
 

 

Na tiskovni konferenci so sodelovali (z leve) dr. Vito Flaker, dekan Fakultete za socialno 
delo, minister za delo, dru�ino in socialne zadeve dr. Vlado Dimovski in Josip Lukač, direktor 
Zavoda Hrastovec � Trate 
 
Zavodu Hrastovec � Trate / Obisk ministra 
Več bomo vlagali v ljudi 
 
Zavod Hrastovec Trate deluje v gradovih Trate in Hrastovec. S programom, ki ga 
izvajajo, vračajo ljudi v normalno �ivljenje in s tem zmanj�ujejo socialno izključenost.   
V petek, 28. marca, sta Zavod Hrastovec obiskal minister za delo, dru�ino in socialne zadeve 
dr. Vlado Dimovski in dr. Vito Flaker, dekan Fakultete za socialno delo v Ljubljani, ki je 
pogost obiskovalec Zavoda Hrastovec � Trate, saj �e vrsto let s svojimi sodelavci in �tudenti 
prihaja v zavod. Kot zanimivost smo izvedeli, da je bil minister Dimovski bil prvi minister, ki 
je obiskal Zavod Hrastovec � Trate, v katerem letno v povprečju biva 620 stanovalcev. V 
okviru preoblikovanja Zavoda Hrastovec � Trate bodo preko najrazličnej�ih projektov 
posku�ali izbolj�ati kvaliteto �ivljenja in bivanja stanovalcev. Program tudi predvideva, da 
bodo grad Trate izpraznili do leta 2005, grad Hrastovec pa do leta 2010. Kot je povedal 
direktor zavoda Josip Lukač bodo za tiste stanovalce, pri katerih nivo samostojnosti ne dosega 
stopnje, ki bi jim omogočala samostojno �ivljenje, in nimajo mo�nosti bivanja pri svojcih, 
bodo v zavodu poskrbeli z različnimi izven institucionalnimi oblikami bivanja, ki bodo 
prirejena njihovim sposobnostim. Večina teh stanovalcev lahko ob podpori in pomoči biva v 
eni izmed teh oblik, za tiste s te�jimi motnjami je to varovani dom, ki kljub vsemu daje pridih 
domačnosti in dru�inskega �ivljenja, z upo�tevanjem vsakega človeka kot individuma, 
vrednega člove�kega dostojanstva in za stanovalce na vi�jem nivoju funkcioniranja z drugimi 
oblikami bivanja. Zametki izveninstitucionalnega bivanja segajo v leto 1976, ko so začeli 
stanovalce name�čati v dru�insko oskrbo. V letu 1979 je 39 stanovalcev �ivelo pri 26 
dru�inah, trenutno je v dru�inski oskrbi 10 članov. V zavodu te�ijo k normalizaciji �ivljenja 
njihovih stanovalcev, zato so začeli ustanavljati dislocirane bivalne enote, do sedaj so 
ustanovili �tiri, v ustanavljanju pa je tudi proizvodna kmetija s �tirimi člani.  



 

 

Na tiskovni konferenci je Vito Flaker, dekan Fakultete za socialno delo povedal, da je 
potrebno začeto delu v zavodu Hrastovec - Trate pričeti �iriti in zdaj�nje delo ocenil kot 
zgodovinsko, saj so naposled začeli ustvarjati bolj strpnej�o in bolj odprto dru�bo. Po drugi 
svetovni vojni se je v svetu začelo to spreminjati, ravno zaradi tega, ker so ugotovili, da te 
ustanove niso bile veliko drugačne od koncentracijskih tabori�č. 
Minister dr. Vlado Dimovski se je strinjal z oceno direktorja Lukača in dejal, da je zelo vesel, 
da ravno v tem zavodu izvajajo ta program, ki je bil znan po tem, da so imeli nekateri prostori 
imeli kljuke samo z zunanje strani. Narediti morajo �e nekaj korakov naprej, da bo ta 
program, ki ga izvajajo v Hrastovcu postal nacionalni program in dodal: "Zato sem tudi dr. 
Flakerja in direktorja Lukača povabil, da oblikujemo nekak�en nacionalni program. Obstaja 
več stopenj vključevanja in vračanja v normalno okolje, kar pa ni mo�no brez strokovne 
podpore. Zagovarjam stali�če, da ne bomo več toliko vlagali v zidove, pač pa v ljudi. Tako s 
tem programom vračamo ljudi v normalno �ivljenje in zmanj�ujemo socialno izključenost. To 
pa je tudi  eden od glavnih ciljev programa."  
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