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Zavod Hrastovec - Trate zapira enoto v gradu na Tratah
(STA)

LENART - Zavod Hrastovec - Trate zapira svojo enoto v gradu na Tratah, v kateri so bivali odrasli
ljudje s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju. Zanje to pomeni prehod v nove in
humanejše oblike bivanja znotraj širše družbene skupnosti, saj so varovance iz enote na Tratah
postopoma premeš•ali v odprte bivalne skupnosti, k nadomestnim družinam, nekateri pa so se
preselili v neodvisno stanovanje. Ob tem zavod pripravlja pred gradom slovesnost, na kateri bo kot
slavnostni govornik spregovoril minister za delo, družino in socialne zadeve Vlado Dimovski.
Iz bolj zaprte enote na Tratah so namre• ve•ino varovancev preselili v bolj odprte bivalne enote, v
katerih se varovanci lažje razvijajo in po svojih sposobnostih prevzemajo tudi odgovornosti. Nekaj
se jih je preselilo v t.i. bivalne enote, v katerih imajo boljše možnosti komunikacije z okolico in
lokalnimi prebivalci, nekaj jih je dom našlo pri nadomestnih družinah, bolj samostojni pa so se
preselili v neodvisno stanovanje, kjer samostojno skrbijo za vsa gospodinjska opravila in urejenost
prostorov. Okrog 50 varovancev, ki nujno potrebujejo institucionalizirano varstvo, pa so preselili v
enoto na gradu Hrastovec.
Danes bodo odprli tudi novo enoto Varstveno delovnega centra (VDC) Polž Maribor v Rušah, s
katero 15 varovancem omogo•ajo, da bodo ostajali v doma•em okolju in se jim ne bo treba voziti v
Maribor. Odprtje bodo zaznamovali s slovesnostjo v športni dvorani Ruše, na kateri bo kot
slavnostni govornik spregovoril Dimovski. Centri se v zadnjih letih v Sloveniji zelo hitro razvijajo, saj
se je od decembra 2000 do julija 2004 število varovancev, vklju•enih v dnevno varstvo VDC,
pove•alo za 460, tako da je zdaj v 38 centrih že 2467 varovancev, od tega pa jih je 593 tudi v
institucionalnem varstvu VDC, so sporo•ili z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
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