,
ki doživljajo različne zlorabe, in tisti, ki jih je doletel razpad odnosov (ločitev, smrt,
zapustitev). Med individualne dejavnike, ki najpogosteje pospešijo pot v brezdomstvo,
štejemo različne oblike hendikepa, težave v duševnem zdravju, odvisnosti od alkohola in
drog, poleg le-teh pa pomembno vlogo igrajo tudi zaposlitveni, izobraževalni, narodnostni,
državljanski in priseljenski položaj ter spol in starost. Najbolj ogroženi so torej posamezniki z
nizko stopnjo izobrazbe, neprimernim dohodkom, mladi in starejši, ženske, ljudje z različnimi
oblikami odvisnosti in težavami v duševnem zdravju ter priseljenci, saj je dostopnost
socialnih storitev pogojena s statusom državljana oz. urejenim statusom priseljenca, prav tako
pa prihaja do diskriminacij na področju zaposlovanja in na nepremičninskem trgu.
Za čim širši pogled v kompleksnost vzročnosti brezdomstva naj navedem še način razvrščanja
dejavnikov za brezdomstvo po Dragani Avramov, ki razlikuje med strukturnimi, posrednimi
in neposrednimi dejavniki za brezdomstvo. Za strukturne dejavnike smatra tiste, na katere
človek nima nikakršnega vpliva. Avtorica se osredotoča na tri, in sicer: sociodemografske
spremembe (povečanje števila gospodinjstev, ki sovpada s zmanjšanjem velikosti
gospodinjstev), ponudbo stanovanj (nezmožnost spopadanja nepremičninskega trga z novimi
potrebami in uvajanje napačnih politik zmanjševanja socialnih in cenovno ugodnih stanovanj
ter deregulacija trga) in revščino. Med posredne dejavnike uvršča tiste, ki posredujejo med
makro strukturami in neposrednimi dejavniki (ključno vlogo igra dostopnost do socialnih in
zasebnih najemnih stanovanj na prostem trgu). Med neposredne dejavnike pa je Avramova
uvrstila tiste, ki posameznika lahko vodijo do situacije ekstremne stanovanjske izključenosti
(nizek dohodek, negotove kvalifikacije, travmatični dogodki in osebnostne težave). (Filipovič
Hrast in Mandič, 2008: 128–129)
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Nujna je prisotnost zavedanja, da poudarjanje individualnih ali osebnostnih dejavnikov (celo
individualnih odločitev za brezdomstvo), ki so posameznika pripeljali do brezdomnega načina
življenja, bolj kot to, da pripomore k reševanju problematike, pogosto predstavlja izgovor za
odvračanje podpore, zanikanje problema in odgovornosti zanj, ne ukrepanje in celo represivno
posredovanje državnih institucij. (Dekleva in Razpotnik, 2007a: 28)
7. ZGODOVINA BREZDOMSTVA
Brezdomstvo ni nov pojav, na kar kaže že kratek zgodovinski pregled tega družbenega
problema. Kljub temu pa je pomembno poudariti, da brezdomstvo nikakor ne predstavlja
neizogibne sestave vsake družbe. Poleg arhaičnih skupnosti in tistih, živečih v času pred
nastankom držav, mest in privatne lastnine je obstajala tudi civilizirana družba, kjer ljudem ni
bilo potrebno živeti na beraški način, to je bilo kraljestvo Inkov, ki predstavlja eno izmed
redkih družb, ki jim je uspelo organizirati solidarnostni sistem, ki je vsem pripadnikom
zagotavljal pomoč v primeru stiske. ( Kneževič, 2000, po Vexliard, 1965: 2)
Kljub redkim izjemam je brezdomstvo povezano z veliko večino družb, temelječih na privatni
lastnini. Ta poleg politične preobrazbe in sužnjelastništva predstavlja enega izmed temeljnih
strukturalnih razlogov za nastanek brezdomne populacije v grško-rimskem obdobju.
Predvsem suženjstvo je imelo izredno močan vpliv na nastanek brezdomstva oz. klateštva, saj
je predstavljalo močno konkurenco delu svobodnega človeka, hkrati pa je bilo vir številnih
družbeno izobčenih ljudi, ki so se z begom od sužnjelastnika rešili nevzdržnega življenja.
Med antičnimi brezdomci je bilo torej največ ekonomsko propadlih svobodnjakov in pobeglih
sužnjev. V drugi polovici prvega stoletja pa so razpad Rimskega imperija in politično-vojaški
neredi povzročili nov val brezdomstva (prav tam, str. 12–20)
Srednji vek je z uvedbo stabilizacije družbenih razmer (fevdalizem, cehi in vpliv Cerkve)
vzpostavil nove družbene razmere, ki so vplivale tudi na položaj brezdomstva oz. beraštva in
klateštva. Fevdalni sistem je kljub svojim izkoriščevalskim težnjam po eni strani večini
ljudem zagotavljal stabilnost in sorazmerno varnost, po drugi pa je zaradi togosti odnosov
pogosto predstavljal razlog za brezdomstvo tistih, ki so bili iz uvedenega sistema izločeni.
Tudi cehi in njim podobna ekonomska združenja so zaradi svoje zaprtosti in monopolne
usmerjenosti tistim brez dela predstavljali oviro pri prehodu k zaposlitvi in s tem povezano
vključitvijo v družbo. (prav tam, str. 22–25) Srednji vek je pripeljal tudi do omejitve in
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opredelitve upravičencev za pomoč karitativnih institucij in individualne dobrodelnosti.
(Geremek, 1996: 24)
Z vplivom cerkve na splošno družbeno razpoloženje srednjega veka in podobo brezdomcev se
bom obširneje ukvarjala v nadaljevanju, v okviru zgodovine brezdomstva pa izpostavljam le
nekatere ključne točke. Cerkvena moč tega časa se je izkazovala preko vplivanja na delovanje
celotne družbe, zato je njeno stališče do ubogih v marsičem zaznamovalo tudi odnos širše
javnosti.
Brezdomstvo srednjega veka je bilo prežeto z religiozno vsebino, predvsem 13. stoletje, ki je
veljalo za obdobje beraških redov in množičnih romanj, je brezdomcem prineslo bolj
naklonjeno družbeno ozračje. Cerkev je s karitativnim delovanjem in podpiranjem romanj ter
uboštvenih gibanj po eni strani pomagala tistim brez stalnega bivališča, po drugi strani pa se
je odločno zoperstavila potepuškim klerikom, uboštvenim sektam in profesionalnim beračem.
(Kneževič, 2000, po Vexliard, 1965: 25–27) Ločnica med tistimi, ki so si podporo cerkve
zaslužili, in tistimi, ki do nje niso bili upravičeni, je bila pogosto nedoločljiva, zato je bila
cerkvena karitativna dejavnost dokaj nepravična in izključujoča.
Ekonomska, družbena in kulturna degradacijska narava siromaštva se je v predindustrijskih
družbah kazala na različne načine. V izročilu judovsko-krščanske tradicije oz. v velikih
religijah – krščanstvu, budizmu in tudi islamu, so siromaštvo dojemali kot vrednoto, ki
posvečuje, bogastvo pa v teh sociokulturnih vzorcih ni predstavljalo neke družbene vrednote.
V zgodovinskem razvoju so se ideološki programi polagoma začeli prilagajati družbeni
stvarnosti. Vladarji in ustanove evropske družbe 14. stoletja so se začeli soočati z nujnostjo,
da sprejmejo konkretne ukrepe, ki bi odgovorili na procese siromašenja in družbene
dezorganizacije. Temeljni dejavniki, ki so označevali ideološka stališča do siromaštva, in
družbeni status revežev, so sodili na področje svetega. Kot pravi Geremek, je bil to eden
izmed bistvenih dejavnikov, ki je v zvezi z družbenim položajem razlikoval problematiko
siromaštva v srednjeveški in zgodnje novoveški Evropi. Na pragu novega veka je v vladajočih
vzorcih in praksah družbenega delovanja v povezavi s siromaštvom prišlo do velikih
sprememb, osnovo zanje pa so raziskovalci pripisovali predvsem religioznim spremembam
tistega časa (spor med katoliki in protestanti o tem ali je protestantizem pripeljal do reforme
družbene skrbi in dobrodelnosti ali je do tega prišlo zaradi družbenopolitičnih sprememb
tistega časa), renesančni kulturi in razvoju kapitalistične družbe, ne glede na verske spore pa
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sta bila rezultat teh dejavnikov centralizacija skrbstva nad reveži in popolna prepoved
beračenja. (Geremek, 1996: 14–18)
Pomembno je poudariti tudi ekonomsko osnovo brezdomstva, ki se je izrazito povečala v
začetku 14. stoletja, saj je v ospredje vse bolj stopal sistem denarnega plačevanja dela.
Delavci so postali prepuščeni nemilosti trga oz. brezosebnim ekonomskim silam, vse več
slabo plačanih in izkoriščanih delavcev, ki zaradi izčrpanosti niso več ustrezali delodajalskim
standardom, pa je bilo prisiljenih v brezdomstvo in beračenje, ki se je povečevalo vse tja do
začetka 20. stoletja. V 30. letih tega stoletja je prišlo do postopnega uvajanja socialne pomoči,
s katero se je problem brezdomstva za kratek čas nekoliko omilil, v 70. letih pa je zahodne
kapitalistične družbe zajel nov val brezdomstva, ki se do danes še ni omilil. Zaradi
kompleksnosti družbenega življenja so bili vzroki brezdomstva posledica interakcije mnogih
družbenih dejavnikov, kar je rezultiralo v vse večje število socialno, ekonomsko in politično
izključenih posameznikov. Okoliščine zadnjega desetletja so poleg povečanih zaposlitvenih in
drugih tveganj pripeljale še do poslabšane oskrbe s cenovno dosegljivimi najemnimi
stanovanji, kar pa je t. i. ranljive skupine (starejši, mladina, telesno in duševno hendikepirani,
tujci …), ki so slabše pripravljene za »tržno tekmo«, potisnilo še bolj na rob revščine, celo v
brezdomstvo, zato je potreba po posebni pozornosti države kot tudi nevladnih organizacij pri
različnih socialnih storitvah še večja, če želimo problem brezdomstva končno omiliti.
(Mandič, 1999: 17; Kneževič, 2000, po Vexliard, 1965)
7.1. Zgodovina brezdomstva na Slovenskem
Brezdomstvo v Sloveniji predstavlja razmeroma nov pojav, s katerim smo se začeli ukvarjati
šele po začetku tranzicijskega obdobja. Brezdomstvo in z njim povezano beračenje pa je bilo
dobro poznano v stari Jugoslaviji oz. še pred njo. (Dekleva, 2008: 2)
Pred prvo svetovno vojno je bila skrb za uboge na ozemlju današnje Slovenije v pristojnosti
domovinskih občin. Leta 1873 je bil npr. sprejet »Zakon o javni skrbi ubogih (siromakov)«, ki
je občino zavezoval k temu, da lahko oz. mora podpirati le tiste, ki zaradi zunanjih in od njih
neodvisnih okoliščin ne morejo poskrbeti sami zase. Hkrati pa je zakon izrecno prepovedoval
beračenje ter izdajanje kakršnihkoli potrdil, ki bi imetniku dovoljevali beraški način življenja.
Zakon je občinam prav tako nalagal sankcioniranje tistih, ki kljub telesni zmožnosti niso
delali. Te osebe so kaznovali s prisilnim delom (za hrano ali mezdo), ob zavrnitvi te sankcije
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pa je »brezdelneže« doletela kazen v obliki strogega zapora od osmih dni pa vse do enega
meseca. (Dragoš, 1993: 155)
Stara Jugoslavija za sankcioniranje beračev in brezdelnežev ni imela izdelanega posebnega
zakonika, ampak je bila tovrstna problematika vključena v Kazenski zakonik oz. Zakon o
prekrških zoper javni red in mir (Nova Jugoslavija). Prvi je za brezdelnost, ki je takrat
vključevala potepanje, beračenje, ukvarjanje z igrami na srečo in prostitucijo, določal zaporno
kazen do enega leta oz. od enega do pet let, če je bilo brezdelje povezano s še enim kaznivim
dejanjem. Novo Jugoslovanski prehod obravnave beračenja iz kazenskega zakonika v
predpise o prekrških je pripeljal do milejše obravnave teh prestopkov, saj je kazen znašala
»le« do enega meseca zapora. Kasnejši slovenski Zakon o prekrških zoper javni red in mir
(1974–2006) pa je kazen znova zaostril, saj v 10. členu določa zaporno kazen do 60 dni za
tistega, »kdor se klati, potepa ali berači.« (Dragoš, 1993; Zakon o prekrških zoper javni red in
mir, 1974)
Srečo Dragoš pravi, da se vprašanje brezdelja in beračenja zaostri takrat, ko pride do
povečanja dinamike družbenega spreminjanja, saj so v tovrstnih razmerah prav ljudje z
družbenega dna najslabše pripravljeni na prilagajanje na te spremembe. S tem se povečuje
pomen socialne zakonodaje, ki naj bi stabilizirala novo nastalo situacijo, kar pa se pri nas
zaradi neprestanega spreminjanja pogosto ne uresniči. V stari Jugoslaviji (SHS) sta na
področju socialne zakonodaje izstopala dva zakona: Zakon o zavarovanju delavcev, ki je
uvedel obvezno zavarovanje delavcev na področju celotne Jugoslavije, in Zakon o varstvu
ubožnih, starih in onemoglih oseb oz. vseh tistih odraslih, ki so bili prikrajšani za pravice do
varstva iz naslova socialnega zavarovanja in vojne invalidnosti. Oba zakona sta bila sicer
sprejeta leta 1922, vendar so zaradi delodajalcev, ki so se upirali plačevanju obveznih
prispevkov, delavci do zakonskih pravic prišli šele leta 1937. V socialistični Jugoslaviji pa je
bila socialna varnost vezana na zaposlenost in ekonomijo, izven katere ni bilo posebne
socialne politike. S tega vidika je postal koncept socialne varnosti problematičen v primerih,
ko je prišlo do problematiziranja gospodarstva, ki se je moralo nenehno tržno preusmerjati in
prilagajati. Ker ta tržna racionalizacija ni bila združljiva s polno in stabilno zaposlenostjo
vseh, se je koncept socialne politike izkazal za neustreznega. Jasno torej je, da je razvoju
socialne na našem prostoru skupna le represija, ki pa je za reševanje socialnih problemov
popolnoma nepomembna. Pomembnejšo vlogo na področju reševanja težav, poveznih z
brezdomstvom, je med obema svetovnima vojnama igrala civilna družba oz. številne
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humanitarne organizacije, dobrodelna društva in cerkvene ustanove. Poleg zavetišč in
raznolikih zavodov je bila izjemno pomembna tudi ljubljanska Cukrarna, ustanovljena leta
1938. V njej je takrat delovala ljudska kuhinja, namenjena brezposelnim, 50 osebam brez
strehe nad glavo je omogočala prenočevanje, služila pa je tudi kot zavetišče zapuščenim
otrokom. Cukrarna je svojo vlogo opravljala še v času socialistične Jugoslavije, vse do leta
1986, ko je zaradi njenega zaprtja na cesti pristalo več deset brezdomcev, s tem pa je
Slovenija za več let ostala brez kakršnekoli ustanove, ki bi tistim brez strehe nad glavo
omogočala prenočevanje. Zato so leta 1989 ustanovili ljubljansko Zavetišče za brezdomce, ki
predstavlja prvo tovrstno ustanovo pri nas. Do odprtja tega zavetišče so brezdomce »reševali«
organi pregona, sodišča in institucije, namenjene izvrševanju kazenskih sankcij. Brezdomce
so na podlagi Zakona o prekrških zoper javni red in mir za največ dva meseca zaprli v zapor,
kar je po eni strani predstavljalo stigmatizacijo, po drugi pa je brezdomnim osebam bivanje v
zaporu omogočalo brezplačno zdravstveno oskrbo, prenočišče, reden topel obrok, z delom so
si lahko pridobili tudi manjši zaslužek, pri odhodu so prejeli komplet oblačil. Zaradi teh
»ugodnosti« se je število brezdomnih kaznjencev močno povečalo v zimskem času, ko so z
manjšimi tatvinami, pogostokrat storjenimi ravno v ta namen, v zaporno celico prišli
prezimovat. S postavitvijo zavetišča je število teh prezimovalcev močno upadlo. Ideja o
zavetišču je bila vzpostavljena že nekaj let pred dejansko ustanovitvijo, vendar so zaradi
nasprotovanja krajanov imeli kar nekaj težav, preden so pridobili adaptirane prostore za
prenočevanje s 25 ležišči, kar je bilo občutno premalo, na kar nakazuje tudi vse večje število
brezdomnih oseb, ki so v zimskem času zaradi nezmožnosti prenočevanja v ogrevanih
prostorih zmrznili (zima 1988/89 5 zmrznjenih brezdomcev; zima 1989/90 9 zmrznjenih
brezdomcev; zima 1990/91 13 zmrznjenih brezdomcev). Kljub temu je bila ustanovitev
Zavetišča za brezdomce izrednega pomena, saj je bila to prva lokacija, ki je brezdomcem
nudila pomoč na mnogoterih ravneh, ključne so bile sledeče dejavnosti:


Preskrba z najnujnejšo obleko in obutvijo (pomoč Rdečega križa in samostojno
zbiranje rabljenih oblačil in obutve)



Zdravniška oskrba in skrbi za osebno higieno (povezani so bili z Zdravstvenim
domom Center in s Psihiatrično bolnišnico Ljubljana, vsak teden je brezdomne osebe
v zavetišču obiskala patronažna sestra, zaposleni in prostovoljci zavetišča so nadzirali
jemanje zdravil, ki jih morajo bolniki jemati v predpisanih količinah in v določenem
času, organizirali so tudi možnost osebne higiene, ki je vključevala tuširanje in pranje
oblačil)
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Prenočevanje ( kapacitete prenočišča so večinoma polno zasedene, npr. leta 1990 je
skozi celo leto v zavetišču prenočilo 4.153 oseb)



Prehrana (reden dnevni topli obrok; dnevno je bilo razdeljenih od 40 do 50 le-teh)



Organizacija in posredovanje občasnih del (zaradi slabe zaposljivosti nameščencev in
krize zaposlovanja so bila ta občasna dela na žalost redka)



Svetovanja in animacijsko delo (svetovanje je bilo tako skupinsko kot individualno,
animacijsko delo pa je vključevalo npr. pospravljanje prostorov in gledanje televizije,
saj sredstev za kaj drugega preprosto ni bilo) (Dragoš, 1993: 155–158)

8. POLITIKA BREZDOMSTVA V SLOVENIJI
V zadnjih letih se socialna problematika v Sloveniji zaostruje, predvsem kot posledica že več
let trajajoče gospodarske krize, brezposelnosti in okrnjenih možnosti novega zaposlovanja ter
na splošno nižje finančne sposobnosti populacije. Posledično se vse od leta 2009 povečuje
število oseb, ki žive pod nacionalno meja tveganja revščine, prav tako pa se povečuje tudi
dohodkovna neenakost. Vse te okoliščine se odražajo v povečevanju stisk in problematik tako
posameznikov kot družin. Poleg krize tudi drugi dejavniki, kot so večja prepoznavnost
nekaterih socialnih problematik v družini, manjša tolerantnost do določenih problemov …,
vplivajo na porast povečevanja potrebe po delu in pomoči na področju nasilja v družini, porast
različnih oblik zasvojenosti, večji odstotek oseb s težavami v duševnem zdravju, povečevanje
brezdomstva itd. (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–
2020, 2013)
Besedilo Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020 se v
specifičnih točkah loteva tudi vprašanja revščine. Za cilj si zastavlja izboljšanje kvalitete
življenj posameznikov in družin, povečanje družbene povezanosti in socialne vključenosti
vseh skupin prebivalstva. Poleg teh splošnih ciljev si zastavlja tudi tri neposredne cilje, ki se
nanašajo na razvoj sistema socialnega varstva v že prej omenjenem obdobju, in sicer:


Zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih
in ranljivih skupin prebivalstva



Izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti
storitev in programov
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Izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem
učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanje njihove
avtonomije ter upravljanje kakovosti in zagotavljanje večjega vpliva uporabnikov in
predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje ciljev (prav tam)

Problema brezdomstva kot specifične in ekstremne oblike revščine se nacionalni program
socialnega varstva 2013–2020 neposredno dotika v točki z naslovom Mreža programov za
preprečevanje in reševanje socialnih stisk ranljivih skupin prebivalstva. Ta je razdeljena na
naslednje sklope (prav tam):


»Mreža programov za preprečevanje nasilja, programov za pomoč žrtvam nasilja in
programov za delo s povzročitelji nasilja«



»Mreža programov na področju zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom
prepovedanih drog, in osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma
ali drugih oblik zasvojenosti (motnje hranjenja, igre na srečo …)«



»Mreža programov na področju duševnega zdravja«



»Mreža programov za brezdomce«



»Mreža programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko
življenje, ter mreža programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v
odraščanju«



»Mreža programov za starejše, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali potrebujejo
podporo ali pomoč v vsakdanjem življenju, vključno s programi pomoči in podpore za
dementne osebe in njihove svojce ter medgeneracijska središča«



»Mreža programov za podporno bivanje invalidov in mreža drugih specializiranih
programov za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov«



»Mreža specializiranih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjena razreševanju osebnostnih problemov«



»Mreža za socialno vključevanje oz. vključenost Romov«



»Mreža drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi (prosilci
za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši
zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter
žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi …)«

