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V Zavodu Hrastovec - Trate nadaljujejo s prizadevanji za humanejše oblike 
bivanja svojih stanovalcev 

Prizadevanja za enake možnosti 
Včeraj je zavod obiskal direktor Urada vlade RS za invalide in bolnike mag. Luj 
Šprohar s sodelavci 
 
Na delovnem obisku v Zavodu Hrastovec- Trate se je včeraj mudil direktor Urada vlade RS za 
invalide in bolnike mag. Luj Šprohar s sodelavci. Na pogovorih z direktorjem Josipom Lukačem 
ter vršilcem dolžnosti strokovnega vodje Zavoda Hrastovec-Trate dr. Vitom Flakerjem je 
zaposlenim in tamkajšnjim stanovalcem izrazil podporo v prizadevanjih pri uvajanju bolj 
humanih oblik bivanja in življenja v tej največji slovenski ustanovi za odrasle ljudi s posebnimi 
potrebami.  
 
Znano je, da se lahko v Zavodu Hrastovec-Trate pohvalijo z nekaterimi zavidljivimi uspehi pri 
zmanjševanju socialne izključenosti ljudi s posebnimi potrebami. Ob pomoči njihovih svojcev, državnih 
organov, civilnih združenj, strokovnjakov in mnogih drugih, ki sodelujejo v procesu preoblikovanja 
zavoda, uresničujejo načrt, po katerem bodo že letos izpraznili grad na Tratah in do leta 2010 še 
hrastovškega. Za stanovalce obeh graščin želijo poiskati, za del pa so že, nove in prijaznejše oblike 
bivanja v lokalnih skupnostih ter jim omogočiti, da se čimbolj dejavno in kakovostno vključijo v 
vsakdanje življenje. 
 
"Brez individualizacije človekovih pravic in ustvarjanja enakih možnosti za vse ni mogoče graditi 
kulture sobivanja. Proces preobrazbe Zavoda Hrastovec-Trate pa gre brez dvoma točno v tej smeri," 
je dejal Šprohar, ki se bo po ukinitvi vladnega urada, prvega aprila letos, s sodelavci preselil v 
ministrstvo za zdravje ter se poleg invalidskih organizacij in bolnikom namenjenih civilnih združenj 
ukvarjal tudi z institucijami duševnega zdravja, kot je hrastovška. Po njegovem mnenju mora država v 
sodelovanju s stroko in uporabniki, združenimi v civilnih organizacijah, poskrbeti za sistem in program, 
ki bo odražal ustrezno skrb za človeka. Pri tem pa je pomemben tudi denar. 
 
Da nove, t.i. skupnostne oblike bivanja, ki jih zavod Hrastovec-Trate ustanavlja v lokalnih skupnostih, 
niso nič dražje od institucionalnih oblik, poudarja dr. Vito Flaker, sicer tudi dekan Fakultete za socialno 
delo v Ljubljani. "Nekoliko večje so le začetne investicije. Nekdo, ki je dolgo prebival v zavodu, namreč 
potrebuje v začetku več pomoči. Za selitev v skupnostne oblike bi morala država nameniti dodatne 
denarne spodbude. V drugih državah, denimo, poznajo "dote", s katerimi pospremijo posameznike v 
novo življenje. Vendar ne gre za to, da bi morali zagotoviti več sredstev, ampak je predvsem potreben 
drugačen način financiranja, ki bo prilagojen individualni skrbi za stanovalce. Ta zahtevni družbeni 
projekt velja navsezadnje spodbujati tudi zaradi ustvarjanja novih organizacijskih in drugih strokovnih 
znanj na tem področju." 
 
Na pogovorih v Hrastovcu je bilo sicer slišati, da gradnja novih t.i. varovanih domov, med njimi bi 
morali enega že pričeti graditi v Gornji Radgoni, sicer ne poteka povsem po lani sprejetem akcijskem 
načrtu. "Kljub temu pa bomo," meni direktor hrastovške ustanove Josip Lukač, "nadaljevali s 
preseljevanjem stanovalcev v humanejše oblike bivanja. Letos bomo gotovo izpraznili in zapustili grad 
na Tratah."  
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