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Сажетак
Бес кућ ни штво опи су је ста ње љу ди ко ји не ма ју стал но ме сто 

бо рав ка и ни су у мо гућ но сти да га стек ну. Бес кућ ни штво као та кво 
ути че на ве ли ки број љу ди, не за ви сно од по ла и ста ро сти, пра ти га 
по се бан на чин и стил жи во та, као и по се бан си стем вред но сти ко ји 
има еле мен те суб кул ту ре. Кроз ис пи ти ва ње ко ри сни ка При хва ти-
ли шта и при хват не ста ни це у Но вом Са ду, као је ди не ор га ни зо ва-
не услу ге со ци јал не за шти те бес кућ ни ка на те ри то ри ји Вој во ди не, 
ауто ри овог ра да ће по ку ша ти да ис пи та ју глав не узро ке и фак то ре 
ко ји до при но се на стан ку бес кућ ни штва у Вој во ди ни, и то све у ци-
љу бо љег раз у ме ва ња про бле ма са ко ји ма се бес кућ ни ци су о ча ва ју. 
Та ко ђе, у ра ду се ука зу је на ри зич не гру пе бес кућ ни штва, као и на 
ур гент ност по тре бе за кре и ра њем про гра ма превенцијe, од но сно 
стра те ги ја за решавањa про бле ма бес кућ ни штва.
Кључ не ре чи: си ро ма штво, бес кућ ни штво, узро ци, при хва ти ли ште. 

* Редовни професор
**  Мастер социјалног рада
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1. ПОЈАМ И УЗРОЦИ БЕСКУЋНИШТВА

Бес кућ ни ци пред ста вља ју екс трем ни вид мар ги на ли за ци је и 
угро жа ва ња основ них људ ских пра ва. Ка да се го во ри о бес кућ ни-
ци ма, обич но се пр во по ми сли на љу де без кро ва над гла вом ко ји 
спа ва ју на ули ци. Ипак, љу ди ко ји спа ва ју на ули ци и јав ним про-
сто ри ја ма су нај ви дљи ви ја фор ма бес кућ ни штва ко ја пред ста вља 
са мо врх ле де ног бре га.

Бес кућ ни штво спа да у нај ком плек сни ји вид со ци јал не ис-
кљу че но сти, ко ја је сло жен и ви ше ди мен зи о на лан фе но мен. Она 
се де фи ни ше као „про цес ко јим су од ре ђе ни по је дин ци гур ну ти на 
иви цу дру штва, и спре че ни у пу ном уче ство ва њу у дру штву због 
си ро ма штва или не до ста та ка основ них зна ња или као ре зул тат 
дис кри ми на ци је.”1)

Бес кућ ни ци пред ста вља ју по пу ла ци ју ко ја је со ци јал но ис-
кљу че на из свих дру штве них си сте ма, без основ них усло ва за жи-
вот, и са свим обе леж ји ма мар ги нал не дру штве не гру пе. Основ на 
кла си фи ка ци ји по ла зи од по де ле на ап со лут но и ре ла тив но бес кућ-
ни штво.2) 

Ап со лут но бес кућ ни штво се де фи ни ше као си ту а ци ја у ко јој 
по је ди нац или по ро ди ца не ма уоп ште стан или бо ра ви у при вре-
ме ном скло ни шту. То укљу чу је оне ко ји жи ве у пар ко ви ма, на ули-
ца ма, у скло ни шти ма, у при вре ме ним објек ти ма, за тим оне ко ји се 
на ла зе у при вре ме ном сме шта ју код при ја те ља или род би не и оне 
ко ји жи ве у им про ви зо ва ном скло ни шту (на пу ште ним ауто мо би-
ли ма, ва го ни ма).

Ре ла тив но бес кућ ни штво пред ста вља си ту а ци ју у ко јој до-
мо ви љу ди не ис пу ња ва ју основ не стан дар де. Ово укљу чу је си ту-
а ци је да ку ћа/стан не ма аде кват ну за шти ту од не по го да, не ма при-
ступ чи стој во ди, да се на ла зи да ле ко од по сла, шко ле, бол ни це 
што оне мо гу ћа ва обра зо ва ње, ле че ње и за по шља ва ње, као и да не 
пру жа осе ћа ње лич не си гур но сти.