36

Mreža programov za brezdomce vključuje preventivne programe, informacijske in svetovalne
programe, vključujoč terensko delo, programe koordinacije, nastanitvene podpore in izvajanje
tako pomoči kot samopomoči, nastanitvene programe, programe namenjene socialnemu
vključevanju in aktivacijske programe, katerih namen je izboljšanje zaposlitvenih možnosti.
Prav tako je tu podana ocena trenutnega stanja javno verificiranih, razvojnih,
eksperimentalnih in dopolnilnih programov. Ob nastanku tega programa leta 2013 je mreža
programov za brezdomce obsegala 8 dnevnih centrov s svetovalnim delom in 14 zavetišč za
brezdomne osebe s kapaciteto 260 mest. Do leta 2020, ko naj bi bili zadani cilji uresničeni, pa
naj bi na slovenskih tleh stalo 20 dnevnih centrov s programi preventivnega in svetovalnega
dela, 18 zavetišč s kapaciteto 350 mest, 150 mest naj bi bilo v programih namestitvene
podpore, 10 programov pa naj bi bilo namenjenih izvajanju pomoči, podpori in samopomoči
brezdomcev. (prav tam)
Poleg teh programov, ki se brezdomne populacije tičejo neposredno, nam že hiter pregled
ostalih mrež programov, namenjenih raznolikim skupinam socialno izključenim osebam,
pokaže, da se posredno prav vsak od njih dotika tudi težav, ki se tičejo vsaj ene izmed
specifičnih skupin brezdomcev.
Kljub takim državnim programom pa nekih opaznih sprememb na področju izboljševanja
brezdomnega življenja v realnosti ni videti. Slovenija ostaja ena izmed tistih držav znotraj
Evropske unije, ki še vedno nima izoblikovane strategije na področju brezdomstva. To dejstvo
je lahko rezultat tega, da je problematika brezdomstva v našem okolju relativno nova (glede
na druge države znotraj EU), povzročena s prehodom v tržni kapitalizem in z njim povezanim
zmanjševanjem moči varovalnih mrež in s povečanjem negotovosti za člane te družbe. Zaradi
tekmovalne usmerjenosti in želje po večanju profitov peščice prihaja do povečevanja
neenakosti, izvrženost ljudi iz integrativnih sistemov, revščina in socialna izključenost pa se
vse pogosteje končajo z brezdomstvom. Zato bo v prihodnosti tudi pri nas nujno razviti
posebno strategijo, namenjeno preprečevanju brezdomstva, saj brez tega učinkovito,
premišljeno in celovito pristopanje k tej problematiki ter posledično strokovno učinkovito
reševanje ne bo mogoče. (Dekleva in Razpotnik, 2010: 4)
9. BREZDOMSTVO V DRŽAVNI ZAKONODAJI
Odnos države do brezdomne populacije se jasno kaže tudi v državni zakonodaji. Zakoni, ki se
v določenih točkah tičejo brezdomcev, so sledeči:
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Zakon o državljanstvu Republike Slovenije



Zakon o prijavi prebivališča



Zakon o socialnem varstvu



Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju



Zakon o varstvu javnega reda in miru



Stanovanjski zakon

9.1. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije
Če je vsaj eden izmed staršev otroka državljan oz. državljanka Republike Slovenije oz. če je
otrok rojen v Sloveniji, državljanstvo njegovih staršev pa je neznano oz. sta brez
državljanstva, ta oseba lahko pridobi status državljana Republike Slovenije. Obstaja pa še
drugi način, ki omogoča pridobitev slovenskega državljanstva, in je pomemben predvsem za
brezdomne osebe, ki pridejo k nam iz tujih držav, to je t. i. postopek naturalizacije. Ta od
prosilca zahteva izpolnjevanje naslednjih pogojev, ki jih brezdomne osebe le redko kdaj
izpolnjujejo: dopolnitev 18 leta starosti; odpust iz dosedanjega državljanstva oz. dokazilo, da
bo do tega prišlo, če pridobi slovensko državljanstvo; vsaj 10 letno bivanje v Sloveniji, od
tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje, prav tako pa mora imeti ta oseba
urejen status tujca; zagotovljena sredstva, ki prosilcu oz. osebam, ki jih mora preživljati,
zagotavljajo materialno in socialno varnost; obvladanje slovenskega jezika za potrebe
vsakdanjega sporazumevanja, kar mora dokazati s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu
slovenščine na osnovni ravni; prosilec prav tako ne sme biti pravnomočno obsojen na
nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ne sme mu biti izrečena tudi pogojna
obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta; ne sme biti izrečena
odpoved prebivanja v Republiki Sloveniji; njegov sprejem v Republiko Slovenijo ne sme
predstavljati nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države; poravnane morajo biti
davčne obveznosti; podana mora biti prisega o spoštovanju svobodnega demokratičnega
ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije. (Zakon o državljanstvu
Republike Slovenije, 2007)
Iz izkušenj, ki sem jih pridobila s prostovoljnim delom v eni izmed organizacij, ki se
ukvarjajo s pomočjo brezdomnim osebam, opažam, da največje preglavice tujcem, ki pri nas
žive kot brezdomci, predstavljajo pogoji, vezani na finančno stanje posameznika in
obvladanje slovenskega jezika, saj sem naletela na kar nekaj primerov posameznikov, ki v
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Sloveniji bivajo že več let, vendar imajo še vedno kar precej težav pri komuniciranju v
slovenskem jeziku, da o njihovi finančni stiski sploh ne govorim.
Po mnenju Darje Zaviršek se glavni problem, vezan na Zakon o državljanstvu Republike
Slovenije, kaže predvsem v tem, da so osebe, ki živijo pri nas brez slovenskega državljanstva,
izbrisane iz vseh registrov, kar jim onemogoča prijavljanje na raznolike razpise za pridobitev
socialnih pomoči in drugih ugodnosti (pomoč institucij, kot so npr. materinski domovi).
(Zaviršek, 1999: 116)
9.2. Zakon o prijavi prebivališča
Zakon o prijavi prebivališča se brezdomnih osebe tiče predvsem v 8. členu (postopek
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča):
»Če pristojni organ podvomi, da posameznik stalno prebiva v naselju oz. na naslovu, kjer je
prijavil stalno prebivališče, oziroma je obveščen, da tam ne prebiva stalno, uvede postopek za
ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča. Ta postopek uvede tudi v primeru, da se je
posameznik za stalno izselil iz Republike Slovenije, ali da nima prijavljenega stalnega
prebivališča, čeprav v Republiki Sloveniji dejansko živi.« (Zakon o prijavi prebivališča, 2001)
»Pristojni organ je dolžan uvesti postopek za ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča na
zahtevo samoupravne lokalne skupnosti na območju katere je posameznik prijavil stalno
prebivališče, ali na območju katere dejansko živi.« (prav tam)
»V primeru, ko se v postopku ugotovi, da posameznik dejansko stalno prebiva na območju
drugega pristojnega organa, se ugotavljanje stalnega prebivališča odstopi pristojnemu organu,
na območju katerega posameznik stalno prebiva.« (prav tam)
»Če posameznik nima prijavljenega stalnega prebivališča, po določbah tega zakona pa ga tudi
ni mogoče prijaviti, se za njegovo stalno prebivališče šteje naslov organa ali organizacije, kjer
dobiva pomoč v materialni obliki, če na območju pristojnega organa tudi dejansko živi.
Pristojni organ mora pred prijavo stalnega prebivališča pridobiti pisno soglasje organa ali
organizacije, ki posamezniku daje pomoč. Če organ ali organizacija ne da pisnega soglasja,
pristojni organ posameznika stalno prijavi na naslovu tistega organa ali organizacije, ki je
posamezniku dal zadnji pomoč. Organi in organizacije, ki posamezniku nudijo pomoč, morajo
pri prijavi stalnega prebivališča sodelovati s pristojnim organom.« (prav tam)
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»Pristojni organ mora obvestiti organ oziroma organizacijo o prijavi stalnega prebivališča
posameznika iz prejšnjega odstavka na njegovem naslovu.« (prav tam)
»Če pristojni organ v postopku ne more ugotoviti, kje posameznik dejansko prebiva in po
določbi četrtega odstavka tega člena ne more prijaviti njegovega stalnega prebivališča, na
podlagi dokončne odločbe posameznika iz registra stalnega prebivalstva izbriše.« (prav tam)
»Če posameznik med postopkom ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča na prvi ali
drugi stopnji prijavi oziroma odjavi stalno prebivališče ali prijavi spremembo naslova
stanovanja, pristojni organ oziroma ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, postopek
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča ustavi.« (prav tam)
Da bi bilo čim manj oseb brez stalnega prebivališča in posledično brez osnovnih državljanskih
pravic (odsotnost možnosti pridobitve socialne pomoči, osebnih dokumentov …), je država s
tem zakonom predvidela možnost t. i. »zakonskega prebivališča«, kar upravnim enotam
omogoča prijavo brezdomne osebe na naslovu organa ali organizacije, kjer posameznik
dobiva kakšno materialno pomoč oz. jo je dobival v preteklosti (centri za socialno delo, Rdeči
križ, Karitas, zavetišča za brezdomce in celo sedež upravnih enot). Prijava posameznika na
naslovu t. i. »zakonskega prebivališča« naj bi bila praviloma le začasna rešitev, dokler si ta ne
zagotovi druge možnosti bivanja in prijave, res pa je, da vse večje število oseb, ki živijo
dobesedno na cesti ali v skrajno neurejenih bivalnih okoljih, druge možnosti sploh ne bodo
iskali, še manj verjetno pa je, da bi jo dejansko našli. Večinoma gre za ljudi brez perspektive,
brez zaposlitve in urejenega statusa, zaradi tatvin, kršitev javnega reda in miru, deložacij in
rubežev pa imajo te osebe pogosto opravka tudi s policijo, pravi bivši direktor Centra za
socialno delo Šiška, Radovan Radetič. (Ule, 2005)
Po lastnih izkušnjah, izhajajočih iz prostovoljnega dela v eni izmed organizacij za pomoč
brezdomnim osebam, ugotavljam, da kar nekaj brezdomcem izkoristi možnost tega t. i.
zakonskega prebivališča, ki jim pride prav zaradi možnosti izkoriščanja pravic, ki jim jih
prijava stalnega oz. začasnega prebivališča prinaša. Opazila sem, da jih veliko na sedež
organizacije, kjer so prijavljeni in kjer dobivajo pomoč, prihaja le za kratek čas, toliko, da
prevzamejo pošto, nekaj malega pojejo in poskrbijo za higieno, nato pa center zapustijo, saj je
prenočevanje, zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet, omogočeno le peščici posameznikov.
Očitno je torej, da večini brezdomcev tovrstna oblika prebivališča služi predvsem za lajšanje
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birokratskih ovir pri uveljavljanju raznolikih pravic in za prejemanje pošte, sicer pa tovrstne
oblike prebivališča večini brezdomcev ne nudijo varnosti pravega doma.
9.3. Zakon o socialnem varstvu
Zakon o socialnem varstvu ne vsebuje posebnih določil, namenjenih brezdomnim osebam.
Odsotnost zakonskega normativa, ki bi se nanašal na brezdomne osebe, kaže na vrzel, ki je
prisotna na področju načrtne pomoči tej skupini oseb. Nekateri členi na življenje brezdomnih
oseb lahko vplivajo celo diskriminatorno npr. 3. člen. »Pravice iz socialnega varstva po tem zakonu
obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov,
družin in skupin prebivalstva ter denarno socialno pomoč, namenjeno tistim posameznikom, ki si sami
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. « (Zakon o

socialnem

varstvu, 2006)
Precej težko je najti popolnoma objektivne kriterije, ki bi določali, kateri skupini neka
brezdomna oseba dejansko pripada, kar lahko vodi v razslojevanje in nepravično dodeljevanje
sredstev.
Negativen vpliv na dodeljevanje sredstev, ki jih določa Zakon o socialnem varstvu ima tudi 5.
člen: »Upravičenci po tem zakonu [Zakon o socialnem varstvu] so državljani Republike Slovenije, ki imajo
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.
Državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, ter tujci, ki nimajo dovoljenja za
stalno prebivanje v Sloveniji, uveljavljajo pravice do posameznih storitev in denarne socialne pomoči v primerih
in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.« (Zakon o

socialnem varstvu, 2006).

Vsi tisti brezdomci, ki nimajo uradno priznanega stalnega prebivališča ali dovoljenja za stalno
prebivanje, so torej obravnavani drugače in »a priori« ne spadajo med upravičence, ki jih
določa ta zakon. V nadaljnjih členih tega zakona pa prav tako ni točnega podatka o tem, kako
se te osebe obravnava, posredno se jih dotikajo le 12., 13. in 14. členi zakona.
12. člen
»Prva socialna pomoč po tem zakonu obsega pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne
stiske in težave, oceno možnih rešitev ter seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah
socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi ter o obveznostih, ki so povezane
z oblikami storitev in dajatev, kakor tudi seznanitev upravičenca o mreži in programih
izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve in dajatve.« (prav tam)
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13. člen
»Osebna pomoč po tem zakonu obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi
posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih
zmožnosti.« (prav tam)
14. člen
»Upravičenec do storitev iz 12. in 13. člena tega zakona je vsakdo, ki se znajde v socialni
stiski in težavi.« (prav tam)
Informiranje in pomoč pri opredelitvi socialne stiske in možnih ukrepih torej pripadata vsem,
predvsem tuji brezdomci pa pogosto naletijo na težave, saj ne vedo, kateri državni organ jim
omogoča pridobitev informacij o možnih ukrepih in oblikah pomoči, zato na tem mestu
izjemno pomembno vlogo igrajo prostovoljne organizacije za pomoč brezdomcem, ki so
vsakodnevno v stiku z brezdomci, preko terenskega dela in s pomočjo informacij s strani
ostalih brezdomcev pa predstavniki teh organizacij dokaj hitro pridejo v stik s tistimi
brezdomnimi posamezniki, ki potrebujejo pomoč pri usmerjanju k ustreznim organom.
Tistim, ki jim uspe pridobiti socialno pomoč, ta seveda pripomore k lajšanju finančnih težav,
kljub temu pa za nekoga brez strehe nad glavo in brez ostalih rednih mesečnih dohodkov ta ne
zagotavlja dostojnega življenja, sploh če se posameznik zaradi določenih razlogov ne uspe
zaposliti. Zato so pogosti primeri, ko osebe, ki se zadržujejo v centrih za brezdomce, s
socialno pomočjo pokrijejo npr. najemnino za stanovanje, elektriko … in si s tem zagotovijo
streho nad glavo, vendar jim višina socialne podpore ne zadošča za kritje ostalih nujno
potrebnih življenjskih sredstev, kot sta hrana in obleka, ki jih nato dobijo v omenjenih centrih.
9.4. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 7. členu določa, da Republika
Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za:


»Nujno zdravljenje oseb neznanega prebivališča, tujcev iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne
pogodbe, ter tujcev in državljanov Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v tujini, ki začasno
prebivajo v Republiki Sloveniji ali so na poti skozi državo in zanje ni bilo mogoče zagotoviti plačila
zdravstvenih storitev, kakor tudi za druge osebe, ki po določilih tega zakona niso vključene v obvezno
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zdravstveno zavarovanje in niso zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja .«

(Zakon o

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 1992)


»Plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavezance, ki jim je
oprostitev plačila teh obveznosti zagotovljena s posebnim zakonom« (prav tam)

Nujna zdravstvena oskrba je torej omogočena vsem, tako tujcem kot osebam, ki jim
premoženje ne zadošča za kritje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, torej
vključuje tudi brezdomne osebe brez premoženja, kljub temu pa zaradi različnih odvisnosti,
nezmožnosti skrbi za lastno higieno in zaradi življenja v za zdravje neugodnih razmerah, le-ti
pogosto zbolevajo za tako duševnimi kot telesnimi oblikami bolezni, katerih zdravljenje je
brez oskrbe v zdravstvenih ustanovah in uporabe potrebnih zdravstvenih pripomočkov in
zdravil zelo počasno in pogosto vodi le še v slabšanje zdravstvenega položaja.
9.5. Zakon o varstvu javnega reda in miru
Prvi člen opredeljuje namen zakona v dveh točkah:


»Ta zakon ureja varstvo javnega reda in miru ter določa ravnanja, ki pomenijo kršitev
javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem prostoru ter sankcije za taka
ravnanja«



»Namen tega zakona je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z
varovanjem pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika ali
posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik), ovirajo izvrševanje pravic in
dolžnosti ljudi, državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in
nosilcev javnih pooblastil« (Zakon o varstvu javnega redu in miru, 2006)

Brezdomcev pa se tiče predvsem v 9. in 10. členu tega zakona.
9. člen (beračenje na javnem kraju)
»Kdor na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje z beračenjem za denar ali druge materialne
dobrine, se kaznuje z globo 10.000 tolarjev (41,73 €).« (prav tam)
10. člen (prenočevanje na javnem kraju)
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»Kdor prenočuje ali spi na javnih krajih ali drugih dostopnih prostorih, ki za to niso
namenjeni, in s takšnim ravnanjem koga vznemirja, se kaznuje z globo 20.000 tolarjev (83,46
€).« (prav tam)
Na tej točki je opazen izredno represiven odnos države do problematike brezdomstva.
Beračenje in prenočevanje na javnih mestih nista posledici njihove svobodne volje, ampak
sklep okoliščin, ki so jih v tovrstna dejanja prisilila. Denarne kazni predstavljajo popolnoma
neprimeren ukrep, naloga pristojnih državnih organov naj bo raje izboljševanje stanovanjske
politike in večanje oz. prerazporejanje materialnih oz. finančnih sredstev za ta del populacije.
9.6. Stanovanjska zakonodaja
Ustava Republike Slovenije v 78. členu z naslovom Primerno stanovanje določa: »Država
ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno stanovanje.« (Ustava Republike
Slovenije, 1991) Stanovanjski zakon, pristojen za urejanje stanovanjske politike v Sloveniji,
pa v 75. členu med posebnimi prednostnimi pristojnostmi in nalogami na stanovanjskem
področju določa pristojnosti oz. nalogo države, da določa nacionalni stanovanjski program ter
zagotavlja sredstva za njegovo izvedbo. 77. člen Stanovanjskega zakona navaja določila
Nacionalnega stanovanjskega zakona, med katerimi bi izpostavila le tista, ki se vsaj posredno
dotikajo vprašanja brezdomstva:


»Kriterije za delež oziroma razmerje med profitnim in neprofitnim stanovanjskim
sektorjem, lastnimi stanovanji občanov in socialnimi korektivi«



»Kriterije za določanje obsega reševanja stanovanjskih vprašanj z različnimi oblikami
spodbud in pomoči po posameznih skupinah koristnikov sredstev«



»Obseg sredstev za razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih, družin z več otroki,
mladih družin in invalidov v neprofitnem stanovanjskem sektorju in kriterije za
razporejanje teh sredstev občinam« (Stanovanjski zakon, 1991)

78. člen Stanovanjskega zakona določa ukrepe za realizacijo nacionalnega stanovanjskega
zakona, brezdomnih oseb pa se dotikajo sledeči ukrepi:


»Spodbujanje graditve najemnih in lastnih stanovanj različnih kategorij s spodbudo
vseh oblik organiziranja občanov za dosego tega cilja«
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 »Usmerjanje socialne politike na stanovanjskem področju v selektivno zajemanje
določenih skupin prebivalstva, ki si ne morejo sami razrešiti stanovanjskega
vprašanja«


»Sofinanciranje posebnih bivalnih potreb telesno in duševno prizadetih občanov«
(prav tam)

100., 101., in 102. členi Stanovanjskega zakona se nanašajo na pomoč pri pridobitvi
stanovanj.
100. člen
»Državljani Republike Slovenije, katerih skupni prihodek na člana družine ne presega višine,
ki jo za upravičenost do denarnega dodatka določajo predpisi socialnega varstva, so
upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem. (…)« (prav tam)
101. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so upravičeni do dodelitve socialnega
stanovanja v najem, so:


»Da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno
prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik
neprimernega stanovanja«



»Da ima državljan stalno prebivališče v občini, v kateri je zaprosil za dodelitev
socialnega stanovanja«



»Da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno
prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge
nepremičnine«



»Da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni lastnik premičnine, ki
presega 25 % vrednosti primernega stanovanja« (prav tam)

