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Občanski zagovorniki
Ganljiva pomoč ljudem s težavami
v duševnem razvoju in dušenem
zdravju
V Gornji Radgoni so slovesno podpisali
listine o občanskih zagovornikih
varovancev radgonske enote zavoda
Hrastovec - Trate. Kot je pojasnil direktor
Zavoda Hrastovec - Trate mag. Josip
Lukač, ima njihov zavod "200 ranljivih
ljudi, ki živijo v lokalnih skupnostih, in
naloga zavoda je, da jih vrne nazaj v
življenje".
Foto: Oste Bakal

Med zagovorniki je tudi radgonski podžupan Varovanci (s cvetjem v rokah) in občanski
in ravnatelj osnovne šole Dušan Zagorc.
zagovorniki - ganljivo sodelovanje med tistimi, ki
Vodja enote zavoda v Gornji Radgoni Branka lahko pomagajao in tistimi, ki pomoč potrebujejo
Zemljič je predstavila poslanstvo občanskih
zagovornikov: "Občanski zagovornik je lahko
vsak skrben posameznik, ki hoče stopiti v odnos z ljudmi s težavami v duševnem razvoju in s težavami
v duševnem zdravju. Lahko je vsak odrasel v skupnosti, ki verjame, da bi morali vsi imeti enake
pravice, in je pripravljen pomagati nekomu, ki je ranljiv. Ti ljudje imajo največkrat težave s
komunikacijo, ki jih omejuje pri izražanju mnenja in pri izražanju želja in potreb. Tako je zagovornik
oseba, največkrat edina, ki je vsestransko na strani uporabnika in mu pomaga, da uveljavi svoje
pravice. Pri tem pa se drži načela, da nikoli ne naredi ničesar namesto njega, temveč le skupaj z njim.
Nudi mu oporo, ščiti njegove interese. Prizadeva si za dvig kvalitete posameznika, da ta postane
enakovreden član lokalne skupnosti."
Gre za evropski pilotski projekt povezovanja ljudi z motnjami v duševnem razvoju in drugih
državljanov. Naloga občanskega zagovornika je, da varuje pravice stanovalcev bivalnih enot, govori v
njihovo korist, skrbi za njihove interese in da je most povezovanja med strokovnimi zavodskimi in
lokalnimi službami ter stanovalci. To je nekakšna vrsta zunanjega sodelavca, ki pomaga stanovalcem
bivalnih enot z zastopanjem njihovih pravic bodisi na sodišču bodisi pri uveljavljanju socialnih pravic, v
lokalni skupnosti in še kje.
V Gornji Radgoni imajo že sedem občanskih zagovornikov, prvo listino so pred časom podelili
mlademu radgonskemu podjetniku Thomasu Čuku, sicer velikemu prijatelju stanovalcev bivalne enote
v Gornji Radgoni. Čuk je bil tudi proglašen za prvega tovrstnega zagovornika v Sloveniji. Za njim so
listino podelili še Darji Rues, prav tako ugledni Radgončanki, sedaj pa se jima je, ob letošnjem
svetovnem dnevu prostovoljstva, pridružilo še pet znanih Radgončanov, sosedov bivalne enote v
Partizanski ulici. Tako bo Dušan Zagorc zastopal in zagovarjal interese Slavice Hranjec, Nata Žitek bo
pomagala Angeli Nartnik, Silva Vračko bo skrbela za Janka Kosa, Anica Kotnik za Tilčko Jančar ter
Jože Horvat za Marjana Sušnika.
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