Člani odbora so si pred sejo ogledali zavod. Spredaj predsednik odbora za zdravstvo Stanislav
Brenčič (v sredini), direktor Zavoda Hrastovec – Trate Josip Lukač (desno) in mag. Janez
Kramberger, poslanec DZ iz Slovenskih goric (levo).

Hrastovec / Seja odbora DZ RS

Seznanili so se z življenjem in načrti zavoda
V petek, 16. maja, so Zavod Hrastovec – Trate obiskali člani odbora DZ RS za
zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide. Ogledali so si življenje v zavodu in
se seznanili z razvojem Zavoda Hrastovec – Trate ter z akcijskim načrtom zavoda v
skladu z uresničevanjem Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005.
Člani odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide, ki ga vodi Stanislav
Brenčič, so si po prihodu v Zavod Hrastovec – Trate najprej ogledali življenje v zavodu. Po
ogledu so se sestali na 32. seji Odbora DZRS za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in
invalide, na kateri so se seznanili z delovanjem in razvojem Zavoda Hrastovec – Trate ter z
akcijskim načrtom zavoda v skladu z uresničevanjem Nacionalnega programa socialnega
varstva do leta 2005. Članom odbora so se na seji pridružili še predstavniki občine Lenart,
zaposleni, Lidija Apohal Vučkovič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, Lidija Kristančič z Ministrstva za zdravje, dr. Vito Flaker, dekan fakultete za
socialno delo, mag. Janez Kramberger, poslanec DZ RS in Mihael Cigler, predsednik sveta
zavoda.
O zgodovini zavoda in o načrtih razvoja v prihodnjem desetletju je spregovoril direktor
Zavoda Hrastovec – Trate Josip Lukač, ki je povedal da nameravajo v naslednjih petih letih
izprazniti grad Trate in v desetih pa grad Hrastovec. To bodo dosegli s pomočjo programa, s
katerim vračajo ljudi v normalno življenje in s tem tudi zmanjšujejo socialno izključenost.
Stanovalce zavoda pa bodo razselili v manjše bivalne enote. Po besedah Lukača so to projekti,
ki jih brez državne podpore ne bodo mogli uresničiti. Iskanje alternativnih oblik bivanja za

ljudi, ki zaradi duševnih bolezni ali zaradi motenj v duševnem razvoju potrebujejo strokovno
pomoč, zahteva veliko strokovnosti. Z zavodom pa že leta dobro sodeluje tudi dr. Vito Flaker,
dekan fakultete za socialno delo, ki se je strinjal Lukačem in dodal, da je za ljudi, ki
potrebujejo stalno pomoč, treba zgraditi manjše nadomestne zavode, ki jih bodo omogočali in
dopuščali dovolj samostojnosti in individualnosti.
Tudi ostali udeleženci so menili, da je dobro, da so obiskali zavod, saj bodo tako lažje
spremljali uresničevanje nacionalnega programa.
Zmago Šalamun