102. člen
»Merila, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v
najem, se nanašajo na stanovanjske razmere, število ožjih družinskih članov, skupni prihodek
na družinskega člana, premoženjsko stanje in socialno zdravstvene razmere.«
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»Pri razreševanju vlog za pridobitev socialnega stanovanja v najem imajo prednost družine z
več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine, invalidi in družine z
invalidom članom, po vrsti invalidnosti in obsegu prizadetosti invalida.« (prav tam)
Iz koriščenja teh ugodnosti oz. možnosti prijave na razpis in pridobitve socialnega stanovanja
so izločeni vsi nedržavljani Republike Slovenije, ki jih je med brezdomno populacijo kar
nekaj, prav tako imajo manjše možnosti samski predstavniki brezdomne populacije. Pri
reševanju stanovanjske problematike tistih brezdomcev, pri katerih obstaja možnost za
dodelitev socialnega stanovanja, pomembno vlogo igrajo tudi organizacije za pomoč
brezdomcem, ki s svetovanjem in informiranjem pomagajo in usmerjajo brezdomce k
pristojnim službam, kjer le-ti lahko zaprosijo za dodelitev socialnega stanovanja. Pogosti so
tudi primeri, ko si same organizacije za pomoč brezdomcem lastijo določeno število
neprofitnih stanovanj, kamor namestijo brezdomce, ki so po njihovem mnenju zmožni
samostojno zaživeti, polega tega pa jim spalne kapacitete nudijo tudi v samih zavetiščih za
brezdomce.
Eno izmed zelo pomembnih izhodišč nacionalnega stanovanjskega programa sta tudi dve
izmed mednarodnih listin, Agenda Habitat, vključujoč Carigrajsko deklaracijo, in Evropska
socialna lista. S Carigrajsko deklaracijo (1996) so voditelji držav, tudi Slovenije, izhajajoč iz
Ustanovne listine Združenih narodov, potrdili skupni cilj zagotavljanja primernega bivališča
za vse, kot ene od človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Potrdili so posebne potrebe
žensk, otrok in mladine po varnih, zdravih in zanesljivih življenjskih razmerah in priznali
enakopravnost telesno in duševno prizadetih, kakor tudi spolno enakopravnost v politikah,
programih in projektih za trajnostni razvoj bivališč. Prav tako so se zavezali k prizadevanju za
razširitev ponudbe cenovno dostopnih stanovanj in pomoči tistim, ki niso sposobni sodelovati
na nepremičninskem trgu. Podobne cilje si zastavlja tudi Agend Habitat. Navaja nabor
ukrepov vlad za spodbujanje, zaščito in zagotavljanje polnega in postopnega uresničevanja
pravice do ustreznega stanovanja, vključujoč sprejemanje politik, katerih namen je
zagotavljanje bivališč, ki bi bila cenovno dostopna in dosegljiva tudi za tiste osebe, ki si z
lastnimi sredstvi ne morejo zagotoviti ustreznega stanovanja (spodbujanje trga k širitvi
ponudbe cenovno dosegljivejših stanovanj, uvajanje subvencij in pomoč pri najemninah za
revne, spodbujanje podpornih storitev za brezdomce …). Spremenjena Evropska socialna lista
(zamenjala je tisto iz leta 1961) ja na podlagi sklepov Evropske konference o človekovih
pravicah (Rim, 1991) razširila človekove pravice, med katerimi je sedaj tudi pravica do
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nastanitve za vsakogar. Listina zavezuje države pogodbenice – članice Sveta Evrope, da bodo
z namenom zagotavljanja učinkovitega uresničevanja pravic do nastanitve, sprejele ukrepe, s
katerimi bodo pospeševale dostopnost do nastanitve ustreznega standarda, preprečevale oz.
zmanjšale brezdomstvo z namenom postopne popolne odprave z vplivom na ceno nastanitve
na način, do bo ta dostopna tudi tistim brez zadostnih sredstev. (Nacionalni stanovanjski
program, 2000)
10. OBLIKE POMOČI BREZDOMNIM OSEBAM
10.1. Državna pomoč organizacijam, ki pomagajo pri reševanju brezdomske
problematike
Marjeta Ferlan Istinič, sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) pravi, da si na omenjenem ministrstvu »prizadevajo, da v
okviru potreb in možnosti zagotavljajo pogoje, podporo ter primerne spodbude za nadaljnji
razvoj in izvajanje različnih programov, ki so namenjeni brezdomcem. Prav tako naša
prizadevanja usmerjamo v širitev mreže na tistih področjih, kjer tovrstni programi še ne
delujejo, so pa nujno potrebni in jih uporabniki potrebujejo.« (Ferlan Istinič, 2010)
V odnosu do nevladnih organizacij MDDSZ nastopa kot spodbujevalec njihovega razvoja,
določa zakonski okvir njihovega delovanja, skrbi za opredelitev mesta nevladnega sektorja pri
izvajanju dejavnosti socialnega varstva, izvaja razpise za sofinanciranje programov, deli
dovoljenja za delo in skrbi za kakovostno opravljanje dejavnosti. Ministrstvo nevladne
organizacije podpira s pomočjo sofinanciranja programov socialnega varstva od leta 1993
dalje, z večletnim sofinanciranjem pa je začelo leta 1998 in s tem izbranim organizacijam
omogočilo stabilno delovanje. Progami so s strani MDDSZ financirani največ v višini 80 %
vrednosti, ostala sredstva pa so izvajalci primorani pridobiti na drug način. (Smolej Jež in
Žiberna, 2016:8)
Po podatkih Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, ki vsako leto na podlagi letnih
poročil izvajalcev pripravi analizo izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih preko javnih
razpisov sofinancira MDDSZ, je leta 2015 (končno poročilo za leto 2016 še ni pripravljeno)
vlada sofinancirala 15 programov namenjenih brezdomcem. Od tega je bilo 10 programov
vključenih v večletno financiranje, kar zagotavlja stabilnost delovanja programa, ostalih 5
programov pa je bilo financiranih za eno leto, in sicer v višini nad 12.000 EUR. Med vsemi
programi je bilo 11 programov, ki brezdomcem nudijo ležišča. Gre za t. i. nastanitvene
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programe, ki se usmerjajo predvsem v nastanitveno podporo in celovito pomoč brezdomnim
in stanovanjsko izključenim osebam. Ta sklop programov združuje programe zavetišč in
prenočišč (odprti tip zavetišča), programe individualizirane nastanitvene podpore ter
programe, ki brezdomcem nudijo celostno pomoč in nastanitev. MDDSZ je financiralo še tri
dnevne programe, kamor sodijo dnevni centri, sprejemališča in terensko delo, en program pa
je bil namenjen preprečevanju deložacij. Kar se tiče regijske pokritosti s programi za
brezdomce, so bili leta 2015 nastanitveni programi uporabnikom dostopni v osmih regijah
(pomurski, podravski, koroški, savinjski, osrednjeslovenski, gorenjski, goriški in obalno
kraški regiji), dnevni programi za brezdomce so se izvajali v treh regijah (podravski,
osrednjeslovenski in obalno kraški regiji), le osrednjeslovenska regija pa je brezdomcem
nudila tudi program preprečevanja deložacij. S programi za brezdomce pa so na žalost še
popolnoma nepokrite zasavska, podravska in primorsko notranjska regija ter jugozahodna
Slovenija. Programi za brezdomce so v letu 2015 pridobili 2.063.183,9 EUR, primerjava višin
pridobljenih sredstev pa nam pokaže, da so programi največ sredstev dobili s strani MDDSZ,
in sicer 921.833,5 EUR, kar predstavlja 44,7 % vseh pridobljenih sredstev. Poleg MDDSZ so
sredstva prišla še iz sledečih virov: (prav tam, str. 74–79)


Lokalne skupnosti oz. občine (630.590,6 EUR oz. 30,6 %)



Prispevki uporabnikov in članarine (175.378,9 EUR oz. 8,5 %)



Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – ZRSZ (127.972,6 EUR oz. 6,2 %)



Donacije (73.620,2 EUR oz. 3,6 %)



Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji – FIHO (64.643,1 EUR oz. 3,1 %)



Drugi javni viri (40.556,4 EUR oz. 2,0 %)



Drugi »nejavni viri« (28.588,6 EUR oz. 1,3 %)

Sledeča razpredelnica prikazuje nevladne organizacije, ki so sofinancirane s strani zgoraj
omenjenih virov oz. finančne vire v programih za brezdomce.
IZVAJALEC

PROGRAM

SKUPAJ

MDDSZ

PRIDOBLJENA
SREDSTVA

LOKALNE

ZRSZ

FIHO

(EUR)

(EUR)

SKUPNOSTI
(EUR)

(OBČINE) (EUR)

PRISPEVKI

DONACIJE

UPORABNIKOV
(ČLANARNINE)

DRUGI
JAVNI

(EUR)

VIRI

(EUR)

(EUR)
(EUR)

DRUGI
»NEJAVNI«
VIRI

(EUR)
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NASTANITVENI
PROGRAMI S
CELOSTNO
OBRAVNAVO
BREZDOMCEV

CSD Kranj

Zavetišče

za

180.689,8

brezdomce

87.064,7

47.775,8 (26,4 %)

0 (0 %) 0 (0 %)

45.849,3 (25,4 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

120.00,0 (45,8 %)

0 (0 %) 0 (0 %)

8.842,5 (3,4 %)

610,0 (0,2 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

73.245,3 (62,2 %)

0 (0 %) 0 (0 %)

11.695,4 (10,0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

30.300,0 (36,1 %)

0 (0 %) 0 (0 %)

7.190,4 (8,6 %)

200,0 (0,2 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

39.530,2 (22,6 %)

0 (0 %) 30.628,

0 (0 %)

15.659,5 (9,0 12.130,0

4.073,7

%)

(6,9 %)

%)

8.220,4 (5,5 %)

502,6 (0,3 %)

0 (0 %)

600,8 (0,4 %)

24.298,0 (13,0 %)

18,0 (0 %)

11.317,5

0 (0 %)

(48,2 %)

Kranj

CSD

Zavetišče

Ljubljana

brezdomce

za

262.093,7

132.641,2
(50,6 %)

Center
CSD Maribor

Zavetišče

za

117.074,5

brezdomce

32.133,8
(27,4 %)

Maribor
KAŽUN Piran

CSD Piran

84.011,0

– celovita skrb

46.320,6
(55,1 %)

za brezdomne
osebe

Društvo

Celostna

prostovoljcev
Vincencijeve
zveze

pomoč

174.819,0
za

72.797,3
(41,6 %)

2 (17,5

brezdomce za

%)

aktivno
vključevanje v
družbo

dobrote
Društvo za

Individualizira

pomoč in

na in celovita

samopomoč

148.483,9

63.685,4

74.000,0 (49,8 %)

0 (0 %) 1.474,8

(42,9 %)

(1,0 %)

nastanitvena
podpora

brezdomcev

brezdomnim

Kralji ulice

ljudem

Javni zavod

Zavetišče

SOCIO Celje

brezdomce

za

186.275,6

94.981,3

55.660,8 (29,9 %)

0 (0 %) 0 (0 %)

(51,0 %)

(6,1 %)

Celje

Javni zavod

Program

za turizem,

brezdomce

za

18.311,3

–

13.576,2

2.945,1 (16,1 %)

0 (0 %) 0 (0 %)

1.790,0 (9,8 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

29.541,68 (19,8 %)

51.456, 3.772,9

26.985,0 (18 %)

0 (0 %)

1.875,0

0 (0 %)

(74,1 %)

Program

šport,

nastanitvene

mladinske in

stanovanjske
podpore

socialne
programe
SPOTUR
Slovenija
Gradec
Mozaik
društvo

(2,3

–

Zavetišče

za

brezdomne

socialno

za

149.197,1

35.566,0
(23,8 %)

6 (34,5 (2,5 %)

osebe Murska

(1,3 %)

%)

Sobota

vključenost
Nadškofijska

Zavetišče

za

karitas

brezdomce

–

odprti tip

111.464,2

53.411,6
(47,9 %)

10.450,0 (9,4 %)

17.594, 6.305,1
4 (15,8 (5,7 %)

0 (0 %)

23.703,3 (21,3 0 (0 %)

0 (0 %)

%)

%)
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Maribor

Območno

Zavetišče

združenje

brezdomne

za

63.731,6

59.893,9 (39,4 %)

(41,9 %)

osebe

Rdečega

151.968,3

18.357, 0 (0 %)

9.967,5 (6,6 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

144.838,4 (9,2 %)

40.693,2 (2,8 25.322,5

4.674,5

%)

%)

4 (12,1

z

%)

individualno

križa Koper

obravnavo
Koper

SKUPAJ

1.584.388,4

NASTANITVE

695.909,7

543.342,9 (32,5 %)

(45,9 %)

87.426, 42.180,
3 (5,7 9 (2,4

NI PROGRAMI

%)

(1,3 %)

(0,2

%)

ZA
BREZDOMCE
DNEVNI
PROGRAMI ZA
BREZDOMCE

Društvo za
pomoč in
samopomoč

Dnevni

260.354,7

distribucijski

107.375,8

39.964,1 (15,4 %)

(41,2 %)

center
delom

Kralji ulice

brezdomce

s

Nadškofijska

Sprejemališče

karitas

za brezdomce

%)

95.712,6

54.919,7

13.550,0 (14,2 %)

(57,4 %)

18.488,6 (7,1 15.233,9

23.914,1 (9,2

%)

%)

(5,9 %)

%)

16.933, 6.305,1

0 (0 %)

1 (17,7 (6,6 %)

4.004,8

(4,2 0 (0 %)

0 (0 %)

10.433,6 (14,4 0 (0 %)

0 (0 %)

%)

%)

Maribor
karitas Koper

28.475,0 (10,9 %)

2 (5,7 0 (4,6

terenskim

brezdomcev

Škofijska

14.892, 12.011,

Pomoč

72.293,9

brezdomcem

40.468,1

8.525,2 (11,8 %)

(56,0 %)

8.721¸

4.146,1

0 (0 %)

0 (12,1 (5,7 %)

%)

%)

SKUPAJ

428.361,3

DENVNI

202.763,6

62.039,3 (14,5 %)

(47,3 %)

40.546, 22.462,

28.475,0 (6,6 %)

3 (9,5 1 (5,2

PROGRAMI

%)

32.927,0 (7,7 15.233,9

23.914,1 (5,6

%)

(3,6 %)

%)

%)

ZA
BREZDOMCE
PREPREČEVANJ
E DELOŽACIJ

Društvo za
pomoč in
samopomoč

Preprečevanje
deložacij

25.208,4 (50,0 %)

0 (0 %) 0 (0 %)

2.065,5 (4,1 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

25.298,4 (50,0 %)

0 (0 %) 0 (0 %)

2.065,5 (4,1 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

630.590,6 (30,6 %)

127.97

64.643,

175.378,9 (8,5 %)

73.620,2 (3,6 40.556,4

28.588,6 (1,3

2,6

1 (3,1

%)

%)

(45,9 %)

za ohranjanje
obstoječih

Kralji ulice

nastanitev
50.434,2

DELOŽACIJE
SKUPAJ

23.160,3

krepitev moči

brezdomcev
SKUPAJ

50.434,2

in

23.160,3
(45,9 %)

2.063.183,9

921.833,5
(44,7 %)

(2,0 %)

(6,2 %) %)

Tabela 3: (prav tam, str. 77–78)
Leta 2015 je bilo v nastanitvene programe za brezdomce (le-ti v določenem delu nudijo tudi
drugo celostno oskrbo brezdomnih oseb) vključenih 1.878 uporabnikov, v podprograme pa še
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9 dodatnih oseb. Uporabnikom je bilo v teh programih na voljo 261 ležišč, od tega 10
zasilnih. Izvajalci uporabnikom nudijo namestitve v zavetiščih in prenočiščih, kjer govorimo
o nastanitvenih kapacitetah odprtega tipa, kar pomeni, da jih brezdomci lahko uporabljajo
samo čez noč, ter pomoč v okviru individualizirane in celovite nastanitvene podpore.
Nastanitvene kapacitete teh programov je v letu 2015 koristilo 477 uporabnikov. V dnevne
programe za brezdomce, kamor sodijo npr. dnevni centri, sprejemališča in terensko delo je
bilo vključenih 679 oseb, 105 uporabnikov pa je bilo vključenih v programe za preprečevanje
deložacij. Skupno število oseb, vključenih v različne programe za brezdomce, je leta 2015
torej znašalo 2.600 oseb, med katerimi je bilo tudi 58 mladoletnikov. Večina uporabnikov se
je v programe za brezdomce vključevalo oz. jih je obiskovalo bodisi nekajkrat na mesec
(dobra četrtina oz. 712 uporabnikov) bodisi vsak dan oz. petkrat na teden (slaba četrtina oz.
611 uporabnikov), sledijo tisti, ki so bili v programe vključeni enkrat ali večkrat na teden,
vendar ne vsak delovni dan (19,1 % oz. 509 uporabnikov), 396 uporabnikov je bilo v
programe vključenih enkrat mesečno, najmanj pa je bilo tistih, ki so bili del programov
nekajkrat letno (288 uporabnikov) oz. le enkrat letno (141 uporabnikov). (prav tam, str. 85)
Programi so namenjeni predvsem sledečim skupinam:


Polnoletnim osebam in večkratno izključenim posameznikom in družinam



Osebam brez sredstev za preživetje oz. tistim, ki se nahajajo v ekstremni socialni stiski



Osebam, ki iz različnih razlogov nimajo urejenih bivalnih razmer (nizka izobrazba,
nizek materialni status, brezposelnost, družinske težave, dolgotrajna hospitalizacija,
prestana zaporna kazen …)



Ljudem v trenutni stanovanjski stiski (polnoletni adolescenti, ki so zbežali od doma,
samske ženske brez možnosti bivanja v varnih hišah, deložirane družine …)



Posameznikom, bivajočim v negotovih stanovanjskih razmerah (bivališča namenjena
brezdomcem, zapori, bolnišnice …), pri sorodnikih in znancih



Brezdomnim osebam, ki kažejo motiviranost za izboljševanje svoje socialne situacije
ter uporabnikom nujnih bivalnih enot, ki potrebujejo socialno podporo (prav tam, str.
82–83)

Javno dostopni podatki o spremljanju izvajanja programov socialnega varstva Inštituta
Republike Slovenije za socialno varstvo segajo v leto 1996. Višina sredstev, ki jih je MDDSZ
v tem letu namenilo sofinanciranju programov socialnega varstva, je znašala 567.935,24
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EUR. Do leta 2015, ko je izšlo zadnje poročilo, so se ta sredstva povišala na 12.318.929,3
EUR. Zaznati je torej očitno povečanje finančnih sredstev s strani MDDSZ. Podrobnejše
analize programov socialnega varstva, predvsem tistih organizacij, ki se ukvarjajo s pomočjo
brezdomnim osebam, pa segajo v leto 2007. (Nagode, Smolej in Žiberna, 2009; Smolej in
Nagode, 2008; Smolej Jež in Žiberna, 2015 )
V nadaljevanju bom s pomočjo tabel predstavila podatke o programih sprejemališč in zavetišč
in višini financiranja od leta 2007 dalje. Tovrsten prikaz podatkov je namreč najpreglednejši,
prav tako pa nam omogoča primerjavo med številom sofinanciranih organizacij, njihovimi
programi, pridobljenimi sredstvi, poleg tega pa tudi približno odstotkovno primerjavo med
MDDSZ in ostalimi sofinancerji. Zaradi narave magistrske naloge me je zanimalo, med katere
financerje je uvrščena RKC, vendar po podatkih Inštituta Republike Slovenije za socialno
varstvo točnega podatka o tem ni, saj so sredstva RKC navedena različno, odvisno od tega,
kam jih iz leta v leto uvrstijo poročevalci oz. izvajalci programov. Več podatkov o tem
nameravam pridobiti v empiričnem delu preko intervjujev s predstavniki organizacij, ki
nudijo pomoč brezdomnim ljudem in delujejo po okriljem RKC.
10.2. Finančni viri programov za brezdomce v letu 2007
Leta 2007 je MDDSZ sofinanciralo 7 programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce, in
sicer 3 v vrednosti nad 1.500 EUR (tako imenovani »B programi«), štirje programi pa so bili
vključeni v večletno financiranje (tako imenovani »C programi«). Sledeča tabela prikazuje
programe sprejemališč in zavetišč za brezdomce glede na vrsto in višino financiranja.
(Nagode in Smolej, 2008: 11)
NAZIV PROGRAMA

Celostna

pomoč

ORGANIZACJA

Društvo prostovoljcev

brezdomcem za aktivno

Vincencijeve

vključevanje v družbo

dobrote

Distribucijski

Društvo za pomoč in

center Kralji ulice

dnevni

VSA

SREDSTVA,

PRIDOBLJENA

PRIDOBLJENA S STRANI

SREDSTVA (EUR)

MDDSZ (EUR)

38850,34

19926,29

92748,2

29888,44

25505,01

9057,41

zveze

samopomoč
brezdomcev

Kralji

ulice
Pomoč brezdomcem

Škofijska karitas Koper
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Sprejemališče

za

Škofijska

karitas

63780,69

33372,38

brezdomce

Maribor

Zavetišče za brezdomce

CSD Maribor

77880,12

24314,97

Zavetišče za brezdomce

CSD Ljubljana Center

230694,96

99299,41

Zavetišče za brezdomce

Javni zavod Socio

132165,61

56189,78

Tabela 4: (prav tam, str. 49)
Leta 2007 je bilo programom s področja sprejemališč in zavetišč za brezdomce namenjenih
661.624,9 EUR, največji delež, 43,1 % oz. 272.048,7 EUR je prispevalo MDDSZ, 29,8 % so
prispevale občine, 11,4 % sredstev predstavljajo prispevki uporabnikov, med 2 % in 4 % pa
so predstavljala sredstva s strani FIHA, donatorjev, ZRSZ in lastna sredstva izvajalcev
programov. (prav tam)
10.3. Finančni viri programov za brezdomce v letu 2008
Leta 2008 je MDDSZ sofinanciralo 9 programov, namenjenih pomoči brezdomnim osebam.
Pet izmed njih je bilo financiranih po t. i. »B programu« (nad 1.500 EUR), štirje pa so bili del
»C programa«, kar pomeni, da so bili vključeni v večletno financiranje. (Nagode, Smolej in
Žiberna, 2009: 11)
NAZIV PROGRAMA

ORGANIZACIJE

VSA

SREDSTVA,

PRIDOBLJENA

PRIDOBLJENA

SREDSTVA (EUR)

STRANI MDDSZ (EUR)

Pomoč brezdomcem

Škofijska karitas Koper

26.925,65

9.301,96

Zavetišče za brezdomce

Javni

Vetrnica

17.989,21

8.288,25

Zavetišče za brezdomce

MOZAIK – društvo za

60.430,01

9.301,96

Murska Sobota

socialno vključenost
77.449,66

40.928,60

37.285

2.325,49

Škofijska karitas Maribor

76.350,65

34.273,43

Zavetišče za brezdomce

CSD Maribor

108.632,67

24.971,47

Zavetišče za brezdomce

CSD Ljubljana Center

243.149,06

101.980,49

zavod

S

Slovenj Gradec

Dnevni

center

za

brezdomce

Društvo

za

samopomoč

pomoč

in

brezdomcev

Kralji ulice
Center za brezdomce

Območno združenje RK
Novo mesto

Sprejemališče

za

brezdomce
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Zavetišče za brezdomce

Javni zavod Socio

154.368,11

57.706,9

Tabela 5: (prav tam, str. 46)
Programom sprejemališč in zavetišč za brezdomne osebe je bilo leta 2008 skupno namenjenih
802.607,02 EUR, kar predstavlja skoraj 18 % oz. 140.982,12 EUR več kot leto prej. Večino
prejetih sredstev, 36,02 %, so programi prejeli s strani MDDSZ, preostali vir dohodkov pa
predstavljajo sredstva občin (19,5 %), 8,13 % sredstev je namenil ZRSZ, 21,27 % pa
predstavljajo ostali viri. (prav tam, str. 47)
10.4. Finančni viri programov za brezdomce v letu 2009
Leta 2009 se je število sprejemališč in zavetišč za brezdomce, ki jih sofinancira MDDSZ,
povečalo na 15, od tega sta bila 2 programa prvič financirana preko t. i. »A programa«, kar
pomeni, da so prejela 1.500 EUR, 9 jih je bilo del »B programa«, dobili so namreč sredstva
nad 1.500 EUR, 4 programi pa so bili del večletnega financiranja. (Nagode in drugi, 2010:
70)
IZVAJALEC

NAZIV PROGRAMA

VSA

SREDSTVA,

PRIDOBLJENA

PRIDOBLJENA

SREDSTVA (EUR)

