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V Hrastovcu seja odbora državnega zbora za zdravstvo, delo, družino, socialno
politiko in invalide

Podpirajo nadaljnje odpiranje zavoda
Članom odbora DZ, ki ga vodi Stanislav Brenčič, so se v Hrasotvcu pridružili še
zaposleni v zavodu in predstavniki občine, prišel pa je tudi dr. Vito Flaker,
dekan Fakultete za socialno delo
Po ogledu življenja v zavodu Hrastovec-Trate, ki ga vse večji socialni odprtosti navkljub še
vedno omejujejo grajski zidovi, so člani odbora državnega zbora za zdravstvo, delo, družino,
socialno politiko in invalide prisluhnili še Josipu Lukaču, direktorju zavoda, ki je na kratko
predstavil program razvoja zavoda v tem desetletju, ko naj bi grajske prostore na Tratah in v
Hrastovcu zapustili še zadnji stanovalci.
"Ljudem, ki so desetletja živeli v neprimernem okolju, ponujamo nove možnosti bivanja in
osebnostnega razvoja. Pri tem pa pričakujemo vašo pomoč, saj gre za projekte, ki jih brez državne
podpore ne bomo mogli uresničiti," je v pogovoru omenil Lukač, pritegnil pa mu je dr. Vito Flaker,
dekan Fakultete za socialno delo, ki z zavodom Hrastovec-Trate že leta zelo dobro sodeluje. Oba se
zavedata, da so med 650 stanovalci tudi taki, ki ne bodo nikoli sposobni samostojno živeti niti ne
zmorejo bivanja v različnih bivalnih enotah ali neodvisnih stanovanjih. Zanje tudi niso primerne tako
imenovane nadomestne družine za nekoga pa ni primerno življenje na kmetiji, kar so sicer že
uveljavljene oblike bivanja nekdanjih stanovalcev zavoda v Hrastovcu. Zato je za te ljudi, ki potrebujejo
stalno pomoč, treba zgraditi manjše nadomestne zavode, ki jim bodo omogočali in dopuščali dovolj
samostojnosti in individualnosti.
V zadnjem letu je enoti v Hrastovcu in na Tratah zapustilo že 60 stanovalcev, ki so se dobro znašli v
novem okolju, enoto na Tratah, kjer tačas še biva 90 duševno prizadetih in bolnih ljudi, naj bi izpraznili
že do leta 2005. Pet let pozneje naj bi še zadnji stanovalec zapustil grad Hrastovec.
Na seji odbora, ki so se je poleg predstavnikov občine Lenart in delavcev zavoda udeležili tudi Lidija
Apohal Vučkovič, državna sekretarka v ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, in Lidija
Kristančič z ministrstva za zdravje, Mihael Cigler, predsednik sveta zavoda Hrastovec-Trate, in mag.
Janez Kramberger, poslanec v DZ, so udeleženci menili, da je bila odločitev, da obiščejo tak zavod,
pravilna, saj bodo tako lažje spremljali uresničevanje nacionalnega programa socialnega varstva do
leta 2005.
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