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zimskem času. Nato jih pripe-
ljemo sem, v zavetišče. Nekateri 
nas kar sami počakajo na znanih 
točkah, teh je v našem mestu se-
dem. Pokličejo pa nas tudi pri-
stojne službe, če pri svojem delu 
naletijo na brezdomca.«

Nihče ne bo ostal zunaj Že 
prej smo omenili, da brezdom-
ci, ki potrkajo na vrata maribor-
skega zavetišča Karitas, ne bodo 
ostali pred vrati kljub stanju, v 
katerem so v tistem trenutku. 
Sprejem brezdomca po besedah 
gospoda Cvetiča poteka tako: 
»Naši uporabniki dobijo svoj 
prostor, posteljo in svojo omaro, 
kar je po moje zelo pomembno. 
Obdržijo tudi svoja oblačila, za 
katera higiensko poskrbimo 
mi. Žal je tako, da so oblači-
la, ki jih imajo na sebi, njihovo 
edino premoženje. Uporabniki 
prejmejo tudi osebne higienske 
potrebščine.« Potem ko brez-
domci najdejo zatočišče, se za-
nje vrata ne zaprejo; nekateri 
kljub hudi življenjski izkušnji 
in padcu na socialno in družbe-
no dno tam najdejo svoj kotiček 
miru in novega upanja v življe-
nje: »Njihovo življenje ne poteka 
le v zavetišču, hodimo na izlete, 
letovanja in športne prireditve. 
Vsak dan imamo vsaj dve de-
lavnici, npr. kuharsko ali gleda-
liško, imamo tudi pevski zbor. 
Naši varovanci imajo zelo radi 
ročno spretnostne delavnice in 
delo na vrtu. Ponosni smo tudi 
na naš akvarij.« Prav vrt, skrit 
za stavbo, je posebnost zaveti-
šča. »Imenujemo ga ‘brezdom-
ski vrt’, naši uporabniki ga ure-
jajo in vzdržujejo sami. Želimo 
si samooskrbnost v določenem 
obsegu. Seveda bi bilo bolje, če 
bi imeli kakšno hišo z večjo ohi-
šnico, ampak prvi zametki so 
tukaj!« optimistično nadaljuje 
strokovni vodja Cvetič. Poseb-
nost zavetišča je tudi knjižnica, 
ki se lahko pohvali z več kot štiri 
tisoč knjigami. Karitas organizi-
ra tudi letovanja brezdomcev, in 
sicer v Portorožu. Letos gredo na 
morje že v teh dneh.

Spet številke »Pri nas velja za-
konska prijava stalnega prebiva-
lišča, vendar imamo v Mariboru 
vsaj 350 ljudi, ki imajo odkrite ali 
prikrite brezdomne težave. Že ta 

številka je enormna, in če doda-
mo še številko, ki jo ima Center 
za socialno delo Maribor, pride-
mo do številke 700. In teh 700 je 
700 preveč! Vedno pravim, da je 
treba meriti število brezdomnih 
iz stanja nič!« Brez komentarja!

Ob naslednjih dejstvih, ki jih 
navede Boštjan Cvetič, le obne-
mimo in se globoko zamislimo, 
kam smo kot družba zabredli: 
»Letno imamo v zavetišču do 
200 različnih uporabnikov, ki 
‘ustvarijo’ od sedem do osem ti-
soč prenočitev. Število uporab-
nikov je v preteklih letih precej 
naraslo. Naše zavetišče je bilo 
sprva načrtovano kot ‘ad hoc’ 
rešitev trenutnih težav, vendar je 
večji del uporabnikov tukaj stal-
no nameščen. To je dejansko nji-
hov zadnji dom! Za nami žal ni 
več nikogar … Dejansko imamo 
tukaj ljudi, ki bi morali imeti po-
sebno skrb in bi bili nameščeni 
v posebni hospitalni enoti … Po-
skušamo vzdrževati to zgodbo. 
Zanimivo pa je, da imamo vsi, ki 
smo tukaj zaposleni, bolničarski 
izpit, da lahko strokovno poma-
gamo uporabnikom zavetišča ter 
da jim omogočimo miren dan in 
mirno noč.«

Delo našega sogovorca pa se 
ne konča pri zavetišču, k njego-
vemu delu sodita še ljudska ku-
hinja in ambulanta za osebe brez 
zdravstvenega zavarovanja.

