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Za lažjo vrnitev v vsakdanje življenje 
V Mariboru so včeraj odprli dnevni center Jasmin, namenjen stanovalcem 
zavoda Hrastovec - Trate, ki živijo v 
bivalnih enotah 

Novi pristopi v strokovnem in političnem 
pojmovanju življenja ljudi s posebnimi 
potrebami so usmerjeni v iskanje novih 
oblik bivanja v skupnosti, ki so za človeka 
manj stigmatizirajoče, omejujoče in 
zagotavljajo bolj kakovostne oblike 
življenja kot bivanje v tako imenovanih 
totalnih institucijah. Tem smernicam 
sledijo tudi v Javno socialnem varstvenem 
zavodu Hrastovec - Trate. "Normalno 
vsakdanje življenje je tisto, kar ljudje s 
težavami v duševnem zdravju ali motnjami 
v razvoju najbolj potrebujejo. Zato si 
prizadevamo, da bi čim več našim 
stanovalcem zagotovili bivanje v 
dislociranih bivalnih enotah oziroma v 
lokalni skupnosti," pravi Srečko Pavlič, 
vodja službe psihosocialne skrbi v zavodu 
Hrastovec - Trate. 
 
Na območju Maribora tako v bivalnih enotah, 
v dveh hišah in sedmih stanovanjih, živi 34 ljudi. "Z bivanjem v skupnosti se stanovalcem izboljša 
kakovost življenja. Samodejno se vzpostavijo razmere pravičnosti na področju osebne svobode, 
svobode gibanja, večja je njihova informiranost, ustvarjalnost in večja je kontrola nad lastnim 
življenjem. Poleg teh osnovnih stvari pa potrebujejo ljudje, ki so izgubili povezavo z družbo, tudi dnevni 
center, namenjen predvsem popoldanskim aktivnostim in preživljanju prostega časa," pravi Pavlič. 
 
Tak dnevni center so včeraj odprli na Pobrežju. "Center Jasmin je prvi tovrstni v Mariboru, v njem pa 
bodo stanovalcem bivalnih enot na voljo kreativne delavnice, predavanja, možnosti za rekreacijo in 
druženje, v goste bodo vabili različne umetnike, imeli bodo vodene aktivnosti za kakovostno 
preživljanje prostega časa. Stanovalci bivalnih enot se bodo v aktivnosti dnevnega centra vključevali 
prostovoljno, prve izkušnje pa kažejo, da je zanimanje zanje veliko," dodaja Pavlič. 
 
Potrebe po tovrstni skrbi za ljudi s posebnimi potrebami so v Mariboru velike, zato v Zavodu Hrastovec 
- Trate razmišljajo, da bi v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Centrom za socialno delo in 
psihiatrično bolnišnico ustanovili dnevni center, ki bi storitve ponujal vsem občanom s težavami v 
duševnem zdravju, ne le oskrbovancem zavoda Hrastovec - Trate. 
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V Javno socialnem varstvenem zavodu Hrastovec - 
Trate si prizadevajo, da bi stanovalcem zagotovili 
bivanje v dislociranih bivalnih enotah oziroma v 
lokalni skupnosti. Dnevni center Jasmin je prvi 
tovrstni v Mariboru. 
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