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UVODNIK
Zbornik je povzetek prispevkov, ki so jih za mednarodno konferenco Alpe Adria 
Donava – mreža za dezinstitucionalizacijo na gradu Cmurek na Tratah prip-
ravili strokovnjaki, znanstveniki, raziskovalci, uporabniki z izkušnjo institucije 
in ljudje iz skupnosti. Konferenca je potekala v okviru projekta Regijskega cen-
tra za dezinstitucionalizacijo, ki ga v letu 2020/2021 izvaja Muzej norosti Trate.

Delovanje mreže Alpe Adria je bilo pomembno v času preobrazbe Socialno 
varstvenega zavoda Hrastovec v prvem desetletju tega tisočletja, ko je ekipa 
ljudi vzpostavljala nove odgovore v skupnosti, v lokalnem okolju, za ljudi, ki so 
bili stanovalci dveh gradov, v Hrastovcu in na Tratah. V tem obdobju so za iz-
vajanje dejavnosti socialne oskrbe v celoti zaprli grad Cmurek na Tratah, prvo 
in do zdaj edino tovrstno institucijo v Sloveniji. Za izvedbo je bila pomembna 
mednarodna podpora strokovnjakov, ljudi, ki so bili že desetletja pomembni 
akterji, praktično in človeško delujoči v procesih razgradnje velikih ustanov 
in preobrazbe v službe v skupnosti. Lega gradu Cmurek je na stičišču poti 
med regijami, državami, pokrajinami, ki so bile skozi zgodovino nosilke in po-
budnice družbenih, človeških, socialnih sprememb skrbi za ljudi, ki so bili v 
večini za daljši čas odrinjeni najbolj na rob družbe, ki so imeli najmanj ali nič 
vpliva na osebno, družbeno, socialno, delovno življenje. Hkrati pa so ene regije 
bolj uspešno, druge manj uspešno razvijale nove odgovore v skupnosti, nove 
sistemske rešitve, trajne ali začasne spremembe in premike. To se je dogajalo 
v sosednjih državah, v Italiji, Avstriji. V zadnjem desetletju pa so se procesom 
preobrazbe institucij v skupnostne službe priključile tudi države nekdanje Ju-
goslavije, Hrvaška, Srbija, Makedonija in Madžarska.

Leta 2016 smo imeli zadnje skupno srečanje predstavnikov vseh držav v Muze-
ju norosti na gradu Cmurek na Tratah in oblikovali razširjeno mrežo Alpe Adria 
Donava.

V letu 2020 smo v Muzeju norosti na Tratah uspešno dobili mednarodni projekt 
in pričeli z izvajanjem Regijskega centra za dezinstitucionalizacijo. Delovanje 
regijskega centra smo zasnovali na treh ravneh, ki so nujne in pomembne za 
proces dezinstitucionalizacije tako v Sloveniji, kot tudi v širšem mednarodnem 
prostoru, v Evropi. To so mikro – makro – mezo raven.

Mikro raven predstavlja delovanje, vzpostavitev in razvoj oskrbe v skupnosti in 
krepitev procesov in ljudi v skupnosti, v lokalnem okolju, na podeželju, v regiji; 
makro raven predstavlja sistemsko podporo in vzpostavitev pogojev za delo-
vanje s strani države, mezo – mednarodno raven, področje Alpe Adrie Donave, 
je nujno potrebna in ima vpliv na delo na mikro, kot tudi na makro raven, na 
manjšo skupnost, regijo, lokalno okolje, kot tudi na državo.
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Za vzpostavitev novih odgovorov v skupnosti rabimo delujočo mrežo, moč-
no podporno telo na vseh treh ravneh. V lokalnem okolju, lokalnih politikih, 
lokalnih službah, ljudeh, sosedih, sovaščanih, someščanih, s strani države, 
državnih politikov, širše skupnosti, skupnostnih teles in seveda v mednarod-
nem prostoru.

Konvencija o pravicah ljudi z ovirami in Evropske smernice za prehod iz in-
stitucionalnih v skupnostne oblike oskrbe, ki jih je sprejela in podpisala tudi 
Republika Slovenija, nas vse zavezujejo, da vzpostavimo takšne službe, da 
ljudje lahko živijo, ostanejo ali se preselijo v svoje domače okolje, v manjše 
skupnosti in imajo zagotovljeno oskrbo in pomoč v takšni obliki, obsegu, kot jo 
potrebujejo s strani služb v skupnosti. 
Kljub podpisom evropskih dokumentov in zavezi, da jih bodo države izvajale, 
imamo tako v Sloveniji, kot v drugih državah občasne poskuse, projekte, pro-
grame, ki predstavljajo dobre prakse in nam potrjujejo, da je možno ustvarit 
službe, ki delajo v skupnosti, da se ljudje lahko preselijo iz institucij in živijo 
med nami, skupaj z nami. Na žalost pa je še vedno vse preveč praks, ko so
premočni procesi ustavitve preobrazb, vrnitve k starim, dobro ustaljenim prak-
sam, ko so tudi strokovnjaki prepričani, da preobrazbe institucij niso mogoče. 
Zato so nujno potrebne sistemske spremembe, ki omogočajo trajne podlage 
in premike k oskrbi v skupnosti, tako na ravni države, kot tudi na ravni loka-
lnega okolja. V Sloveniji poleg mednarodnega projekta Regijskega centra za 
dezinstitucionalizacijo v Muzeju norosti na Tratah, ki ga financira sklad sklad 
Stiftung Mercator, trenutno potekata dva projekta Evropske unije, v Domu na 
Krasu in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Iz-
kušnje vseh treh morajo biti in postati podlaga za nujno potrebne sistemske 
spremembe za celotno državo in predvsem pomenijo enakovredno dostopnost, 
upravičenost in priložnost za vse državljane, ki rabijo celovito oskrbo in pod-
poro s strani različnih izvajalcev.

V Sloveniji je značilnost, da so (bile) institucije izven mest, urbanih središč, na 
podeželju. Če je to v obdobju po drugi svetovni vojni predstavljajo nove zapos-
litve v podeželskem okolju za ženske, nam je spomin na vzpostavitev prvih 
zaposlenih skrbstvenih delavk lahko koristna in potrebna dediščina pri načr-
tovanju preoblikovanja poklicev skrbi za ljudi, ki potrebujejo pomoč iz institucij 
v skupnostne službe, v oskrbovalke na terenu, v skupnosti.

Z vzpostavitvijo različnih profilov oskrbovalk in oskrbovalcev in različnih profi-
lov izvajalcev tudi na podeželju omogočamo, da imajo ljudje, ki rabijo pomoč in 
podporo, možnost in priložnost, da ostanejo na podeželju, v svojem domačem 
okolju in ne rabijo živeti v mestu, kjer je izhodiščno več služb, več storitev, lažja 
dosegljivost in dostopnost, čeprav tudi ni sistemsko ustrezno urejeno. Hkrati 
pa s tem preprečimo, da podeželje ne postane izpraznjena civilna puščava.
skupnostnih.
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Za vse procese je pomembno, da smo aktivni državljani, aktivno udeleženi v 
svojem ožjem, družinskem, prijateljskem, skupnostnem, delovnem, širšem 
družbenem okolju. Pasivnost, tišina, odsotnost govora in dialoga hromita vse 
človeške procese.

Želimo, da prispevki na konferenci in srečanje ljudi omogočijo odprt 
demokratičen dialog med vsemi, različnimi udeleženci in omogočijo zasto-
panost vseh v enakopravnih vlogah. Da slišimo pomembne glasove ljudi z iz-
kušnjami institucije, ujetosti in nemoči v pandemiji, odrinjenosti na rob družbe, 
države, lokalnih okolij in sprožimo nujno potrebne skupne premike.

Simona Ratajc 
koordinatorka Regijskega centra za dezinstitucionalizacijo
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NAMEŠČANJE NA VAROVANE ODDELKE PO SKLEPU 
SODIŠČA IN UPORABA »POSEBNIH VAROVALNIH 
UKREPOV« PO ZAKONU O DUŠEVNEM ZDRAVJU – OVIRA 
NA POTI DEZINSTITUCIONALIZACIJE

POVZETEK

Prisila in zapiranje sta konstitutivni del psihiatrije in drugih služb na področju 
duševnega zdravja tako, iz zgodovinske, kot iz današnje perspektive. Čeprav je 
prisila prisotna tudi v bolj neformalnih in manj vidnih oblikah v skupnosti, se 
največkrat uporablja v institucionalnih okvirjih. V Zakonu o duševnem zdravju 
je reguliran le najvidnejši del prisile, to so neprostovoljne namestitve na varo-
vane oddelke in uporaba »posebnih varovalnih ukrepov«.
Opažava, da tako v svetu kot v Sloveniji manjka epidemioloških podatkov o 
razširjenosti uporabe prisile v službah duševnega zdravja in da hkrati ni pre-
pričljivih podatkov o »terapevtskih« učinkih prisile, prej obratno.
Uveljavljena sta vsaj dva pristopa v odnosu strokovnjakov do prisile. Prvega bi 
lahko označili kot konservativnega, poznamo pa ga med drugim v Sloveniji. Ta 
pristop uporabo prisile razume kot možnost, ki je na deklarativni ravni upra-
vičena le, ko vse drugo »odpove«, in si prizadeva uporabo prisile zakonsko čim 
bolje definirati in dodatno regulirati s strokovnimi smernicami. Drugi pristop v 
ospredje postavlja človekove pravice, prisilo razume kot kršitev teh pravic in 
zato prioritetno razvija alternativne pristope, ki bi zmanjšali uporabo prisile. Za 
drugi pristop so se odločile Svetovna zdravstvena organizacija (2019), Svetov-
no združenje psihiatrov (2020) in številne evropske in svetovne organizacije 
ter strokovnjaki.
Izhajava iz predpostavke, da že samo dejstvo, da je v službah duševnega zdrav-
ja moč uporabiti ukrepe proti volji, deluje kot »senca prisile« in s tem odločilno 
določa ta sistem v celoti – s tem pa zavira proces dezinstitucionalizacije. Zato 
je opuščanje prisile in zapiranja nujno ob sočasnem razvijanju skupnostne os-
krbe.
V prispevku bova poleg zgornjih premislekov dodala tudi nekaj informacij iz 
prakse. Trenutno sodelujeva vsak v svoji iniciativi, ki želi raziskati prisilo in 
zapiranje ter v dveh različnih socialnovarstvenih zavodih tudi zmanjšati njuno 
uporabo.
Ključne besede: neprostovoljna namestitev, posebni varovalni ukrepi, človek-
ove pravice, zmanjševanje prisile 

Lara Brglez dela kot socialna pedagoginja v varovanem oddelku SVZ Hrastovec. 
Juš Škraban dela kot asistent na Fakulteti za socialno delo, Univerza v Lju-
bljani. 

