
PIKA.DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE MARIBOR  
je socialnovarstveni program Centra za socialno delo Maribor.  
Otrokom in mladostnikom nudimo psihosocialno podporo, pomoč pri vključevanju v 
socialno okolje, pri izboljšanju učnih navad in razumevanju šolske snovi ter prostor za 
kvalitetno preživljanje prostega časa (kreativne, glasbene, športne idr. delavnice.) 
 
 
 

Lokacija: Ljubljanska ulica 6, 2000 Maribor (nasproti UKC Maribor) 
Kontakt:  051/304-015   e-pošta: pika.dcmb@gmail.com,  
Poslovni čas za uporabnike: 

- od ponedeljka do petka med 10:00 in 18:00 uro (razen praznikov).  
- v času šolskih počitnic med 8:00 in 16:00 uro. 

 
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE MARIBOR  
je socialnovarstveni program Centra za socialno delo Maribor.  Sprejemamo  polnoletne 
osebe moškega spola, ki nimajo možnosti bivanja drugje oziroma se znajdejo v akutni 
bivalni in eksistenčni stiski predhodne narave.  
Zavetišče nudi uporabnikom organizirano celodnevno namestitev  365 dni v letu 24 ur 
dnevno (prenočevanje in bivanje); 
 

 
Lokacija: Šentiljska c. 7, Maribor 
Kontakti:  02-420-31-93 dosegljiv 24 ur, 070-829-223 dosegljiv 24 ur,  
                  e-pošta: zavetiscecsd1@gmail.com, zavetiscecsd@gmail.com  
    

SVETOVALNICA ŽRTVE NASILJA IN ZLORAB MARIBOR  
je socialno varstveni program Centra za socialno delo Maribor. 
Storitve Svetovalnice so na voljo žrtvam nasilja in osebam z izkušnjo nasilja v družini, 
obeh spolov, vseh starosti. Oblike pomoči, ki so na voljo, so informiranje (osebno, po 
telefonu, E-pošti), osebno svetovanje in psihosocialna pomoč, spremstvo (na policijo, 
sodišče, različne urade), zagovorništvo, strokovno vodena skupina za samopomoč in 
skupina za otroke uporabnic/uporabnikov. Zagotavljamo  anonimnost in zaupnost. Vse 
storitve so brezplačne. 
 

 
Lokacija: Slovenska ulica 8, 2000 Maribor 
Kontakti: 02 228 49 94, 041 735 135, 041 762 333, 051 489 529   e-pošta: info@svetovalnica-mb.si 
Uporabnicam/uporabnikom smo na voljo:  

- Slovenska ulica 8, 2000 Maribor: ponedeljek-petek: 8:00 – 16:00 in  sreda in četrtek: 12:00 – 20:00 ter v 
lokalnih skupnostih 

- v občini Lenart (prostori CSD Maribor, Enota Lenart):ponedeljek: 8:00 – 16:00 
- v občini Ruše (prostori CSD Maribor, Enota Ruše): sreda: od 8:00 – 12:00 
- drugje: po dogovoru 

 
MATERINSKI DOM MARIBOR  
je socialnovarstveni program Centra za socialno delo Maribor. 
Smo namestitveni program, ki je namenjen materam z otroki, nosečnicam, porodnicam 
in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči eksistenčni, 
bivanjski, osebni, odnosni in drugi stiski, ter nimajo druge možnosti bivanja – pretežno 
zaradi posledic nasilja v družini, ter socialno-ekonomske stiske in ob namestitvi 
potrebujejo strokovno in drugo pomoč.  
 

 

Lokacija: Na Jelovcu 22, 2354 Brestrnica 

Kontakt: 02/623 25 26, 051 260 159   e-pošta: info@materinski-dom.si 
 

VARNA HIŠA MARIBOR – pomoč ob nasilju v družini,  
je javni socialno varstveni program Centra za socialno delo Maribor, ki nudi ženskam, 
samim ali skupaj z otroci,  varno bivanje na anonimni lokaciji, strokovno pomoč in 
podporo pri okrevanju od posledic nasilja, svetovanje ter zagovorništvo.  
Vsem ki preživljajo nasilje in razmišljajo o umiku smo za pomoč dosegljive tudi po 
telefonu. Če preživljate nasilje, ne čakajte pokličite. 
 

 
Kontakt: 02 480 11 86   e-pošta: varnahmb@t-2.net 
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