STRANI

S
MDDSZ

(EUR)
Območno

združenje

RK

Pomoč brezdomcem

6290,21

1000

12.913,00

1.000,00

33.067,90

10.418,19

za

13.126,64

6.110,62

za

72.302,41

22.920,01

z

43115,25

22920,01

distribucijski

86.516,32

33.338,20

Kočevje
CSD Jesenice

Zavetišče

za

brezdomce
Škofijska karitas Koper

Pomoč brezdomcem

Javni

Zavetišče

zavod

VETRNICA

Slovenj Gradec
MOZAIK

–

brezdomce
društvo

za

socialno vključenost

Zavetišče
brezdomce

Murska

Sobota
Društvo

za

samopomoč

pomoč

in

Terensko

brezdomcev

brezdomci

pomoč

Dnevni

delo

Kralji ulice
Društvo

za

samopomoč

in

brezdomcev

center za brezdomce

Kralji ulice
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Nadškofijska karitas Maribor

Zavetišče

za

68.232,24

29.030,63

124.125,64

60.144,88

64.048,76

22.920,01

7.85.873,6

33338,2

za

68.317,09

38.364,24

za

117.047,62

27.968,05

za

263.190,52

114.218,12

za

154.522,51

84.352,24

brezdomce – odprti tip
CSD Kranj

Zavetišče

za

brezdomce
Društvo

prostovoljcev

Vincencijeve zveze dobrote

Celostna

pomoč

brezdomcem

za

aktivno vključevanje v
družbo
Društvo

za

samopomoč

pomoč

in

brezdomcev

Individualna in celovita
nastanitvena

podpora

Kralji ulice

brezdomnim ljudem

Nadškofijska karitas Maribor

Sprejemališče
brezdomce

CSD Maribor

Zavetišče
brezdomce

CSD Ljubljana Center

Zavetišče
brezdomce

Javni zavod Socio

Zavetišče
brezdomce

Tabela 6: (prav tam, str. 70)
Leto 2009 je programom sprejemališč in zavetišč za brezdomce prineslo 1.241.441 EUR, s
strani MDSSZ so prejeli 40,9 %, občine so jim dodelile 31,3 %, prispevki uporabnikov in
uporabnic so znašali 15,9 %, sredstva s strani FIHO 3,3 %, sredstva ZRSZ 6,9 %, ostali viri
pa so predstavljali 1,7 %. (prav tam, str. 71)
10.5. Finančni viri programov za brezdomce v letu 2010
Med javnimi socialnovarstvenimi programi leta 2010 je bilo 19 programov sprejemališč in
zavetišč za brezdomce. 4 izmed njih so prejeli enkraten znesek v višini 1.500 EUR (»A
program«), 11 jih je bilo upravičenih do zneska nad 1.500 EUR (»B program«), 4 pa so
predstavljali del večletnega financiranja (»C programi«). (Krejan in drugi, 2011: 17)
IZVAJALEC

NAZIV PROGRAMA

VSA

SREDSTVA,

PRIDOBLJENA

PRIDOBLJENA S STRANI

SREDSTVA (EUR)

MDDSZ (EUR)

CSD Jesenice

Zavetišče za brezdomce

14.340,00

1.500,00

CSD Krško

Zavetišče za brezdomce

6.690,12

750,00

55

Območno združenje RK

Pomoč brezdomcem

6.895,00

850,00

13.800,00

1.500,00

148.145,50

54.971,87

z

41.001,14

10.626,56

pomoč

68.251,04

20.401,60

34.459,80

10.626,56

204.057,00

63.759,33

124.032,00

37.192,95

Zavetišče za brezdomce

17.567,29

6.232,86

Mozaik – društvo za

Zavetišče za brezdomce

131.244,60

26.350,40

socialno vključenost

Murska Sobota

CSD Kočevje

Zavetišče za brezdomce

22.206,19

7.084,37

Zavetišče za brezdomce

50.447,90

18.698,51

Kočevje
Župnijska

karitas

Higienska

oskrba

in

Ljubljana – Štepanja vas

stanovanje za brezdomce

CSD Kranj

Zavetišče za brezdomce

CSD Piran

Terensko

delo

brezdomci
Društvo

prostovoljcev

Vincencijeve

zveze

dobrote

Celostna

brezdomcem za aktivno
vključevanje v družbo

Društvo

prostovoljcev

Vincencijeve

zveze

Zavetišče za brezdomce
VZD

dobrote
Društvo za pomoč in

Dnevni

distribucijski

samopomoč brezdomcev

center s terenskim delom

Kralji ulice

za brezdomce

Društvo za pomoč in

Individualizirana

samopomoč brezdomcev

celovita

nastanitvena

Kralji ulice

podpora

brezdomnim

in

ljudem
Javni

zavod

Vetrnica

Slovenj Gradec

Nadškofijska

karitas

Maribor

– odprti tip

Škofijska karitas Koper

Pomoč brezdomcem

40.026,42

10.626,56

CSD Ljubljana Center

Zavetišče za brezdomce

270.070,40

116.502,50

CSD Maribor

Zavetišče za brezdomce

111.298,80

28.527,41

Javni zavod Socio

Zavetišče za brezdomce

191.734,00

86.039,30

Sprejemališče

76.659,83

45.243,68

Nadškofijska
Maribor

karitas

za

brezdomce

Tabela 7: (prav tam, str. 78)
Leta 2010 so zavetišča in sprejemališča za brezdomne osebe prejela 1.572.927 EUR. Največji
delež, 35,2 % oz. 553.255,9 EUR, so tokrat prispevale občine, nekoliko manj, 34,8 %, so
prejeli s strani MDDSZ, sledijo prispevki uporabnikov, članarine in sredstva članov
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izvajalskih organizacij (10,7 %), sredstva s strani ZRSZ (10,2 %), ostali viri (3,9 %), FIHO
sredstva (2,9 %) in donatorski prispevki (2,3 %). (prav tam, str. 79)
10.6. Finančni viri programov za brezdomce v letu 2011
MDDSZ je leta 2011 sofinanciralo 22 programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce, 3 je
izmed njih so bili del »A programa«, kar pomeni, da so bili upravičeni do enkratnega zneska v
višini 1.500 EUR, 14 programov je prejelo sredstva v višini nad 1.500 EUR, kar jih postavlja
v »B program«, 5 pa jih je bilo vključenih v večletno financiranje oz. »C program«. (Dremelj
in drugi, 2012: 112)
IZVAJALEC

NAZIV PROGRAMA

VSA

SREDSTVA,

PRIDOBLJENA

PRIDOBLJENA

SREDSTVA (EUR)

STRANI MDDSZ (EUR)

za

172.630,16

102.707,68

za

274.036,64

137.177,39

za

128.639,47

36.176,52

37.943,54

5.094,72

92.825,80

27.112,92

za

36.085,77

9.962,43

Vincencijeve zveze dobrote

brezdomce VZD

CSD Kočevje

Socialno vključevanje

24.922,18

7.188,06

147.239,52

50.947,18

174.640,34

65.323,31

Javni zavod Socio

Zavetišče

S

brezdomce
CSD Ljubljana Center

Zavetišče
brezdomce

CSD Maribor

Zavetišče
brezdomce

Društvo

prostovoljcev

Vincencijeve zveze dobrote

Resettlement
brezdomcev

–

namestitev in ponovno
vključevanje v družbo
Območno

združenje

Rdečega križa Koper

Zavetišče

za

brezdomne

z

individualno obravnavo
Koper
Društvo

prostovoljcev

Zavetišče

posebej

ranljivih

skupin – Zavetišče za
brezdomce
Društvo

za

samopomoč

pomoč

in

brezdomcev

Individualizirana
celovita

in

nastanitvena

Kralji ulice

podpora brezdomnim

CSD Kranj

Zavetišče

za

brezdomce Kranj
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Nadškofijska

karitas

Maribor

za

69.137,20

43.128,39

za

126.493,65

29.121,91

za

27.282,00

6.368,40

za

8.954,96

1.500,00

za

11.542,00

1.500,00

za

76.124,25

53.745,26

240.301,70

120.104,34

43.191,30

19.105,20

71.793,20

16.982,40

81.779,61

29.067,62

4.100,00

2.000,00

brezdomce – odprti tip

Mozaik

–

društvo

za

socialno vključenost
Javni

Zavetišče

zavod

Zavetišče
brezdomce

Vetrnica

Zavetišče

Slovenj Gradec

brezdomce

CSD Krško

Zavetišče
brezdomce

CSD Jesenice

Zavetišče
brezdomce

Nadškofijska

karitas

Maribor
Društvo

Sprejemališče
brezdomce

za

samopomoč

pomoč

in

brezdomcev

Dnevni
center

distribucijski
s

terenskim

Kralji ulice

delom za brezdomne

CSD Piran

Dnevni

center

za

brezdomne in skrb za
socialno izključene
Območno

združenje

Rdečega križa Novo mesto

Center za brezdomce in
socialno

ogrožene

–

celostna

pomoč

za

aktivno vključevanje v
družbo
Društvo

prostovoljcev

Vincencijeve zveze dobrote

Celostna

pomoč

brezdomcem

za

aktivno vključevanje v
družbo
Župnijska karitas Ljubljana

Higienska

– Štepanja vas

svetovanje

oskrba

in
za

brezdomce
Škofijska karitas Koper

Pomoč brezdomcem

37.506,19

19.924,86

Območno

Pomoč brezdomcem

4.687,73

850,00

združenje

Rdečega križa Kočevje

Tabela 8: (prav tam, str. 114–116)
Programi zavetišč in sprejemališč za brezdomne osebe so leta 2011 prejeli 1.891.857,21 EUR.
785.088,59 EUR oz. 41,50 % so programi pridobili s strani MDDSZ, občine so prispevale
628.636,14 oz. 33,23 %, sledijo prispevki uporabnikov oz. članarine, ki znašajo 177.655,99
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EUR oz. 9,39 %, 88.586,66 EUR oz. 4,68 % sredstev je prišlo s strani drugih »nejavnih«
virov, sledi sofinanciranje s strani FIHO v vrednosti 66.359,00 EUR oz. 3,51 %, ZRSZ je
prispeval 61.241,13 oz. 3,24 %, donacije predstavljajo 6,62 % oz. 49.595,94 EUR, najmanj
sredstev, 1,83 % oz. 34.693,76 EUR, pa je prišlo s strani drugih javnih virov. (prav tam, str.
116–117)
10.7. Finančni viri programov za brezdomce v letu 2012
Leta 2012 je MDDSZ sofinanciralo 13 programov, namenjenih brezdomnim osebam. 6
programov je predstavljalo del enoletnega financiranja v vrednosti nad 1.500 EUR, 7
programov pa je bilo vključenih v večletno sofinanciranje. 7 izmed vseh programov,
namenjenih brezdomcev je bilo del nastanitvenih programov (zavetišča, prenočišča in
individualizirane nastanitve), dnevni centri, sprejemališča in informativne pisarne pa
predstavljajo del preostalih 6 programov za brezdomne osebe. (Jesenovec in drugi, 2013: 75)
IZVAJALEC

NAZIV PROGRAMA

VSA

PRIDOBLJENA

SREDSTVA (EUR)

SREDSTVA,
PRIDOBLJENA

S

STRANI MDDSZ (EUR)
Društvo za pomoč in

Individualizirana

in

201.465,9

57.162,7

samopomoč brezdomcev

celovita

nastanitvena

Kralji ulice

podpora

brezdomnim
176.546,8

69.037,1

79.179,9

53.295,0

172.856,9

96.031,7

139.715,4

33.825,1

Zavetišče za brezdomce

149.115,6

37.437,9

CSD Ljubljana - Center

Zavetišče za brezdomce

271.886,3

139.622,3

Območno

Center za brezdomce –

35.764,1

27.374,1

ljudem
CSD Kranj

Zavetišče za brezdomce
Kranj

Nadškofijska

karitas

Zavetišče za brezdomce –

Maribor

odprti tip

Javni zavod SOCIO Celje

Zavetišče za brezdomce
Celje

CSD Maribor

Zavetišče za brezdomce
Maribor

Mozaik

– društvo za

socialno vključenost

Rdečega
mesto

združenje
križa

Novo

celostna pomoč socialno
ranljivim skupinam za
aktivno vključevanje v
družbo
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Društvo

prostovoljcev

Vincencijeve

zveze

Celostna

pomoč

166.587,4

59.927,6

53.635,4

24.273,2

73.266,2

50.251,8

280.719,5

113.027,1

61.313,3

42.598,0

brezdomcev za aktivno

dobrote

vključevanje v družbo

CSD Piran

Dnevni center in terensko
delo z brezdomnimi z
implementacijo zavetišča
za brezdomne

Nadškofijska

karitas

Sprejemališče

za

Maribor

brezdomne

Društvo za pomoč in

Dnevni

samopomoč brezdomcev

center s terenskim delom

Kralji ulice

za brezdomce

Škofijska karitas Koper

Pomoč brezdomcem

distribucijski

Tabela 9: (prav tam, str. 76–77)
Programi, namenjeni brezdomnim osebam, so leta 2012 prejeli 1.862.052,6 EUR. Tudi tokrat
je največ sredstev prispevalo MDDSZ, in sicer 803.863,6 EUR, kar znaša 43,2 %. 29,4 % oz.
547.793,5 EUR so prispevale občine, sledijo prispevki uporabnikov oz. članarine, ki znašajo
171.468,5 EUR oz. 9,2 %, drugi javni viri so prispevali 120.000,3 EUR oz. 6,4 %, tako FIHO
kot ZRSZ sta organizacijam za brezdomne namenila 63.311,7 EUR oz. 3,4 %, donacije so
tokrat predstavljale 47.479,4 EUR oz. 2,5 %, drugi »nejavni« viri pa 45.586,0 EUR, kar znaša
2,4 %. (prav tam, str. 77)
10.8. Finančni viri programov za brezdomce v letu 2013
MDDSZ je leta 2013 sofinanciralo 15 programov, namenjenim brezdomnim, 2 več kot v
preteklem letu. 4 izmed njih so predstavljali del enoletnega financiranja nad 1.500 EUR, kar
jih uvršča v »B program«, ostalih 11 pa je bilo del »C programa« in s tem upravičenih do
večletnega sofinanciranja. 11 programov je bilo namenjenih prenočevanju brezdomnih oseb
oz. t. i. nastanitvenih programov, ki se vse pogosteje posvečajo tudi celostni pomoči
brezdomcem. Ostali štirje programi pa predstavljajo dnevne centre in sprejemališča. (Kovač,
Smolej in Žiberna, 2014: 73)
IZVAJALEC

NAZIV PROGRAMA

VSA

SREDSTVA,

PRIDOBLJENA

PRIDOBLJENA S

SREDSTVA (EUR)

STRANI

MDDSZ

(EUR)
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CSD Kranj

Zavetišče za brezdomce

208.831,5

91.647,0

CSD Ljubljana - Center

Zavetišče za brezdomce

277.292,8

139.825,1

CSD Maribor

Zavetišče za brezdomce

121.390,5

33.825,1

CSD Piran

KAŽUN Piran – celovita skrb za

89.800,3

37.479,1

175.738,9

76.628,8

208.506,7

67.037,3

189.671,3

96.031,7

22.131,0

14.290,7

Zavetišče za brezdomce

117.249,9

37.437,9

Zavetišče za brezdomce – odprti

92.181,6

53.949,4

93.727,0

38.670,0

290.115,8

113.027,1

Sprejemališče za brezdomce

80.974,7

50.251,8

Center za brezdomce – celostna

36.708,2

25.000,0

68.499,3

42.598,0

brezdomne osebe
Društvo

prostovoljcev

Vincencijeve

zveze

Celostna pomoč brezdomcem za
aktivno vključevanje v družbo

dobrote
Društvo

za

pomoč

samopomoč

in

brezdomcev

Individualizirana

in

nastanitvena

podpora

Kralji ulice

brezdomnim ljudem

Javni zavod SOCIO Celje

Zavetišče za brezdomce

Javni

Zavetišče

zavod

Vetrnica

Slovenj Gradec

celovita

za

brezdomce

program

–

nastanitvene

stanovanjske podpore
Mozaik

–

društvo

za

socialno vključenost
Nadškofijska

karitas

Maribor

tip

Območno

združenje

Rdečega križa Koper
Društvo

za

samopomoč

pomoč

Zavetišče

za

brezdomce

z

individualno obravnavo
in

brezdomcev

Dnevni distribucijski center s
terenskim delom za brezdomce

Kralji ulice
Nadškofijska

karitas

Maribor
Območno

združenje

Rdečega križa Novo mesto

pomoč

socialno

ranljivim

skupinam za aktivno vključevanje
v družbo
Škofijska karitas Koper

Pomoč brezdomcem

Tabela 10: (prav tam, str. 74–76)
Vsi programi skupaj so leta 2013 prejeli 2.072.819,2 EUR. Največ sredstev je tudi v tem letu
prispevalo MDDSZ, in sicer 917.496,1 EUR oz. 44,3 %, sledijo občine, ki so prispevale
624.087,7 EUR oz. 30,1 %, prispevki uporabnikov znašajo 192.456,1 EUR oz. 9,3 %, ZRSZ
je prispeval 96.794,1 EUR oz. 4,7 %, prispevki drugih javnih virov so znesli 93.177,1 EUR
oz. 4,5 %, sredstva s strani FIHO znašajo 68.134,4 EUR oz. 3,3 %, 45.537,0 EUR oz. 2,2 %
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predstavljajo drugi »nejavni« viri, donacije pa znašajo 32.060,8 EUR oz. 1,5 %. (prav tam,
str. 76)
10.9. Finančni viri programov za brezdomce v letu 2014
Leta 2014 je MDDSZ sofinanciralo 16 programov, namenjenih pomoči brezdomnim ljudem,
med katerimi je bilo 6 programov del »B programa«, torej enoletnega financiranja v vrednosti
nad 1.500 EUR, 10 programov pa je bilo deležnih večletnega sofinanciranja, kar jih uvršča
med »C programe«. 11 programov je brezdomcem zagotavljalo ležišča, 5 pa je bilo t. i.
dnevnih programov. (Kovač, Smolej in Žiberna, 2015: 84)
IZVAJALEC

NAZIV PROGRAMA

VSA

SREDSTVA,

PRIDOBLJENA

PRIDOBLJENA

SREDSTVA (EUR)

STRANI

S

MDDSZ

(EUR)
CSD Maribor

Zavetišče za brezdomce

127.783,4

32.133,8

CSD Ljubljana - Center

Zavetišče za brezdomce

267.221,3

132.641,2

Javni

Zavetišče za brezdomce

190.087,3

94.981,3

Javni zavod za turizem,

Zavetišče za brezdomce –

18.758,0

13.576,2

šport,

program

Zavetišče za brezdomce

112.924,2

35.566,0

Zavetišče za brezdomce –

86.895,2

53.189,0

zavod

SOCIO

Celje
mladinske

socialne

in

programe

SPOTUR

nastanitvene

stanovanjske podpore

Slovenj

Gradec
Mozaik – društvo za
socialno vključenost
Nadškofijska

karitas

Maribor

odprti tip

CSD Kranj

Zavetišče za brezdomce

201.227,2

87.064,7

Celostna

172.590,6

72.797,3

173.024,1

63.685,3

77.063,7

35.605,1

137.841,4

48.426,1

Društvo

prostovoljcev

Vincencijeve

zveze

brezdomcem

pomoč
za

aktivno

dobrote

vključevanje v družbo

Društvo za pomoč in

Individualizirana in celovita

samopomoč brezdomcev

nastanitvena

Kralji ulice

brezdomnim ljudem

CSD Piran

KAŽUN Piran – celovita

podpora

skrb za brezdomne ljudi
Območno

združenje

Rdečega križa Koper

Zavetišče za brezdomce z
individualno obravnavo
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Škofijska karitas Koper

Pomoč brezdomcem

71.860,0

40.468,

Društvo za pomoč in

Dnevni distribucijski center

289.170,9

107.375,8

samopomoč brezdomcev

s

Kralji ulice

brezdomce
Sprejemališče za brezdomce

79,659,0

47.739,2

Center

42.345,9

26.506,8

52.118,5

31.911,7

Nadškofijska

karitas

terenskim

delom

za

Maribor
Območno
Rdečega

združenje
križa

Novo

mesto

celostna

za

pomoč

ranljivim
aktivno

brezdomce

–

socialno

skupinam

za

vključevanje

v

družbo
MOZAIK – društvo za

Terensko

delo

s

socialno vključenost

potencialnimi brezdomnimi
osebami in zagovorništvo

Tabela 11: (prav tam, str. 86–89)
Leta 2014 je skupni znesek vseh programov za brezdomce znašal 2.100.570,8 EUR. Tudi
tokrat so sredstva s strani MDDSZ predstavljala največji delež, in sicer 923.667,6 EUR oz.
43,9 % vseh pridobljenih sredstev. Sledijo občine s 648.566,7 EUR oz. 30,9 %, prispevki
uporabnikov oz. članarine s 194.173,9 EUR oz. 9,2 %, sredstva s strani ZRSZ, ki znašajo
134.549,4 EUR oz. 6,4 %, drugi »nejavni« viri znašajo 60.791,8 EUR oz. 2,9 %, drugi javni
viri 42.058,3 EUR oz. 2,0 %, 39.673,4 EUR oz. 1,9 % pa predstavljajo donacije. (prav tam,
str. 89)
11. NEVLADNE ORGANIZACIJE
Harvey (1995) meni, da so bile nevladne organizacije, ki so delovale na področju
brezdomstva, vse do 60. let pretežno verskega značaja. Osredotočale so se predvsem na
zagotavljanje storitev, manj pozornosti pa so namenjale proučevanju vzrokov pojava revščine
in brezdomstva. Dejstvo, da je brezdomstvo kljub vsesplošnemu višanju življenjskega
standarda v zahodnih družbah naraščalo, je prispevalo k spoznanju o strukturnih vzrokih za
pojav revščine. Neuspehi evropskih krščanskih in socialnih demokratov pri reševanju tega
socialnega problema so v nevladnih organizacijah vzbudili kritičen odnos do vladnih politik.
O organizacijah, ki danes pomagajo brezdomcem in drugim ranljivim skupinam prebivalstva,
je ogromno podatkov prinesla leta 1992 izvedena študija Mary Daily z naslovom
Brezdomstvo v Evropi – rastoča plima, v kateri je preučila 3.848 nevladnih združb. Ugotovila
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je, da sta dve od treh nevladnih organizacij, ki pomagajo socialno izključenim skupinam
prebivalstva, nastali prav zaradi problema brezdomstva. Zanj je značilna izjemno visoka
stopnja zaupanja v verske organizacije, ki so zagotavljale osnovna sredstva za brezdomne
osebe, kar je izhajalo in njihovega karitativnega značaja. Ugotovila je tudi, da se nekatere
nevladne organizacije osredotočajo na vse brezdomce, druge le na določene skupine, npr.
glede na spol, starost, družinski in državljanski status. Prav tako je prišla do ugotovitev, da
imajo nevladne organizacije različne prednostne naloge. Več kot 80 % skupin v vzorcu
brezdomcem zagotavlja zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, druga najpogostejša
prioriteta, ki jo je izvajalo približno 60 % preučevanih nevladnih organizacij, je bila
zagotavljanje informacij, 50 % vprašanih se je ukvarjalo z reintegracijo brezdomcev na trg
delovne sile in v vsakdanje življenje. Za slabo petino pa je značilno ukvarjanje z
ozaveščanjem in informiranjem javnosti o problemu brezdomstva ter z iskanjem virov za
rešitev le-tega. (Aleksič in Sušnik, 1999; Harvey, 1995)
Omenjena študija je odkrila tudi nekatere pomanjkljivosti organizacijskih struktur
prostovoljnih organizacij. Te bi morale biti številnejše, bolj raznolike in bolj integrirane v
državni sistem upravljanja s stanovanjskim skladom. Prav tako je pomembna ugotovitev, da
prostovoljni sektor, ki deluje na področju brezdomstva, ostaja eden izmed najbolj
marginaliziranih med vsemi nevladnimi organizacijami, predvsem zaradi slabe državne
finančne podpore, težav pri vzpostavljanju vezi z raziskovalno sfero, pestijo pa jih tudi
notranja nesoglasja, saj nekateri zagovarjajo stališče, da je vloga nevladnih organizacij
predvsem v učenju in spodbujanju brezdomnih oseb, da zahtevajo svoje pravice, drugi pa
menijo, da je za potrebe brezdomcev treba angažirati tudi politično elito. (Aleksič in Sušnik,
1999: 229–230)
Kljub naštetim težavam in nesoglasjem pa nevladne organizacije na področju brezdomstva
širijo svoje dejavnosti, npr. s prodajo uličnega časopisa, kar pripomore k pridobivanju
dodatnih finančnih virov in k boljši obveščenosti širše javnosti o tem perečem problemu.
Harvey za izboljšanje dejavnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva,
priporoča naslednje prednostne dejavnosti: (prav tam)