Lara Brglez, Juš Škraban
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Nika Cigoj Kuzma

VRSTNIŠKA PODPORA ZA ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI: 
UPORABNIK UPORABNIKU ZA UPORABNIKA

POVZETEK

Ko se človek na kakršenkoli način pojavi v psihiatrični bolnišnici in dobi diag-
nozo, dobi tudi nalepko. To zavira nadaljnjo pot k okrevanju. Vzporedno s tem 
pa se človek znajde še v drugih težavah: izguba službe, izguba stanovanja, 
razpad socialne mreže in umik dotedanjih prijateljev iz njegovega življenja. 
Človek potrebuje vire pomoči, da se izvleče iz krize. Potrebna so izobraževanja, 
da dobi moč, da ustvarjalno začne reševati korak za korakom nastalo situaci-
jo. Pri tem mu lahko pomagajo strokovnjaki. Dolgoročno gledano ne pomaga-
jo zdravila, ampak eliminiranje vzroka, ki je načel naše zdravje. Človek mora 
biti močan, da se iz zapletene situacije reši in okreva. Poleg strokovnjakov so 
pomembni še drugi ljudje: prostovoljci, svojci, vrstniki imenovani preživelci. 
Zelo pomembna je socialna mreža – ljudje, ki znajo prisluhniti, se vživeti v kožo 
človeka, ki doživlja hude stiske, mu znajo pomagati s pravilnimi, natančnimi in-
formacijami in mu stojijo ob strani pri načrtovanju nadaljnjih korakov k izhodu 
iz krize. Zelo pomembna je samopomoč in navajanje- učenje človeka, kako si 
lahko sam pomaga, samozagovorništvo, ki se ga mora naučiti. Nekateri ljudje 
lažje zaupajo vrstniku, drugi strokovnjaku. Pomembno je, da je podpornik na 
pravem mestu ob pravem času. Za vrstniško podporo je značilna vzajemnost, 
medsebojna pomoč, krepitev moči, samostojno obvladovanje stisk in okrevan-
je. Naše vrstniško delo obsega pomoč in spremstvo pri nabavi (hrane, zdravil, 
obleke), informiranje (na željo uporabnika odgovarjamo s pravo informacijo 
ob pravem času), zagovorništvo, preživljanje prostega časa, pomoč pri izpol-
njevanju obrazcev in vlog. Zavedamo se, da je zelo pomembno izobraževanje. 
Trenutno v društvu SVIZCI sodelujemo na projektu preobrazbe zavodov v smeri 
dezinstitucionalizacije. Preselitev v skupnost je velik in pomemben korak in 
delamo na usposabljanju uporabnikov, da se bodo lažje znašli v situaciji, ki jo 
bo prinesla preselitev v skupnost, ki je velik in pomemben korak, hkrati pa je 
način življenja zelo različen. Potrebno je gledati na vse vidike življenja. 

Ključne besede: krepitev moči, vrstniška podpora, stigma, psihična stiska, ust-
varjalno reševanje stiske 

Nika Cigoj je diplomirala na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, smer psi-
hologija, zaključila je podiplomski študij  iz socialne medicine. Izpit za zasto-
pnika pravic oseb na področju duševnega zdravja je opravila 2019. Je aktivna 
članica društva Svizci. 
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GLUHI IN NAGLUŠNI - RAZUMEVANJE KOMUNIKACIJSKIH 
OVIR V ČASU EPIDEMIJE

POVZETEK

Družba Racio je od leta 2006 koncesionar MDDSZ za izvajanje storitev zapos-
litvene rehabilitacije in zaposlovanje invalidov za osebe z različnimi invalid-
nostmi (razen za slepe in slabovidne) na področju Območne službe ZRSZ Cel-
je. Za gluhe in naglušne pa deluje mobilni tim na področju celotne Slovenije. 
Gluhota in naglušnost sta težki invalidnosti, katerih posledice in primanjkljaji 
se kažejo na področju aktivnega vključevanja v družbeno življenje. Gre za nev-
idno invalidnost, ki zajema številne ovire in posledice. Gluhi in naglušni so het-
erogena skupina invalidov. Glede na zmožnost jezikovnega sporazumevanja s 
slišečimi jih je treba obravnavati individualno. Za lažjo dostopnost in prema-
govanje komunikacijskih ovir veliko prispeva razvoj tehnologije. Možnost up-
orabe tehničnih pripomočkov posamezniku omogoča bolj učinkovito delovanje 
in pridobivanje informacij. Pri sporazumevanju si gluhi in naglušni pomagajo 
tudi s slovenskim  znakovnim jezikom (uzakonjen od novembra 2002 dalje) in 
z odčitavanjem z ustnic. Slednje je za osebe z okvaro sluha še posebej zelo 
pomembna pot in povezava s slišečim svetom. Nošenje zaščitnih mask v času 
epidemije koronavirusa pa ciljni skupini povzroča dodatno nerazumevanje in 
izoliranost. Posledično je dostopnost do informacij težavnejša in zaradi značil-
nosti sporazumevanja je vključevanje v družbo še težje. V procesu izvajanja 
storitev zaposlitvene rehabilitacije se v času epidemije srečujemo z dodatnimi 
ovirami, ki so za  gluhe in naglušne velika težava pri uresničevanju pravic in 
zagotavljanju enakega dostopa do informacij in izražanja. Delo in zaposlitev 
je za invalida ključnega pomena pri samostojnem življenju.  Pri vključevanju 
na trg dela so gluhi in naglušni zaradi omejenih komunikacijskih zmožnosti v 
slabšem položaju. Posledice epidemije pa jim to pot dodatno otežujejo ali celo 
onemogočajo. Družba Racio se v okviru zaposlitvene rehabilitacije povezuje s 
potencialnimi delodajalci v lokalnih okoljih in širše ter drugimi strokovnimi in-
stitucijami, da ohranja in gradi mrežo uspešnega sodelovanja za usposabljanje 
in kvalitetno zaposlovanje ciljne skupine.

Ključne besede: gluhi in naglušni, komunikacijske ovire, tehnični pripomočki

Karmen Vodenik je magistrica znanosti s kadrovsko izobraževalnega področja, 
univerzitetna diplomirana sociologinja in socialna delavka z več kot 20 let iz-
kušenj na področju zaposlitvene rehabilitacije. 

Karmen Vodenik
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Tatjana Dolinšek, Maja Zovko-Stele, Mojca Arh

PROJEKT PREHOD MLADIH – QUO VADIS

POVZETEK

Prehod iz šole na trg dela je za vsakega mladega zahteven, še toliko bolj pa za 
mlade s posebnimi potrebami. Reševanja problemov tega področja smo se v 
Sloveniji lotili s pomočjo vrste mednarodnih in nacionalnih projektov, ob tem 
pa si ves čas prizadevali za ustrezno ureditev na ravni sistema in politik. Začeli 
smo leta 2007, ko smo v okviru velikega mednarodnega projekta TRAINSITION 
razvili in preizkusili program usposabljanja t.i. »transition« trenerjev, strokovn-
jakov za delo z mladimi na prehodu iz šole na trg dela. Po izteku tega projekta je 
bil s pomočjo evropskih sredstev na nacionalni ravni izveden projekt PREHOD, 
v katerem smo v projektu TRAINSITION razvit program usposabljanja prilago-
dili nacionalnim pogojem. Nadaljevali smo s projektom STIČIŠČE PREHOD, v 
katerem smo vzpostavljali mrežo sodelujočih institucij, podjetij, organizacij in 
drugih deležnikov, ki lahko pripomorejo k lažjemu prehodu mladih s posebnimi 
potrebami na trg dela. Oboroženi z znanji in izkušnjami iz navedenih treh pro-
jektov, ki so dokazovali potrebo po permanentnem delu z mladimi s posebnimi 
potrebami na prehodu iz šole na trg dela, pa tudi na prehodih med različnimi 
nivoji v izobraževalnem sistemu, smo se izvajalci zaposlitvene rehabilitacije 
preko Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS povezali in konec 
leta 2017 pridobili nacionalni projekt PREHOD MLADIH, financiran s strani Ev-
ropskega socialnega sklada in MDDSZ. Dolgoročni cilj projekta je umestitev 
storitve PREHOD MLADIH med storitve zaposlitvene rehabilitacije, kar bi konč-
no omogočilo sistemsko in celovito ureditev tega problema. Projekt je trenutno 
v četrtem, zaključnem letu izvajanja, a se nam kljub evidentiranim uspehom in 
vzpostavljeni mreži sodelujočih institucij, organizacij in posameznikov, s kat-
erimi zagotavljamo multidisciplinarno in medresorsko sodelovanje pri delu z 
mladimi s posebnimi potrebami v prehodu na trg dela, sistemska ureditev še 
kar izmika, čeprav izkušnje kažejo, da je permanentna zagotovitev storitev, ki 
jih trenutno izvajamo skozi projekt, nujna.

Ključne besede: mladi, posebne potrebe, šola, trg dela, prehod 

Mag. Tatjana Dolinšek, univ. dipl. sociologinja, ima več kot 38 let delovnih iz-
kušenj na področju poklicne in zaposlitvene rehabilitacije ljudi z oviranostmi 
ter zaposlovanja. Mag. Maja Zovko-Stele, univ. prof. defektologije, ima skoraj 15 
let delovnih izkušenj na področju pomoči osebam s posebnimi potrebami. Moj-
ca Arh, univ. dipl. psihologinja, ima več kot 27 let delovnih izkušenj na področju 
razvoja človeških virov, svetovalnega dela in karierne orientacije tako mladih 
kot odraslih oseb.
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Katarina Klasić

OD RUBA DO CENTRA GRADA

POVZETEK

Unutar sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj i korisničkih skupina iz 
domene sustava, kontinuirano se provodi proces deinstitucionalizacije. Centar 
za pružanje usluga u zajednici Osijek „JA kao i TI“ u tom je procesu, za os-
obe s mentalnim poteškoćama, ostavio značajan doprinos. Promijenivši svoj 
naziv, ustrojstvo i način pristupa skrbi, promijenili smo i živote brojnih naših 
korisnika. Teoretski model organiziranih stambenih jedinica za život naših 
korisnika pretvorili smo u primjer dobre prakse. Danas, za pružanje usluge 
organiziranog stanovanja „Centar – JA kao i TI“ raspolaže kapacitetom od 35 
stambenih jedinica rasprostranjenih diljem grada. Naši korisnici, naši su sus-
jedi. U procesu transformacije jednu od ključnih uloga odigralo je projektno 
financiranje. Europska socijalna politika, koja naglašava vrijednosti inkluzije, 
integracije u zajednicu i jednakih mogućnosti za sve ljude omogućila je, ot-
vorenim natječajima za projekte, realizaciju postavljenih ciljeva deinstitucio-
nalizacije. Provedbom projekta financiranog iz Europskih strukturnih i inves-
ticijskih  fondova ostvarili smo određene infrastrukturne preduvjete za daljnje 
pružanje ove usluge. Uredili smo stanove, nabavili vozila, materijale za rad, 
a trenutno iz Europskog socijalnog fonda financiramo i dio stručnih i drugih 
djelatnika Centra kao i troškove svakodnevnog života korisnika. Omogućiti ko-
risnicima kvalitetnu uslugu organiziranog stanovanja samo je jedan od koraka 
do njihove potpune inkluzije u zajednicu. Unutar sustava u kojem djelujemo i 
dalje postoje brojni izazovi i nedostaci. Projektno financiranje može odgovoriti 
na izazove transformacije pojedine institucije, ali što nam je potrebno da bismo 
svakome omogućili potpunu integraciju u zajednicu, da bismo sustav prilago-
dili pojedincu?

