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SVZ Hrastovec bogatejši za novo hišo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

RADIO SLOVENIJA 1, 13.10.2018, DANES DO 13H, 13:10
Socialno varstveni zavod Hrastovec, ki letos praznuje 70-letnico obstoja, je bogatejši za novo hišo v eni od svojih 25 enot.
V Apačah se tako 14 varovancev in 7 zaposlenih še posebej veseli slovesnosti ob odprtju prihodnji teden, sami pa so se v
več kot 400 m2 veliko hišo vselili že prejšnji mesec.
LIDIJA KOSI: V Apačah dislocirana enota hrastovskega zavoda ni novost, se je pa minuli mesec 16 stanovalcem v
dosedanji hiši pridružilo še 14 novih v sosednji. Zanjo je zavod odštel okoli 400.000 evrov, pravi prva ženska na
direktorskem položaju v sedmih desetletjih v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, Andreja Raduha.
ANDREJA RADUHA: Ta hiša za nas pomeni veliko pridobitev, ker na področju socialnega varstva izvajalci moramo
stremeti k temu, da bomo čim prej zagotovili te standarde, to pomeni eno in dvoposteljne sobe, tako da vsi stremimo k
temu, da to do leta 2021 tudi dosežemo.
KOSI: Zato se bodo še naprej trudili z urejanjem enot. V novi hiši v Apačah so zadovoljni vsi, še najbolj pa stanovalci,
med katerimi je tudi Ivan Boljka iz Cerkelj na Gorenjskem.
IVAN BOLJKA: Tukaj je pa v redu, strežniki so v redu, bolniki tudi, katerikrat se malo skregamo, katerikrat smo dobri,
smo takoj dobri, pa to, gremo v trgovino, gremo v gostilno, gremo k maši.
KOSI: Se pa varovanci trudijo tudi z raznimi dejavnostmi in opravili, ki jih imajo na voljo v enoti. Kot rečeno, ima teh
hrastovski zavod kar 25. v njih biva skupaj 645 ljudi s težavami v duševnem razvoju in zdravju, zadnje pa skrbi 470
zaposlenih. Kot so povedali, so v vseh krajih, od Štajerske do Goričkega v Prekmurju, kjer so njihove dislocirane
stanovanjske enote, dobro sprejeti.