Razvijanje novih storitev, saj se brezposelnost in brezdomstvo povečujeta



Prilagajanje spremenjeni socialni realnosti in odzivanje na potrebe mladih in žensk,
zlasti brezposelnih



Pridobivanje podpore državljanov za reševanje problema brezdomstva
64



Več pozornosti je potrebno nameniti odnosu z državo in načinu, ki bi pripeljal do
večje mobilizacije vladnih finančnih in človeških virov

11.1. Slovenske nevladne organizacije za pomoč brezdomnim osebam
V Sloveniji se s pomočjo brezdomnim osebam ukvarja kar nekaj organizacij, vendar točnega
podatka o tem ni, saj se z brezdomno populacijo posredno ukvarjajo tudi organizacije, ki
delujejo npr. na področju preprečevanja duševnih stisk in pomoči duševno prizadetim in
invalidnim osebam, organiziranja materinskih domov in zavetišč za ženske, odvajanja od
alkohola in nelegalnih drug …
Na spletni strani Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, v rubriki »Kam
po pomoč«, najdemo naslednja zavetišča, sprejemališča in dnevne centre za brezdomce:
Zavetišče za brezdomce Ljubljana, Zavetišče za brezdomne uživalce drog, Društvo
Vincencijeve zveze dobrote, Zavetišče božjega usmiljenja, Zavetišče za brezdomce Maribor,
Župnijska Karitas Štepanja vas – Ljubljana, Kapucinski samostan in Dom Marijinih sester,
Zavetišče za brezdomce Celje, Zavetišče za brezdomce Kranj, Zavetišče za brezdomce
Slovenj Gradec – Vetrnica, Zavetišče za brezdomce Murska Sobota – Mozaik, Zavetišče za
brezdomce Kočevje, Sprejemališče za brezdomce Maribor in DC DBI Koper. (Kralji ulice,
2009)
V nadaljevanju se bom podrobneje posvetila trem že omenjenim organizacijam, in sicer
Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Nadškofijski karitas Maribor in Župnijski
Karitas Ljubljana – Štepanja vas, katerih skupna točka je delovanje pod okriljem RKC. Ravno
to me je vodilo do odločitve za izvedbo intervjujev med predstavniki teh treh nevladnih
organizacij in posledične pridobitve informacij o vlogi RKC pri delovanju in zagotavljanju
boljšega življenja brezdomnih oseb v okviru teh organizacij, več o tem pa v empiričnem delu.
11.2. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Vincencijeva zveza dobrota je laična organizacija, ki deluje v okviru Katoliške cerkve. Njena
zgodovina sega v devetnajsto stoletje, ko je Frederik Ozanam s pomočjo somišljenikov
ustanovil organizacijo, namenjeno populaciji na dnu družbene lestvice. Danes je prisotna v
130 državah, šteje 50.000 konferenc oz. društev, v katerih deluje več kot 900.000 članov.
Konference so se na naših tleh začele ustanavljati že pred drugo svetovno vojno, približno 43
let po ustanovitvi Vincencijeve zveze v Parizu. Leta 1994 pa je bila na pobudo lazaristov
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Vincencijeva zveza ustanovljena v Ljubljani. Poleg Ljubljane, kjer člani zveze nudijo pomoč
brezdomcem, delujejo tudi v Šentjakobu in Celju, kjer se ukvarjajo s pomočjo bolnim in
ostarelim. Sedež Vincencijeve zveze dobrote se je sprva nahajal v Ljubljani na Taboru,
njihova dejavnost je tedaj vključevala vsakodnevno deljenje obrokov in obleke. Leta 2006 se
je zveza preselila v Plečnikov podhod, kjer so odprli Dnevni center za brezdomce, istega leta
pa je bil zvezi podeljen status humanitarne organizacije. Sprva je bil dnevni center odprt ob
sredah od 16. do 19. ure, danes pa brezdomcem svoje prostore nudi vsak delovni dan.
Brezdomci se lahko tu udeležijo zajtrka in večerje, nudijo jim obleko in obutev, prav tako jim
je omogočeno pranje oblačil in tuširanje. Poleg zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb
strokovni delavci društva uporabnikom pomagajo pri urejanju socialnega statusa in
administrativnih zadev, nudijo jim osebne in svetovalne pogovore in spremstvo ter
zagovorništvo. Poleg delovanja samega dnevnega centra se organizirajo še delavnice, razni
krožki, pikniki, izleti, silvestrovanje in miklavževanje z brezdomci. (Dekleva in Razpotnik,
2007; Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, 2007)
Finančna sredstva, ki omogočajo delovanje organizacije, prihajajo s strani prostovoljnih
prispevkov oz. donacij, Mestne občine Ljubljana, MDDSZ, FIHA in samostanskih skupnosti.
11.3. Slovenska karitas
Karitas velja za dobrodelno ustanovo, ki deluje pod okriljem Rimskokatoliške Cerkve na
Slovenskem, njen namen pa je uresničevanje karitativnega in socialnega poslanstva Cerkve.
Slovenska karitas je bila ustanovljena 1. 5. 1990, in sicer s strani takratne Slovenske
pokrajinske škofovske konference. Istega leta so bile ustanovljene še tri Škofijske karitas, v
Ljubljani, Mariboru in Kopru. Do konca leta 2012 je bilo ustanovljenih že 444 Župnijskih,
Dekanijskih in Območnih karitas. Od 10. 5. 1995 Slovenska karitas predstavlja polnopravno
članico Caritas Internationalis in Caritas Europa. V času od svoje ustanovitve je Karitas
dosegla »velik razvoj ne le v obsegu materialne pomoči, ampak predvsem v izgradnji svoje
notranje identitete, ki se pri pomoči ubogim v duhu evangelija kaže kot spoštovanje in zaščita
temeljnega človekovega dostojanstva, upoštevanja duhovnih dimenzij in spoštljiv, človeški
pristop do ljudi v stiski.« (Karitas – v službi človekovega dostojanstva, 2017)
Dobrodelno delo Karitas je razdeljeno na dva programa. Splošno dobrodelni programi
zajemajo pomoč družinam in posameznikom, pomoč otrokom, pomoč starejšim, bolnim in
invalidom, razdeljevanje hrane in materialov ter nekatere druge manjše programe, za vse
66

skupaj pa so leta 2016 namenili 6.160.573,89 EUR. Zasvojenim, ženskam v stiski,
migrantom, žrtvam trgovine z ljudmi, brezdomcem in delovanju brezplačne ambulante pa
Karitas pomaga v okviru specifičnih socialnih programov, za katere je v preteklem letu
namenila 2.247.560,07 EUR, od tega 547.658,63 EUR pomoči za brezdomce in brezplačni
ambulanti, ki jo prav ti pogosto potrebujejo. 354 brezdomnih oseb je prejemalo pomoč v
obliki hrane, v zavetiščih za brezdomce pa so oskrbo omogočili 73 brezdomcem. Poleg tega
Slovenska karitas finančna sredstva porablja tudi za delovanje v tujini, za zagovorniške
kampanje in izobraževanja. (Karitas – v službi človekovega dostojanstva, 2017, po Letna
poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2016)
Vire za realizacijo celotne dejavnosti mreže Karitas v letu 2016 so v največji meri prispevali
donatorji s 43,6 % (28,3 % donacije in sponzorstva, 15,3 % poklonjena hrana, material s
strani posameznikov in podjetij), 19,2 % so znesla državna sredstva (razpisi ministrstev,
dohodnina, zavodi), sledi hrana iz sklada EU s 14,1 %, 12,9 % je prispevala Fundacija za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, 6,6 % so pridobili s strani občin,
preostalih 3,6 % pa so znesli prispevki drugih manjših financerjev. (prav tam)
11.4. Župnijska Karitas Ljubljana – Štepanja vas
Župnijska Karitas Ljubljana – Štepanja vas je ena izmed 457 Župnijskih, Dekanijskih in
Območnih karitas v Sloveniji. Spada med tiste, ki so razvile posebne oblike dela, namenjene
prav brezdomcem, katerim pomaga že 25 let. Svoje prostore ima v Štepanji vasi, v hiši poleg
župnije. Pri njihovem delu z brezdomci je v ospredju zagotavljanje minimalnih standardov
eksistenčnih in materialnih potreb brezdomcev. Popolno higiensko oskrbo s kopanjem,
striženjem, zamenjavo perila in obleke jim omogočijo ob torkih med 16:30 in 18:30. Prav
tako jim nudijo topel obrok, za večerjo pa dobijo tudi kruh in konzervo. Znotraj programa
uporabnikom zagotavljajo možnost svetovanja, ki je vezano predvsem na reševanje težav,
povezanih z njihovim statusom, in ostalih problemov, do katerih pride zaradi brezdomnega
načina življenja. Brezdomce opozarjajo na minimalne higienske standarde, želijo jih naučiti
samoopazovanja telesnih sprememb, da bi s tem čim prej odkrili določene bolezenske znake.
S pojavljanjem v medijih želijo z brezdomsko problematiko ozaveščati tudi širšo javnost,
poleg tega organizirajo še mašo posebej za brezdomce. Obratovanje Karitasa v Štepanji vasi
omogočajo predvsem prostovoljci, pomagajo pa tudi duhovniki, brivec, frizer … Letno jih
obišče nekje med 2.500 in 3.000 brezdomnih oseb. (Dekleva in Razpotnik, 2007; Prijavni

67

obrazec za prijavo na razpis za sofinanciranje programov v MOL za leto 2017, Župnija
Štepanja vas, 2011)
11.5. Nadškofijska karitas Maribor
Nadškofijsko karitas Maribor je leta 1990 ustanovil takratni krajevni škof, z opiranjem na
Zakonik cerkvenega prava, in sicer z namenom uresničevanja karitativnega, dobrodelnega in
socialnega poslanstva Cerkve. Po tem zakoniku Nadškofijska karitas Maribor velja za javno
združenje vernikov s statusom pravne osebe zasebnega prava. (Karitas – v službi človekovega
dostojanstva, 2017)
Osnovni socialno varstveni program, vezan na brezdomsko problematiko, predstavlja
sprejemališče za brezdomce, ki je sofinanciran s strani MDDSZ, Mestne občine Maribor,
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij Republike Slovenije. Del programske sheme Nadškofijske karitas
Maribor, poleg sprejemališča, predstavlja še pet podprogramov: (Brezdomce, 2014)


Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja s posvetovanjem (splošna
ambulanta paciente sprejema vsak delovni dan, zobozdravstvena ordinacija pa je
odprta dvakrat tedensko. Delovanje splošne ordinacije omogoča prostovoljno delo 37
zdravnikov in 4 zobozdravnikov ter sofinanciranje s strani Mestne občine Maribor,
Zavoda za zaposlovanje, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republike Sloveniji in Ministrstva za zdravje)



Zavetišče za brezdomce – odprti tip (deluje na dveh lokacijah s šestimi bivalnimi
enotami, od tega so 4 namenjene moškim (do 30 oseb), 1 bivalna enota pripada
ženskam (do 4 osebe), 1 bivalna enota pa služi prenočevanju družin (do 6 oseb).
Brezdomcem oz. komurkoli, ki se je znašel v stanovanjski stiski, s tem nudijo varno in
brezplačno prenočitev, vključujoč prehrambne in higienske storitve)



Ljudska kuhinja – Betlehem (namen Ljudske kuhinje je zagotavljanje vsakodnevnega
toplega obroka in brezalkoholnih pijač ranljivim in socialno izključenim osebam.
Odprta je vsak dan med enajsto in dvanajsto uro, sprejem pa med 140 in 150
predstavnikov ciljne skupine)



Nočni mobilni servis (Nočni mobilni servis vključuje terenske obhode po
izpostavljenih točkah, kjer se zadržujejo brezdomci v Mariboru, nudi pa jim prevoz do
zavetišča)
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Brezdomska knjižnica