Ljudska kuhinja Betlehem ji je 
ime. Betlehem v Mariboru je v 
kletnih prostorih Škofijske Ka-
ritas na Strossmayerjevi ulici: 
»Dnevno pri nas kosilo zaužije 
do 55 uporabnikov,« z novimi 
številkami postreže Boštjan 
Cvetič. Zgodba se je začela 
pred približno petimi leti, ko so 
ugotovili, da lahko v sprejema-
lišču pripravijo le do 25 obro-
kov na dan, potrebe pa so bile 
že takrat veliko večje. Na prve 

težave so naleteli pri iskanju lo-
kacije in sprejemanju okolice: 
»Ugotovili smo, da so zahteve 
najemodajalcev previsoke, zato 
smo kuhinjo uredili kar v na-
ših kletnih prostorih. Ljudska 
kuhinja ima to posebnost, da je 
vezana na najnižji sloj prebival-
stva, na brezdomce. Tudi naši 
brezdomci, ki so na Ljubljanski 
cesti, gredo tja na kosilo.« So-
govorec mi razloži, da je jedil-
nik skrbno izbran in ima dva 
hoda, hrana je kalorično pri-
pravljena, tako da krepi zdrav-
je: »Kosilo lahko primerjamo s 
tistim iz gostinskega lokala za 
5 evrov, uporabniki naše kuhi-
nje pa imajo pol ure časa, da ga 
použijejo. Hrane za domov ne 
dajemo, saj želimo, da se ta poje 
v mirnem in varnem okolju.«

Ambulanta Leta 2005 so pri 
mariborski Karitas odprli tudi 
ambulanto za osebe brez zdra-
vstvenega zavarovanja, letos ok-
tobra bodo torej zaznamovali 
desetletnico delovanja. Cvetič 
se tako spominja začetkov: »Na 
začetku nas je bilo strah, kako 
bo to sprejela lokalna skupnost, 
odzivi niso bili najlepši. Vendar 
se lahko danes pohvalimo, in to 
nam potrjujejo tudi zdravniki, 

ki delajo v tej ambulanti, da je to 
ena najbolje opremljenih splo-
šnih ambulant daleč naokrog.« 
V ambulanti je zdravnik vsak 
dan, obratuje tudi med prazni-
ki, v njej je redno zaposlena višja 
medicinska sestra, pomoč priha-
ja tudi iz javnih del. Ambulanti 
s svojim nesebičnim in prosto-
voljnim delom pomaga tudi do 
40 zdravnikov, vodi pa jo Nina 
Kozorog. V okviru splošne am-
bulante deluje tudi zobozdra-
vstvena ordinacija.

Prihodnost Spoštovanim bral-
kam in bralcem se opravičujem, 
a po strokovni oceni sogovorca, 
ko sem globoko v sebi pričako-
val »boljše čase«, me je pretreslo 
spoznanje, da bo le še huje. Na 
mariborski Karitas namreč oce-
njujejo, da bodo kmalu potrebo-
vali večje prostore za še večje šte-
vilo brezdomcev …

Nekateri svoje napovedi »ume-
tno« povečujejo zaradi boljšega 
sofinanciranja. Boštjan Cvetič 
nam ob tem razkriva dejansko 
stanje in prav takšno realnost, 
kot je. Vidno, otipljivo, merljivo 
in pretresljivo. 

Iskreno si želim, da se moti. 
A se ob slišanem zavedam, da 
ima prav. 

ObRAZI KRIZE

Boštjan Cvetič, Karitas
Boštjan Cvetič, strokovni vodja v Karitas, je rojen Mariborčan. Mesto in ljudi 
pozna s tiste plati, ki je prebivalcem mesta v veliki meri skrita in predvsem siva 
lisa bega od realnosti. Po izobrazbi je pravnik in pri Karitas je že od leta 1996. 
Napisal je več strokovnih člankov in tudi knjig – leposlovnih in strokovnih. 
Redno objavlja v reviji Kralji ulice. Njegov moto: »Dan, teh 24 ur, je zame pre-
kratek!«


