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Člani bivalnih enot Zavoda Hrastovec v Slovenski Bistrici na obisku na Ptuju 

Včasih je za srečo potreben le smehljaj 
Socialne delavke ptujskega centra za socialno delo so v okviru študija na 
Fakulteti za socialno delo sprejele 
izziv, ki jih je obogatil 

"V okviru našega visokošolskega študija 
na ljubljanski Fakulteti za socialno delo, ki 
ga ob svojem rednem delu počasi 
zaključujemo, smo obiskali Zavod 
Hrastovec-Trate. Čeprav smo pri svojem 
delu v stiku z najrazličnejšimi ljudmi, 
njihovimi potrebami in zahtevami ter se 
nemalokrat znajdemo pred izredno težkimi 
odločitvami, smo ob srečanju z ljudmi v 
Hrastovcu spoznale, kako malo vemo o za 
veliko večino od nas skritih usodah ljudi, 
ki so v preteklosti večino svojega življenja 
preživeli za zidovi podobnih ustanov. 
Takrat smo se odločile, da bomo, vsaj v 
času svojega praktičnega študijskega 
dela, poskušale narediti še korak naprej, 
in smo, tudi na pobudo vodstva zavoda v 
Hrastovcu, navezale stike s stanovalci 
bivalnih enot, ki jih je ta ustanovil v našem sosedstvu, v Slovenski Bistrici. S tamkajšnjimi 
stanovalci, v dveh bivalnih skupnostih jih dokaj samostojno prebiva blizu dvajset, smo zelo 
hitro navezale prijetne odnose in jih povabile, naj nas obiščejo na Ptuju," so povedale ptujske 
socialne delavke. 
 
Sredi marca so se vabilu odzvali in njihov zavod je poskrbel za prevoz na Ptuj, kjer so si skupaj 
ogledali del muzejskih zbirk na gradu. "Vodstvo muzeja nam je ogled podarilo, naši gostje pa so se 
največ časa zadržali v sobi z glasbili in orožjem. Zasebnica Vida Brodnjak nam je poklonila krofe, ki 
smo jih pojedli v grajski kavarni in tam skupaj z ostalimi gosti še zapeli. Foto Tabor je organiziral 
fotografiranje na gradu in na ptujskem mostu za pešce, tako da so vsi udeleženci izleta dobili 
fotografije kot spominsko darilo in jih odnesli v Slovensko Bistrico, za to so poskrbeli člani ptujske 
Ozare, v cvetličarni O"Rožarna pa so jih lepo aranžirali," so o novih izkušnjah, manj delovnih, pa zato 
tembolj človeških, povedale sodelavke ptujskega centra za socialno delo. Zdaj so že navezale stike z 
bistriškim centrom za socialno delo in skupino prostovoljcev, nekdaj javnih delavcev, ki so že pomagali 
v obeh bivalnih enotah, so pozvale, naj z ljudmi, ki jim še tako drobna pozornost veliko pomeni, 
sodelujejo tudi v prihodnje. Podobno pa bodo še kdaj poskušale pomagati tudi same.  
 
 

Skupina delavk ptujskega centra za socialno delo je 
na Ptuj povabila stanovalce bivalne enote Zavoda 
Hrastovec-Trate v Slovenski Bistrici. 
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