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Zagotoviti dostojno in humano življenje
Stanovanjske skupnosti ali bivalne enote, v katerih poteka življenje ljudi s posebnimi
potrebami, poznajo v Evropi že vrsto let. V Zavodu Hrastovec- Trate so začeli to idejo
uresničevati leta 2001, potem ko je na direktorsko mesto prišel omenjeni Josip Lukač. Že pred
časom je dojel, da je tudi tem ljudem treba zagotoviti človeka primerno in predvsem humano
življenje. Omenjeno ustanovo, kjer je sicer v prijaznem okolju, toda v zelo slabih razmerah
prebivalo 620 (sedaj je število bistveno znižano) ljudi iz vse Slovenije, po besedah njenega
direktorja Josipa Lukača nameravajo počasi popolnoma izprazniti, še zlasti gradova v
Hrastovcu in Tratah, ki naj bi ju predali kulturnem ministrstvu. Vse varovance nameravajo
preseliti v bolj primerne bivalne enote. Zavod Hrastovec - Trate je zanesljivo največja
socialnovarstvena ustanova v Sloveniji, hkrati pa, kot pravi direktor Lukač, tudi najboljša
tovrstna ustanova v vsej centralni Evropi, in to ne samo na organizacijskem in strokovnem
področju, temveč tudi v smislu dviga kvalitete bivanja in življenja ljudi, ki potrebujejo določeno
pomoč.
"Kot največji tovrstni zavod seveda iščemo tudi vse oblike bivanja ljudi drugače, kot je bilo doslej
znano. Sedaj poteka projekt preselitve ljudi iz Gradu Trate v bolj humana okolja. To je zelo znan grad
na obrobju države in je v pravem smislu besede tudi na obrobju življenja. To je vojaška utrdba, ki je
grajena v tem slogu in tukaj ljudje sploh ne morejo živeti," nam je povedal Lukač.
"Mora nam biti tudi jasno, da nekateri ljudje potrebujejo strokovnjaka 24 ur na dan, nekdo pa samo uro
ali dve na dan. V manjših enotah je vse to uskladiti lažje uskladiti. Sprašujem vas, zakaj bi nekomu, ki
ima dve roki in dve nogi ter je pameten, morali kuhati, prati in ga oblačiti, če je to sposoben opraviti
sam. Res je, da je ta novi pristop dražji za državo, če to gledamo materialno, toda bistvena je boljša
kakovost življenja teh ljudi. Zato nikogar ne smemo odrivati na obrobje, saj mu to lahko samo
škoduje."
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