Ključne besede: deinstitucionalizacija, transformacija, organizirano stanovan-
je, inkluzija, projektno financiranje

Katarina Klasić, psiholog u Centru za pružanje usluga u zajednici Osijek „JA 
kao i TI“.



15

Saša Bezjak

KREATIVNOST - NE TERAPIJA, TEMVEČ 
UMETNIŠKI IZRAZ

POVZETEK

Dezinstitucionalizacija je širok družbeni proces, za katerega se moramo us-
posobiti različni profili, da bi jo lahko kvalitetno izvedli. Umetniške prakse so 
pri tem lahko v pomoč. V okviru projekta Diff-shop - Centra za kreativno in-
dustrijo, raziskujem možnosti oblikovanja poklica kulturnega delavca v pro-
cesu dezinstitucionalizacije. V prispevku bom predstavila izkušnje izvajalcev 
likovnih delavnic v institucijah in njihov odnos do potrebe po kreativnosti pri 
ljudeh, ki so bili ali so v zavodih. Namen prispevka je spodbuditi razpravo o 
kreativnosti, ki naj bo predvsem umetniški izraz in čim manj terapija. Projekt 
Diff - shop je podprla Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj, Cen-
ter za kreativnost, Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo.

Ključne besede: umetnost, kreativnost, delavnice, usposabljanje

Mag. Saša Bezjak je akademska slikarka in profesorica likovne umetnosti. 
Kot likovna pedagoginja se več kot 20 let ukvarja s posredovanjem kreativnih 
praks različnim skupinam. Predstavila se je na 70 skupinskih in 58 samosto-
jnih razstavah v Sloveniji in širše. 
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Duška Knežević Hočevar

IZOBRAŽEVANJA OMRA V PODEŽELSKEM OKOLJU

POVZETEK

Med letoma 2018 in 2019 so v severovzhodni Sloveniji raziskovalke iz ZRC SAZU 
in Inštituta Karakter izvajale program krepitve duševnega zdravja, zasnovane-
ga kot psihoedukacijski program z naslovom »Z večjo pismenostjo o duševnem 
zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja« ali na kratko OMRA. Program 
so izvajale z nepogrešljivo podporo lokalnih pridruženih partnerjev na terenu 
v pretežno podeželski regiji z najslabšimi zdravstvenimi kazalniki, še zlasti na 
področju duševnega zdravja. S programom so nagovorile tako ljudi z lastno 
izkušnjo težav v duševnem zdravju in njihove bližnje (svojce, prijatelje, sosede 
itd.) kot tiste, ki se z njimi pogosto poklicno ali prostovoljsko srečujejo. S tako 
zasnovanim programom so želele izboljšati njihovo znanje o duševnem zdrav-
ju, podporno vedenje do ljudi s težavami v dušenem zdravju in znižati njihova 
morebiti negativna (stigmatizirajoča) stališča do duševnega zdravja.

Ali jim je uspelo uresničiti izhodiščne cilje, je osrednje vprašanje pričujoče-
ga prispevka, ki se opira na kratkoročne in dolgoročne presoje uporabnos-
ti programa OMRA od njenih udeleženk in udeležencev. Tematska analiza 
28 evalvacijskih intervjujev – o motivih udeležbe OMRA delavnic, novostih 
in uporabnosti takih izobraževanj, pridobljeni usposobljenosti za soočenje z 
duševnimi težavami, spremenjenem odnosu do ljudi s težavami v duševnem 
zdravju, otipljivih usmeritvah in dejanjih po delavnici (spremenjeno vedenje), 
spremenjenih občutkih do ljudi, ki imajo motnje razpoloženja, in pomembnih a 
nenagovorjenih vsebinah programa OMRA – ni zagotovila le dragocenega odzi-
va udeleženk in udeležencev na terenske delavnice OMRA, temveč na njihovi 
podlagi tudi kritični premislek o pasteh in prednostih izvajanja takšnih delavnic 
v podeželskih okoljih severovzhodne Slovenije.

Ključne besede: podeželje, duševno zdravje, ženske, stigma

Duška Knežević Hočevar, dr. zgodovinske antropologije, višja znanstvena 
sodelavka.
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Erik Zonta, Nuška Pitterle, Milka Gatnik, LordWinon, Salih Čaušević,
Juš Škraban, Katarina Ficko, Cvetko Tovornik, Nika Cigoj Kuzma

POTREBNA JE PREOBRAZBA IZ INSTITUCIJ V 
SKUPNOST: UPORABNIŠKI VIDIK

POVZETEK

Stigma, izključenost, podcenjevanje njihovih sposobnosti in podobno naredi-
jo veliko škodo ljudem s težavami v duševnem zdravju. Vključevanje uporab-
nikov in krepitev njihove moči je v zadnjih desetletjih postalo refren strok in 
politik na področju duševnega zdravja. Mednarodni dokumenti, kot so Splošna 
deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija o pravicah ljudi z ovirami, Sk-
upne evropske smernice za prehod iz institucionalnih k skupnostnim oblikam 
oskrbe in številni drugi poudarjajo pomen vključevanja ljudi z ovirami. Vkl-
jučenost opredelijo kot pravico, ki zajema polno družbeno življenje in dostop 
do vseh splošnih in podpornih storitev in je tesno povezana s pravico do sa-
mostojnega življenja v skupnosti.

Vključevanje uporabnikov je tudi del programa preobrazbe Doma na Krasu. 
V ta namen smo oblikovali mešano skupino tako strokovnjakov iz izkušenj, ki 
živijo v zavodu ali izven njega in strokovnjakov po poklicu. Skupina si priza-
deva, da bi bili uporabniki ozaveščeni, katere pravice so jim kratene, da se 
okrepijo z informacijami, znanjem, da se bodo lažje zavzemali za pravičnost, 
enakopravnost, kreativno sodelovanje v boju za svobodo in pravice, ki veljajo 
za vse državljane. Predvsem pa smo se odločili za skupno akcijo, pri doseganju 
ciljev, ki smo si jih zastavili kot skupina in posamezniki, ki smo del te skupine. 
Nočemo se zgolj učiti o pravicah, ampak jih želimo uveljavljati. 

Skupina se bo na konferenci predstavila z več manjšimi prispevki, ki bodo po-
kazali, na kakšne ovire naletijo v svojem življenju, kje se počutijo nemočne 
in kako doživljajo pristranskost, izključenost, nemoč, stigmo, čeprav se ves 
čas trudijo uveljaviti pravice do dostojnega življenja in enakovrednega položa-
ja v družbi. So ignorirani, prezrti. Borimo se za uveljavljanje pravic vsakega 
posameznika in pravic vseh zatiranih ljudi s težavami v duševnem zdravju. 
Predstavili bomo nekaj zgodb stanovalk in stanovalcev ter druge dosedanje 
dosežke skupnega dela. Skupaj zmoremo več (ali nema zime za eskime)!

Ključne besede: stigma, socialno vključevanje, sodelovanje, pravice ljudi z ovi-
rami, strokovnjaki iz izkušenj

Skupina pri projektu Preobrazba zavodov Vključevanje uporabnikov
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Andraž Kapus, Kaja Zoran

ODPRTA VRATA - OPEN DOORS

POVZETEK

V preteklem letu so zaradi epidemije covid-19 in drugih pridruženih razlogov 
uporabniki ostali zaprti  v centralnih stavbah ali bivalnih enotah socialno varst-
venih zavodov ali pa so imeli, glede na časovno obdobje, zelo omejene možnosti 
izhodov pod določenimi pogoji. S tem je bilo prekinjeno tudi že sicer omejeno 
vključevanje uporabnikov v skupnost. Zaradi cepljenja in spremenjenih epide-
mioloških razmer so se v letošnjem letu ukrepi vendarle začeli rahljati in za-
vodi so se začeli odpirati. V prispevku si bomo podrobneje pogledali trenutek, 
ko so se letošnjo pomlad odprla vrata zavoda Dom na Krasu. Predstavili bomo 
dogodke in izkušnje stanovalcev posebnega socialno varstvenega zavoda, ko 
so se odklenila vrata zavoda in so ga lahko brez spremstva zapustili prvič po 
več kot enem letu. Zgodbe ljudi so različne in kontradiktorne. Nekateri stanov-
alci so odšli sami  ven takoj, ko je bilo to mogoče, drugi pa so skoraj pozabili, da 
obstaja svet izven zavoda. Odprta vrata nam zato zastavljajo veliko vprašanj. 
Kako so stanovalci zavoda doživeli odprtje vrat? Kam so najprej odšli? Koga so 
obiskali? Kaj se je za njih spremenilo in kaj ne? Ali so odprta vrata stanovalci 
centralne stavbe zavoda in bivalnih enot doživeli drugače? 

Odprta vrata so dogodek sreče, olajšanja in novega upanja, ki približuje svet 
uporabnikom zavoda, hkrati pa so varljiva in navidezna, saj svet ustanov ostaja 
omejevalen in izoliran od skupnosti. Odprta vrata torej niso le dogodek v kriz-
nem letu covida-19, ampak za sabo nosijo težo usod ljudi, ki skozi njih izstopajo 
in se morajo skozi njih vračati.

Ključne besede: epidemija, zgodbe uporabnikov, odpiranje vrat, totalne usta-
nove, bivalne enote, vključevanje v skupnost

Andraž Kapus je raziskovalec, zaposlen na Inštitutu RS za socialno varstvo. 
Diplomiral je na Fakulteti za socialno delo Ljubljana, kjer je tudi uspešno zak-
ljučil doktorski študij. 

Kaja Zoran je diplomirala na Fakulteti za socialno delo, trenutno pa je zapos-
lena na Inštitutu RS za socialno varstvo. Kot prostovoljka, študentka in zapos-
lena je največ izkušenj pridobila na področju duševnega zdravja in dezinsti-
tucionalizacije. 
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Anđelka Prvulović, Samo Pirec

SRBIJA I PITANJE PROJEKTIZACIJE
POVZETEK

Početak procesa deinstitucionalizacije (DI) u Srbiji usledio je nakon izvešta-
ja MDRI-a »Mučenje kao lečenje« iz 2007., koji je skrenuo pažnju javnosti na 
kršenje ljudskih prava u ovim ustanovama, njihovu potpunu izolovanost od 
zajednice, te na životne uslove koji duboko narušavaju ljudsko dostojanstvo. 
Pod pritiskom EU, prvi talas DI, finansiran IPA sredstvima, obuhvatio je usta-
nove za smeštaj dece i mladih, uključujući i Dom Kulina, iz koga je tokom ovog 
perioda je preseljeno 88 dece. Drugi talas započeo je projektom »Open Arms« 
i obuhvatio je ustanove za smeštaj odraslih osoba sa intelektualnim i mental-
nim poteškoćama, a nastavljen je nešto kasnije projektima koji su finansirani 
IPA fondom 2013. Značajan deo Open Arms projekta bio je podrška domaćih 
i stranih eksperata u vidu kontinuiranih edukacija i podrške  uvođenju novih 
metoda rada u ustanove, koji je rezultirao kreiranjem specifične atmosfere DI 
kog dobrog dela zaposlenih koji su direktno uključeni u projektne aktivnosti. 
Tokom ovog perioda veliki broj ustanova razvio je uslugu stanovanje uz po-
dršku i započeo razvoj drugih servisa u zajednici, a promene su se dogodile i u 
zdravstvu, formiranjem Dnevnih centara u Vršcu i Kikindi. Projekti koji su usle-
dili, finansirani od strane IPA fonda 2013., nisu dali zadovoljavajuće rezultate, 
obeleženi neefikasnom komunikacijom nadležnih ministarstava sa korisnici-
ma finansijskih sredstava, te dugim zastojem u isplati sredstava, koji je doveo 
u pitanje njihovu relizaciju. Suštinska nezainteresovanost donosioca odluka za 
temu DI, političko kadriranje i zavisnost procesa DI od projektnog finansiranja 
ozbiljno ugrožava kontinuitet i održivost ovog procesa, rezultirajući  brzom 
povratku na stare, institucionalne prakse, te u mnogobrojnim slučajevima 
povratku korisnika u ustanove iz kojih su samo par godina ranije preseljeni. Da 
bi se proces DI i razvoja službi podrške u zajednici uspešno realizovao, pored 
finansijskih sredstava, neophodna je duboka sistemska reforma i dugoročni 
program koji bi mnogobrojne projekte povezao u smislenu celinu. Povezaćemo 
i opisano stanje u Srbiji sa trenutnom situacijom u Sloveniji. Opisaćemo zač-
etke procesa DI u državi i trenutno stanje pilotnog projekta, kako bismo lakše 
mogli izbeći zamke koje su se pojavili u Srbiji.

