
 

 

 
Med predavanjem Richarda Warnerja iz 

Colorada, levo dekan fakultete za socialno 
delo in strokovni vodja Zavoda Hrastovec 

– Trate prof. dr. Vito Flaker. 
 

 Richard Warner, avtor knjige 
»Recovery from Schizophrenia«  

in vodja službe duševnega zdravja v 
CMZ/Boulder Colorado (ZDA) 

 
 
V zavodu Hrastovec – Trate je v petek in soboto, 14. in 15. maja, potekalo 3. srečanje 
združenja Alpe-Adria v duševnem zdravju. Združenje je bilo ustanovljeno z namenom 
povezovati pobude za spremembe na področju duševnega zdravja v tem prostoru. To 
povezovanje je rodilo veliko zanimivih projektov, med drugim je bilo zelo pomembno za 
uveljavljanje duševnega zdravja v Sloveniji. Glavni smisel združenja Alpe-Adria v duševnem 
zdravju je izmenjava izkušenj in medsebojna podpora pri uvajanju različnih novosti. Na 
srečanjih se srečujejo strokovnjaki s področja duševnega zdravja in člani nevladnih 
organizacij. 
Srečanje se je pričelo v petek, 14. maja, z otvoritvijo razstave fotografij Cirila Velkovrha z 
naslovom Verska kulturna dediščina ob slovenski planinski poti. Sledilo je predavanje o 
dezinstitucionalizaciji v Zavodu Hrastovec – Trate, kjer že nekaj časa uspešno vračajo 
stanovalce zavoda nazaj v normalno okolje. Projekt sta predstavila direktor Zavoda Hrastovec 
– Trate Josip Lukač in strokovni vodja prof. dr. Vito Flaker. Sledilo je delo v diskusijskih 
skupinah. Strokovnjaki so se v petih skupinah pogovarjali o problemih kako omogočiti več 
zaposlovanja ljudem, ki bodo prišli iz takšnih zavodov kot je Hrastovec (T. Lamovec in R. 
Warner), kako se ukvarjati s krizami v dezinstitucionalnem okolju (Barbara Bavdaž in Petra 
Hameršak), o novih vlogah in odnosih v pogojih življenja v skupnosti (Viti Flaker in Danilo 
Sedmak), o ovirah in organizacijskih rešitvah, ki jih terja prestrukturiranje (Josip Lukač in 
Eva Leutner) in o spremembi v zakonodaji duševnega zdravja (Miha Cigler in Bruno Norcio). 
Gre za pomembno vprašanje za Slovenijo, kajti zakonodaja, ki ureja omejevanje ljudi v 
ustanovah je bila razglašena z odločbo Ustavnega sodišča kot neustavna. V postopku je sedaj 
nov boljši zakon o zagovorništvu, ki bo omogočil več pravic in bolj natančne postopke 
omejevanja svobode ljudi.  
V soboto, 15. maja, pa je potekalo predavanje Richarda Warnerja, z naslovom »Kako 
organizirati skupnostne službe, da bodo učinkovite in uporabniku prijazne«. Richard Warner 
je avtor knjige »Recovery from Schizophrenia« in vodja službe duševnega zdravja v 
CMZ/Boulder Colorado (ZDA). 
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