Го ди не 2009. на Кон фе рен ци ји европ ских ста ти сти ча ра 
(Con fe ren ce of Euro pean Sta ti stic sces) и Еко ном ске ко ми си је Ује ди-
ње них на ци ја за Евро пу, ко ја је одр жа на у Же не ви, гру па екс пе ра та 

1) Co un cil of Euro pen Union, Jo int re port by the Com misssion and the Co un cil of so-
cial in clu sion, Brus sels. 2004, р. 8. 

2) Мarpsat, M. The pro blem of de fi ni ti ons: po ints of si mi la rity and dif fer-en ce, cu hpcon fe ren ce 
pa per, Brus sels. 2005, р. 65.
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за по пис ста нов ни штва и до ма ћин ста ва по де ли ла је бес кућ ни ке у 
две ве ли ке гру пе:3)

(а) При мар ни бес кућ ни ци (енгл. ro o fles sness) - ли ца ко ја жи-
ве на ули ца ма, без би ло ка квог скло ни шта; 

(б) Се кун дар ни бес кућ ни ци - у овој ка те го ри ји се на ла зе ли-
ца ко ја не ма ју стал но ме сто бо рав ка, ко ја че сто ме ња ју сме штај 
(укљу чу ју ћи ста но ве, скло ни шта и ин сти ту ци је за бес кућ ни ке или 
дру га ме ста ста но ва ња). Нај кра ће ре че но, то су она ли ца ко ја жи ве 
у при ват ним ста но ви ма, али без стал не адре се.

Ни је ла ко од ре ди ти ко ји су кључ ни узро ци ко ји до во де до 
бес кућ ни штва, јер је бес кућ ни штво сло жен фе но мен са ве ли ким 
бро јем по тен ци јал них узро ка ко ји на ста ју као по сле ди ца на ру ше не 
ин тер ак ци је из ме ђу по је дин ца и окру же ња, од но сно, ин тер ак ци-
је из ме ђу струк ту рал них фак то ра, лич них и по ро дич них исто ри ја, 
као и ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка. Сва ка осо ба ко ја је до шла у 
ста ње бес кућ ни штва, пред ста вља по себ ну ин ди ви дуу, и оно што 
је код јед не осо бе про у зро ко ва ло ста ње бес кућ ни штва, не мо ра да 
зна чи да ћe исто про у зро ко ва ти и код не ке дру ге осо бе. С тим у 
ве зи из дво ји ло се не ко ли ко те о риј ско–прак тич них при сту па у ту-
ма че њу узро ка бес кућ ни штва, као што су:

 1. Кон зер ва тив ни при ступ: бес кућ ни штво је ре зул тат ин-
ди ви ду ал них не до ста та ка и лич не па то ло ги је – „ле њи” или „лу ди” 
или пси хич ких по ре ме ћа ја узро ко ва них те шким мен тал ним бо ле-
сти ма и бо ле сти ма за ви сно сти.4)

2. Струк ту рал ни при ступ: за го вор ни ци овог при сту па на-
во де ка ко би у дру штву ко је би функ ци о ни са ло без би ло ка квих без 
ин ди ви ду ал них па то ло ги ја бес кућ ни штво и да ље по сто ја ло, јер не-
ма до вољ но ста но ва за све. Као кри ти ку на кон зер ва тив ни при ступ, 
из но се да су ин ди ви ду ал не дис функ ци је код бес кућ ни ка усло вље-
не струк ту рал ним фак то ри ма.5)

3. Ин те гра тив ни при ступ: у об ја шње њу бес кућ ни штва по-
чи ва на иде ји да струк ту рал ни фак то ри де фи ни шу ри зик, али да се 
лич на исто ри ја по је дин ца мо ра узе ти у об зир ра ди схва та ња ко ће 
за и ста по ста ти бес кућ ник. Бес кућ ни штво по овом при сту пу по га ђа 
оне по је дин це и по ро ди це код ко јих по сто ји исто вре ме но де ло ва ње 
обе гру пе фак то ра.6)

3)  http://www.fe ant sa.org/ fi les/freshsrart/to ol kist/et hos.pdf

4) Ra ven hill, M. The Cul tu re of Ho me les sness, Aas hta ge , Al der shot, 2008, р.15.