Ključne besede: deinstitucionalizacija u Srbiji, projektizacija, socijalni rad

Anđelka Prvulović je socijalna radnica i sociološkinja, bila je zaposlena u Domu 
za duševno obolela lica »Čurug«. Trenutno je zaposlena na IRSSV kot razis-
kovalka, na projektu DI. Samo Pirec je socialni delavec, ki je prakso opravljal v 
Srbiji in sodeloval pri akcijah DI v Sloveniji. Trenutno je zaposlen na IRSSV kot 
strokovni sodelavec na projektu DI.
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Andreja Rafaelič

DEZINSTITUCIONALIZACIJA JE REFORMA, NI 
ZGOLJ PROJEKT

POVZETEK

Dezinstitucionalizacija je v zadnjem desetletju postala evropska in mednarod-
na platforma, a jo kljub temu številni politiki, uradniki in praktiki razumejo zgolj 
kot enega izmed projektov, ki ga lahko izvedemo s pomočjo, običajno evropskih, 
sredstev. Živimo v obdobju, ki je izjemno in fantastično za dezinstitucionalizaci-
jo. Na eni strani je epidemija korona virusa pokazala, da so inštitucije izredno 
nevarne za življenja ljudi, na drugi strani pa imamo na voljo, tako v Sloveniji 
kot v drugih državah EU in državah pristopnicah, na voljo več milijonov ev-
rov za izvedbo prehoda iz institucionalnih k skupnostnim oblikam oskrbe. Gre 
pravzaprav za momentum, ki se v zgodovini dezinstitucionalizacije še ni zgodil. 
Za vse, ki se lotevamo dezinstitucionalizacije na različnih ravneh, je ključnega 
pomena, da ta trenutek dobro izkoristimo, da družbene okoliščine in sredstva 
izkoristimo in zastavimo dober dolgoročni program dezinstitucionalizacije za 
izvedbo celovitega prehoda iz institucij v skupnost. Dodatna sredstva, ki so na 
voljo za dezinstitucionalizaicjo, pa uporabimo kot orodje za doseganje ključih 
ciljev reforme dezinstitucionalizacije. V primeru, da reforme ne bomo zastavili 
programsko, tvegamo, da se bomo ponovno ujeli v past projektomanije in izva-
jali uspešne projekte z jalovimi zaključki. 

Ključne besede: reforma, projektomanija, inovacije, socialno delo

Andreja Rafaelič je dolgoletna aktivistka in raziskovalka dezinstitucionalizaci-
je. Zaposlena je na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo, kjer koor-
dinira pilotne projekte dezinstitucionalizacije v Sloveniji. 
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Iva Anžlovar

IZVAJANJE OSKRBE V SKUPNOSTI - IZVAJANJE V ČASU 
EPIDEMIJE COVID-19. PRIMER SKUPNOSTNE SLUŽBE 
ZAVODA FRANKO MARIBOR

POVZETEK

V Zavodu Franko Maribor na podlagi osebnih načrtov uporabnikov z dolgotra-
jnimi težavami v duševnem zdravju razvijamo izvajanje storitev, ki jih uporab-
niki potrebujejo, da samostojno živijo v skupnosti. Delo izvajamo na način ter-
enskega dela v skupnosti, kar omogoča uporabnikom dosegljivost, dostopnost 
storitev v njihovem domačem okolju. Epidemija Covid-19 je v marsičem vplivala 
na življenje oseb, predvsem pa na duševno zdravje posameznikov, uveljavljan-
je človekovih pravic, socialno pravičnost, enakopravnost, solidarnost, pojavile 
so se različne etične dileme kot  izolacija, smrt, tveganja okužbe. V času epi-
demije Covid-19 so se duševne stiske uporabnikov povečale, največ je vplivalo 
zaprtje javnega življenja in pomanjkanje socialnega stika. Osebe so bile še bolj 
izključene, kot sicer, saj v določenem obdobju ni bilo javnega prevoza, različne 
druge institucije so zaprle vrata in so omejile stike le na nujno. Primer dela v 
času epidemije: V času epidemije Covid- 19  smo delali nemoteno, to nam je 
omogočal tudi terenski način dela. Zaradi situacije z okužbami smo večino-
ma terena poskušali izvajati zunaj, v naravi, kar je tudi blagodejno vplivalo na 
duševno zdravje oseb. V času epidemije smo dajali poudarek čustveni pod-
pori uporabnikom in svojcem, zagotavljali informiranost, preprečevali socialno 
izolacijo, urejali terapijo za uporabnike (dostava zdravil)  in opravljali nakupe, 
nudili pomoč pri organizaciji urnika, naučili uporabljati IKT tehnologijo itd. Pri-
kaz dela v času epidemije predstavlja odgovor na potrebe uporabnikov, prim-
er prakse skupnostne službe v času epidemije ter razvoj novih načinov dela 
z uporabo IKT (vzpostavitev FB skupine Zavod Franko Maribor – skupnostni 
prostor) ter potrebo po razvoju novih storitev.

Ključne besede: skupnostno socialno delo, Covid-19, duševno zdravje

Iva Anžlovar je socialna delavka, direktorica Zavoda Franko Maribor. 
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Suzana Oreški, Tilen Recko

IZZIVI UVELJAVLJANJA PRAVIC IN IZVAJANJA STORITEV 
V OKVIRIH »PROJEKTOMANIJE« V NVO ALTRA

POVZETEK

Status nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja je v sistemu so-
cialnega varstva precej krhek.  Nudenje socialno varstvenih storitev se izva-
ja znotraj projektov oz. programov, ki so različno časovno opredeljeni in kot 
takšni tudi financirani (od 1 do 5 let). Projektno-programska logika izvajanja in 
financiranja programov je v neskladju z uveljavljanjem pravic uporabnikov, saj 
zavira delovanje organizacij, ki so pod velikim organizacijsko-birokratskim in 
finančnim pritiskom. Sledenje kazalnikom, ciljem in doseženih aktivnosti pro-
jektov, postajajo bolj pomembni, kot sledenje individualnim oz. osebnim načr-
tov ter pravic uporabnikov storitev.  Dober primer iz prakse je socialno varst-
veni program zagovorništva, ki je namenjen prav varovanju in uveljavljanju 
pravic oseb s težavami v duševnem zdravju, ki pa ga je kot neodvisno storitev 
zaradi projektne logike težko izvajati. Zagovorništvo  je namreč kot pravica 
posameznika in dolžnost izvajalcev storitev in podeljevalcev pravic opredel-
jena v zakonodaji. Obrobni status socialno varstvenih programov v sistemu 
služb, logika projektna financiranja, itn, bo tudi velika ovira pri udejanjanju 
procesa deinstitucionalizacije. Ker organizacije ne bodo izvajale storitev, ki so 
pravice uporabnikov, ampak bodo izvajale programe, bo oteženo uveljavljan-
je pravic oseb s težavami v duševnem zdravju. Glede na dolgoletne izkušnje 
delovanja Društva Altra na širšem »parketu služb« in spremljanja socialne 
politike ocenjujemo, da bo deinstitucionalizacija v Sloveniji izvedena po modelu 
»projektna financiranja«, ne pa kot sistemska rešitev, ki bi morala rezultirati v 
spremenjenem sistemu, ki bi zagotavljal skupnostne službe.

Ključne besede: projektno delo, nevladne organizacije, skupnostne službe, 
pravice, zagovorništvo

Dr. Suzana Oreški, univ. dipl. soc. del., predsednica nevladne organizacije Altra 
ter strokovna vodja. Ima več kot 20 let izkušenj dela pri razvoju, oblikovanju 
in izvajanju socialno varstvenih projektov in programov s področja duševnega 
zdravja v skupnosti. 

Tilen Recko – zagovornik za osebe s težavami v duševnem zdravju v nevladni 
organizaciji Altra. Je univ. dipl. soc. delavec ter strokovni vodja javnega social-
no varstvenega programa Zagovorništvo, ki je prvi verificiran socialno varst-
veni program zagovorništva v Sloveniji. 
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Vanessa Benak Cvijanović

ŽIVLJENJSKI SVETOVI UPORABNIKOV IN UPORABNIC V 
ČASU EPIDEMIJE

POVZETEK

Pandemija je razkrila številne krize, s katerimi se soočamo, še posebej pa 
je poglobila stiske tistih, ki živijo v velikih institucijah in se že tako soočajo 
z različnimi ovirami v zvezi s kakovostjo življenja in pri dostopu do storitev. 
Življenja uporabnikov in uporabnic v zavodih so bila zaznamovana. Koronski 
ukrepi so močno vplivali na njihov vsakodnevni ritem z dodatnimi omejitvami 
gibanja, druženja in s pravili, katerim so se morali nemudoma prilagoditi. Od 
aprila do avgusta 2020 sem kot edina etnologija in antropologinja sodelovala 
v projektu ŠIPK (v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo) ‘Socialna vkl-
jučenost ljudi s težavami v duševnem razvoju preko zaposlitve – ČrnaDela’. Na 
podlagi svoje izkušnje pri delu z uporabniki in uporabnicami iz CUDV Črna na 
Koroškem v času epidemije, bom v svojem kratkem prispevku skozi njihovo 
lastno doživljanje osvetlila ključne težave, stiske in strahove, s katerimi so se 
soočali in ki mi jih zaupali uporabniki sami. Predstavila bom tudi njihove želje 
in potrebe, ki so jih največkrat izpostavili pri osebnem načrtovanju. Poudariti 
želim tudi vrednost etnografije pri razumevanju življenj in potreb uporabnikov 
in uporabnic. 

