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Број најугроженијиху Ср-
бији и то са све вишим обра-
зовањем сваке године све
већи. Лане је оваквих случа-
јева регистровано за 44
одсто више, а и даље се тај
проценатповећава

БРОЈ бескућника у Ср-
бији из године у годину све је
већи, а без дома остају не
само они које је економска
криза довела испод руба ег-
зистенције, већ и стари који
немају пара за дом, а о њима
нема ко или неће нико да бри-
не.

Само у београдском
Прихватилишту за одрасле,
у Кумодрашкој, као најстари-
јем у региону, јуче је било 1 34
људи. Места има за њих 104.
Кад још више захладни,
биће их дупло више. Тако је
прошле зиме за време леде-
них дана овде спавало и по
200душа.

- Лане смо постигли ре-
корд, јер нам се током јед-
ног зимског месеца обра-
тило највише људи за че-
тири деценије, колико по-
стојимо. Било их је 504. До
деведесетих година били
смо у ванредном стању
кад их имамо њих 25 на 80
лежаја. Данас ванредно
стање настаје тек кад их
стигне више од 160 - каже
Првослав Николић, дирек-
торПрихватилишта.

Међу онима који по-
траже склониште највише је
људи са психијатријским ди-
јагнозама, о којима породица
неће да брине. Неке и оби-
лазе сродници, али они не-
мају ни пара, ни дома у коме
би их неговали. Све је више и
средовечних радника нека-
дашњих друштвених гига-
ната или јавних предузећа,
који су остали без посла, а
други нису нашли. С време-
ном их је оставила породица,
неки од њих су се пропили,
нису могли да плаћају рачуне
и - завршили су наулици.

Међу бескућницима има
и интелектуалаца, остаре-
лих глумаца, новинара, сли-
кара,професора...Имаиста-
рих или болесних које влас-
тита деца довезу до улаза и
оставе.

Центри за социјални рад
регистровали су прошле го-

дине 44, 3 одсто бескућника
више него годину пре тога -
њих 290. Али то су само капи
у мору. Процене су да их има
око 30.000 у земљи и још око
800.000 који живе у нехиги-
јенским насељима.

Према извештају Репуб-
личког завода за социјалну
заштиту, 61 , 2 одсто бескућ-
ника који су се обратили за
некупомоћ јесуодраслеосо-
бе, две трећине мушкарци,
док је најмање деце. "Број
евидентираних бескућника
расте, мада се претпоста-
вља да је он далеко мањи
него што их у ствари има", на-
води се у извештају РЗСЗ.

- Проблем је што цен-
три мало тога могу да
ураде за ове људе, јер су
главне полуге решавања
проблема препуштене ло-
калним самоуправама, и за-
висе од њихове добре
воље и новца којим распо-
лажу - каже Лидија Козарча-
нинизРЗСЗ.

- Центри овим људима
дају једнократну новчану по-
моћ, или им обезбеде при-
времени смештај, али не
могу трајније да их збрину .

Неки су добијали и
смештај у социјалним стано-
вима, међутим, ако нису пла-
ћали режије, врло брзо су
опет остајали на улици. Цен-
три су лане 27 људи без дома
ставили под привремено ста-
ратељство, њих девет под
трајно, а за 18 је изречена
мера наџора над вршењем
родитељског права. Њих
шесторо је побегло на улицу
због од насиља у породици.

Осим оних који у бео-
градском прихватилишту за
одрасле траже топао кре-
вет, сваког дана њих пет-
наестак долази ту да једе,
окупа се и пресвуче. Они спа-
вају по уџерицама и шупама,
али су задржали хигијенске
навике које само ту могу да
задовоље.- Код нас привремено
завршавају и стари који
имају новца и станове, али
нико о њима неће да брине.
Док се не прибаве сви по-
требни папири за њихово
смештањеу дом, ми смо им
једина породица. Али ни
домови за старе немају до-

вољно места. Последњи
државни у Београду изгра-
ђен је 1983, а корисници
приватних домова све
чешће се из њих селе - каже
Првослав Николић.

Према подацима из по-
следњег пописа станов-
ништва, 7.635 просторија
било је настањено из нужде.
Под овом квалификацијом
подразумевају се вагони,
шлепови, приколице и вој-
нички шатори у којима су ре-
гистровани неки станари. У
некима је живела по једна
особа, а у некима целе поро-
дице!
НЕЗАПОСЛЕНИ БАР ПЕГ ГОДИНА

ПРЕМА анализи организације "Хаусинг центар", просечан
бескућник у нашој земљи је мушкарац, стар 51 -65, који никада
није био у браку, с највише осам разреда школе, незапослен
више од пет година, са здравственим, најчешће менталним
проблемима. Корисници прихватилишта су школованији, ра-
зведени, без ближе родбине, склони алкохолизму
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