5) Ring he im K. At Risk of Ho me les sness: The Ro les of In co me and Rent, In sti tu te for Re se arch 
on Po verty at the Uni ver sity of Wi scon sin, Ma di son, 1990, р. 21.

6) Ibid, р. 22.
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2. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

Пред мет ис тра жи ва ња огле да се у ана ли зи бес кућ ни штва у 
Вој во ди ни, са ста но ви шта узро ка, по сле ди ца и по ло жа ја бес кућ-
ни ка.

Ме ђу ци ље ви ма ис тра жи ва ња из два ја мо: 
Оп шти циљ: Ис пи ти ва ње ети о ло шких фак то ра ко ји до при-

но се на стан ку бес кућ ни штва у Вој во ди ни;
По себ не ци ље ве: 

1. Ис пи ти ва ње со ци јал но-де мо граф ских ка рак тер ти сти ка 
ко ри сни ка При хва ти ли шта и при хват не ста ни це у Но-
вом Са ду; 

2. Ана ли за до ступ них об ли ка по мо ћи и по др шке бес кућ ни-
ци ма; 

3. Ис пи ти ва ње по тре ба за раз вој но вих об ли ка у ци љу аде-
кват ни јег ре ша ва ња про бле ма бес кућ ни штва; 

4. Иден ти фи ко ва ње фак то ра ри зи ка за на ста нак бес кућ ни-
штва;

Ис тра жи ва ње је оба вље но на узор ку од 68 ко ри сни ка При-
хва ти ли шта и при хват не ста ни це у Но вом Са ду. Ко ри шће не ме то де 
су струк ту и ра ни ин тер вју и ана ли за се кун дар них из во ра по да та ка 
(ана ли за до си јеа ко ри сни ка)

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

3.1. Узроци бескућништва

Пре ма од го во ри ма ис пи та ни ка нај че шћи раз ло зи за ко ри-
шће ње услу га при хва ти ли шта и при хват не ста ни це су не по сто ја ње 
бли ских срод ни ка (33%) и из о ста нак по ро дич не бри ге (26 %). Ови 
раз ло зи се мо гу сма тра ти и струк ту рал ним и ин ди ви у дал ним, јер 
сва ка ко ука зу је на не мо гућ ност или не моћ по ро ди це да пру жи аде-
кват ну бри гу. Оста ли раз ло зи, ко је на во ди 12% ис пи та ни ка, је су 
бо ле сти за ви сно сти, од но сно ал ко хо ли зам, ко ји је на ро чи то за сту-
пљен код му шке по пу ла ци је. По том сле ди со ци јал но-ма те ри јал на 
угро же ност (8%), бо лест и ста рост (6%), ко ји је нај че шће на во ђен 
раз лог код по пу ла ци је ста ри је од 65 го ди на. 
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Графикон 1: Узроци бескућништва 

Ка да су у пи та њу раз ло зи бес кућ ни штва, не ки од ко ри сни ка 
су да ли сле де ће од го во ре: Ло ша ин ве сти ци ја и по гре шна про це на 
соп стве них мо гућ но сти, Ло ша сре ћа, Пре пу стио сам се жи во ту, 
шта бу де бу де, Ола ко сам схва тио жи вот, Ал ко хол је је дан од по-
ро ка од ко јих сам се мо гао бра ни ти, али као да ни сам хтео, Глав ни 
раз лог тре нут не си ту а ци је сам ја сво јом ла бил но шћу и ал ко хо лом, 
кад код кре не ка ко не тре ба, ја кре нем да пи јем.

