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Zavod Hrastovec-Trate: Kmalu bazen in večja jedilnica

Povprečno bivajo v zavodu skoraj 20 let
V nekaj letih naj bi enoto na Tratah zaprli, zato so lani preselili 35 varovancev Na razdalji 20 kilometrov namerava
zavod kupiti tri ali širi kmetije
Zavod Hrastovec-Trate, največji posebni
socialni zavod v Sloveniji, deluje v
Hrastovcu že od leta 1948, na Tratah pa od
1955. V njem biva 619 varovancev iz vse
Slovenije, od tega v enoti Hrastovec 486.
Zanje skrbi 357 zaposlenih, kar je 16 več
kot v letu 2000. Redno zaposlenim pri delu
pomaga 25 zaposlenih preko javnih del.
Lani je zavod postal tudi učna baza za
Visoko šolo za socialno delo v Ljubljani.
Vse več pozornosti namenjajo bivanju
varovancev zunaj ustanove, v tako
imenovanih rejniških družinah,
stanovanjskih skupinah in bivalnih
enotah.
V nekaj letih naj bi enoto na Tratah zaprli,
zato so lani preselili 35 varovancev. Na
razdalji 20 kilometrov pa namerava zavod
kupiti tri ali širi kmetije.
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Zavod Hrastovec: vse več pozornosti namenjajo
bivanju varovancev zunaj ustanove

V naslednjih letih se bo rekreativnega
plavanja udeležila večina varovancev, saj v
kletnih prostorih stanovanjskega objekta
gradijo bazen. Poleg te naložbe gradijo še jedilnico za sto ljudi, v sedanji je namreč prostora le za 30
varovancev. Tako bo večina zaužila obrok v jedilnici; zdaj se večina prehranjuje v svojih dnevnih
bivalnih prostorih.
Lani je 570 svojcev obiskalo 183 stanovalcev, kar pomeni, da se obisk povečuje. Socialna služba
namenja temu veliko pozornost, žal pa še vedno precej svojcev zavrača stike z njihovimi varovanci.
Varovanci v Zavodu Hrastovec-Trate so v povprečju stari nad 53 let, povprečna doba bivanja v zavodu
je skoraj 20 let.
Lani je zavod gospodaril z 1.946,365.000 tolarji, večina prihodkov je bila iz oskrbnin stanovalcev in iz
zdravstvenih storitev. Lanski prihodki so bili za 16 odstotkov višji kot leta 2000.
Zavod Hrastovec-Trate omogoča obiske številnim, ki si to želijo. Lansko jesen ga je obiskala tudi
delegacija Sveta Evrope in imela nekaj pripomb na bivalne razmere najbolj motenih varovancev.
Celotna dejavnost zavoda pripomb ni bila deležna.
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