12. OPREDELITEV POJMA »KARITAS«
Upokojeni nadškof Marjan Turnšek, ki je Slovenski karitas predsedoval med letoma 2007 in
2012, besedo karitas opredeli kot eno izmed besed, »ki jih evangeliji uporabljajo za ljubezen
in je največkrat sinonim za besedo »agape«, ki pomeni Božjo ljubezen.« (Zevnik, 2015: 19)
Beseda karitas je v slovenskem knjižnem jeziku opredeljena kot 1. dobrodelnost (v
krščanskem okviru) in 2. ljubezen do sočloveka. V širšem smislu karitas zajema vsako delo,
izvirajoče iz božje ljubezni in posvečeno bližjemu. Temelji na načelih krščanske morale,
predstavlja način kristjanovega življenja in je poleg oznanjevanja in liturgije ena izmed treh
funkcij cerkve. (Kikelj, Piskule in Potočnik, 1993: 200)
Karitas torej pomeni ljubezen do bližnjega, in sicer ljubezen v krščanskem smislu, zato so
avtorji latinskega prevoda Svetega pisma izraz ljubezen prevajali z besedo »caritas« in s tem
poudarili njeno drugačnost od običajne ljubezni (»amor« ) oz. so hoteli poudariti tako
ljubezen, kot jo označuje grška beseda »agape«. Srečo Dragoš se v besedilu Karitas na
Slovenskem sprašuje prav o povezavi med karitas in religijo. Meni, da se povezava med
pojmoma nakazuje že na etimološki ravni. Karitas namreč poleg ljubezni do bližnjega pomeni
tudi spoštovanje. Iz podobnih poudarkov izhaja tudi beseda religija, ki izvira iz glagola
»religari« oz. povezati se ali pa »relegere«, kar v prevodu pomeni spoštljivo obravnavanje.
Karitas je torej potrebno razumeti v tesni povezavi s pojmi, kot so spoštovanje in povezanost,
saj prav to opozarja na religiozno dimenzijo ljubezni. Prej omenjeni grški izraz »agape« pa je
ime, ki so ga uporabljali za skupno večerjo oz. ritual, s katerim so udeleženci simbolizirali
svojo izbranost, povezanost in pripadnost zgodnjekrščanski skupnosti. Na večerje so vabili
siromake, kar je tovrstnim ritualom dalo dobrodelno noto. Na njih so se morali tako
organizatorji kot povabljenci (siromaki) držati določenih pravil, npr. molitev, zahvala
Bogu…, s katerimi so hoteli širši družbi pokazati, kako se ta njihov ritual oz. dobrodelna
večerja, razlikuje od tovrstnih večerij, organiziranih s strani rimskih veljakov, ki so prav tako
gostili reveže, vendar so tovrstni dogodki potekali brez verskega predznaka in zanj značilnih
ritualov. Sprva so bila ta neformalna gostovanja revežev izjemnega pomena za preživetje
najnižjih slojev, skrbela pa so tudi za integriteto celotne družbe. Bistvena razlika med
krščansko dobrodelnostjo in dobrodelnostjo s strani posvetnih veljakov je torej ta, da prva
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temelji na dveh ravneh, horizontalni (socialni) in vertikalni (transcendentni). Prva poudarja
ljubezen do soljudi, druga pa se usmerja k Bogu. Kristjani so torej dolžni pomagati sočloveku,
če ne zaradi svoje socialne usmerjenosti, pa zaradi usmerjenosti k Bogu oz. Kristusu, katerega
življenje je temeljijo na pomoči ubogim. (Dragoš, 1993: 163–170) Prav ta vpetost krščanske
ljubezni na dve dimenziji, hkratna usmerjenost k človeku in Bogu »prav to ji omogoča
samozamejevanje od drugačnih načinov dejavnosti, zahteva razmejevanje družbene funkcije
karitas od drugih, npr. od tiste, ki jih lahko opravlja le socialna (ali kakšna druga) politika.
(prav tam, str. 170)
Začetki karitas segajo že v starokrščansko obdobje, za njene prve organizatorje veljajo
apostoli, ki so se jim kasneje pridružili tudi laiki. To obdobje je tudi čas ustanovitve prvih
zavodov za siromake, imenovanih »xenodochie«, skozi srednji vek pa se je ustanavljalo vse
več redov, katerih namen je bila pomoč različnim marginalnim skupinam, tudi beračem. Nova
doba karitativne dejavnosti pa se začne z Vincencijem Pavelskim, ki mu gre zasluga za
ustanovitev prvih karitativnih združenj, pomembno vlogo pa so imele tudi t. i. Hčere ljubezni,
ki so predstavljale podlago za kasnejšo ustanovitev različnih kongregacij usmiljenk. (Kikelj,
Piskule in Potočnik, 1993: 200)
13. SVETO PISEMSKI ODNOS DO BREZDOMCEV
»Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče od tebe kaj izposoditi, mu ne kaži hrbta.« (Mt 5,42)
»Jezus bo prepoznal svoje izvoljene po tem, kar so storili za uboge.« (Mt 25, 31 – 36)
»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki je nima, in kdor ima živež, naj stori enako.« (Lk
3,11)
»Dajte raje v miloščino to kar imate, in vam bo vse čisto.« (Lk 11, 41)
»Rad odpiraj svojo roko svojemu bratu, siromaku in ubožcu v svoji deželi.« (5 Mz 15,11)
»Daj lačnemu svoj kruh in pripelji bedne brezdomce v hišo.« (Iz 58,7)
»Kdor krade, naj ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi rokami in dela to, kar je dobro,
da bo lahko dal tistemu, ki je v potrebi.« (Ef 4,28)
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Navedeni svetopisemski citati nam jasno kažejo, kakšen naj bi bil odnos cerkve in vernikov
do materialnih dobrin in pomoči soljudem, tako da kljub temu, da Sveto pismo brezdomce oz.
brezdomstvo neposredno omenja le na dveh mestih, v knjigi preroka Izaiji (Iz 58,7) in v
Žalostinkah ( Žal 3,19) v njem najdemo trdno osnovo za izoblikovanje odnosa do brezdomne
populacije. Pomembno je tudi prvo pismo evangelista Janeza, kjer natančno opredeli odnos
ljubezni do bližnjega človeka v pomanjkanju. Najprej ugotovi, da je posledica Jezusove
daritve za nas naša dolžnost, da se darujemo za soljudi, sledi pa vprašanje: »Kako mora
Božja ljubezen ostati v človeku, ki ima premoženje tega sveta in vidi, da je brat v
pomanjkanju, pa zapira svoje srce pred njim?« (1 Jn 3,17) Janez s tem pokaže, da lahko vero
v Jezusa pokažemo prav s služenjem ubogim in trpečim. Temeljno besedilo, ki združuje vero
v Jezusa Kristusa kot Boga in dejaven odnos do soljudi, ki žive v pomanjkanju, je odlomek z
naslovom Sodba ob koncu časov. Tu Jezus govori o svoji globoki povezanosti z ubogimi in
dejanski navzočnosti z njimi. Ko govori o lačnem in žejnem tujcu, brez strehe nad glavo, o
tistem brez obleke in o bolnih, govori tudi o brezdomcih, ki se pogosto znajdejo v vseh
naštetih situacijah hkrati. Jezus se v določenih primerih celo enači z brezdomcem oz. s
človekom brez strehe nad glavo, npr. ko pravi: »Tujec sem bil in ste me sprejeli.« Obljublja,
da bodo dejanja, s katerimi človek pomaga tistim, ki se znajdejo v podobnem položaju,
poplačana z nebesi. (Mt 25, 35). (Janez Pavel 2,1997, Kneževič, 2000)
Sveti Janez Zlatousti v enem izmed svojih spisov, posvečenem beračenju, po eni strani
opozori na premetenost, iznajdljivost in goljufanje beračev, vendar ob enem ta njihova dejanja
sprejme, saj jim omogočajo golo preživetje. Pravi, da se siromaki raznih trikov poslužujejo
predvsem zato, ker se tistih, ki posedujejo dobrine, ne da prepričati le s preprostimi prošnjami.
»Ko po solzah, prošnjah, vzdihih … berač ni našel hrane, ki mu je potrebna, je morda prišel
na misel, da uporabi te ponižujoče trike, ki so večja sramota za vas kot pa za njega.«
(Knežević, 2000, po Vexliard, 1965:111)
Ob prebiranju svetih tekstov torej ugotovimo, da je Jezus svoje življenje v največji meri
posvetil prav pomoči tistim, ki so se znašli na družbenem robu. Ker pa naj bi njegov način
življenja predstavljal kriterij za življenje vsakega dobrega kristjana, se morajo torej ti, prav
tako kot Jezus, posvečati in pomagati ljudem, ki živijo v pomanjkanju. Na drugi strani pa
Sveto pismo velik pomen pripisuje človeškemu delu, tako da, kot bomo videli v nadaljnjih
poglavjih, ustvarja ločnico med reveži, ki so do cerkvene pomoči upravičeni, in tistimi, ki bi
le-to le izkoristili, z namenom izogiba napornemu delu.
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14. KRŠČANSKI ODNOS DO DELA
»V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa vam naročamo, bratje, da se ogibate vsakega
brata, ki živi nerodno in ne po izročilu, ki so ga prejeli od nas. Sami namreč veste, kako nas
morate posnemati: kajti nismo med vami živeli neurejeno, tudi nismo zastonj jedli kruha pri
nikomer, ampak smo trudoma garali noč in dan, da ne bi bilo v breme komu izmed vas. Tega
vam ne pravim, ker ne bi imel pravice do tega, ampak zato, da se vam sami postavimo za
zgled, ki naj bi ga posnemali. Kajti ko smo bili pri vas, smo vam dali tole navodilo: kdor noče
delati, naj tudi ne jé. Slišimo namreč, da nekateri med vami živijo neredno, da nič ne delajo,
ampak begajo sem ter tja. Takšne opozarjamo in opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, naj
v tišini delajo in jedo svoj kruh. In če kateri ni poslušen temu, kar naročamo v pismu, si ga
zapomnite in se ne družite z njim, da ga bo sram. Vendar ga ne imejte za sovražnika, ampak
ga opominjajte kot brata.« (2 Tes 3)
Nedelo je skozi cerkveno zgodovino v določenih primerih veljalo za prav tako spoštovanja
vredno kot fizično delo. Življenje menihov, temelječe na izjemno spoštovani duhovni obliki
življenja, ali pa življenje beračev, s čigar borno eksistenco so se tako sami kot družba
sprijaznili kot z nečim danim od Boga, ni predstavljalo družbeno odklonskega načina
življenja. Kot je znano, sam Jezus ni nikoli prav veliko delal, svoje učence je celo odpoklical
od njihovih rokodelskih del. Že pri apostolu Pavlu pa najdemo razvpit stavek »Kdor noče
delati, naj tudi ne je.« V pismih je tudi večkrat poudaril, da so on in drugi apostoli delali zato,
da ne bi postali breme družbe. Pavlovo zagovarjanje dela temelji predvsem na delu kot obliki
pokore, saj je Adama in Evo Bog obsodil na delo, mi pa smo skupaj z grehi podedovali tudi
kazen. Delo v tem smislu ne služi osebnemu bogatenju, ampak ga je potrebno opravljati v
duhu krščanskega bratstva z molitvijo in ga redno prekiniti z dnem (nedelja), ki je posvečen
izključno čaščenju Boga. (Koch, 2013:44–49)
Tudi novejša zgodovina cerkve delo obravnava kot eno ključnih načel tistih, ki želijo živeti v
skladu s krščanskimi vrednotami. Eden izmed naukov Drugega vatikanskega koncila (1962–
1965) se namreč glasi: »Kakor človeška dejavnost izhaja iz človeka, tako je tudi naravnana na
človeka. Ko človek dela, ne samo spreminja stvari in družbo, ampak tudi dovršuje sebe.«
Janez Pavel 2 v »Okrožnici o človeškem delu« delo poveže z znojem in naporom, kar naj bi
posameznika približalo Jezusu Kristusu, ki nas je odrešil s trpljenjem in smrtjo na križu. Tudi
on je med tem prenašal izjemne napore, zato vsak, ki prenaša mučnost dela, po svoje sodeluje
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z njim pri odrešenju človeštva oz. se »izkazuje za resnično Jezusovega učenca, ko dan za
dnem tudi sam nosi križ pri dejavnostih, ki so mu naložene.« (Janez Pavel 2, 1981: 48–50)
Opazna je torej razdvojenost med duhovnim načinom življenja (menihi) in povzdigovanjem
Bogu všečnega dela.
15. ZGODOVINA CERKVENE DOBRODELNOSTI
Katoliška cerkev predstavlja prvo javno institucijo, ki je v skladu s svojo ideologijo razvila
karitativno dobrodelne dejavnosti za reveže oz. za skupine prebivalstva, katerim država oz.
mesta niso nudile potrebne podpore. (Črnak Meglič in Vojnovič, 1997: 157) V sledečem
poglavju se bom posvetila prav odnosu cerkvenih oblasti in vernikov do beračev, oblikam
pomoči s strani le-teh in sodelovanju oz. nasprotujočimi si pogledi s strani posvetne družbe.
Videli bomo, da je bila srednjeveška naklonjenost beračem precej razširjena, do sprememb na
področju karitativne dobrodelnosti pa je prišlo predvsem v času prehoda iz srednjega v novi
vek.
15.1. Srednji vek
V Evropski srednjeveški civilizaciji je krščanska religija predstavljala temeljno družbeno
vezno tkivo, Biblija pa je vsebovala podobo sveta in človeka, države in cerkve oz. posvetnega
in eshatološkega življenja. Krščanstvo je iz preganjane manjšine postalo vladajoča religija,
kar se je odražalo v novem pogledu na življenje, na nastanku nove lestvice vrednot in osebnih
zgledov. Prav Sveto pismo je igralo najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju družbenih stališč
do siromakov, izhajajočih iz antičnega krščanstva, ki se je uveljavilo kot religija siromakov.
Poudariti je potrebno, da se je ta pogled razširil v 11. in 12. stoletju, ko je prišlo do ideje o
notranji vrednosti siromaštva, pred tem pa je družba reveže pogosto obravnavala na
neprijazen in zaničljiv način. V tem času pa je v ospredje vse bolj prihajalo socialno sporočilo
evangelija. Temeljni vrednosti, ki vodita do zveličanja, sta postali ponižnost in odrekanje,
prav zaradi njiju pa je siromaški način življenja postajal vse bolj spoštovan. (Geremek, 1996;
Zdešar, 193?)
15.2. Prostovoljno siromaštvo in »sramežljivi siromaki«
Zaradi Jezusovega odrekanja materialnim dobrinam in njegovega skoraj da asketskega
življenja so v srednjem veku ljudje posegali po t. i. prostovoljnem beraštvu, saj so se s tem
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želeli čim bolj približati Jezusu. Za ta način življenja so bila značilna zunanja znamenja
odrekanja, kot so preprosta oblačila, življenje brez dohodkov in imetja, trpljenje zaradi
pomanjkanja, askeza, zavračanje oblasti in urbanega življenja. V Svetem pismu je bila beda
obravnavana kot oblika življenja, s katero je zveličanje lažje doseči kot z bogastvom (Mt 19,
24). Krščanska družbena etika je siromaštvo torej obravnavala kot pot, s katero je z
odpovedovanjem in ponižnostjo mogoče doseči popolnost. Po načelih evangelijskega ideala
siromaštva so zelo zgodaj začeli oblikovati samostanske skupnosti in meniške redove.
(Geremek, 1996: 27–31)
Po drugi strani pa je krščanski nauk tudi delo obravnaval kot eno izmed ključnih dolžnosti
kristjanov. V ospredju je bila torej ta temeljna delitev funkcij. Na eni strani so bili siromaki,
na drugi pa delovno usmerjeno ljudstvo, ki je s svojim zaslužkom pomagalo preživeti
obubožanim, kar je bila prav tako ena izmed poti k zveličanju. Miloščina je namreč
predstavljala obliko odkupovanja grehov, fevdalni gospodje in drugi visoko pozicionirani
člani družbe so zato pogosto preživljali določeno število siromakov ali razdajali visoke
miloščine med potovanji. Naslovnik njihovega usmiljenja je bila najpogosteje kar cerkev, ki
je le del finančnega priliva namenila samostanom, špitalom (zavetišča, namenjena
pohabljenim, revežem in potujočim romarjem) in cerkvenim bratovščinam (družbena
organizacija vernikov), ki so dejansko skrbele za berače, ostalo pa uporabila za »lastne
potrebe«. Že v samih začetkih cerkvene karitativne dejavnosti je torej zaznati tudi
institucionalno zlorabljanje dobrodelnosti. Značilna je bila tudi neenakomerna delitev darov.
Pri podpori so imeli prednost t. i. »sramežljivi siromaki«, katerih upravičenost do podpore so
pojasnjevali z očitnostjo njihovega »sramu«, saj jim je njihov stan prepovedoval beračenje.
Mednje so namreč sodili obubožani predstavniki srednjega in višjega razreda, katerih lagodno
življenje se je končalo z izgubo materialnih dobrin, dobrotnikom pa je pomoč predstavljala
uresničevanje krščanskega bratstva. Na drugi strani so bili »nepošteni berači« in »poklicni
berači«, med katere so uvrščali tiste, ki so sicer bili sposobni za delo, vendar so kljub temu
raje posegali po beraškem načinu življenja. Tovrstnim beračem so pripisovali grehe, vezane
na siromaški stan, npr. zavist, poželenje po tujem, nevoščljivost in zavračanje lastne usode.
Francoski satirični pesnik s 13. stoletja, Guillaume de Clerc, je v svojih delih pisal o tem, da
berači niso nič boljši od bogatinov, saj so izdajalski, zavistni, škodoželjni, naduti, nevoščljivi
in poželjivi, poleg tega pa še goljufajo pri delu in poskušajo delati čim manj. Če si torej hotel,
da družba na tvoj beraški stan gleda s pozitivnega vidika, si moral svojo pozicijo sprejeti kot
od Boga dano, zavračanje in želja po bogastvu pa sta bili obravnavani kot greh. Med
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prostovoljnimi berači in tistimi, ki so se v bedi znašli po sili razmer, sicer ni bilo nič
skupnega, vendar se je zaradi zunanje podobnosti in načina življenja svetost prvih razširila
tudi na druge, tako so bili tudi nepošteni in poklicni berači pogosto deležni milosrčnosti, kljub
temu pa so poštene berače obravnavali prednostno. (Geremek, 1996; Trexler, 1974)
Dajanje miloščine je bil množičen pojav skozi celoten srednji vek. Kljub temu da sta bila
dobrodelnost in karitativna dejavnost v posameznih evropskih državah obravnavana različno,
so bile špitalske in karitativne pobude, ki so bile tesno povezane s politiko cerkve,
obravnavane na način, ki je bil skupen celotnemu krščanstvu. S podeljevanjem miloščine so
se ukvarjali samostani, prav tako je bila sestavni del pogrebnih običajev, najprej pri pogrebih
vladarjev in ostalih predstavnikov najvišjih družbenih slojev, kasneje pa je deljenje miloščine
postalo značilno tudi pri pogrebih meščanov. Samostani so miloščino razdeljevali predvsem
ob večjih praznikih, zato se je med berači izoblikoval nekakšen koledar obiskovanja
samostanov, saj so že v naprej vedeli, kje obeležujejo kak praznik in zavoljo tega delijo
miloščino. Podoben sistem najdemo tudi v mestnih karitativnih ustanovah, še zlasti v času, ko
je razdeljevanje miloščin predstavljalo ugled bratovščin, ki so si z dobrodelnostjo prizadevale
dokazati svojo pobožnost. Očiten je bil tudi vse večji nadzor nad reveži, saj so člani
bratovščin vodili sezname siromakov in jim podeljevali značke, ki so jim dajale pravico do
materialne podpore. Značilno je bilo tudi preživljanje siromakov na domu, tako pri posvetnih
kot cerkvenih veljakih, saj jim je to prinašalo odpuščanje grehov. Siromaki so morali v
zameno za to »dobrodelnost« celo moliti in boga prositi za odpuščanje grehov, ki so si jih
nakopali premožni gostitelji. Nesebičnost miloščine je torej utrpela škodo vsakič, ko je
darovalec kot povračilo za dobrodelnost pričakoval odkup lastnih grehov ali priprošnjo
obdarjenega siromaka pri bogu. Res pa je, da je ravno to beračem omogočalo mesto v
družbeni delitvi dela, privedlo je namreč do že omenjenih poklicnih beračev. Oblik
razdeljevanja miloščine je bilo torej več, te so se stalno tudi spreminjale, prav tako kot odnosi
med posvetno in cerkveno dejavnostjo, dejstvo pa je, da do materialne podpore v srednjem
veku ni bilo težko priti. (Geremek, 1996: 50–61)
Temeljna vloga srednjeveške cerkve je bila torej tudi posredovanje med bogatimi in revnimi,
kar se kaže v dveh oblikah. Prvič, tretjina ali celo četrtina cerkvenih dohodkov je bila
namenjena revežem, in drugič, ljudje so finančno pomagali samostanom, katerih naloga je
bila tudi skrb za siromake. Prva oblika predstavlja splošne dajatve v prid cerkve, bila pa je
temelj župnijske dobrodelnosti. V primeru naraščanja župnijskih izdatkov so dobrodelne
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dejavnosti župnije začele upadati, breme pomoči pa se je z župnikov preneslo na farane. Z
drugo obliko pomoči pa so premožne plasti prebivalstva izkazovale svojo dobrosrčnost, ob
enem pa jim je to omogočalo tudi razkazovanje lastnega obilja in ugleda ter vplivanje na
delovanje cerkve. Kljub množični individualni dobrodelnosti pa obstaja verjetnost, da je do
revežev prišel le manjši del sredstev, saj sta bila etos siromaštva in dobrodelnosti pogosto
institucionalno zlorabljena. (prav tam, str. 52–56)
Vsa ta razdrobljenost pomoči siromakom je v 14. še zlasti pa v 15. stoletju v večini evropskih
mest pripeljala do sprejemanja zamisli o centralizaciji skrbstva nad siromaki v mestnih
zavetiščih – špitalih. Leta 1458 so v Antwerpnu organizirali prvo t. i. Komoro siromakov, ki
je veljala za posvetno dobrodelno ustanovo, navdihovala pa se je pri dotedanjem sistemu
župnijske dobrodelnosti, beračenje pa so počasi začeli prepovedovati vsem, ki niso imeli že
omenjene kovinske značke. Posvetna oblast je tako počasi začela nadzirati, centralizirati in
sekularizirati pomoč beračem in ostalim revežem. Tudi pojem reveža se je v srednjem veku
začel ožiti. Sprva je označeval skoraj vse, ki niso bili del privilegiranih fevdalnih elit, kasneje
pa se je pojem vse bolj omejeval na tiste osebe, katerih eksistenca je bila odvisna od družbene
podpore in miloščin. (prav tam, str. 59–65)
15.3. Pozni srednji in novi vek
Obdobje poznega srednjega in zgodnjega novega veka je v Evropo prineslo številne
gospodarske in družbene spremembe, kot so nastanek delavstva in s tem povezane konflikte
med delodajalci in delojemalci, gospodarske krize, inflacijo, obubožanje, verske spore med
protestanti in katoličani … Spremembe so bile prostorno izjemno neenakomerno razporejene,
zato je neko splošno podobo tega časa na evropskih tleh težko predstaviti, kljub vsemu pa so
slabe letine in posledična lakota, večanje števila prebivalstva v urbanih središčih in s tem
pomanjkanje delovnih mest za vse, epidemije kuge … pripeljale do vse obsežnejše revščine in
ekstremnega

povečevanja

števila

siromakov,

predvsem

med

mezdnimi

delavci.

Poznosrednjeveška zakonodaja večine evropskih mest je začela kriminalizirati brezdelje,
vzpostavila je različne oblike represije in prisile za vse, ki zavračajo mezdno delo, izražati je
začela interese delodajalcev in omejevati mezde. Razvoj kapitalizma je pripeljal do stalnega
in močnega trenda obubožanja, v primerjavi s srednjim vekom pa se je proti novemu veku
spremenil tudi pogled na berače, saj je družbena zavest množico brezposelnih začela dojemati
kot škodljiv in disfunkcionalen del družbe. Dolga krščanska tradicija dopuščanja beračenja oz.
celo njegovega spoštovanja, predvsem pri tistih, ki so si beraški način življenja izbrali sami,
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zaradi želje po asketskem načinu življenja, ki ga je živel Jezus, se je počasi bližala koncu.
Represiven odnos do nedela pa se je zrcalil v gradnji prevzgojnih domov in prisilnih delavnic,
v katere so zapirali berače, v primeru zavračanja dela jih je čakalo celo bičanje ali izgon.
(Geremek, 1996; Hauser, 1930 v Geremek, 1996; Koch, 2013)
15.4. Luthrovo obravnavanje beračev in dela
Še poseben zagon discipliniranja nedela pa je prinesla reformacija. Luther je v svojem traktatu
z naslovom »Odredba o skupni blagajni« zapisal, da se beračev ne bo več trpelo niti v mestih
niti v vaseh, saj če jih ne pestita starost ali bolezen, morajo delati ali pa sledi pregon. Menil je,
da mora prepoved beračenja spremljati ustrezna organizacija za tiste siromake, ki niso
sposobni delati in se s tem sami vzdrževati. Tem morajo pomagati za to izbrane osebe, z
njihovo izbiro pa mora soglašati tako župnik kot mestni svetniki. Luther je s tem preskočil
problem sekularizacije, ki je bil eden izmed temeljnih zaviralcev novoveške reforme socialne
pomoči za reveže. Za nepravičnega je označil sistem, po katerem bi eni živeli od dela drugih
in poleg tega še z miloščino dosegli blaginjo. Njegova kritika beraštva je bila usmerjena
predvsem na cerkev oz. njene beraške redove, kjer so zavetje in pomoč našli tudi »lažnivi
berači«, ki miloščino izvabljajo z goljufanjem, kljub temu da so fizično sposobni delati.
Zavzemal se je tudi za ustanovitev skupne blagajne, ki bi segala čez področje pomoči za
revne. Mišljena je bila namreč kot oblika skupnega fonda krščanske skupnosti, ki bi služil
uresničevanju različnih skupnih ciljev, npr. za vzdrževanje cerkvenih stavb in šol, za
pastorja … V praksi pa tovrstne blagajne niso zagotavljale učinkovitega delovanja socialnega
skrbstva, saj so jih večino izrabljale mestne oblasti za uresničevanje lastnih interesov. Luther
se je temu seveda upiral in pozival k spoštovanju krščanske ljubezni do bližnjega. (Geremek,
1996; Koch, 2013)
Pomembno vlogo pri razumevanju Luthrovega odnosa do beračev igra tudi njegov nauk o
delu, ki dela ne dojema več kot oblike ustvarjalnega samouresničevanja, v ospredje namreč
postavlja samonaprezanje kot obliko izvrševanja božje sodbe. Odločilnega pomena torej ni
več blagoslov, ki izhaja iz delovnih dosežkov oz. uspehov, temveč notranje bogastvo, ki ga
prinaša vera. Glavna razlika med tradicionalnim cerkvenim naukom in Luthrovimi idejami je
ta, da Luther duhovno meniškemu življenju odreka višjo upravičenost. Menihe označi za
»lene brate« in jih nagovarja k zapustitvi samostanov in aktivnemu fizičnemu ali vsaj
poštenemu intelektualnemu delu. Vsi, ne glede na družbeni položaj, so torej obvezani delati,
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prav tako pa je zaželeno nenehno posvečanje duhovnim vajam in molitvi. (Koch, 2013: 51–
53)
15.5. Centralizacija dobrodelnosti in nova socialna politika
Številčnost revežev se je povečevala tako na podeželju kot v mestih. Prvi so bili rezultat
razpadajočih tradicionalnih proizvodnih odnosov, kar jih je prisililo v selitev v mesto, kjer so
se proletarizirali in postali potencialna rezervna delovna sila. Mestno prebivalstvo so v
revščino pahnili novi družbeni odnosi, propadanje manjših obrtnih delavnic, zaradi
nezmožnosti konkuriranja kapitalistični proizvodnji, brezposelnost, nizke mezde … Konec
17. stoletja je zanimanje za dejanski obseg obubožanega prebivalstva vodilo v pomembne
demografsko statistične poskuse. V okviru t. i. »politične aritmetike« so se jih med prvimi
lotili v Angliji in Franciji. G. King je na podlagi razmišljanja o dohodkih in odhodkih
različnih poklicnih skupin domneval, da je bilo leta 1688 v Angliji, kjer je takrat živelo
približno 5,5 milijona prebivalcev, 1300.000 članov, ki so pripadali skupini revežev, in
30.000 potepuhov, kar skupaj znaša 24 % prebivalstva. Menil je tudi, da velika večina
mezdnih delavcev, to je 1.275.000 oseb, s svojim zaslužkom ni sposobna pokriti vseh
stroškov življenjskih potreb. Markiz de Vauban, politik, državnik in član kraljeve
administracije, pa je medtem, ko se je zavzemal za fiskalno reformo in z njo povezano
pravičnejšo obdavčitvijo, ugotovil, da berači predstavljalo 10 % francoskega prebivalstva,
tretjina ljudi pa živi na robu beraštva. Reveži v Angliji so torej predstavljali 47 %
prebivalstva, med francoskim prebivalstvom pa jih je bilo 40 %. (King, 1969, v Geremek,
1996: 139; Vauban, 1707 v Geremek, 1996)
Razraščanje števila siromakov je posledično pripeljalo do dvojnega problema. Mesta so se
morala soočiti z navalom osiromašenih in lačnih množic, ki so se v primeru zaprtja mestnega
zidu utaborile kar pred tem, poleg tega pa je bilo potrebno napraviti red znotraj sistema
pomoči za revne in zanj postaviti določena načela in institucije, kar je vodilo v reforme
dobrodelnosti.
Eno izmed prvih odredb, kjer je bila definirana politika do revežev, je že leta 1530 za mesto
Augsburg izdal Karel 5. Lokalnim oblastem je v njej zapovedal nadzor nad siromaki in
potepuhi, beračenje pa so smele dopuščati le bolnim in slabotnim. Zaukazano jim je bilo, da
morajo mesta svojim beračem zagotoviti hrano in prenočišče. Če je število revežev preseglo
materialne zmožnosti določenega kraja, je to imelo možnost, da odvečno število beračev
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pošlje drugam. Za delo sposobne in poklicne berače je bilo potrebno aretirati in kaznovati, v
špitale pa so javne oblasti lahko spustile le tiste, ki so bili pomoči zares potrebni. Eno izmed
najpomembnejših načel te odredbe je bil prenos špitalskega nadzora s strani cerkve v roke
civilne oblasti, prišlo je do t. i. laicizacije špitalov. Kljub temu krščanska dobrodelnost ni
zamrla, kar nakazuje deveti člen Gentskega edikta (Karel 5., 1531), ki vsebuje tudi kratek
povzetek takratne cesarjeve socialne filozofije: »Izkušnja uči, da se zgodijo mnoge napake in
prestopki, če dovolimo beračiti in prositi za podporo vsem brez razlike, saj se potem vsi predajo
brezdelju, iz katerega izhaja vse zlo. Skupaj z otroki opustijo obrt ali dejavnost, ki jih lahko hrani, in
se prepuščajo grešnemu življenju. Svoje hčere pa pahnejo v revščino, nesrečo in vse mogoče pregrehe.
In čeprav so mladi in krepki, se zvijačno prislinijo, kadar se deli pomoč starim, bolnim, slabotnim in
tistim, ki so v skrajni stiski.« S tem cesar želi narediti neki red, svoje namene pa utemelji z