Из ових и дру гих слич них од го во ра ко ри сни ка, као и из број-
них ин ди ви ду ал них раз го во ра оба вље них са њи ма, мо же се за кљу-
чи ти да је ве ћи на ко ри сни ка све сна си ту а ци је у ко јој се на ла зи, те 
да има ју од ре ђен ни во са мо кри тич но сти, ка да су у пи та њу лич ни 
раз ло зи, од но сно по ступ ци ко је су до ве ли до ста ња бес кућ ни штва. 
Сва ка ко на ова ква схва та ња ко ри сни ка тре ба гле да ти као на ,,по-
тен ци јал ну сна гу” ко ја је нео п ход на да би се на шло трај но и одр-
жи во ре ше ње за ову по пу ла ци ју. 

На пи та ње ко ја су оче ки ва на ре ше ња из ла ска из тре нут
не си ту а ци је, нај ви ше ко ри сни ка оче ку је да бу де сме ште но у дом 
(27%), за тим да оства ри пра во на пен зи ју или на со ци јал ну по моћ 
(22%), да се вра ти у свој стан, или да иде у под ста на ре (22 %). Би ло 
ка кво ре ше ња не ви ди 24 % ис пи та ни ка. 
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Графикон 2. Очекивана решења 

У по гле ду соп стве них ка па ци те та, за из ла зак из си ту а ци је у 
ко јој се на ла зе, ве ћи на ко ри сни ка је од го во ри ла да ни шта не мо же 
да учи ни (41%). Уко ли ко се овој гру пи до да ју и они ко ји ни су од-
го во ри ли на по ста вље но пи та ње (23%), ја сно је да ве ћи на ис пи та-
ни ка не ма ве ре у соп стве не ка па ци те те за про ме ну си ту а ци је. Тек 
сва ки сед ми ис пи та ник на во ди ак ти ви стич ки од го вор ко ји се од но-
си на про на ла же ње по сла (14 %).

3.2. Личне карактеристике корисника

Му шкар ци (61%) до ми ни ра ју у струк ту ри ко ри сни ка при-
хва ти ли шта. На осно ву ових ре зул та та мо же се кон ста то ва ти да су 
знат но че шће при сут ни у по пу ла ци ји бес кућ ни ка.

Ови по да ци по ка зу ју да у од но су на пол ну и ста ро сну струк-
ту ру ко ри сни ка бес кућ ни ци у Вој во ди ни нај че шће му шкар ци, 
сред ње жи вот не до би. Упо ре ђу ју ћи са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња 
ко је је спро вео Ha u sing centеr, пол на и ста ро сна струк ту ра су слич-
не. Про се чан ко ри сник При хва ти ли шта у Ср би ји, пре ма спо ме ну-
том ис тра жи ва њу је му шка рац, стар из ме ђу 51-65 го ди на.7)

7)  Жар ко вић Б. Пе тро вић, М. Ти мо ти је вић, М. Без ку ће без до ма: ре зул та ти ис тра жи ва-
ња бес кућ ни штва у Ср би ји. Ho u sing cen ter, Бе о град, 2012, стр. 21.
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Графикон 3: структура корисника према старости 

Табела 1: Структура корисника према образовном статусу : 

Ниво образовања Истра
жи вање

Извештај 
При хва ти

ли шта
 за 2012 
годину

Извештај 
При хват не

станице 
за 2012 
годину

Без школе / незавршена ОШ 12 ( 17 %) 28 (26%) 26 (22%)
ОШ 18 ( 26,4 %) 24 (22%) 42 (35%)
ССС / КВ / ВКВ 38 (59%) 44 (41%) 41(34%)
ВСС 2 (3%) 8 (7%) 10 (1%)

