Zavod Hrastovec-Trate odprl obnovljeno bivalno enoto v Rožengruntu

Za vse več vključevanja v vsakdanje življenje
V Zavodu Hrastovec-Trate so že pred leti začeli uveljavljati drugačno prakso na
področju spodbujanja duševnega
zdravja
Petim stanovalcem dislocirane bivalne
enote Zavoda Hrastovec Trate na
Rožengruntu so se včeraj pridružili še trije
stanovalci zavoda. Kot je povedal Josip
Lukač, direktor zavoda, so v tej
slovenskogoriški bivalni enoti to pomlad
obnovili ostrešje in mansardo in tako
zagotovili še prijaznejše in večje prostore
za življenje svojih stanovalcev.
Na slovesnost so povabili Bogomirja
Ruhitla,župana občine Sveta Ana, lastnika
hiše Mihaela Caharijasa, svojce stanovalcev
in Edija Belaka, predsednika Foruma svojcev
Slovenije. Včerajšnje otvoritve so se udeležili
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tudi gostje iz Zagreba, ki jih zanimajo izkušnje Dislocirana enota zavoda Hrastovec Trate na
deinstitucionalizacije zavoda, in so si ogledali
Rožengruntu: župan občine Sv. Ana Bogomir
tudi druge nove oblike bivanja njegovih
Ruhitel (levo) in direktor zavoda Hrastovec
stanovalcev.

Trate Josip Lukač ter vodja dislocirane bivalne

V Hrastovcu so v začetku maja pripravili tudi enote Zdenka Kreslin.
mednarodni posvet o delu z ljudmi s težavami
v duševnem zdravju, udeležili pa so se ga
strokovnjaki iz Italije, Francije, Anglije, Irske, Nemčije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške ter
celo iz ZDA. Člani mednarodne mreže Zveze društev za vzpodbujanje duševnega zdravja Alpe Adria
in mreže kolaborativnih centrov na področju duševnega zdravja so na tridnevnem simpoziju v
Hrastovcu izmenjali izkušnje na področju deinstitucionalizacije ustanov zaprtega tipa. Zavod
Hrastovec Trate je v zadnjih treh letih, odkar ga vodi Josip Lukač, več kot stotim stanovalcem že
omogočil bivanje v posebnih bivalnih enotah, ki so jih doslej odprli predvsem na štajerskem koncu, in
sicer v mestih in na podeželju. Še vedno pa v zavodu biva blizu 500 ljudi s posebnimi potrebami in
težavami v duševnem zdravju. Tudi tem, ki še ostajajo v zavodu, namenjajo vse večjo strokovno
pomoč, z upoštevanjem posameznikovih posebnosti in sposobnosti, ki jih skupaj razvijajo. Ugotovitev
strokovnjakov je, da so ljudje z dolgotrajnimi duševnimi stiskami še vedno stigmatizirani pri
vključevanju v delovno okolje in zato tudi pobuda udeležencev mednarodnega simpozija vsem
državam članicam Evropske unije, da je treba te ovire odpravljati. Prav včerajšnja pridobitev v
Rožengruntu je korak k zastavljenemu cilju, ki Zavod Hrastove Trate postavlja med takšne tovrstne
ustanove, v katerih so se deinstitucionalizacije lotili z vso strokovno zavzetostjo, ob tem pa poudarjajo
povsem (so)človeško skrb za ljudi s posebnimi potrebami, ki jo pričakujejo tudi od države in njenih
državljanov.
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