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Zavod Hrastovec ob 70-letnici z odprtjem 
prenovljene enote v Apačah
Vodstvo Socialno varstvenega zavoda Hrastovec bo danes skupaj z državno sekretarko ministrstva za delo Bredo Božnik 
v sklopu dogodkov ob 70-letnici zavoda slovesno odprlo prenovljeno dislocirano bivalno enoto v Apačah. V ponedeljek so 
ob obletnici v avli občine Lenart odprli razstavo fotografij o življenju stanovalcev zavoda z naslovom Življenje.
Zavod Hrastovec v Apačah razpolaga z dvema dislociranima bivalnima enotama. Prenovljeno enoto so sicer v uporabo 
predali že septembra, v njej pa prebiva 14 stanovalcev, ki potrebujejo 24-urno prisotnost strokovnega sodelavca.
Kot so pojasnili v zavodu, je hiša zasnovana v modernem slogu z dvigalom in prostori, ki so prilagojeni osebam na 
invalidskih vozičkih. Stanovalci enote sicer dnevno potrebujejo pomoč in podporo pri izvajanju osebne higiene ter 
aktivnem preživljanju prostega časa. V enoti je zaposlenih šest delavcev, ki jim pomagajo tudi zaposleni iz druge enote v 
Apačah.
Socialno varstveni zavod Hrastovec je bil ustanovljen leta 1948 kot Dom za duševno defektne in mladino ter je, tako 
danes pravijo v zavodu, veljal za zadnjo postajo norosti, kamor človeka odložijo, ko vsi obupajo nad njim in ga ni mogoče 
spraviti v okvir "normalne" družbe. Danes je zavod s transformacijo svojega dela in ustanovitvijo 25 dislociranih enot v 
lokalno okolje preselil okoli 270 stanovalcev.
Da bi svoje aktivnosti predstavili širši javnosti, so v sklopu praznovanja 70-letnice pripravili več prireditev, s katerimi želijo 
hkrati opozoriti, da brez širše pomoči družbe, ki mora biti strpnejša in bolj odprta do drugačnosti, ne bodo uspeli uresničiti 
vseh zastavljenih ciljev. Kot pravi direktorica Andreja Raduha, moramo vsi skupaj spoznati, da je različnost bogastvo za 
družbo.
Že v ponedeljek so v stavbi lenarške občine odprli razstavo fotografij, ki prikazujejo utrinke iz življenja stanovalcev v 
Mariboru. Avtor fotografij je Zdravko Kuhta, razstava pa bo na ogled do 19. novembra.
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