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10. OKTOBRA obeležujemo SVETOVNI DAN BREZDOMSTVA.
Tudi letos, kot velja že za vsa zadnja leta bomo znotraj vseslovenske brezdomne mreže ter
izhajajočega Društva BREZDOMNI - DO KLJUČA - Društvo zveze izvajalcev na področju
brezdomstva in socialno ranljivih skupin, širom cele Slovenije obeležili ta dan, a žal tudi to pot,
upoštevajoč trenutno »korona« situacijo, več ali manj na simbolični ravni. Ob tem je prav, da se
vsi skupaj zavemo, da je brezdomstvo bilo, ostaja in bo tudi nadalje sestavni del naše družbe ter
da je v teh prav »čudno« obarvanih časih v katerih se nahajamo, še prav posebej izrazito. Tudi
za to je
letošnje GESLO ob SVETOVNEM DNEVU BREZDOMSTVA:

»OSTAJAMO TU-KAJ«.
Z geslom želimo poudariti, da vsi brezdomni programi, nadalje naši uporabniki in nasploh
celoten brezdomni milje v slovenski družbi, v teh časih skupaj »bijemo«, nekako že drugo leto
zapored, še prav posebej težke bitke, ko nekako skladno z našimi močmi in danostmi, ki so na
voljo, osmišljamo tako vsakdan, kot tudi mesec za mesecem, v teh časih »koronske« krize. A
vseeno vsi skupaj smo in ostajamo del naše družbe!
…In čeprav se v posledici dogajanja, pravzaprav ne sliši kaj dosti o nas, smo in ostajamo v veliki
meri, upoštevajoč programska izhodišča, na razpolago »on line« 24ur in 365 dni ter kot že
zapisano v osnovi, v svoji biti, osmišljamo, ustvarjamo, kreiramo (pogoje za) DOM, kar je v teh
časih težka, včasih malček utopična »domača naloga«. A, vztrajamo...
Vztrajamo zaradi vseh tistih 3188 uporabnikov, ki jih je celotna vseslovenska brezdomna
mreža znotraj svojih programov detektirala/suportirala v prvem šest mesečju tekočega leta …
Tudi letos bomo Svetovni dan brezdomstva simbolično pospremili z NAROBE OBRNJENIMI
DEŽNIKI in OGULJENIMI ČEVLJI, s sporočilom, ki opozarja na »drugačen« dom in
posledične stiske …
Povabilo velja torej VSEM, da v prihajajočih dnevih, kakšno misel ali besedo namenite vsem
brezdomcem, brezdomnim naše družbe. Iskrena hvala!