Иако је прет по став ка би ла да је ве ћи на ко ри сни ка ни ског 
обра зов ног ста ту са, при мет но је да је нео че ки ва но ви сок број ко-
ри сни ка сред ње струч не спре ме. Са мо у 2012. го ди ни услу ге При-
хва ти ли шта и При хват не ста ни це је ко ри сти ло 85 ко ри сни ка ССС, 
што је бли зу 40%.8) Ово је за бри ња ва ју ћи по да так, јер ука зу је на то 
да про блем и ри зик од бес кућ ни штва по ста је све ма сов ни ји и да 
по га ђа и дру ге ка те го ри је ста нов ни штва, а не са мо ли ца без обра-

8)  Обра зов ни ни во ко ри сни ка При хва ти ли шта и при хват не ста ни це, је сли чан обра зов ном 
ни воу у Ср би ји. Пре ма по да ци ма са по след њег по пи са из 2011 го ди не, нај ве ћи број ста-
нов ни ка има сред њу струч ну спре му, око 48%. Пре ма: wor dpress.com/obra zov na-struk tu-
ra-sta nov ni stva-re pu bli ke-sr bi je-po pis-2011.
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зо ва ња или са ни жом струч ном спре мом. Та ли ца су углав ном жр-
тве тран зи ци је, те сто га ви ше и не го во ри мо о ,,кла сич ним бес кућ-
ни ци ма”.

3.3. Здравствено стање корисника
Не а де ква тан здрав стве ни ста тус пра ћен си ро ма штвом сма-

тра се јед ним од нај зна чај ни јих узро ка бес кућ ни штва. На ро чи то се 
сма тра да бо ле сти за ви сно сти, пре све га ал ко хо ли зам, до при но се 
на стан ку ове по ја ве. 

Графикон 4: Врста обољења

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, ка да је у пи та њу здрав-
стве но ста ње, нај ве ћи број ко ри сни ка има ди јаг но сти ко ва но хро-
нич но фи зич ко обо ље ње (41%), док про бле ме са бо ле сти ма за ви-
сно сти има 34% ис пи та ни ка, од че га нај че шће са ал ко хо ли змом 
(79%) од укуп ног бро ја обо ле лих од ПАС-а. Мен тал но обо ле лих 
ли ца је 23%, док 2% има мен тал но и фи зич ко обо ље ње. 

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по ка зу ју да је ал ко хо ли зам је-
дан од нај у че ста ли јих фак то ра бес кућ ни штва у Вој во ди ни, на ро-
чи то код му шке по пу ла ци је. 

3.4. Породичне карактеристике

Од су ство по ро ди це, од но сно по ро дич не по др шке сма тра се 
јед ним од нај зна чај ни јих узро ка бес кућ ни штва.
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На пи та ње из упит ни ка да ли има ју де це 68% ис пи та них од-
го во ри ло је да има, док је 32% од го во ри ло не га тив но. Ин ди ка ти ван 
је по да так да чак 86 % оних ко ји има ју де цу већ ду же вре ме ни су у 
кон так ту са њи ма, као и са дру гим бли ским срод ни ци ма. Из ве штај 
При хва ти ли шта за 2012. го ди ну, по ка зу је слич не тен ден ци је. На-
и ме, од укуп но 106 ко ри сни ка, кон такт са срод ни ци ма ни је има ло 
њих 93, или 88%. Из ових по да та ка не сум њи во се мо же за кљу чи ти 
да ве ћи на бес кућ ни ка у Вој во ди ни има ло ше ве зе са де цом, од-
но сно дру гим бли ским срод ни ци ма, што се ре флек ту је на њи хо ву 
жи вот ну си ту а ци ју.

По ро дич ни про бле ми се мо гу сма тра ти јед ним од раз ло га 
нео ства ри ва ња кон та ка та са бли ским срод ни ци ма, а та ко ђе и јед-
ним од по тен ци јал них узро ка бес кућ ни штва. Бли зу 58% ко ри сни ка 
је ре кло да је има ло про бле ме са дру гим чла но ви ма, пре све га са 
су пру жни ци ма. Ве ли ки број ис пи та ни ка, ко ји ни су у кон так ту са 
срод ни ци ма, кри тич ки про це њу је раз ло ге за то (Ни сам им био ту 
кад им је би ло нај по треб ни је, не тре бам им ни са да, Не же лим да 
сам иком на те ре ту).

