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prostorsko razširiti, v isti stavbi 
smo namreč pridobili stanova-
nje, ki je bilo prej v občinski lasti 
in je bilo prazno. MO Maribor 
nam ga je dodelila, še prej pa ga 
tudi obnovila in prilagodila na-
šim bivanjskim potrebam. Sedaj 
je v zavetišču 24 postelj z dvema 
pomožnima ležiščema. Ta čas je 
vse zasedeno. Že nekaj let so vsa 
ležišča polno zasedena ne glede 
na letni čas. Zelo, zelo redko se 
zgodi, da je kakšna postelja za 
dan ali dva prosta. Ko kdo odide, 
pride že isti dan nov iskalec.”

“Prva pomoč brezdomcem” 
V zavetišču za brezdomce po-
nujajo organizirano celodnevno 
namestitev (prenočevanje in bi-
vanje), prehrano, organizirane 
delovne dejavosti, prvo socialno 
pomoč ter pomoč pri uveljavlja-
nju pravic in urejanju statusnih 
vprašanj, pomoč pri iskanju dru-
gih rešitev in možnosti za vno-
vično vključitev v skupnost. Po-
sebno pozornost, pravi g. Gagić, 
posvečajo tudi osebni higieni va-
rovancev: “Pri nas je pomemben 
tudi program osebne higiene. 
Ob sprejemu brezdomec sam do-
loči dneve, ob katerih se bo mo-
ral “obvezno” prhati ali kopati, 
kar pa ni omejeno, saj smo zelo 
veseli in jih k temu tudi spodbu-
jamo, da lahko redno skrbijo za 
svojo higieno. Žal k nam pridejo 
tudi takšni, ki higienskih navad 
nimajo, zato smo tak ukrep mo-
rali uvesti, “ pravi g. Gagić.

Nikoli jim ni dolgčas Ob vpra-
šanju, kaj njihovi varovanci poč-
nejo v času, ko prebivajo pri njih, 
se šefu Ljubu, kot mu pravijo, 
razjasni obraz: “Ponujamo tudi 
organizirane delovne dejavnosti, 
ki so zelo dobro sprejete, npr. ku-
harske in druge kreativne dejav-
nosti ter delovne akcije, odvisno 
pač od tega, koliko teh aktivnosti 
varovanci zmorejo, saj jih je ve-
liko bolnih in potrebujejo stalno 
ali občasno zdravstveno oskr-
bo, pomoč. Takšnih je skoraj 
70 odstotkov! Veliko jih je dela 
nezmožnih tudi zaradi starosti. 
Zanje je zdravstveno poskrblje-
no in po potrebi nas obiščejo 
tudi patronažne sestre.”

Ob tem g. Gagić povsem ne-
zavedno pogleda stran od so-
govorca in pri tem tiho, skoraj 

moledujoče razloži trenutno sta-
nje: “Premalo nas je, samo štir-
je smo, ob dveh zaposelnih iz 
javnih del, pa toliko bi jim lah-
ko ponudili …” Vesel je, da jim 
prostovoljno pomagajo tudi nek-
danji brezdomci, ki so našli naj-
nujneše prav pri njih: “Kako sem 
srečen, da nam pri tem pomaga-
jo tudi naši nekdanji varovanci, 
eden od njih sedanje brezdomce 
prostovoljno in brezplačno po-
učuje pleskarstva. Tudi ti, ki se 
jim je uspelo izvleči iz brezupne-
ga stanja, se danes včasih vrnejo 
k nam, nas pozdravijo in kakšno 
rečejo s stanovalci ter jim pri tem 
poskušajo pomagati tudi s svo-
jim znanjem!”

Brez lokalne skupnosti ne gre 
Pogled na brezdomce je mno-
gim nekaj, česar si ne želijo iz-
kusiti. Brezdomci so ogledalo 
družbe, njen vidni neuspeh. Te 
predsodke lahko rešujejo le z 
zglednim sodelovanjem z lokal-
no in mestno skupnostjo. Ljubo 
Gagić, dolgoletni vodja zavetišča 
za brezdomce, pravi: “Na lokal-
nem nivoju zelo dobro sodelu-
jemo z mestno četrtjo Studenci, 
veseli smo, da so nas tukaj dobro 
sprejeli in da smo se tako dobro 
vključili v okolje. Zgledno so-
delujemo tudi z MO Maribor, 
čeprav so nas konec leta pošte-
no prestrašili, ko so napovedali 

krčenje socialnih programov, 
kamor sodimo tudi mi. Veliko 
dni sem razmišljal, kaj bomo s 
temi ljudmi, če se zgodi črni sce-
narij. Tukaj se trudimo, da smo 
do njih spoštljivi, vsak pri nas 
dobi najosnovnejše za življenje ... 
Ne vem, kaj bi bilo, če bi teh 26 
ljudi postavili pred vrata, dobe-
sedno na cesto … Res ne vem, vsi 
tukaj smo z njimi z razlogom!”

Bo Maribor brez brezdomcev? 
“Maribor je posebna zgodba. V 
preteklosti je bil vodilno indu-
strijsko mesto, in ko so se začele 
pojavljati prve težave, je bil pro-
pad tovarn za delavce zelo hud 
udarec. Žal se danes zelo pogo-
sto dogaja, da nekateri deloda-
jalci izkoristijo socialno šibke 
prebivalce, tako da jim obljubijo 
sanjske službe v tujini, nato pa 
jim, potem ko so se ti odjavili iz 
evidence brezposlenih, ne plača-
jo popolnoma nič. Ti ljudje, ki so 
že tako nizko v svojem življenju 
in brez dohodkov, so za dogovor-
jeno, a neplačano delo napoteni 
v civilne tožbe z negotovim kon-
cem in z dolgotrajnim postop-
kom. Nekateri tudi zaradi tega 
pristanejo v našem zavetišču. 
Takšne neurejene razmere pov-
zročajo vedno nove frustracije 
in nezainteresiranost za »delo« 
ljudi na družbenem dnu. Smo v 
začaranem krogu …” nekoliko 

črnogledo sklene svojo pripoved 
vodja zavetišča.

Ko spregovorijo številke No, 
tukaj so statistični podatki, ob 
katerih se mora naša družba po-
šteno zamisliti: “V letu 2013 smo 
imeli 43 brezdomcev, v letu 2014 
enega manj, letos pa smo do sre-
dine aprila sprejeli že 35 oseb! 
Osebo, ki pride k nam, četudi 
večkrat na leto, štejemo le en-
krat.”

V okviru CSD Maribor deluje 
tudi javna kuhinja, ki je odslej v 
novih prostorih na Taboru, kjer 
obroke pripravlja Dom pod Gor-
co. Dnevno razdelijo skoraj 600 
brezplačnih obrokov! Dnevno 
… Koliko je to na leto?

Klic po pomoči? Neverjetno je, 
kako so brezdomci hvaležni za 
vsako pomoč. Veseli so vsake 
donacije, še tako skromne, pose-
bej od tistih, ki si to odtrgajo od 
ust. Tudi pomoči podjetij, ki so 
uspešna na lokalnem območju. 
Na vprašanje, kaj bi si še posebej 
želeli, Ljubo v skladu z okoljem, v 
katerem dela, skromno odgovo-
ri: ”Upamo na razširitev svojih 
prostorov. Morali bomo tudi za-
menjati postelje in potrebujemo 
nov hladilnik.” Z za brki skritim 
nasmehom doda: ”In kavo, zdi se 
mi, da to našim prijateljem v sti-
ski pomeni največ …” 
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