nadaljevanjem: »… predvsem zato, da bi se lahko v slavo in po volji Boga, našega
Odrešenika, nahranili in našli zavetje revni bolniki in drugi siromaki, ki sami ne morejo
zaslužiti, smo iz čiste ljubezni in usmiljenja sklenili …« (Geremek, 1996: 168) Opazna je
torej dvojnost odredbe, saj na eni strani izraža željo po ureditvi beraškega vprašanja, na drugi
pa ohranja tradicionalno krščansko karitativnost. Gentski edikt je priporočal združitev vseh
sredstev dobrodelnih ustanov v eno blagajno. V vsaki cerkvi so morali postaviti darilnice za
prispevke, razdeljevanje zbrane vsote pa je pripadalo posebni komisiji, sestavljeni iz
predstavnika oblasti in zastopnika župnijske skupnosti. Naloga župnijske komisije je bila torej
zbiranje prispevkov in sestavljanje seznamov prejemnikov, opravljanje teh nalog pa je
nadzirala lokalna oblast. Uredba je bila torej jasno artikuliran program sekularizacije
socialnega skrbstva in nadzora, ki pa je kljub temu ohranjal tradicionalne pristojnosti cerkve
in upošteval sodelovanje klerika. Geremek še meni, da laiciziranja uprave niso motivirali
ideološki razlogi, ampak porazno finančno stanje in slabo vodenje špitalov, čemur pa se je
duhovščina upirala. Poleg tega je po evropskih mestih prihajalo do zapiranja samostanov, kar
je povzročilo naraščanje uboštva, saj je število miloščin upadlo, sekularizacija cerkvenih
posesti pa je pripomogla le k povečevanju bogastva kralja in dvorne elite. Ena izmed redkih
držav, kjer so revščino še celo 16. stoletje razumeli kot ideološko vprašanje in so jo
povezovali predvsem z verskim naukom o ljubezni do bližnjega, je bila Španija. Tudi tu so v
skladu s krščansko doktrino brezdelje zavračali, vendar to ni vodilo v prepovedovanje
beračenja in ukinjanja pomoči. Zaznali so neujemanje modernizacije socialne pomoči s sklepi
tridentinskega koncila, kjer je bila izrazito poudarjena prav osebna dobrodelnost. Tridentinski
koncil je prav tako v katoliški nauk vključil reformo dobrodelnih ustanov in določil vlogo in
način delovanja škofijskih oblasti na področju pomoči ubogim, špitalske ustanove pa so
79

skladno s tem koncilom ostale v pristojnosti škofov. Ob vsaki še tako drobni ideji posvetne
oblasti o reformi dobrodelnosti, so se oglasili teologi, zato je revščina ostajala v ingerenci
cerkve, kar se je rezultiralo v zaviranju procesa modernizacije socialne pomoči. (Geremek,
1996: 166–253) Nova socialna politika je bila deležna kritik tako cerkve kot laičnih lokalnih
oblasti. Razhajanje interesov se je izražalo na dva načina, prvič, bogati so zavračali
plačevanje davščin, namenjenih revežem, in drugič, cerkvena oblast je zavračala laicizacijo
špitalov in drugih oblik dobrodelnosti, ki so bile prej le v njeni pristojnosti, saj jo je skrbela
izguba velikega deleža cerkvenega premoženja in tradicionalnih pristojnosti.
15.6. Juan Luis Vives
Juan Luis Vives, eden izmed najpomembnejših intelektualcev 16. stoletja, je zaradi prerekanja
o organizaciji socialnega skrbstva odnosu do dela in beračev leta 1526 spisal temeljno delo o
reformi socialnega skrbstva z naslovom »De subvertione pauperum« oz. »Pomoč revnim.« V
prvem delu besedila se je osredotočil na področje izvajanja dobrodelnosti. Delati dobro je po
njegovem mnenju eksistenčni pogoj družbe. Med vzroke za odrekanje pomoči nekaterim
revežem je uvrstil prestopke in zločine lažnivih beračev. V drugem delu pa se je osredotočil
na načrt reforme mestnega socialnega skrbstva. Menil je, da skrb za reveže ni potrebna le
zato, ker brez le-te velik del prebivalstva ostane neizkoriščen, ampak tudi zaradi prenašanja
bolezni in kraj, ki jih povzročajo berači. Pri opisovanju beračev je opozoril tudi na njihovo
zanemarjanje krščanskih dolžnosti, saj ti ne hodijo k spovedi, ne poslušajo pridig in živijo
krščanstvu neprimerno življenje. Iz izbire argumentov torej izhaja, da si je Vives prizadeval
za usklajenost svojih izjav s krščansko doktrino. Z opisovanjem dolžnosti, ki jih imajo
posvetni vladarji, pa se je zavzemal tudi za prenos socialnega skrbstva s pristojnosti cerkve na
laične oblastnike. Mestnim oblastem je priporočil nadzor nad špitali in drugimi skrbstvenimi
ustanovami, kot eno izmed glavnih nalog pa jim je zadal tudi zaposlitev vseh za delo
sposobnih beračev. Goljufe morajo zaposliti z najtežjimi in najslabše plačanimi deli, do
miloščine pa smejo biti upravičeni le tisti, ki si stalnega dela še niso uspeli najti. Zapovedal
jim je, da morajo iz špitalov odstraniti vse zdrave osebe, bolnim in invalidnim pa morajo najti
njim primerno delo, berače iz tujih mest pa je potrebno izgnati, saj je menil, da je socialno
skrbstvo mogoče uresničevati tako s človekoljubjem kot z nasilnimi sredstvi. Glede cerkvene
udeležbe pri pomoči revnim je bil Vives precej zadržan, opozoril je le na to, da je cerkev
skozi zgodovino množično zbirala darove in pomagala revnim, zato naj s tem nadaljuje.
Znotraj katoliških krogov so glede Vivesovih idej obstajali pomisleki, saj so menili, da se
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nova reforma socialnega skrbstva, predvsem prepoved beračenja, ne sklada s cerkvenimi
pravili. (Casini, 2017; Geremek, 1996)
15.7. Domingo de Soto
Španski teolog in filozof, eden izmed sodelujočih na tridentinskem koncilu, Domingo de Soto,
je zagovarjal tradicionalno pojmovanje miloščine, obravnaval jo je namreč z vidika pravic
pomoči potrebnega dela prebivalstva in kot dolžnost kristjanov, da pomagajo revnim. Iz
njegovega dela je sicer opazno razumevanje preganjanja klateštva, saj naj bi to ogrožalo javni
red, vendar je zahteval razlikovanje med potepuhi in siromaki, ki potujejo iz mesta v mesto
zaradi miloščin, zapustitev rojstnega kraja zaradi želje po pridobitvi življenjskih sredstev pa je
smatral za normalno. Zavračal je represiven odnos do beračev, saj revščina ni zločin, kljub
temu pa je beračem pogosto grozil izgon, ki je v času njegovega življenja veljal za tako strogo
kazen kot smrt. Od ustanov socialnega skrbstva je zahteval izkazovanje usmiljenja in ljubezni,
ne pa sovraštva in posluževanja metod, ki jih uporabljajo sodišča. Poudarjal je, da mora
oskrba siromakov, zaradi dobro vpeljanih oblik pomoči s strani cerkve in duhovščine, ostati v
njuni pristojnosti in ne sme preiti v roke laikov. Poleg zagovarjanja temeljnih načel krščanske
etike, ideala siromaštva in interesov cerkve se je zavedal tudi problema družbene
nepravičnosti, saj je kot temeljni razlog za povečevanje obubožanja smatral družbeno
neprilagojenost na priseljevanje ruralnega dela prebivalstva v mesta, kjer jim z za to
primernimi orodji in poklicno izobrazbo niso omogočili možnosti za delo in jih s tem pahnili
v beraški stan. (Geremek, 1996: 223–225)
Strmo povečevanje revežev in razdrobljenost dobrodelnosti je na prehodu iz srednjega v novi
vek torej vodilo k želji po centralizaciji tako cerkvenih kot posvetnih oblik pomoči, vendar sta
nasprotovanje in kritika ponujenih rešitev s strani enih ali drugih ta proces zavirala. Opazen je
torej razkorak med tistimi, ki pomoč ubogim vidijo kot temelj krščanske karitativne etike in
zato zagovarjajo ohranitev sistema socialne pomoči v rokah cerkvenih ustanov in duhovščine,
čimer pa ugovarjajo predstavniki posvetne oblasti, saj povečevanje števila siromakov smatrajo
tudi kot rezultat nezmožnosti prvih pri vzpostavitvi učinkovitega sistema, ki bi zagotovil
zadostno količino miloščin in prenočitvenih kapacitet za vse pomoči potrebne in zahtevo po
ločevanju tistih, ki si le-to zares zaslužijo, in tistih, ki jih podarjena miloščina le odvrača od
dela.
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15.8. Moderna država
K uveljavitvi novega modela socialne pomoči so poleg cerkvenih struktur prispevale tudi
nastajajoče strukture moderne države. Beračenje je bilo vse pogosteje obravnavano kot oblika
spodjedanja razdelitve družbenih nalog, prav tako je postalo pojav, ki nasprotuje božjim
zakonom in pravilom krščanskega življenja ter krši norme družbenega sožitja in družbene
blaginje, s čimer pa ogroža mir. Program protireformacije in državni posvetni interes sta
začela delovati precej bolj skladno kot v srednjem in zgodnjem novem veku. (Geremek, 1996;
Zdešar, 193?)
Rim kot center katoliške vere je vse pogosteje narekoval odnos do beračev, njihova drža je
vplivala na oblikovanje socialnih politik po vsej katoliški Evropi, zato si poglejmo, kako so
papeži s svojimi posegi na začetku 17. stoletja začeli usmerjati socialni položaj v Rimu.
Prve radikalne ukrepe so sprejeli v času pontifikata Pija 4. Papeški edikt je prepovedal javno
beračenje in ga uvrstil med prestopke, prestopnike so kaznovali z izgonom ali galejami.
Represijo so sicer spremljali tudi poskusi reorganizacije socialne pomoči, saj so posebnemu
komisarju naložili nadzor nad uresničevanjem dveh načel, poleg represivnega, ki je, kot že
rečeno, prepovedoval beračenje in grozil z izgonom, še karitativnega, ki je zapovedoval
pomoč bolnim in nemočnim. Komisarjeva naloga je bila zbiranje beračev, bolne in slabotne je
razporedil po špitalih, zdrave pa poslal na družbeno koristno delo, vendar učinki tega edikta
niso bili dolgoročni, zato so se morali z reševanjem vprašanja beračev ukvarjati tudi Pijevi
nasledniki. Pij 5. je uveljavil ukrepe v prid obubožanih družin in onemoglih posameznikov.
Zavzemal se je tudi za uresničitev ideje, po kateri bi berače zbrali v naprej določenih predelih
mesta in s tem poenostavili razdeljevanje miloščin, hkrati pa bi berače odstranili z ulic. Idejo
o odstranitvi beračev je prevzel Gregor 8., vendar ji je nadel nekoliko drugačno obliko,
navezoval se je namreč na načrte Pija 4. o ustanovitvi »generalnega špitala«, kjer naj bi
beračem nudili hrano in prenočišče, poleg tega pa bi zdravi berači v njem morali tudi delati,
saj je bil zasnovan kot zavetišče in manufaktura ob enem. Previsoki stroški in organizacijske
težave so pripeljali do zaprtja špitala, berači pa so se morali vrniti na ulice. Ukaz o graditvi
novega zavetišča za reveže je zaukazal papež Sikst 5., saj je menil, da postopanje beračev po
mestnih ulicah moti vernike, berače pa je označil za živali, ki hlinijo bolezen, da bi
izprosjačili miloščino. Tudi tokrat pa je zavetišče delovalo le kratek čas. Tudi Inocencij 8. se
je zavzemal za odstranitev beračev z mestnih ulic, namestiti jih je dal v eno izmed papeških
palač. Strogo je prepovedal beračenje in individualno deljenje miloščin. Tudi njegovi
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nasledniki so se zavzemali za podobne rešitve, vendar so uresničevanje te politike neprestano
ovirale denarne in organizacijske težave ter odpor beračev in posameznikov, ki so zavračali
prepoved individualnega razdeljevanja miloščin. (Geremek, 1996: 237–240)
Iz zapisanega je razvidno, da uveljavitev centralnega sistema socialne pomoči in učinkovito
preprečevanje beračenja ni bilo enostavno. Očiten je tudi sovražno represiven odnos papežev
do beračev, ki se je širil po celotni krščanski Evropi.
Vse bolj kaznovalno usmerjen odnos do beračev je očiten tudi iz spremenjenega delovanja
špitalov, ki so vedno bolj spominjali na kaznovalne ustanove. Berači so v njih opravljali
težavna fizična dela, saj so delo smatrali kot sredstvo za prilagajanje beračev na zahteve
družbenega življenja. Kljub temu pa je širša javnost špitale obravnavala kot dobrodelne
ustanove, saj so vanj sprejeli le določene berače (tujcev ne), izključitev iz njih pa je vodila v
še hujše nastanitveno kaznovalne ustanove ali hujše oblike kaznovanja. Po mnenju Michaela
Foucaulta se je v družbeno psihološkem ozadju zapiranja in izoliranja beračev skrival
nekakšen mit o »družbeni sreči«, ki je represijo združil s krščanskimi idejami. Med
dobrodelne cilje teh ustanov so uvrščali zagotavljanje dela, izobraževanja in verske vzgoje.
(Foucault, 2004; Geremek, 1996) Elementa dobrodelnosti in verskega občutja sta torej v
politiki zapiranja igrala pomembno vlogo oz. kot je zapisal Geremek: »V temelju nasilnih
dejanj je bila želja, navdihnjena s krščanskim občutenjem, naučiti reveže častnega življenja.«
(Geremek, 1996: 249)
Spremenjen pogled na kaznovalno organizirane špitale pa prinese osemnajsto stoletje.
Špitalske ustanove so se sicer obdržale, očitna sprememba je namreč opazna pri socialni
politiki. Špitali, ki so v 17. stoletju združevali represijo in dobrodelnost ter vse skupine
»brezdelnežev« obravnavali enako, so postali deležni splošne kritike. Kritiki so se zavzemali
za humano reformo socialne pomoči, vztrajali so tudi pri razlikovanju med poklicnimi berači
in siromaki. Prve so smatrali kot kriminalce, ki si zaslužijo zapor, drugim pa je potrebno
zagotoviti pomoč ali jim poiskati zaposlitev. Poudarjali so nasprotje med svobodnim delom,
za katerega morajo za to pristojni organi izučiti siromake, in prisilnim delom v špitalskih
manufakturah, ki so služile kazni. Beraštvo je bilo kljub nekaterim izboljšavam še vedno
obravnavano kot prestopek. Če se ti niso zglasili v špitalu, kjer so jim poskušali najti
zaposlitev, jih je doletela kazen, in sicer ob prvi aretaciji dva meseca dela v špitalu, ob
drugem prijetju najmanj trije meseci dela v špitalu, tretjič pa so moške lahko obsodili celo na
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petletno veslanje na galeji, ženske pa na petletno delo v špitalu. Sodišča so lahko vse kazni
tudi podaljšala oz. spremenila v dosmrtno veslanje ali delo v špitalu. (prav tam, str. 254256)
Razvoj moderne države je torej zaznamovalo nenavadno povezovanje krščanske
dobrodelnosti in stroge represije v odnosu do beračev. Delo je po vsej Evropi začelo dobivati
vlogo temelja družbene vzgoje, ljudje so bili hote ali nehote vključeni v strukture
gospodarskega organiziranja, prisilno delo v špitalih oz. manufakturah – zaporih pa se je vse
bolj selilo v industrializirane tovarne, katerih zasnova se od manufakturno zaporne špitalske
oblike ni bistveno razlikovala.
Pot od srednjeveškega prostovoljnega beraštva, ki zaradi podobnosti z asketskim življenjem
Jezusa obravnava kot vrh dobrega krščanskega življenja, pa do strogega represivnega odnosa,
ki kaznuje vse, ki iz kakršnegakoli razloga nočejo opravljati družbeno vse bolj nujnega dela,
je torej zelo raznolika in težko obravnavana kot skupna pot vseh evropskih držav. Še danes v
nekaterih državah cerkev in z njo povezana karitativna dejavnost igra izjemno pomembno
vlogo pri pomoči potrebnim osebam, med katerimi so tudi današnji brezdomci, spet drugje pa
igrajo pomembnejšo vlogo pri reševanju socialnih problemov in revščine vladne in nevladne
institucije ne verskega značaja.

