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Kongres o spoznanjih dela z ljudmi - brez institucij
(STA)

LENART - V zavodu Hrastovec-Trate v Lenartu bo danes in v petek potekal kongres z naslovom
Spoznanja pri delu z ljudmi - brez institucij; Ali so lahko psihiatrija, socialno delo in nega znanosti?.
Kongres organizira Mednarodna mreža najboljših praks v duševnem zdravju, Združenje Alpe Adria
za vzpodbujanje duševnega zdravja, Zavod Hrastovec - Trate in Fakulteta za socialno delo
Univerze v Ljubljani, so sporo•ili iz omenjenega zavoda.
Plenarno zasedanje se bo za•elo z uvodnim nagovorom predsednika Sveta za duševno zdravje RS
Andreja Maruši•a z naslovom Ali je zakonodaja na podro•ju duševnega sploh dovolj. Josip Luka• in
Vito Flaker iz Zavoda Hrastovec bosta govorila na temo Odprte strukture, izziv znanosti, John
Jenkins iz Velike Britanije pa na temo Kako visoka je cena norosti? Ekonomska osnova prehoda iz
institucije v skupnost. Roberto Mezzina iz Italije bo predstavil temo Kaj je utemeljeno z izsledki/
dokazi? Kvantitativni in kvalitativni podatki? Podatki in refleksija, Roberto Bosio pa Enakovrednost
v evropskem duševnem zdravju. Edo Belak iz Maribora pa bo govoril na temo sorodniki kot vir
znanja.
Proces deinstitucionalizacije v duševnem zdravju je v obdobju od druge svetovne vojne naprej
osvobodil tiso•e ali celo milijone prebivalcev razli•nih azilov. Proces deinstitucionalizacije pa ni bil le
prehod od velikih zaprtih zgradb v skupnost, temve• tudi sprememba vlog in razmerij med
profesionalci in uporabniki, razli•nimi akterji; spremenili so se tudi vzorci obravnav in dela z ljudmi
od kontrole in kaznovanja do krepitve mo•i in razumevanja. Spremenili so se tudi viri znanja, so
organizatorji zapisali v vabilu na kongres.
Proces deinstitucionalizacije pa še zdale• ni zaklju•en. Ne samo, da je na milijone ljudi zaradi svojih
nezmožnosti še vedno zaprtih v raznih ustanovah, tudi nove službe, ki nadomeš•ajo stare so
pogosto zelo podobne starim: še vedno je prisotna pokroviteljska vloga profesionalcev, logika
krivde in strahu se še vedno uporabljata kot orodji pri skrbi za ljudi. Kazen in nagrada še vedno
usmerjata •lovekova dejanja, ljudje še vedno doživljajo nasilje nad sabo, je še zapisano v vabilu.
V novih •lanicah EU in drugje so v poznih osemdesetih letih uvajali veliko novih skupnostnih oblik
bivanja, vendar se je takrat zaprlo zelo malo starih ustanov. Uvajali so nova znanja in dobre
prakse, a okopi institucionalnega varstva se niso omajali. Enako velja tudi za Slovenijo. Zamisel o
deinstituconalizaciji se je porodila leta 1992, vendar so do Hrastovške izkušnje tako psihiatri•ne
bolnišnice kot socialni zavodi ohranili obliko institucije. Sektor nevladnih organizacij je v zadnjih
nekaj letih razvil 30 razli•nih skupnostnih služb(dnevnih centrov, bivalnih enot, skupin za
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samopomo• in združenj uporabnikov in svojcev), žal pa se je to zgodilo le na podro•ju socialnega
varstva, z obrobnim sodelovanjem psihiatrije in pomembno vlogo socialnega dela.
Obsežna deinstitucionalizacija se je pri•ela leta 2001 v Zavodu Hrastovec, socialnem zavodu za
osebe z dolgotrajnimi motnjami v duševnem zdravju in duševnem razvoju. Hrastovec je bil dolga
leta zadnja postaja v mreži podobnih institucij v Sloveniji. Od leta 2002 se je razselilo 120
stanovalcev, v pripravi pa so na•rti za razselitev preostalih 500 stanovalcev, je še zapisano v vabilu
na kongres.
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