Ključne besede: uporabniki, epidemija, življenjski svetovi, stiska, ŠIPK

Vanessa Benak Cvijanović je podiplomska študentka na Oddelku za etnologijo 
in kulturno antropologijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. V sklopu 
projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) je sodelovala 
pri osebnem načrtovanju in spoznavanju ter raziskovanju življenjskih svetov 
uporabnic/kov. 
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Rajko Muršič

O MOLKU, TIŠINI, ODSOTNOSTI IN IGNORANCI: TRATE 
IN NJIHOVA DEDIŠČINA

POVZETEK

Ko sem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja raziskoval odnos do rokovs-
kega in mladinskega kluba na Tratah, se nisem posebej zanimal za takratni 
Zavod za živčno in duševno bolne Hrastovec-Trate. V svoji monografiji sem o 
tej instituciji zapisal le najnujnejše, tudi pričevanj tam zaposlenih domačink 
in domačinov nisem vključil v pripoved o vasi in njenem klubu. Molk je z da-
našnjega zornega kota, ob nastanku Muzeja norosti, ki ga jemljem kot logično 
nadaljevanje pobude, s katero je nastala najprej lokalna mladinska organi-
zacija, nato pa še znameniti mladinski klub, zelo zgovoren. V prispevku bom 
razmišljal o molku in tišini. Molk bom postavil v kontekst diskurza in javne 
besede, tišine se bom spomnil v navezavi z glasbo in zvočenjem. Toda v družbi 
sta izjemno pomembni tudi odsotnost naslavljanja specifičnih tem ter igno-
ranca, z vsemi njenimi sopomenkami, do tistih vidikov naše vsakdanjosti, ki 
odsevajo tudi tiste plati našega sobivanja, ki nam niso v čast. Zato je potrebno 
vsako dediščino, tudi sporno, jemati resno. Šele na temelju prekinitve molka 
je mogoče resno razmišljati tudi o deinstitucionalizaciji, ki združuje delovanje 
kluba in Muzeja norosti.

Ključne besede: javna beseda, deinstitucionalizacija, glasba, dediščina

Rajko Muršič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani.
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Sonja Bezjak, Tanja Buda, Darja Zaviršek 

ŽENSKE Z OVIRAMI UJETE V NASILJU  
POVZETEK

Ženske z oviro so prav tako kot ženske brez vidnih ovir izpostavljene tvegan-
ju za nasilje v družini in v različnih institucijah. Kljub temu se o nasilju, ki ga 
doživljajo, komajda govori in se nanj redko ozremo tudi tedaj, ko govorimo o 
nasilju nad ženskami zaradi spola. Strukturni dejavniki, ki vplivajo na pojav-
nost nasilja, so med drugim možnost za izobraževanje, zaposlitev in neodvisno 
življenje; okolica bivanja, ozaveščenost, družbena senzibiliziranost. Prispevek 
predstavlja rezultate spletne ankete z naslovom »Glas žensk z oviro«, ki je 
nastala v okviru mednarodnega projekta Risewise (2018-2020) in pokriva Slo-
venijo. Obširna anketa obsega ekonomske pogoje, bivanjske, vprašanje dost-
opnosti, družinsko življenje in razlike med urbanim in ruralnim okoljem, kjer 
ženske živijo. Študije o nasilju v družini na splošno kažejo, da imajo ženske 
na podeželju manj dostopa do socialnih in skupnostnih storitev kot ženske v 
urbanem okolju. Rezultati ankete dokazujejo, da je dostopnost socialnih in sk-
upnostnih storitev za ljudi z oviro na splošno omejena. Število primerov nasil-
ja je primerljivo z nacionalno raziskavo o nasilju v zasebni sferi iz leta 2010. 
Tveganje za ženske z oviro, da doživljajo nasilje in živijo v ruralnih okoljih, je 
praviloma večje; soočajo se s pomanjkanjem javnega prevoza, potrebujejo več 
pomoči za gibanje in dostop do storitev, imajo omejene stike z ljudmi, odvisne 
so od partnerja ali sorodnikov. Raziskava je pokazala, da se ženske z oviro 
soočajo z nasiljem doma, na delovnem mestu, v šoli, v zavodu, v javnem pros-
toru itd. Rezultati ankete kažejo, da so najpogostejše vrste nasilja nad ženska-
mi z oviro psihično nasilje, fizično nasilje in zanemarjanje oskrbe. 

Ključne besede: ruralnost, dostopnost, institucije, nasilje, študije žensk z oviro

Dr. Sonja Bezjak, sociologinja, je soustanoviteljica Muzeja norosti in kot pros-
tovoljka tudi njegova direktorica. Njena raziskovalna zanimanja in aktivistična 
nagnjenja vključujejo socialno in okoljsko pravičnost. 

Tanja Buda je mlada raziskovalka in asistentka na Fakulteti za socialno delo 
na Katedri za socialno vključevanje in pravičnost. Raziskuje na področju študij 
hendikepa, spola in reproduktivnih pravic ter zgodovine socialnega dela.

Prof. dr. Darja Zaviršek poučuje in raziskuje na Fakulteti za socialno delo Uni-
verze v Ljubljani, kjer je vodja Katedre za socialno vključevanje in pravičnost. 
Je članica izvršnega sveta mednarodne zveze šol za socialno delo (IASSW) in 
predsednica Vzhodnoevropske subregijske mreže šol za socialno delo (EEs-
rASSW).
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Sonja Bezjak

MUZEJ NOROSTI – PROSTOR SPOMINJANJA, 
PRIČEVANJA IN DRUŽBENE SPREMEMBE

POVZETEK

Po zaprtju zavoda za duševno in živčno bolne na Tratah leta 2004 se je z ne-
kaj letnim zamikom v gradu Cmurek organizirala dediščinska skupnost in v 
njem odprla muzej. Za cilj si je zadala raziskati zgodovino tega zavoda in jo 
predstavljati javnosti, s tem pa prispevati k družbeni spremembi v smeri dez-
institucionalizacije. V prispevku bom predstavila spomine in pričevanja zapos-
lenih, stanovalcev, svojcev, sosedov, o zavodu na Tratah in ljudeh, ki so v njem 
živeli. Različni pogledi na zgodovino zavoda na Tratah prikazujejo odnose moči 
v odvisnosti od položaja v ustanovi, spola, starosti, izobrazbe, stopnje ovira-
nosti. Soočanje različnih pogledov o zgodovini institucionalne oskrbe že danes 
prispeva k večji ozaveščenosti o izrinjenosti ljudi z oviranostmi na obrob-
je družbe, o njihovih pravicah do običajnega življenja v skupnosti in nujnosti 
zagotavljanja oskrbe v skupnosti. Izziv muzeja tudi v prihodnje ostaja, kako 
pridobiti pričevanja nekdanjih stanovalcev, preživelcev Trat in kako predstaviti 
zgodbe o stanovalcih, ki jih več ni, spomin nanje pa so še ohranili delavci in 
sosedje. Grad Cmurek je z muzejem norosti postal prostor spominjanja o nas-
tanku, razvoju in zaprtju ene totalne ustanove ter prostor pričevanja o kolek-
tivnih in individualnih stiskah, povezanih z delovanjem takih ustanov, s tem 
pa tudi prostor demokratičnega dialoga in ustvarjanja širokega družbenega 
konsenza o nesprejemljivosti institucionalnih praks.   

Ključne besede: posebni zavodi, totalna institucija, ljudje z oviranostmi, 
pričevanja, muzeji

Dr. Sonja Bezjak, sociologinja, je soustanoviteljica Muzeja norosti, Trate in kot 
prostovoljka tudi njegova direktorica. Njena raziskovalna zanimanja in aktivis-
tična nagnjenja vključujejo socialno in okoljsko pravičnost.  
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Tanja Buda

EVGENIKA KOT OBLIKA SOCIALNEGA NADZORA NAD 
ŽENSKAMI Z INTELEKTUALNO OVIRO, KI SO SAME 
SKRBELE ZA OTROKE

POVZETEK

Evgenika je bila v 20. stoletju oblika socialnega nadzora, ki so ga bile predvsem 
deležne ženske z oviro. Evgenični zakoni in evgenične prakse so temeljile na 
discipliniranju, moči in depersonalizaciji posameznikov. Ženske z intelektual-
no oviro, ki so same skrbele za otroke, so bile v začetku 20. stoletja deležne 
praks prisilnih sterilizacij in abortusov, ki so se po večini dogajali znotraj zanje 
namenjenim totalnim institucijam. V drugi polovici 20. stoletja so se pojavi-
la pričevanja žensk, ki so bile žrtve evgeničnih praks, kar je bilo na zahodu 
predvsem povezano z zapiranjem velikih totalnih institucij, kjer so se tovrstne 
prakse odvijale. V prispevku bom predstavila zgodovino razvoja evgenike in 
kako je ta zaznamovala življenje žensk z intelektualno oviro, in tudi žensk, ki 
so same skrbele za otroke. Osredotočila se bom na raziskave zgodovine so-
cialnega nadzora v institucijah, ki je vplivalo na reproduktivne pravice žensk z 
intelektualno oviro, ki so same skrbele za otroke. Izsledki raziskav so pokazali, 
da je deinstitucionalizacija ključnega pomena za nastanek pričevanj vseh žrtev 
evgeničnih praks, za razumevanje učinkov socialnega nadzora in nadzora nad 
reproduktivnimi pravicami ter ponuja priložnost za ženske z oviro, da odločajo 
o lastnih reproduktivnih praksah. V Sloveniji, kjer se proces deinstitucional-
izacije še ni končal, bom predstavila študijo o reproduktivnih pravicah nareje-
no na majhnem vzorcu žensk z intelektualno oviro.

Ključne besede: ženske z oviro, evgenika, reproduktivne pravice, nadzor, in-
štitucije

Tanja Buda je mlada raziskovalka in asistentka na Fakulteti za socialno delo v 
sklopu Katedre za socialno vključevanje in pravičnost. Raziskuje na področju 
študij hendikepa, študijev spola in reproduktivnih pravic ter zgodovine social-
nega dela.
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Mojca Urek

PROFESIONALNO ZAGOVORNIŠTVO V DUŠEVNEM 
ZDRAVJU: DESET LET POZNEJE

POVZETEK

V prispevku bom naredila kritični pregled stanja na področju delovanja zastop-
nikov pravic ljudi na področju duševnega zdravja in nujnih sprememb Zakona o 
duševnem zdravju glede tega profila, kot tudi v organizaciji mreže zastopnikov. 
Pregled bom naredila iz perspektive sodelujoče pri uvajanju tega profila pred 
desetimi leti v prakso, izvajalke evalvacije po enem letu njihovega dela in nek-
oga, ki razvoj tega profila in zagovorništva nasploh spremlja tudi v neformal-
nih vlogah. Razmislek pa bom razširila tudi na vizijo zagovorništva in krepitve 
moči nasploh (onkraj problematike zastopnikov). Razmišljanje bom naslonila 
tudi na obveze Slovenije kot podpisnice različnih mednarodnih dokumentov in 
konvencij (Konvencija pravic ljudi z ovirami, Evropski pakt za duševno zdravje 
in dobro počutje, Evropski okvir za ukrepanje na področju duševnega zdravja 
in dobrega počutja itd), ki vsi odsevajo močno socialno noto, krepitev vpliv in 
pogodbene moči ljudi, in na premiku od prisilnih ukrepov in zapiranja k pomoči.

