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O življenju v bivalnih enotah 
V zavodu Hrastovec Trate o zagovorništvu in pravicah na področju duševnega 
zdravja 
 
Kot je že med čakanjem na predstavnike zavoda Evros sredi včerajšnjega dopoldneva povedal 
Josip Lukač, direktor Zavoda Hrastovec Trate, biva v obeh osrednjih ustanovah zavoda 575 
ljudi, to je dvajset manj kot ob koncu lanskega leta. V različnih zunajzavodskih oblikah bivanja 
pa je zdaj že 43 njihovih stanovalcev - še enkrat toliko kot v lanskem letu. Lukač ocenjuje, da 
so vse njihove dislocirane bivalne enote, zdaj jih imajo že tudi v Gornji Radgoni, Mariboru in v 
Slovenski Bistrici, tamkajšnji sosedje dobro sprejeli, in napoveduje, da bodo število zunanjih 
enot v prihodnje še povečevali.  
 
Življenje ljudi, ki so bili včasih skriti za grajskimi zidovi, se zadnja leta vse bolj odpira, prav življenje v 
različnih oblikah skupnosti pa je zanimalo tudi tokratne obiskovalce zavoda v Hrastovcu. 
 
"Upamo, da bomo v Sloveniji v prihodnjem letu sprejeli zakon o bolnišničnem zagovorništvu in varstvu 
pravic na področju duševnega zdravja. Zanj se zavzemamo že dobra štiri leta, poslanci so ga v prvem 
branju pred dvema letoma že tudi obravnavali, mi pa zdaj pozivamo ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, da, tako kot ministrstvo za zdravje, na osnutek zakona poda svoje pripombe. 
Slovenija tak zakon potrebuje. Pri snovanju nam pomagajo strokovnjaki iz ZDA in Anglije," je povedal 
Mihael Cigler, direktor zasebnega zavoda Evros, ki je predvčerajšnjim v Ljubljani pripravil javno 
predstavitev projekta Javna zagovorniška mreža, na katerem sta spregovorila tudi dva obiskovalca 
zavoda: Robert Dinerstin, dekan Washington College of Law, in Max Patrick Lapertossa, strokovnjak 
za zagovorništvo in človekove pravice iz Chicaga.  
 
Josip Lukač je na omenjeni predstavitvi govoril o prehodu hrastovškega zavoda iz institucionalne 
oblike v skupnostne oblike bivanja in o skrbi za ljudi s posebnimi potrebami, včeraj pa je poudaril, da je 
goste iz tujine njegovo razmišljanje pritegnilo tako zelo, da so želeli njihov način dela spoznati tudi 
pobliže, zato so se odločili za včerajšnji vljudnostni obisk.  
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