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In tja, v prostore pred zaveti-
ščem, po pakete humanitar-
ne pomoči hodi vedno več 

Mariborčanov, dokler imajo še 
streho nad glavo. Ko te ni več, 
nekateri od njih najdejo zatoči-
šče v isti stavbi, le nekaj korakov 
naprej. In morda takrat, ko pre-
stopijo prag sprejemališča Kari-
tas za brezdomce, ne slutijo, da 
bodo tam ostali do konca svojih 
dni. »Žal je dejstvo, da brezdom-
ci umirajo zelo mladi, le nekaj jih 
dočaka 50 in več let,« začne pri-
povedovati tokratni sogovorec.

Že skoraj 20 let Boštjan Cve-
tič, strokovni vodja sprejemali-
šča: »Leta 1997 smo se na Kari-
tas prijavili na evropski razpis s 

programom »Pomoč brezdom-
cem« in uspeli. S tem se je za-
čel naš program sprejemališča 
za brezdomce, sprva le 8 ur na 
dan.« Začetek je bil skromen, 
brezdomcem so sprva ponudili 
le možnost, da so se pri njih ure-
dili, najedli … Sčasoma se je po-
kazalo, da to ne ustreza več po-
trebam, sprejemališče je postalo 
premajhno za vse, ki so potrebo-
vali tovrstno pomoč.

Prisluhnili potrebam Prelo-
mno leto za Karitas v Mariboru 
je bilo zagotovo leto 2008, ko je 
kriza v mestu pod Pohorjem za-
čela kazati svoje dolge zobe ter 
najedati ljudi in drugo najve-
čje mesto v državi: »Takrat smo 

osnovali zavetišče odprtega tipa 
v tem smislu, da lahko tu prespi 
vsak, ki je v Mariboru brezdo-
men. Imamo minimalni pogoj, 
in to je, da ni alkoholiziran. Ven-
dar sprejmemo tudi te. Nikoli jih 
kljub našim pravilom ne zavrne-
mo!« Zazreva se drug drugemu 
v oči. Eno so pravila, pomislim, 
in drugo človečnost. Že uvodo-
ma, ko je Boštjan Cvetič začel 
opisovati svoje delo, ki temelji 
na dvajsetletnih izkušnjah, je iz-
rekel stavek, ki mi še danes od-
meva v ušesih. »Tudi če ima Slo-
venija, ne samo Maribor, samo 
enega brezdomca, je ta eden in 
edini preveč! Želim si, da to pri-
de v zavest širši javnosti, pred-
vsem političnim elitam!« 

Kasneje, ko sem izključil dik-
tafon, mi je opisal moje rodno 
mesto tako, kot ga nisem se po-
znal, in upam, da ga tudi nikoli 
ne bom. A je realnost današnjega 
dne. Maribor ima skrite kotič-
ke ali vsem vidne stavbe in celo 
ulice, kamor naši pogledi ne se-
žejo ali tja niti po naključju ne 
uidejo. A Boštjan Cvetič jih po-
zna, tja se je velikokrat odpravil s 
posebnostjo njihovega zavetišča, 
z mobilnim servisom ali, po do-
mače, s kombijem: »Naš mobilni 
servis je posebnost v slovenskem 
prostoru. Ima dve funkciji − ena 
je ta, da gremo sami preverit na 
»rizične« točke v mestu, tja, kjer 
se brezdomci največkrat zadr-
žujejo, predvsem v jesenskem in 
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»To je njihov zadnji dom …«
Tekst in foto: L. A.

Ljubljanska ulica 23 v Mariboru. Tam je maja leta 1991 pod oklepnikom JLA padla prva žrtev našega osamosvajanja − Josef Šimčik. Tam 
je nekoč bila vojašnica, danes pa je skladišče Rdečega križa in zavetišče Karitas za brezdomce. Transformacija današnje realnosti …