3.5. Социјално – економске карактеристике

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ве ћи на ко ри сни ка, од но сно 
њих 80% се на ла зи у ка те го ри ји ,,ма те ри јал но угро же них ли ца”, 
од но сно ли ца ко ја не ма ју ни ка ква при ма ња, док су 7% лич ни, а 3% 
по ро дич ни пен зи о не ри. 

На пи та ње да ли је не ко од чла но ва по ро ди це био ко ри сник 
не ких од услу га со ци јал не за шти те, 23% је од го во ри ло по тврд но, а 
77 % да ни је ко ри сти ло ни јед ну од услу га со ци јал не за шти те. Ово 
је још је дан по да так ко ји ука зу је да бес кућ ни ци не до ла зе ви ше 
са мо из тзв. ,,за ча ра ног кру га си ро ма штва” и да ре про дук ци ја ни је 
ви ше јед на од основ них ка рак те ри сти ка9) већ да по сто је но ве жр тве 
,,тран зи ци је” ко је су у ри зи ку од бес кућ ни штва. 

Што се ти че за ни ма ња, нај ве ћи број ко ри сни ка је ра дио у 
тзв. услу жној де лат но сти. Око 41% је пру жа ло од ре ђе ну вр сту за-
нат ских услу га, (зи да ри, ме ха ни ча ри, итд.) док се њих 35% ба ви ло 
фи зич ким ра дом. Струч ним и ад ми ни стра тив ним ра дом се ба ви ло 
15%, а без за ни ма ња је 9% . Овај по да так је сва ка ко вре дан па жње, 
јер ука зу је на то да ни су ви ше са мо осо бе ко је су без за ни ма ња у 
ри зи ку од бес кућ ни штва, већ се у ри зи ку од бес кућ ни штва на ла зе и 
осо бе ко је има ју не ко за ни ма ње, али ко ји су не га тив ним де ло ва њем 
струк ту рал них фак то ра (тех но ло шки ви шак, при ва ти за ци ја) и лич-

9) Ми ло сав Ми ло са вље вић, Де ви ја ци ја и дру штво, Дра га нић, Бе о град, 2003, стр. 34.
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них фак то ра (ал ко хо ли зам, или не ка фи зич ка, од но сно мен тал на 
бо лест) оста ли без основ них при хо да за жи вот.

Графикон 5: Разлози за губитак претходног запослења 

Нај ве ћи број ко ри сни ка (41%) је ра дио у др жав ној фир ми, а 
пре ма на во ди ма 34% ис пи та ни ка су из гу би ли по сао из гу би ли де-
ло ва ња струк ту рал них фак то ра (тех но ло шки ви шко ви, ре струк ту и-
ра ње и при ва ти за ци ја пред у зе ћа). Ови по да ци су слич ни по да ци ма 
из ис тра жи ва ња ко је је спро вео Ha u sing centеr где су та ко ђе за сту-
пље ни струк ту рал ни раз ло зи са 27% као нај че шћи узрок гу бит ка 
за по сле ња бес кућ ни ка у Ср би ји.10) Ови ре зул та ти пот кре пљу ју те зу 
да се зна ча јан број бес кућ ни ка ре гру ту је из ре до ва жр та ва тран зи-
ци је, ко ји се ни су при ла го ди ли но во на ста лим окол но сти ма. Ово ме 
тре ба до да ти и про бле ме за ви сно сти и си ро ма штва, ко ји су по ста-
ли још из ра же ни ји са гу бит ком по сла. 

По ред ових ре зул та та, по да так ко ји та ко ђе на во ди на прет по-
став ку да су мно ги жр тве тран зи ци је је сте да је од укуп ног бро ја 
ис пи та ни ка 57% пре до ла ска у При хва ти ли ште и при хват ну ста ни-
цу жи ве ло у гра ду док је 43% жи ве ло на се лу. Не ка да су се бес кућ-
ни ци пре све га ре гру то ва ли из се о ских под руч ја, ни ске ква ли фи-
ка ци о не струк ту ре, ко ји из раз ли чи тих раз ло га ни су ус пе ли да се 
ин те гри шу у град ску сре ди ну.