Ključne besede: zastopnik pravic ljudi, mreža zastopnikov, zagovorništvo, 
duševno zdravje

Mojca Urek je izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo, katedri za 
duševno zdravje. 
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Anja Kutnjak, Tomo Dadić

IZ INSTITUCIONALNEGA PROSTORA 
DO PROSTORA V SKUPNOSTI

POVZETEK

V socialnem delu z ljudmi, označenimi za osebe z motnjo v telesnem in dušev-
nem razvoju, se strokovni delavci srečujemo s številnimi dilemami in vprašanji. 
V vsakdanji praksi pri ljudeh zaznavamo posledice institucionalne obravnave. 
Te se kažejo predvsem v pasivnosti in stagnaciji uporabnikov. Sprašujemo se, 
kako  spremeniti in preseči aktualno organizacijo dela v naših dnevnih cen-
trih, za katere je značilna predvsem skupinska obravnava ljudi, reducirana 
na »varstvo« in zaposlitev, razumljeno kot »okupacijo«. V prispevku bi želela 
predstaviti začetke uvajanja sprememb. Osredotočila se bova na uvajanje dela 
po metodi osebnega načrtovanja, zagovorništva, podpornega zaposlovanja  
zunaj zavoda v konkretnem VDC, kjer sva zaposlena kot strokovna delavca. V 
svoji predstavitvi bova izhajala predvsem iz osebnih izkušenj. Predstavila bova 
tudi nekaj primerov praks, ki jih sama vidiva kot uspešne in izpostavila ključne 
ovire in izzive, s katerimi se kot socialna delavca dnevno soočava.  Zaključila 
pa bova z vizijo prihodnjega VDC ter s predlogi možnih oblik  medsebojne, 
predvsem strokovne podpore, ki jih sama vidiva kot potrebne. 

Ključne besede: varstveno delovni center, institucionalna kultura, osebno 
načrtovanje, vključevanje in soodločanja uporabnikov,  deinstitucionalizacija

Anja Kutnjak, Tomo Dadić, Varstveno delovni center Koper
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Jože Hudales

ŠTUDENTSKA RAZSTAVA V MUZEJU NOROSTI – PRIMER 
PREDSTAVITVE »TEŽKE DEDIŠČINE«

POVZETEK

V prispevku bo predstavil nekaj izhodišč muzejske razstave, ki jo je zasnoval 
in postavil skupaj s skupino študentov etnologije/kulturne antropologije na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani v letih od 2016-2018 skupaj s prostovoljci iz ded-
iščinske skupnosti Muzeja norosti, v kateri domačini s slovenske in avstri-
jske strani Mure že nekaj let raziskujejo, ohranjajo in predstavljajo bogato in 
raznovrstno preteklo in polpreteklo zgodovino gradu Cmurek. Razstava pred-
stavlja  predvsem tisti del povojnega razvoja gradu Cmurek, ko so v njem leta 
1956 odprli enoto Doma za duševno defektne Hrastovec z dvesto posteljami za 
svoje ‘’oskrbovance’’, k sodelovanju pri raziskavi in  postavitvi pa so bili priteg-
njeni nekateri nekdanji pacienti in krajani Trat zaposlenih v ustanovi vse do 
leta 2004, ko so Trate postale znana kot prva slovenska ukinjena tovrstna in-
stitucija pri nas! Pri tem je bilo izhodišče raziskave in nato razstave vzpostavl-
janje novih muzejskih participatornih praks, ki poleg vloge kustosa – razis-
kovalca dediščine in njenega interpreta, v raziskovanje dediščine in seveda  
tudi v njeno muzejsko interpretacijo kot enakopravne raziskovalne partnerje 
in  interpretatorje pritegne številne (včasih celo vse) pripadnike obravnavane 
dediščinske skupnosti, ki edini lahko (so)prispevajo k znanstveni analizi (in 
nato tudi interpretaciji) dediščine svoj (insajderski) zorni kot, ki ga raziskova-
lec-kustos lahko le zasluti-povzame… Tako izhodišče je še posebej uporabno 
pri osrednji temi razstave, saj le-ta predstavlja zanimiv primer prezentacije t.i. 
»težavne dediščine«, ki jo sicer dosti raje zamolčimo, kot pa jo prikazujemo. 

Ključne besede: muzeji, participatorne prakse, dediščina, težavna dediščina

Jože Hudales je izredni profesor za področje etnološke muzeologije in et-
nološkega konservatorstva, zaposlen je na oddelku za etnologijo in kulturno 
antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
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Darja Farasin

ŽENSKE V MLADINSKEM KLUBU NA TRATAH

POVZETEK

Mladinski klub na Tratah je bil po prepričanju mnogih najboljši alternativni rock 
klub na območju nekdanje Jugoslavije. Med leti 1980-90 smo ga vodile skoraj 
izključno ženske. Če je bil sedež akterjev v 80-tih mlin iz leta 1912, si je da-
našnji tratnški aktivizem, ki ga sama vidim kot nadaljevanje tistega iz 80-tih, 
izboril prestol v gradu Cmurek na Tratah. V prispevku bom razmišljala tem, 
kako se identificirati s Tratami? Trate niso zgolj ali predvsem kraj, zdi se, da so 
Trate Mladinski klub, spodnji in gornji grad, grajska klet. Zase lahko rečem, da 
sem se najprej identificirala z Mladinskim klubom in šele, ko je ta zaznamoval, 
determiniral kraj, sem sčasoma zares postala Tratnčanka. Ko sedaj s časovno 
distanco gledam nazaj, se zdi, da je vzrok v tem, da smo potomci priseljencev, 
ki smo morali svoj prostor in svoje skupno šele ustvariti, izumiti. Mladinski 
klub, ki je v 80-tih deloval v mlinu, v stavbi iz leta 1912, ki jo je na stičišču 
poti dal sezidati Hary Hanson, je bil središče aktivnosti mladih iz Trat in oko-
lice. Pregovorno s(m)o se tukaj srečevali drugačni – poslušali smo glasbo, ki 
mnogim ni šla v ušesa, si postavljali cilje, ki so motili lokalne politične veljake, 
hkrati pa smo se trudili svoje »odklone« omiliti z organizacijo prireditev, ki so 
se jih radi udeleževali tudi sokrajani. Tovrstna ponudba je bila nujna – z njo 
smo si »kupili« mir. V prispevku se bom osredotočila na razlike in podobnosti 
aktivizma, akterjev oz. akterk nekoč, v mladinskem klubu in danes v Muzeju 
norosti.

Ključne besede: aktivizem, mladi, ženske, skupnost

Darja Farasin se je v svoji magistrski nalogi ukvarjala z vlogo zasebnega 
zavoda Muzej norosti, Trate pri integraciji obmejne skupnosti.  Je nekdanja 
predsednica MK Trate, soustanoviteljica Muzeja norosti in predsednica sveta 
zavoda.
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Darja Zaviršek

AZILARNA PRAKSA SOCIALNEGA SKRBSTVA V OBDOBJU 
DRŽAVNEGA SOCIALIZMA 

POVZETEK

22. oktobra 1948 je tedanji minister za socialno skrbstvo Ljudske Repub-
like Slovenije Anton Kržišnik podpisal odlok o nastanku današnjega zavoda 
Hrastovec, ki je postal azil za številne ljudi vse do danes. »Dom za duševno 
defektne« se v svoji azilarni, odlagališčni funkciji v desetletjih ni veliko spre-
menil, kakor se ni spremenila naravnanost različnih strok, ki so sodelovale v 
reproduciranju azilacije: medicinske, pravne, specialno pedagoške, psihološke 
in socialno delovne. Po letu 1948  so bile v Jugoslaviji ustanovljene tudi druge 
ustanove za hendikepirane, največ med 1950 in 1960, obdobju, ki bi ga Michel 
Foucault upravičeno imenoval »zlato dobo velikega zapiranja« državnega so-
cializma, kot je poimenoval podobne procese v francoski družbi 19. stoletja. 
Tudi v Sloveniji je nastal obsežen, »socialnovarstveni arhipelag«. Na Štajer-
skem so v nacionalizirani graščini Dobrni leta 1946 odprli zavod, ki je bil najprej 
zavod za otroke brez staršev (vojne sirote), kasneje pa v zavod za otroke in 
mlade z intelektualnimi ovirami (»defektne«) in v katerem je delovala tudi »po-
možna šola«. Leta 1952 so začeli otroke s fizičnimi in intelektualnimi ovirami in 
še posebej s cerebralno paralizo iz vse Slovenije nameščati v pol-medicinsko 
in pol-zavodsko ustanovo za »rehabilitacijo otrok« Stara Gora (danes socialno 
varstvena ustanova za invalidno mladino). Leta 1953 so v srednjeveškem dvor-
cu Dornava, imenovanem tudi »slovenski Schönbrunn«, odprli vseslovenski 
zavod za otroke in mlade z najtežjimi  intelektualnimi ovirami. Nobenega dvo-
ma ni, da je zapiranje ljudi po vojni vodila skrb za »novo družbo«. Škerlju, slov-
enskem evgeniku in antropologu,  se je v predvojnem obdobju azilacija zdela 
predraga in kruta, zagovarjal pa je prisilne sterilizacije, kot humano obliko 
skrbi za ovirane. Povojno socialno skrbstvo, ki je zagovarjalo socialno izolaci-
jo hendikepiranih in prepovedovalo biološko reprodukcijo, je bilo po svojem 
učinku povsem podobno evgenikom. Socialistično socialno skrbstvo je v povo-
jnem odpiranju socialnovarstvenih institucij videlo enega od znakov socialis-
tične humanosti. Skrbeti za ljudi, ki  so bili »nesposobni« skrbeti zase, je bilo 
humano v nasprotju z nacističnimi zdravniki, ki so v evtanazijskem programu 
pobili 200.000 hendikepiranih Nemcev, v Sloveniji pa iz umbobolnice, urejene 
v baročnem dvorcu Novem Celju, odpeljali in usmrtili 370 oseb. Država je z 
novimi institucijami postala »dobri oče«, ki skrbi tudi za »nemočne«, »delovno 
nesposobne« in neprilagojene, obenem pa je držala obljubo in zagotovila de-
lovna mesta za novo armado ženske delovne sile in jo obenem razbremenila 
»kuhinjskega suženjstva«.
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Ključne besede: hendikepirani, zgodovina, azili, institucije, evgenika

Prof. dr. Darja Zaviršek poučuje in raziskuje na Fakulteti za socialno delo Uni-
verze v Ljubljani, kjer je vodja Katedre za socialno vključevanje in pravičnost. 
Je članica izvršnega sveta mednarodne zveze šol za socialno delo (IASSW) in 
predsednica Vzhodnoevropske subregijske mreže šol za socialno delo (EEs-
rASSW).  
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Nika Cigoj Kuzma, Sabina Čobec, Katarina Ficko, Simona Ratajc

SUPERHEROINE IZZA ZIDOV 

POVZETEK

V Sloveniji v institucijah, namenjenih dolgotrajnemu bivanju, živi več kot 20.000 
ljudi. Večina od teh je žensk. Revščina, brezdomstvo, nasilje, pomanjkan-
je dostopne oskrbe v skupnosti in druge kompleksne situacije, v katerih se 
znajdejo, jih velikokrat prisilijo v to, da se preselijo v institucijo. Patriarhalno 
zatiranje, ki ga ženske doživljajo v skupnosti, se v institucijah nadaljuje, celo 
stopnjuje: zapiranje in vezanje, predoziranje z zdravili, sterilizacija, prisilna 
kontracepcija, verbalno, fizično in spolno nasilje, podplačano delo, ipd. Boj za 
lasten prostor, zahteve po svobodi in izpustitvi na prostost, po več denarja ali 
zgolj malo več miru, so simptomi njihovih bolezni, ki jih je potrebno zdraviti. 
Utišane skozi zgodovino, za zidovi institucij postanejo še bolj nevidne. V letu 
2015 je bila objavljena kratka knjižica z naslovom Superheroine izza zidov, v 
kateri so zbrane zgodbe žensk, ki živijo v socialno varstvenih zavodih v Slo-
veniji in v Srbiji, kot so jih narekovale, zapisale in analizirale same. Predstavile 
bomo knjižico, prebrale kakšno zgodbo, predvsem pa želimo pogledati, kaj se 
je dogajalo v zadnjih sedmih letih, odkar je Slovenija uradno napovedala dez-
institucionalizacijo – kje so superheroine, kako živijo, kako smo lahko skupaj 
glasne in kaj ima pri vsem tem dezinstitucionalizacija.

