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BREZDOMNE DRUŽINE

• populacija, ki nima dostopa do varne in trajne 
nastanitve

• družine, ki so izkusile ali pa jim grozi izselitev

nimajo urejenega stanovanjskega problema, 
včasih niti kratkoročno, kaj šele bolj 

dolgoročno



RANLJIVOST

• Dinamičen proces, ki vključuje različne faktorje tveganja 
na invidualni, družinski in družbeni ravni

vpliv na najrazličnejše negativne, fizične, psihološke, 
socialne, družbene in razvojne razplete

(Ash, 1995)

• Ranljivosti ne moremo preučevati izven kontekstov 
družin, kulturnih ozadij, skupnosti

• Ranljivost kot “merilo” za pristop k družinam



RANLJIVE DRUŽINE

• so si med seboj zelo različne, skupne so jim 
nakopičene težave na različnih področjih življenja  
(materialne, stanovanjske, socialne, finančne, 
zdravstvene, odnosne,..)

• težave so prepletene, pogosto 
večdimenzionalne, težko jih je naslavljati kot 
izolirane težave

v družino vstopajo najrazličnejše institucije ter    
strokovni delavci in delavke



• Ghesquiere (1993): Družina, ki se sooča s 
trajnim skupkom družbenoekonomskih in 
psihosocialnih problemov in katera ni 
naklonjena prejemanju pomoči 

neuspeh opredeljen kot značilnost                             



Zdravstveni položaj 
ranljivih družin

• Splošno slabše zdravstveno stanje 

• Kronične bolezni

• Multidisciplinarni pristop

• Celostna obravnava in podpora



KDO VSE SE VKLJUČUJE V 

DRUŽINO
• Sorodstvene vezi; širša socialna mreža

• Centri za socialno delo

• Vrtci

• Šole

• Zdravstvene ustanove

• Stanovanjski sklad

• Policija

• Drugi strokovni sodelavci in sodelavke, nevladne organizacije



PROGRAMI, PREKO KATERIH SE 

SREČUJEM Z RANLJIVIMI DRUŽINAMI
• Dnevni (distribucijski) center Kralji ulice

• Program “Individualizirane in celovite nastanitvene 
podpore brezdomnim ljudem” (resettlement) 

• Program “Preventivno skupnostno delo” -
vzpostavljanje skupnega prostora stanovalcev in 
“skrbnikov prostora” kot preventivna dejavnost

• Program “Preprečevanje deložacij in krepitev moči za 
ohranitev obstoječe nastanitve”

• Raziskovalni projekti PEF – raziskovanje potreb ranljivih 
družin ter razvijanje novih modelov dela



Ministrstvo za zdravje (javni razpis za sofinanciranje programov 

neposredne  pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb 
ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne 
organizacije):

večletno sofinanciranje programa 

PROŽNA PODPORA IN KREPITEV ZDRAVJA 
RANLJIVIH DRUŽIN V NJIHOVEM VSAKDANJEM 

ŽIVLJENJSKEM OKOLJU



DRUŽINE, KI PRIHAJAJO V DNEVNI 

CENTER KU

• Opažamo pojav medgeneracijskega vztrajanja 
ekstremne socialne izključenosti; v izjemno 
težkih socialnih razmerah znajdejo 
posamezniki ali pari z otroki oz. družine.

• Ponudimo poseben varen prostor, kjer se 
lahko strokovno osebje sproti odzove na 
njihove odprte potrebe

• Tovrstna podpora se nujno povezuje tudi z 
nastanitveno podporo ter s terensko podporo 
družinam



Nastanitvena podpora za 
družine

• trenutno nastanjenih 5 družin; trajnejša 
nastanitev

• glavni cilj je nuditi nastanitveno podporo 

potreba po specializiranem programu 

• vloga: koordinatorke in izvajalke podporne 
mreže

• preplet nadzorne in podporne vloge –
razmejitve?



Preprečevanje deložacij

• Družine, ki se soočajo s t.i. krivdnimi razlogi za 
odpoved najemne pogodbe              delovanje na 
področjih, s čimer preprečujemo deložacijo

več 10 družin

krepitev družine tudi na drugih področjih 
življenja, dajanje vrednosti in motivacija, 
povrnitev občutka, da so pomemben del 
družbenega toka

Naša vloga drugačna



SKUPNOSTNI PROSTORI

• Prisotnost v skupnosti

• Povezovanje med stanovalci

• Dejavnosti za otroke in odrasle

• Podpora stanovalcem na različnih področjih



PREVENTIVNO 
SKUPNOSTNO DELO

• Usmerjeno preventivno delovanje – preden nastopijo 
težave, ki bi lahko ogrozile ohranitev nastanitve

• Povezovanje skupnosti močan preventivni 
antideložacijski dejavnik

• Prostor skupnostnega, medgeneracijskega, 
mednacionalnega in medslojevskega srečevanja 
stanovalcev kompleksa blokov

kjer so neprofitna stanovanja in bivalne enote, ki so 
namenjene stanovanjsko najbolj ogroženim 
posameznikom in družinam



• Morebitne težave se začnejo reševati preden 
postanejo močno ogrožajoče; zaupen odnos s 
stanovalci/uporabniki je že vzpostavljen in tako 
iskanje ugodnih rešitev lažje. 