10) Жар ко вић Б. Пе тро вић, М. Ти мо ти је вић, Ibid, стр. 32.
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На осно ву ових по да та ка мо же се за кљу чи ти да ве ћи на бес-
кућ ни ка у Вој во ди ни не ма ни ка ква при ма ња, од но сно да се на ла зи 
у ста њу ап со лут ног бес кућ ни штва. Та ко ђе, по да ци по ка зу ју и при-
ме тан по раст бро ја осо ба ко ји су оста ли без по сла због струк ту рал-
них раз ло га. С тим у ве зи мо же се прет по ста ви ти да су тран зи ци-
о не про ме не је дан од глав них узро ка за што је ве ћи на бес кућ ни ка 
оста ла без основ них при хо да. 

3.6. Стамбени статус

Ка да су у пи та њу усло ви ста но ва ња, ве ћи на ко ри сни ка је жи-
ве ли у из у зет но не ху ма ним и не хи ги јен ским усло ви ма. 

Табела 2: Место становања пре доласка у Прихватилиште: 

На улици / напуштени објекат 28 ( 41%)
Породична кућа 18 ( 26 %)
Подстанар 16 ( 23 %)
Стан у друш. Власништву 3 ( 4%)
Код рођака / пријатеља 3 ( 4 %)

Во до вод ну и елек тро ин ста ла ци је у ста ну ни је има ло 38 % 
ис пи та ни ка, а 44% ни је има ло ку па ти ло. Раз лог то ме је сте да је 
ве ћи на ко ри сни ка жи ве ла на ули ци или у не ком на пу ште ном објек-
ту. Ови по да ци по ка зу ју да је ве ћи на бес кућ ни ка стам бе но не збри-
ну та. На жа лост, ко ри сни ци при хват не ста ни це и днев ног бо рав ка 
у Но вом Са ду, ко ји не мо гу би ти сме ште ни у При хва ти ли ште у 
Фу то гу због ма лог ка па ци те та, већ мо гу са мо у то ку да на да бу ду 
у при хват ној ста ни ци, и да ље углав ном вре ме про во де на ули ци. 
Про блем је по след њих го ди на до не кле ре шен је ди но пре ко зи ме, 
та ко што су над ле жни из ЦСР у Но вом Са ду отва ра ли 2 кон теј не-
ра са укуп но 24 ле жа је ва, где бес кућ ни ци мо гу да бу ду од 19 са ти 
уве че до 7 са ти ују тру.
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Miroslav Lj. Brkic, Milos Z. Kostic

THE CAUSES OF THE HOMELESSNESS 
IN VOJVODINA

Resume 
The causes of the homelessness in Vojvodina are multiple and 

multidimensional.
In most cases this is the interaction between structural factors as 

well as family histories. The individual characteristics that lead to a dis-
tortion of the interaction between the individual and environment play 
role in homelessness too. Sometimes when we speak about individual 
factors such as substance abuse, neurotic and mood disorders, we can 
not precisely define what are the causes, and what are the consequenc-
es. That is all because a person who has a e.g. problem with alcohol has 
a reduced ability to be fully integrated into society, but homelessness as 
a way of life can also affect the occurrence of various disorders. Most 
of the homeless in Vojvodina is in this condition because of exclusion 
from housing, employment and educational system, health care and in-
formation flows. The important factor associated to the homelessness 
is a lack of, or a total absence of social networks. that is, the adequate 
family systems, which is why the homeless people are less capable to 
cope with life’s challenges. The only service from the social care which 
is related to the homeless is the service provided by Homeless Shelter. 
The Shelter provides the urgent care for persons in the state of social 
need.
Key words: poverty, homelessness, causes, homeless, shelters.
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