EMPIRIČNI DEL
16. METODOLOŠKI OKVIR
Namen empiričnega dela je ugotoviti, na kakšen način Rimskokatoliška cerkev danes pomaga
brezdomcem v Sloveniji. Zanima me predvsem finančni vidik cerkvene podpore
organizacijam, ki delujejo pod okriljem RKC in se v delu svojega delovanja posvečajo tudi
brezdomnim osebam. Za zbiranje podatkov sem si izbrala kvalitativni oz. fenomenološki
pristop, natančneje polstrukturirani intervju. Za to metodo sem se odločila zaradi želje po
pridobitvi poglobljenih informacij in lažjega razumevanja podanih odgovorov, saj mi je ta
metoda omogočila postavljanje podvprašanj in s tem pridobivanje jasnejših in vsebinsko
obsežnejših odgovorov. Vprašalnik je bil sestavljen iz desetih vprašanj odprtega tipa, čas
trajanja posamičnega intervjuja pa je trajal od pol ure pa do štirideset minut. V primeru
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saturacije podatkov, torej podajanja podobnih oz. ponavljanja odgovorov, sem določena
vprašanja tudi izpustila.
16.1. Merski inštrumenti in viri podatkov
Odločila sem se za izvedbo treh intervjujev s predstavniki organizacij, ki delujejo pod
okriljem Rimskokatoliške cerkve in se v okviru svojega programa ukvarjajo tudi s pomočjo
brezdomnim osebam. Pogovori so torej potekali z generalnim tajnikom Nadškofijske karitas
Maribor, tajnikom in desetletnim prostovoljcem iz Župnijske Karitas Ljubljana – Štepanja vas
in s predsednikom Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Intervjuji so bili
izvedeni med 30. majem in 10. junijem v Ljubljani, natančneje prvi v prostorih Teološke
fakultete, drugi v stavbi sedeža Župnijske Karitas Štepanja vas, tretji pa v prostorih društva
Vincencijeve zveze dobrote. Za lažje beleženje podatkov sem po pridobljenem dovoljenju s
strani intervjuvancev uporabila diktafon, snemane pogovore pa sem kasneje pretipkala in si s
tem olajšala kasnejšo analizo. Pred izvedbo intervjujev sem podrobno preučila literaturo,
vezano na brezdomstvo, odnos RKC do tega socialnega problema in njeno karitativno
dejavnost, kar mi je olajšalo oblikovanje vprašalnika in kasnejšo izvedbo intervjujev, saj mi je
pridobljeno znanje omogočilo podajanje kvalitetnejših podvprašanj in razumevanje ter
spremljanje podanih odgovorov. Po izboru organizacij, s predstavniki katerih sem želela
izvesti intervju, sem se preko elektronske pošte dogovorila za ustrezen termin, intervjuvancem
pa sem na kratko predstavila tudi sam vprašalnik, tako da so se lažje pripravili in izbrali
informacije, po katerih sem jih povpraševala.
Izbor organizacij je temeljil na njihovem precej obsežnem delu na področju brezdomstva, saj
vse glede na letno število obiska brezdomcev segajo v sam vrh slovenskih nevladnih
organizacij, ki nudijo pomoč brezdomcem, njihovo poslanstvo pa temelji na krščanski
karitativni dobrodelnosti. Intervjuje sem začela z bolj splošnim vprašanjem glede samega
delovanja in poslanstva določene organizacije, v nadaljevanju pa sem se posvetila predvsem
osrednji temi mojega zanimanja, finančni podpori RKC omenjenim organizacijam pri pomoči
brezdomcem. Zanimalo me je predvsem razmerje med pridobljenimi sredstvi s strani državnih
organizacij ter finančnimi viri s strani Rimskokatoliške cerkve in njej podrejenih ustanov.
Hipoteza, ki sem si jo postavila in jo želela potrditi oz. zavreči med analizo pridobljenih
podatkov, je bila, da organizacije, ki v okviru svojega delovanja vključujejo tudi pomoč
brezdomnim osebam in delujejo pod okriljem RKC večino sredstev za delovanje programov
za brezdomce pridobijo s strani le-te, saj naj bi s tako pomočjo cerkev izvrševala eno svojih
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temeljnih načel, torej karitativno dejavnost. Prav tako sem pričakovala, da Nadškofijska
karitas Maribor, Župnijska Karitas Ljubljana – Štepanja vas in Društvo prostovoljcev
Vincencijeve zveze dobrote v primerjavi z drugimi, ne karitativnimi slovenskimi
organizacijami, ki pomagajo brezdomnim osebam, glavnico sredstev za svoje delovanje
pridobijo s strani RKC in ne tako kot ostale, s strani državnih resursov.
17. REZULTATI IZVEDENIH INTERVJUJEV
Vsi trije intervjuvanci so poudarili, da na brezdomce poskušajo gledati kot na ljudi v stiski, ki
potrebujejo celostno obravnavo. Ne gre torej le za to, da jim nudijo topel obrok in higienske
pripomočke, ampak poskušajo brezdomne osebe preusmeriti iz stran poti in jim pomagati pri
ponovni vzpostavitvi samostojnega življenja in vključitvi v družbo. Brezdomcem torej nudijo
neko varnost, ki jim olajša ponovno postavitev na lastne noge. Cilj je torej večmesečno
spremljanje brezdomcev in pomoč pri postopnem prehajanju v samostojno življenje. V praksi
to poteka na način, da je brezdomec sprva popolnoma prepuščen in odvisen od pomoči teh
organizacij, kar pomeni, da prenočuje v zavetišču, hrani se s tam pripravljenimi obroki, prav
tako prostovoljci in zaposleni skrbijo za njegovo higieno … postopoma pa se količina teh
sredstev (hrana, oblačila …) in storitev (zdravstvena oskrba, nudenje prenočišča …)
zmanjšuje, brezdomci npr. dobijo sestavine za obrok, skuhajo pa si sami, ne živijo več v
skupnih prostorih, ki so v lasti že omenjene organizacije, ampak z njihovo pomočjo pridejo do
lastnega stanovanja oz. sobe. Cilj pa je dosežen, ko, sedaj že nekdanji brezdomec, zaživi
popolnoma samostojno.
17.1. Vpliv vodilnih predstavnikov RKC na odnos do brezdomcev
Zanimal me je tudi vpliv vodilnih predstavnikov RKC na odnos posameznikov do
brezdomcev. Preko intervjujev sem ugotovila, da, vsaj kar se tiče uradnih prihodkov s strani
cerkve za organizacije, namenjene pomoči brezdomcev, pri nas ni neke bistvene razlike. Po
mnenju intervjuvancev pa je slika nekoliko drugačna, kar se tiče pomoči in pogleda na
brezdomce s strani samih vernikov. Njihov odnos do brezdomcev je danes, ko na sedežu RKC
sedi izjemno socialno in solidarnostno naravnan papež Frančišek, ki vernike nagovarja k
spoštovanju in pomoči socialno izključenih družbenih skupin, bolj odprt in razumevajoč, kar
se pozna pri večjem številu prostovoljcev, ki pomagajo pri delovanju programov za pomoč
brezdomcem v okviru Nadškofijske karitas Maribor, Župnijske Karitas Ljubljana – Štepanja
vas in pri Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Nekaj več sredstev se nabere
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tudi v cerkvenih nabirkah, česar pa ne moremo pripisati le vlogi papeža, ampak tudi npr.
koncu gospodarske krize … S prenosom papeževih idej v lokalno okolje naj bi se sicer
ukvarjali škofi in duhovniki, vendar se po mnenju enega izmed intervjuvanih oseb na tem
področju v Sloveniji pogosto zalomi, saj so njihove ideje pogosto bolj skladne s
konzervativnimi cerkvenimi doktrinami oz. je drža slovenske Cerkve bolj klerikalna.
17.2. Finančni viri za realizacijo programov za brezdomce
Dva izmed intervjuvancev sta mi podala izredno točne podatke (pomagala sta si tudi s
poročilom o letnem delovanju zastopanih organizacij) o finančnih prilivih in odlivih
organizacij oz. tistega dela, ki je namenjen pomoči brezdomcem. Vrednost programa za delo z
brezdomci za leto 2017 pri Župnijski Karitas Ljubljana – Štepanja vas znaša 9.500 EUR, od
tega je 7.500 EUR prispevala Mestna občina Ljubljana, 2.000 EUR pa je t. i. lastnih sredstev,
ki jih je pridobila na osnovi mesečnih nabirk, nabirk za veliki četrtek, nabirk za Karitas in z
donacijami. Določena vsota lastnih sredstev je namreč nujna za uspešno prijavo za razpis za
sofinanciranje programa s strani Mestne občine Ljubljana. Glavnico pridobljenih sredstev oz.
3.500,00 EUR nameravajo porabiti za živila za pripravo toplega obroka, malico in pijačo,
2.850,00 EUR bodo namenili za obleko, obutev, perilo in brisače, 1.700,00 EUR znašajo
obratovalni stroški za prostore, vključujoč porabo vode, ogrevanje vode, elektriko, odvoz
smeti …, 500 EUR nameravajo porabiti za kilometrino, 400 EUR za telekomunikacijske
storitve, prav toliko pa tudi za higienske pripomočke in čistila.
Pri Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote (VZD) nameravajo za delovanje v letu
2017 porabiti 374.500,00 EUR. Od tega bodo največ namenili programu celostne pomoči
brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo, in sicer 94.500,00 EUR, sledi Zavetišče za
brezdomce VZD, ki namerava porabiti 31.000,00 EUR, za celostno pomoč brezdomcem v
Novi Gorici bodo namenili 27.000,00 EUR, Program za ponovno vključitev brezdomcev v
družbo znaša 80.000,00 EUR, 9.000,00 EUR nameravajo porabiti za Šolo prostovoljstva,
učenci katere kasneje pomagajo tudi brezdomcem, ostala sredstva pa so namenjena sklopom,
ki se brezdomcem ne tičejo, zato jih ne navajam. Največji delež sredstev predstavljajo
dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev (Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina
Miren – Kostanjevica in Mestna občina Nova Gorica), sledijo dotacije javnih fundacij in
skladov (FIHO – Fundacija za humanitarne in invalidske organizacije), sredstva namenjena
javnim delom s strani Zavoda za zaposlovanje in Občine Miren – Kostanjevica, donacije
87

pravnih in fizičnih oseb, donacije Marijinih sester, donacije Misijonarske družbe, prihodki iz
prispevkov uporabnikov popoldnevov na gradu in od oratorija, prihodki od prodaje izdelkov
in storitev, prihodki od prodaje Vincencijevih koledarjev in prihodki s strani prenosa
vrednosti naložb iz rezervacij v prihodke.
Kljub temu da sta intervjuvanca navajala podatke, ki predstavljajo zgolj predvidene prihodke
in odhodke za leto 2017, se le-ti v primerjavi s preteklimi leti le malo razlikujejo, tako da tudi
po realizaciji teh programov verjetno ne bo večjih odstopanj od predvidenih sredstev.
Eden izmed intervjuvancev s podatki o finančni sliki za leto 2017 ni bil seznanjen, vendar
glede na njegove ostale odgovore, ki so se dotikali finančne konstrukcije in vloge RKC pri
finančni podpori Nadškofijske karitas Maribor, lahko sklepam, da prav tako kot pri prvih dveh
glavnico sredstev za delovanje programov za brezdomce v okviru Nadškofijske karitas
Maribor znašajo dotacije iz proračunskih in drugih vladnih sredstev, cerkvena pomoč je v
smislu finančne pomoči tu precej skopa. Višina finančnih sredstev s strani Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti pa se je skozi leta delovanja programa za pomoč
brezdomcem znotraj Nadškofijske karitas Maribor precej stabilizirala in omogočila pokrivanje
večine stroškov, s tem pa zagotovila dokaj nemoteno uresničevanje zastavljenih ciljev, kljub
temu pa potrebne pomoči vsem okoliškim brezdomcem ne morejo zagotoviti oz. vsaj ne do
take mere, da bi brezdomci lahko samostojno zaživeli.
17.3. Prihodki s strani RKC
Vse intervjuvane osebe so glede prihodkov s strani RKC enotnega mnenja, in sicer, da bi bila
ta sredstva lahko tudi višja, vendar problem tiči v tem, da nekega sistemskega vira
financiranja organizacij, ki pomagajo brezdomcem kot tudi ostalim, ki delujejo pod okriljem
RKC in nudijo pomoč drugim ogroženim skupinam prebivalstva, ni, saj cerkev ni deležna
nekega stalnega dotoka kapitala (npr. s strani davčnih prilivov, kot je to urejeno v Avstriji),
zato ne more imeti točno določene višine sredstev, ki bi jih namenila karitativni dejavnosti.
Obstaja pa več oblik posrednega financiranja. Nadškofijski karitas Maribor in Župnijski
Karitas Ljubljana – Štepanja vas pri omogočanju delovanja programov, namenjenih pomoči
brezdomcem, pomagajo verniki, in sicer s prostovoljnimi prispevki, ki jih zbirajo na
dobrodelnem koncertu, ki se izvaja enkrat letno, vsa sredstva pa se namenijo delovanju
karitativnih dejavnosti. Kar nekaj sredstev zberejo tudi s pomočjo t. i. zbirke za Karitas,
sredstva, ki se določen dan v tednu pri maši naberejo v »pušici«, se namenijo karitativnim
programom. Cerkev po njunem mnenju posredno pomaga tudi preko delovanja prostovoljcev,
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saj le-ti predstavljajo veliko večino delovnega kadra. Pri Nadškofijski karitas Maribor
prostovoljci opravijo nekje 80–90 tisoč ur prostovoljnega dela letno, kar bi v primeru
ovrednotenja oz. pretvorbe prostovoljnega dela v plačano predstavljalo kar precejšnjo vsoto.
Po mnenju enega izmed intervjuvanih je velika večina tistih, ki darujejo cerkvi oz. opravljajo
prostovoljno delo, kristjanov, ta pomoč pa jim predstavlja uresničevanje krščanskih vrednot.
Ravno zaradi poslanstva in vrednot, ki jih širi krščanstvo, ti ljudje delovanje karitativnih
programov, ki jih izvajajo Nadškofijska karitas Maribor, Župnijska Karitas Ljubljana –
Štepanja vas in Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote prepoznavajo kot potrebne
in jih zato finančno oz. s prostovoljnim delom podpirajo. Temeljni prispevek RKC je po
mnenju enega izmed vprašanih torej zagotavljanje moralno etičnega vidika, brez katerega
ljudje ne bi imeli takega naboja za pomoč brezdomcem, kot ga imajo sedaj. Ravno to širjenje
krščanskih vrednot naj bi torej imelo največji pomen pri vlogi cerkve, ko govorimo o njeni
vlogi pri pomoči socialno ogroženim skupinam ljudi.
Delovanje programov, namenjenih brezdomcem, Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote, poleg že omenjenih posrednih cerkvenih sredstev, pomaga še prodaja Vincencijevih
koledarjev, ki se prodajajo v prostorih RKC in katere verniki predstavljajo veliko večino
kupcev, prav tako pa jih finančno podpirajo nekatere redovne skupnosti oz. njihovi
predstavniki, ki jim namenijo del njihovih pokojnin, plač in posmrtnih zapuščin, prav tako se
tudi med samimi verniki pogosto znajdejo osebe, ki jim pomagajo na tak način.
Vsem trem organizacijam cerkev pomaga tudi z oddajanjem prostorov oz. v določenih
primerih s pokrivanjem stavbnih najemnin, kjer se izvajajo programi za brezdomce.
Očitno je torej, da ljudje oz. verniki prispevajo veliko več kot pa sama struktura, torej uradna
RKC. Karitativna dejavnost cerkve je namreč prisotna, vendar predvsem v obliki širjenja
krščanskih vrednot med verniki, saj je večina zbranih sredstev, namenjenih brezdomcem,
pridobljena s strani prostovoljnih prispevkov fizičnih oseb oz. vernikov, lastnih sredstev
cerkev za pomoč brezdomcem skoraj da ne namenja (izjema so nepremičnine, ki služijo
izvajanju programov za brezdomce). V ospredju je torej krščanska ideologija, ki vernikom
predpisuje pomoč ubogim, saj bodo za to poplačani s posmrtnim življenjem v nebesih,
nespoštovanje teh načel pa se obravnava kot oblika nespoštovanja krščanskih vrednot, kar pa
je prepogosto vidno ravno pri najvišjih predstavnikih RKC.
Vsi intervjuvanci so poudarili, da bi kljub sistemski neurejenosti pri financiranju RKC, ta za
pomoč brezdomcem lahko oz. morala narediti veliko več. Na sistemski ravni bi morala biti
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bolj načelna in se ne prepuščati političnemu kupčkanju ter se bolj zavzeti za reševanje
socialnih problemov, saj med temelje krščanske vere, po mnenju enega izmed vprašanih, sodi
ravno spoštovanje in pomoč ubogim in depriviligiranim družbenim skupinam, ne pa
ukvarjanje cerkvenih predstavnikov samih s sabo in izkoriščanje ostalih, torej tistih, ki sledijo
verskim naukom in ideološkim načelom krščanstva, da skozi njihovo delovanje in pomoč
ranljivim skupinam prebivalstva sama cerkev kot institucija izpade bolj socialno naravnana.
Kljub naštetim »drobtinicam« nam primerjava finančnih prilivov omenjenih treh organizacij z
ostalimi, ki z RKC nimajo nobene povezave, pokaže, da programi, namenjeni pomoči
brezdomnim osebam, lahko delujejo predvsem zaradi sofinanciranja s strani državnih virov in
prostovoljnega dela ljudi, ki so pripravljeni razumeti in pomagati brezdomcem, pa naj jih k
temu delovanju usmerja krščanska religija ali, še bolje, lastno razumsko prepričanje, da
današnja neoliberalno kapitalistična družbena ureditev in z njo povezana neenakost določenim
posameznikom, kljub trudu, ne omogoča dostojnega življenja, in so jim zato pripravljeni
nameniti del svojega časa oz. materialnih sredstev, čeprav bi v prvi vrsti za to morale
poskrbeti državne strukture pa tudi velike institucije, med katere sodi tudi RKC. Moja
hipoteza je na podlagi teh ugotovitev zavržena, saj je vloga RKC kot finančne podpornice
organizacij za pomoč brezdomcem, delujočih pod njenim okriljem, precej šibka, sploh če
izločimo širjenje moralno-etičnih vrednot, preko katerih vernike nagovarja k solidarnosti in
pomoči socialno ogroženim skupinam prebivalstva.
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18. ZAKLJUČEK
Vsakodnevno srečevanje z brezdomno populacijo predvsem v večjih mestih nam služi kot
dokaz, da kljub posredovanju nacionalnih in nadnacionalnih vladnih in nevladnih organizacij
ter raznolikim strategijam za zmanjševanje brezdomstva ta oblika socialne izključenosti ostaja
eden izmed perečih problemov današnje družbe. Razpršenost in neenotnost definicije
brezdomstva, represivna zakonodaja in pogosto nerazumevajoč odnos širše javnosti do te
depriviligirane skupine prebivalstva izboljševanje njihovega položaja le še zamejujejo. Zato je
na tem mestu dobrodošlo kakršnokoli širjenje idej, ki vodijo k bolj pozitivnim in
razumevajočim predstavam za soljudi, ki so se zaradi spleta okoliščin znašli v situaciji, ki jim
onemogoča za človeka dostojno življenje in jih sili k življenju v neprimernih bivanjskih
razmerah. Pri tem pomembno vlogo že skozi celotno zgodovino igra tudi Rimskokatoliška
cerkev. Ljubezen do bližnjega oz. pomoč ljudem v stiski v krščanskih svetih tekstih
predstavlja eno izmed temeljnih načel krščanske religije, vernikom pa izpolnjevanje te
karitativne dejavnosti omogoča posmrtno življenje v nebesih. Zgodovina odnosa RKC do
brezdomcev pa kaže, da so bila ta načela pogosto le črka na papirju, ki na izboljšanje položaja
brezdomcev niso imela pomembnejšega vpliva. Zgodovina karitativne dejavnosti je bila torej
polna vzponov in padcev, v določenih obdobjih so cerkvene organizacije za pomoč ljudem
brez strehe nad glavo namenjale ogromne količine finančnih sredstev, spet drugič pa je bil
njihov odnos izredno represiven in negativno naravnan na ljudi, ki zaradi spleta okoliščin niso
bili sposobni delati in s tem skrbeti zase in za svoje bližnje. Tudi danes RKC s pomočjo
ideološkega aparata ohranja pomembno vlogo pri oblikovanju odnosa do brezdomne
populacije, na kar kažejo tudi rezultati izvedenih intervjujev.
Sodobno karitativno dejavnost RKC in njeno finančno pomoč brezdomcem sem preverjala s
pomočjo polstrukturiranih intervjujev s predstavniki treh organizacij, ki delujejo pod okriljem
RKC in brezdomcem nudijo raznolike oblike pomoči, od toplega obroka in osnovnih
higienskih potrebščin, do zagotavljanja prebivališča in njihove ponovne socializacije v
družbo. Zaradi majhnosti vzorca ugotovitev sicer ne moremo posplošiti in jih smatrati za
dejstva, kljub temu pa so bile intervjuvane osebe predstavniki najvidnejših krščanskih
organizacij, ki se v Sloveniji ukvarjajo s pomočjo brezdomnim osebam, tako da je po mojem
mnenju vseeno na mestu, če rečem, da ugotovitve v veliki meri odsevajo odnos slovenske
Rimskokatoliške cerkve do problema brezdomstva.
Ugotovila sem, da sama cerkev brezdomcem ne nudi neke pretirane podpore, krščanskim
organizacijam, ki delujejo na področju pomoči brezdomcem, pomagajo npr. s financiranjem
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nepremičnin, kjer izvajajo programe za brezdomce, v največji meri pa svojo karitativno
dejavnost izvršuje preko širjenja krščanske ideologije, ki vernike nagovarja k uresničevanju
krščanskih vrednot, med katere sodi tudi pomoč sočloveku v stiski. Res je, da pri nas nimamo
urejenega sistemskega financiranja, ki bi cerkvenim institucijam zagotavljal neki stalen
finančni priliv, kar onemogoča stalen dohodek, ki bi se namenjal izvajanju karitativne
dejavnosti. Finančna sredstva tako večinoma predstavljajo raznolike oblike prostovoljnih
prispevkov, od nabirk za Karitas, ki se med mašnim obredom izvajajo na določen dan v tednu,
dobrodelnih koncertov, katerih izkupiček se namenja izvajanju programov za pomoč
brezdomnim osebam, do finančne podpore s strani redovnih skupnosti, katerih predstavniki
jim pomagajo s pokojninskimi donacijami in posmrtnimi zapuščinami. Največji delež, pa kot
že omenjeno, prispevajo posamične fizične osebe oz. verniki. Na njihov odnos do brezdomnih
oseb v precejšni meri vplivajo tudi vodilni predstavniki RKC, na globalni ravni torej papež,
katerega ideje lokalizirajo oz. naj bi jih lokalizirali škofje in duhovniki. V Sloveniji so le-ti
dokaj konzervativni in torej ne ravno naklonjeni družbeno odklonskim skupinam ljudi, med
katere sodijo tudi brezdomci, kljub temu pa imamo dovolj solidarnostno naravnanih vernikov,
da z njihovo tako finančno kot pomočjo v obliki prostovoljnega dela pripomorejo k delovanju
organizacij za pomoč brezdomcem in s tem pomagajo pri reševanju in ponovnem
vzpostavljanju dostojnega življenja le-teh. Ne moremo torej »a priori« trditi, da so današnji
cerkveni predstavniki in sama institucija cerkve pozitivno ali negativno usmerjeni do
problemov, vezanih na pojav brezdomstva. Dejstvo sicer je, da institucija cerkve izvrševanje
svojih karitativnih dolžnosti prelaga na podložnike, torej vernike, kljub temu pa ideje,
temelječe na krščanskih svetih tekstih, pozitivno vplivajo na etično moralno delovanje vseh
tistih, ki jih prebirajo oz. jih mednje širijo cerkveni predstavniki preko krščanskih obredov,
običajev in tradicij. Govorimo lahko torej o dveh ločenih in hkrati povezanih vejah, sami
cerkveni instituciji, ki je do problema brezdomstva dokaj brezbrižna, in vernikih, katerih
precejšen delež s svojo karitativno dejavnostjo pomaga ubogim in s tem izvršuje krščanske
vrednote, ki jih mednje širijo prav predstavniki institucije cerkve.
Izvorne svetopisemske ideje krščanske religije temeljijo na spoštovanju, solidarnosti in
empatičnem odnosu do ubogih. Možnost raznolikih subjektivnih interpretacij in posledičnega
manipuliranja z idejami so skozi zgodovino pogosto izkoristili tudi vodilni cerkveni
predstavniki in s tem vplivali na poglede in vzorce razmišljanja posameznih privržencev
krščanstva. Kljub današnjemu upadanju števila pripadnikov tradicionalnih verstev, ideje
najbolj razširjene religije zahodnega sveta ostajajo pomemben gradnik družbenih nazorov in
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načinov razumevanja družbenega dogajanja. Kljub vsem popolnoma upravičenim kritikam, ki
gredo na račun cerkvene konzervativnosti glede vprašanja istospolnih porok, abortusa … do
nesankcioniranja posameznikov, vpletenih v pedofilske škandale in gospodarsko ekonomske
malverzacije ter manipuliranja z verniki, obstaja tudi svetla stran te institucije, katere del so
tudi posamezniki, ki svoj položaj izkoristijo za širjenje solidarnostno empatičnih idej ter s tem
pripomorejo k širjenju zavedanja o potrebi po pomoči ljudem v stiski, med katerimi se
pogosto znajdejo osebe, o katerih je tekla beseda čez celotno magistrsko nalogo, torej
brezdomcih. Le-ti, pogosto na sam rob družbe odrinjeni posamezniki, v najtežjih življenjskih
situacijah, poleg finančne pomoči in materialnih sredstev, potrebujejo tudi občutek sprejetosti
in zavedanje, da je nekomu mar zanje, pa naj ta pomoč prihaja s strani vernikov, ki jim
pomagajo zaradi želje po uresničevanju krščanskih vrednot, ali vseh ostalih, katerih empatija
in zavedanje, da se v podobnih težkih življenjskih situacijah lahko kaj hitro znajdejo tudi
sami, ter da izgovarjanje na neučinkovitost državnih socialnih sistemov preprosto ni vse, kar
lahko storijo.
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