Ključne besede: dezinstitucionalizacija, ženske, institucije, zdravila, sterilizaci-
ja, patriarhat

Nika Cigoj Kuzma je psihologinja, strokovnjakinja na področju zagovorništva, 
vrstniške podpore, prostovoljnega dela in dezinstitucionalizacije.

Sabina Čobec je socialna delavka, aktivistka in strokovnjakinja s področja za-
govorništva žensk in otrok, ki so žrtve nasilja, z dolgoletnimi izkušnjami s po-
dročja razvijana skupnostnih služb.

Katarina Ficko je socialna delavka, z mednarodnimi izkušnjami z dezinstitucio-
nalizacijo, razvija akcijsko participatorno raziskovanje na področju dezinsti-
tucionalizacije in pravic ljudi, ki se borijo proti institucionalnemu nasilju.

Simona Ratajc je socialna delavka, zunanja sodelavka Fakultete za socialno 
delo, vodi Regijski center za dezinstitucionalizacijo v Muzeju norosti, je borka 
za pravice ljudi s težavami v duševnem zdravju.
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Saša Lesjak, Nevenka Kos, Maruša Janet Štader

INDIVIDUALNI PROJEKT PRESELITVE IZ CUDV 
ČRNA V SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE

POVZETEK

Izvedba preselitve iz socialno varstvene organizacije je poseben izziv za vse 
vpletene, ki v tem procesu sodelujejo. V našem primeru načrtovanja preselitve 
je bil to največji izziv za posameznico, ki to načrtuje, za CUDV kot socialno 
varstveno ustanovo z dolgoletnimi izkušnjami na področju institucionalnega 
varstva s poudarkom na začetku izvajanja projekta Deinstitucionalizacije ter 
za Zavod Risa, neprofitno organizacijo, ki se ukvarja s podporo ljudem z ovi-
rami za dobro vključenost ljudi v skupnost kot izvajalec osebne asistence in 
podpore pri dostopnosti pravih in razumljivih informacij.  Vsi smo v to zgodbo 
vstopili z vizijo uresničitve pravice do samostojnega življenja, z vizijo obliko-
vanja storitev po osebnih potrebah uporabnice, ki ji bodo omogočale preselitev 
in samostojno življenje ter s pričakovanji napredka in z tudi z zadržki in števil-
nimi dvomi in strahovi.
V prispevku bomo predstavile uresničevanje preselitvenega načrta:

• uporabničina želja in potreba po samostojnem življenju-osebni načrt in                                                          
načrt preselitve,

• ovire in težave,
• ključne točke napredka, stroškovnik, sodelovanje s svojci, pomoč in kon-

zultacije
• načrt in opcije za stanovanje, načrt samostojnosti in aktivnosti v skupno-

sti s podporo storitev v skupnosti,
• partnerji pri zagovorniški vlogi osebnega načrta in pravic uporabnice, 

timsko sodelovanje različnih deležnikov in služb, nadaljevanje financiran-
ja in drugo,

• pomen pravih informacij, preverjanja dvomov in tveganj, postavljanja 
vprašanj.

Ključne besede: zgodba uporabnice, osebni in preselitveni načrt, institucija, 
storitve v skupnosti, sodelovanje, podpora

Saša Lesjak, Nevenka Kos, Maruša Janet Štader, Zavod Risa in CUDV Črna na 
Koroškem
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Darinka Lečnik-Urbancl

OSEBNI ASISTENTI NA ŠTIRIH TAČKAH

POVZETEK

Na mobilnost ljudi z ovirami odločilno vpliva sprejeti nacionalni zakonodajni 
okvir. Pravica človeka z oviro do psa pomočnika (zakon ZIMI) kot medicinske-
ga pripomočka ni korektno dodeljena oziroma omogočena in izbor izvajalcev 
nima vsebine v strokovnih kompetencah temveč v zelo posplošenih in nerel-
evantnih znanjih in izkušnjah. Trenutni sistem predvideva dodelitev pravice 
do psa pomočnika le težko in najtežje gibalno oviranim osebam preko zelo 
zapletenega upravnega postopka in diverznih izvedenskih mnenj, ki z dejansko 
problematiko nimajo ne vsebinske, še manj pa praktične povezanosti. Enačiti 
mnenja vseh (strokovnjakov z izoblikovanimi stališči in laikov) ni več mogoče 
pri tako senzibilni tematiki, kot je nova mobilnost za ljudi z ovirami s pomočjo 
psov pomočnikov, kar se na ministrstvih še vedno dogaja. Težko je spregledati 
izraženo in poudarjeno nezaupanje v stroko, izkušnje, reference, kompetent-
nosti. Za relevantno strokovno razpravo se je treba najprej kvalificirati z znan-
jem in preteklimi rezultati na področju psov pomočnikov. Dosedanje reševanje 
strokovnih vprašanj se je zakrivalo s politično demokracijo. Naslavljamo ena-
kost in enako udeležbo ranljivih skupin vključno s tistimi s posebnimi interesi 
in potrebami – mlade, starejše, več-funkcionalno prikrajšane osebe, senzorno 
ovirane, avtiste, epileptike... Naslavljamo ljudi z ovirami in partnerje iz tovrst-
nega resorja, tudi sorodne NVO. S svojim doprinosom želimo, omogočiti inva-
lidom pridobitev primerljivo izšolanega psa pomočnika po evropskih standar-
dih, ki jim bo v funkcionalno pomoč pri vsakodnevnih opravilih, lajšanju tegob 
pri motoričnih ter senzoričnih ovirah. Tega pa ne moremo storiti, če nimamo 
podpore v ustrezni zakonodaji. /

Ključne besede: pes pomočnik, evropski standard, zakonodaja, socialna inte-
gracija

Darinka Lečnik-Urbancl je magistrica znanosti, predsednica združen-
je SLO-CANIS, slovensko združenje inštruktorjev - center za šolanje psov 
vodičev in psov pomočnikov in predsednica tehničnega odbora pri Slovenskem 
inštitutu za standardizacijo za področje psov pomočnikov in ekspertinja v okvi-
ru Evropskega standardizacijskega odbora CEN TC 452 Assistance Dogs. 
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Aljaž List

MOJA OSEBNA POT: OD DOMA V ZAVOD, IZ ZAVODA 
DOMOV ALI PRESELITEV IZ DOMA NA KRASU

POVZETEK

Sem Aljaž List, star sem 31 let. V svojem življenju sem imel že od mladolet-
nosti različne izkušnje z institucijami. Izkušnje s tem, da sem moral oditi iz 
svojega doma v Mariboru v druge oblike stanovanja in oskrbe izven mojega 
doma in družine. V mladoletnosti sem bil v mladinskem domu in  v projektu za 
mladostnike pri Bogdanu Žoržu v Čepovanu. Pred sedmimi leti pa se je začela 
moja izkušnja z institucijo. Od doma sem odšel v Dom na Krasu, v Dutovlje. Tam 
sem živel v različnih oblikah, v domu, v bivalnih skupnosti v Dutovljah, Postojni, 
kratek čas tudi v Sežani. Že ko sem prišel, sem imel željo in cilj, da v zavodu 
ne ostanem dolgo, ampak se vrnem nazaj v Maribor. Če sem s koordinatorko 
prišel v zavod, vmes so mi popolnoma odvzeli tudi poslovno sposobnost, sem 
z drugo koordinatorko začel pripravljat načrt preselitve iz zavoda nazaj domov. 
Zdaj sem dve leti doma. Kljub temu da sem se preselil s pripravljenim osebnim 
načrtom, ki smo ga potrdili na timskem sestanku, pot do upravičenosti do iz-
vajalcev ni bila lahka. V prispevku bom prikazal moje izkušnje z nedelovanjem 
ali delovanjem sistema, s potovanjem med različnimi službami, strokovnjaki 
in ljudmi. Zdaj imam urejeno izvajanje preko osebne asistence, od marca letos 
nadzorovano obravnavo iz bolnišnice preko sodišča, še vedno v celoti skrbni-
co. Ponovno so me začeli pikati, depo brez moje želje. Sprašujem se, kje sem 
bil svoboden in kdaj bom dosegel svojo svobodo, vrnitev poslovne sposobnosti, 
upravljanje s svojim lastnim denarjem, sprejemanje odločitev s posvetom in ne 
sprejemanje odločitev brez mene. 

Ključne besede: osebna izkušnja, institucija, osebni načrt preselitve, osebna 
asistenca, skrbništvo

Aljaž List, po poklicu turistični tehnik, študent matematike, aktivist dezinsti-
tucionalizacije.
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Marinka Lešnik

MREŽE, KI DELUJEJO TUDI V ČASU IZREDNIH RAZMER: 
KAKO SMO PREŽIVELI UKREPE IN OHRANILI KVALITETO 
ŽIVLJENJA

POVZETEK

Pred štirimi leti sem se po 33-ih letih preselila iz Hrastovca, eno leto za mano 
sem se poročila s partnerjem, ki sva bila skupaj že v Hrastovcu, isto leto se 
je tudi on preselil iz Hrastovca. Lansko pomlad nas je vse skupaj nepričako-
vano zajela epidemija, ki je zelo spremenila način življenja. Več smo morali 
biti doma, ni vozil javni prevoz, mestni avtobus, vlak, odhodi v trgovino so bili 
omejeni, prav tako druženje, zaprli so se gostinski lokali, nismo mogli na ka-
vico. Spremembe pa so se zgodile tudi izvajanju pomoči. Najprej sem skoraj 
izgubila svojo koordinatorko in skrbnico, izvajalke, ki so prej hodile k meni, so 
prišle samo do balkona, nič več v stanovanje in v maju popolnoma prekinile 
izvajanje. Borila sem se, da sem ohranila svojo skrbnico. Kljub omejitvam smo 
se organizirali v majhnih skupini, različni ljudje, ki smo bili v zavodih ali na 
psihiatriji. Šli smo na izlete, kopanje, na morje. Najbolj delujoča je bila mreža 
uporabnikov, ki pa nas je skupaj povezala socialna delavka. Pa še poslovno 
sposobnost sem dobila nazaj!