• Velik del aktivnosti je namenjen družinam in 
otrokom – omogoča socialno vključevanje ranljivih 
skupin otrok in mladostnikov, dviguje se kakovost 
življenja, omogočene so jim nove izkušnje, 
zmanjšujejo se neenakosti



UDOMAČEVANJE 
SKUPNEGA PROSTORA 

V HIŠI NA ROBU 
MESTA 
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Skupnostni prostor kot 
prostor za družine

• Za zagotavljanje prožne podpore tu in zdaj družinam z 
nakopičenimi težavami oz. ranljivim družinam

• Predpogoj za tovrstno podporo je nudenje varnega in 
sprejemajočega okolja oz. prostora

• Za populacijo je značilno, da se ne vključuje v že obstoječe 
»običajne« programe, ki so v resnici ciljani na mainstream
populacijo in ki niso prilagojeni bolj ranljivi in kompetenčno
manj opremljeni  populaciji družin. 

• Če želimo v program privabiti ranljive družine, ni dovolj le 
formalno »odpreti vrata za vse«, ampak moramo take družine 
pro-aktivno in na specifične načine vključevati, kar pomeni že 
v načrtovanju upoštevati njihove specifične potrebe in 
možnosti.



• Nudenje možnosti za oblikovanje novih, pozitivnih 
družinskih izkušenj, vzpostavljanje vzajemnega 
zaupanja, razvoj kulturnega kapitala

• Izvajanje svetovanja družinam, informiranje, učenje z 
modelom, nudenje praktične podpore usmerjene v 
razreševanje konkretnih težav, usmerjanje v druge 
programe, ter če je potrebno, tudi zagovorništvo

• Tak prostor omogoča kontinuirano strokovno 
spremljanje, razvoj nadomestnih socialnih mrež in tako 
deluje v smeri povečevanja premoščajočega socialnega 
kapitala, kar je za ranljive družine ključnega pomena. 



• Prostor za aktivno preživljanje prostega časa

prostor za preživljanje vsakdana; sproščujoč 
prostor

• Prostor v bližini “dogajanja”



Sodelovanje z družino

• Otroku pomagamo tako, da naredimo družino 

varnejšo in močnejšo – starši potrebujejo nekoga, ki 

jim bo stal ob strani in jim po korakih omogočil 

izkušnjo dobrega starševstva (Blizu doma, 2014)

• Poskrbimo za varen in sprejemajoč prostor

• Družina sodeluje pri procesih pomoči, skupna definicija 
problema

• Z družino ravnamo tako, da postane motivirana



• Strokovna avtoriteta

• Osebna avtoriteta

• Osebna angažiranost

• Preseganje protokolov in delovanje v prid družine

• Vključenost v vsakdanje življenje družine –
poznavanje družinskega konteksta in ozadja

• Pozitivna naravnanost



INDIVIDUALNO 
SPREMLJANJE DRUŽIN

• Vstopamo v intimno družinsko sfero

• “Začetno nezaupanje” v najrazličnejše 
osebe/strokovnjake, ki prihajajo v družino 

• Vključenost v njihovo vsakdanje življenje 

odzivanje na potrebe 

• Preko družabništva, spremljanja in podpore 
pomembno krepimo njihovo socialno mrežo 



KAKO TO IZVAJAMO NA 
KU:

• Izhajanje iz potreb družine – fleksibilna podpora kot 
odziv na trenutno situacijo 

• Redno in aktivno sodelovanje z institucijami: CSD, ZD, 
vrtci in šole; pobudniki celostno načrtovane skupne 
podpore

- sodelovanje s Familylab-om, Lunino vilo, Malo ulico, 
svetovalkami za dojenje, pedokinetika, možnost 
psihoterapevtskega svetovanja ipd.  

- vključevanje (bodočih) socialnih pedagoginj, športnih 
pedagogov



• Pomoč pri skrbi za gospodinjstvo

• Svetovanje pri upravljanju z družinskim proračunom

• Psihosocialna podpora 

• Praktična podpora pri reševanju konkretnih težav

• Podpora pri vzgoji, krepitev starševske vloge

• Družabništvo (tako odraslim, kot tudi otrokom)

• Varstvo otrok



• Učna pomoč otrokom

• Spremljanje na institucije, povezovanje z njimi

• Zagovorništvo

• Ustvarjanje in krepitev širše socialne mreže

• Organizacija raznih dogodkov



Želje za naprej

Samostojen (specializiran) program prožne 
nastanitvene in terenske podpore ranljivim družinam 

“ na družino osrediščen” program

Prepoznavanje pomembnosti takšnih programov

FINANCIRANJE!









Družine v letu 2020, v času epidemije



Hvala za pozornost!

Vprašanja, dileme…

Hana Košan

hana.kosan@kraljiulice.org

030 323  302
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