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Zavod Hrastovec Trate in njegove zunanje enote je včeraj obiskal Matjaž 
Hanžek, varuh človekovih pravic 

Presenečen nad entuziazmom zaposlenih 
Med svojim včerajšnjim obiskom zavoda Hrastovec Trate se je varuh 
človekovih pravic želel seznaniti z življenjem v zavodu in v njegovih vse 
številnejših zunanjih enotah 

"Ta moj današnji obisk v Zavodu 
Hrastovec Trate, ko sem obiskal tudi vse 
zunanje bivalne enote tega zavoda, ne 
sodi med kontrolne, pač pa sem se želel 
seznaniti z dobro prakso, z načinom dela, 
ki so se ga že pred časom uspešno lotili v 
tem zavodu. Gre za obojestransko 
koristno srečanje, ki ga bom priporočal 
tako vladi kot našim parlamentarcem," je 
med včerajšnjim postankom v baročni 
dvorani hrastovškega gradu povedal 
Matjaž Hanžek, varuh človekovih pravic. 
Dobršen del srede je namenil seznanjanju 
z načini dela v zunanjih bivalnih enotah 
Zavoda Hrastovec Trate, ki delujejo v 
Slovenski Bistrici, Mariboru in Gornji 
Radgoni, srečal se je z ljudmi s posebnimi 
potrebami, ki živijo na kmetijah na 
Rožengruntu in v Žibercah, spoznal 
delovanje nove negovalne enote v 
Apačah, se ustavil še pri nadomestni 
družini in se nazadnje srečal s stanovalci, 
ki bivajo na Tratah in v Hrastovcu. Razlike 
med temi, ki bivajo za grajskimi zidovi, in onimi, ki so se že vključili v običajno življenjsko 
okolje, je omenjal Hanžek v popoldanskem razgovoru z novinarji, so ogromne, zelo različno pa 
je tudi počutje zaposlenih. "Prav zaposleni, ki imajo v zunanjih enotah zavoda še več dela in 
večje obveznosti, so me presenetili s svojim entuziazmom, prav tako pa stanovalci, ki kažejo, 
da so z nekaj pomoči sposobni živeti dokaj samostojno in kvalitetno življenje," je omenjal 
Hanžek, ki ga je v njegovih spoznanjih podprl tudi direktor Zavoda Hrastovec Trate Josip 
Lukač, rekoč, da so prav vsi v zavodu pripravljeni sprejemati spremembe, ki pa zanje ne 
pomenijo manj, pač pa več dela. 
 
Na izkušnjah, ki si jih pri svojem odpiranju v običajno življenje pridobivajo v hrastovškem zavodu, je 
omenjal Hanžek, bi se morali učiti tudi drugi, ki se ukvarjajo s skupinami ljudi "z obrobja". Tako pa, 
pravi, država marginalnim skupinam sicer namenja denar, vendar s ciljem, da ostanejo, kjer so, ne pa 
z namenom njihovega vključevanja v običajno življenje. 
 
Josip Lukač je včeraj rade volje povedal, da bodo 13. oktobra na Tratah pripravili slovesnost, na kateri 
bodo tudi simbolično zaprli tamkajšnjo enoto zavoda. Tačas na Tratah še vedno biva blizu 50 
stanovalcev, a jih bodo v naslednjih mesecih nekaj preselili v Hrastovec, še večjemu številu 
tamkajšnjih stanovalcev pa bodo omogočili bivanje v različnih zunanjih stanovanjskih oblikah. V 
Zavodu Hrastovec Trate so redni gostje študenti Fakultete za socialno delo iz Ljubljane in skupaj z 
dekanom dr. Vitom Flakerjem ga zadnje čase obiskujejo tudi predstavniki podobnih evropskih in celo 
ameriških institucij, v njem pa tačas biva blizu 600 ljudi, skoraj sto od teh v že omenjenih 
zunajzavodskih oblikah bivanja, ki postajajo vzor dobre prakse ne le doma, pač pa tudi v tujini.  
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Matjaž Hanžek, varuh človekovih pravic, se je med 
včerajšnjim obiskom v Zavodu Hrastovec Trate 
najdlje mudil v njegovih številnih zunanjih enotah, 
skupaj z Josipom Lukačem, direktorjem zavoda, pa 
si je ogledal tudi baročno dvorano gradu. 
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