Ključne besede: podpora in izvajalke v skupnosti, izredne razmere, uporab-
niške mreže, tovarištvo, kvaliteta življenja

Marinka Lešnik, 33 let izkušnje z institucijo v odrasli dobi, v mladosti pa z ra-
zličnimi institucijami, aktivistka dezinstitucionalizacije.
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Simona Ratajc

MUZEJ NOROSTI – REGIJSKI CENTER ZA DEZIN-
STITUCIONALIZACIJO: NUJNO POTREBNE NOVE 
SISTEMSKE REŠITVE NA PODEŽELJU, V REGIJI

POVZETEK

Na podlagi skoraj desetletnega delovanja Muzeja norosti, kot stičišča novih 
odgovorov v skupnosti in dediščini totalne institucije, smo s pričetkom delo-
vanja enoletnega mednarodnega projekta pričeli s profesionalizacijo oskrbe 
ljudi v lokalnem okolju, v regiji.
Ker je enota socialno varstvenega zavoda Hrastovec na Tratah po popolnem 
zaprtju gradu in s tem institucionalne oskrbe ostala popolnoma zaprta, je krei-
ranje Muzeja norosti v istem gradu postal prostor spominov, dediščine, hkrati 
pa nujno potreben prostor za kreiranje novih odgovorov v skupnosti, za skup-
nost, za ljudi, ki živijo doma in rabijo ali bodo rabili oskrbo v svojem domačem 
okolju, ki rabijo prostor družabnosti, kulture, umetnosti, dela, zaposlovanja, 
da prostori izven mestnih središč ne postanejo »socialne, človeške puščave«.
V prispevku bom odpirala vprašanja in spodbujala k skupnemu iskanju odgov-
orov, kako organizirati oskrbo ljudi na podeželju po modelu ljudi iz skupnosti, 
gibanja ljudi, ki se sami organizirajo, kako upoštevati dolga desetletja delo-
vanja največjih totalnih institucij na podeželju, kako prepoznati in iskati odgo-
vore glede na potrebe in značilnosti lokalnega okolja. Na koncu se ne moremo 
izogniti vprašanju ali je smiselno ločevati med podeželjem in mestom in se 
usmeriti v regijske rešitve?
Poslanstva Muzeja norosti pa ne moremo prezreti niti v kontekstu pomembne-
ga kreatorja novih odgovorov v medčloveških in družbenih odnosih (demokra-
tizacija odnosov, skupno odločanje, zagovorništvo, etična merila skupnostne 
oskrbe), vzpostavitve nujno potrebnih sprememb v organizaciji celotnega 
varstva, v državi, regiji in mednarodnem mejnem prostoru.    

Ključne besede: dezinstitucionalizacija, oskrba na podeželju, sistemske rešitve, 
sistemske ovire, demokratizacija medčloveških odnosov

Simona Ratajc, univ. dipl. soc. del., koordinatorka Regijskega centra za dez-
institucionalizacijo, zagovornica socialnega dela, človekovih pravic in oskrbe 
ljudi v skupnosti, aktivistka za izboljšanje služb socialnega dela, uporabniške 
perspektive.
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Elen Uršič

UPORABA UMETNIŠKE METODE FRAKTALNE RISBE V 
ČASU IZREDNIH RAZMER, EPIDEMIJE COVID-19

POVZETEK

Fraktalna risba, edinstvena metoda umetniške terapije, je v uporabi že od leta 
1991. Avtorica metode je klinična psihologinja in družinska terapevtka Tanzilija 
Polujahtova. Metoda je preprosta, vendar zelo učinkovita, saj temelji na spon-
tanem risanju, barvanju linij. Stimulira različna možganska področja, aktivi-
ra in obnavlja nevronske povezave ter inicira samoregulacijske in korektivne 
procese v posamezniku ter spodbuja razvoj polnega potenciala. Način dela 
se kontinuirano razvija in tako avtorica kot njeni učenci ves čas uvajajo nove, 
inovativne elemente in tehnike. Številne nebesedne metode so še posebno 
smiselne pri delu s posamezniki, ki imajo zmanjšan uvid v svojo notranjo din-
amiko in lastne potenciale za rast ali svojih uvidov zaradi različnih izzivov ne 
zmorejo učinkovito ubesediti. Metoda fraktalne risbe pri tem izstopa po svoji 
učinkovitosti. Metodo v zaposlitveni rehabilitaciji v družbi Racio uporabljamo 
že dve leti s skupino in posamezniki, diagnosticiranimi z resnimi težavami v 
duševnem zdravju. Pomembna je v različnih procesih zaposlitvene rehabil-
itacije. Še posebno pa je zanimiva v obdobjih večjih skupnostnih kriz, kot je 
obdobje epidemije Covid 19, saj rehabilitandi lahko pošiljajo prispevke (risbe) 
po mailu oz. smo z njimi lahko v stiku preko aplikacije. Že v lanskem obdobju 
krize smo zaradi ranljivosti in izražene potrebe takoj navezali stik z obstoječo 
skupino s težavami v duševnem zdravju preko spleta. Metodo smo uporabljali 
tako skupinsko kot tudi individualno. Pri posameznikih, ki so bili pripravlje-
ni bolj resno poglabljati tehniko, smo lahko zaznali pomemben napredek na 
različnih področjih življenja. Večina je prepoznala in pričela uresničevati več 
svojega potenciala, dobila pomembne uvide glede lastnih izzivov, nekateri so 
se v večji meri odprli ustvarjalnosti in umetniškemu izrazu, pri nekaterih so 
se odprle nove priložnosti (boljša možnosti zaposlitve), pri nekaterih je priš-
lo do pomembnega zmanjšanja simptomatike (strahov, dvomov, negotovosti), 
nekateri so lažje identificirali svoje omejitve in/ali zmogli preseči simbiotske 
navezanosti v primarnih družinah. Nekateri so celo zmanjšali medikamentoz-
no terapijo ali pa v povezavi s psihiatrom celo pričeli razmišljati o možnosti 
njene ukinitve.

Ključne besede: fraktalna risba, epidemija, umetniška terapija
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Barbara Kotnik

ZBIRANJE PRIČEVANJ LJUDI Z IZKUŠNJO INSTITUCIJ:
PREHOD OD OSEBNEGA SPOMINA DO KOLEKTIVNE 
OZAVEŠČENOSTI
POVZETEK

V Muzeju norosti, v okviru ACF projekta Iz institucij k ljudem, zbiramo osebna
pričevanja preživelih in osvobojenih zidov institucij. Pot iz institucije v skupnost
lahko v antropološkem smislu vidimo tudi kot obred prehoda, prehod iz
ene družbene skupine v drugo, ob tem so ljudje soočeni s prilagajanjem pravi-
lom “igre”, ki jih vsaka družbena skupina prinaša in na nek način tudi zahteva.
Človek, ki prehaja iz enega družbenega statusa v drugega, mora izpolnjevati
določene pogoje za prehod, katerim je skupno, da je njihova osnova ekonomska 
ali intelektualna. Ta prehod je brez ustrezne (strokovne) podpore v skupnosti,
ki mora upoštevati individualne potrebe posameznika, lahko zelo negotov.
Osebno izkustvo pričevalca_ke, spomin na prehod iz institucije v skupnost,
je subjektiven in emocionalen, izpričan nazorno in izkustveno. Doslej zbrana
pričevanja kažejo, da je življenje za zidovi še vedno odmaknjeno, stigmatizira-
no in polno predsodkov, življenje v skupnosti pa polno vsakdanjih izzivov in
situacij, ki je potrebno spoznat in usvojit. Z zbiranjem pričevanj opominjamo,
da so te življenjske zgodbe v naši zgodovini in sedanjosti prezrte, kljub temu,
da so (žal) še kako aktualne. Pričevanja nameravamo vključiti v načrtovana
izobraževalna orodja in s tem ozavestit strokovno (in laično) javnost, s poudar-
kom na mladih.
Pričevanja ljudi z osebno izkušnjo institucij predstavljajo za Muzej norosti
dragocen vir ustne zgodovine, pričevalci pa s svojimi življenjskimi zgodbami
pričajo živo/nesnovno dediščino.

Ključne besede: pričevanja, deinstitucionalizacija, obred prehoda

Barbara Kotnik, diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, podip-
lomska študentka pedagogike, kustosinja pedagoginja z izkušnjami pri delu z
različnimi ranljivimi skupinami, zaposlena v Muzeju norosti kot koordinatorka
aktivnosti.
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Vito Flaker

OBLASTNA INERTNOST TOTALNIH USTANOV

POVZETEK

Čudi nas, da totalne ustanove ob vseh prizadevanjih, konvencijah, ki jih 
pravzaprav prepovedujejo, še obstajajo. Njihova moč ni le v stavbah, temveč v 
prepletu z oblastnimi aksiomi, ki zapovedujejo, da ima vsak človek svoje mesto, 
s tem tudi kaj naj bi človek bil. Totalne ustanove so namreč aparat zajemanja 
prebivalstva, prizemljitvi mobilnosti, gibanja. Prav gibanje, nenehno prehajane 
izpod ene oblasti pod drugo, daje občutek svobode. Ustvarja ga komplementa-
rnost javnega in zasebnega prostora – prvi omogoča svobodo zbiranja, govora 
in političnega delovanja. Drugi intimnost, skupno posest, skrb in oskrbo. Kom-
plementarna sta, ker v prvega stopamo kot enakopravni ljudje, v simetričnih 
odnosih, v drugem pa velja komplementarna asimetrija razmerij, pokrovitel-
jstvo in pomoč. Hibridni prostori, kot je totalna ustanova, združujejo zasebnost 
oblasti in javnost delovanja v prostoru. A ta oblast ni izvoljena, je nastavljena, 
v njej nam odrečejo enakopravnost, ki velja v javnih prostorih in suverenost, 
ki jo imamo doma. Aksiomatika, ki jih podpira, uveljavi enoznačnost prostora 
in samodejno delitev družbenih vlog na račun večznačnosti, ki velja v javnih in 
zasebnih prostorih. Tako so totalne ustanove nujen aparat nenehnega obnavl-
janja družbene podrejenosti. Socialna oblast je tudi disciplinska. Dezinstitucio-
nalizacijo moramo tudi videti kot odpor zoper aksiomatsko utemeljeno oblast 
(totalnih ustanov) in možnost, da ji zares uidemo, da, kot nomadi, porušimo 
meje med ljudmi in hierarhijo vrednot, ki jih aksiomi oblasti s pomočjo total-
nih ustanov vzpostavljajo. Stroj dezinstitucionalizacije ne počiva na aksiomih, 
temveč se bori na temelju etičnih imperativov – biti človek in biti v tem skupaj.

Ključne besede: oblast, institucije, totalna ustanova, dezinstitucionalizacija
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Lorenzo Toresini

THE DEINSTITUTIONALIZATION IN TRIESTE AND IN 
SOUTH TIROL (MERAN)

ABSTRACT

The deinstitutionalisation in Trieste was characterized by double engagement: 
a) closing down the total institution, b) setting up the alternative services on 
the territory and in the community. The result was a transformation of the cul-
ture of the staff, of the patients and of the population of the city. The concept of 
mental illness changed, demonstrating that its main characteristics are given 
by the way psychiatrists, relatives, neighbours and the entire population re-
acted or interacted with the so-called crazy persons. The budget for running 
the former Institution was not abolished, but mainly converted from the Insti-
tution into the alternative, territorial and community services. In South Tirol, 
the situation is the opposite. The Institution was in the Autonomous Province of 
Bolzano, originally non-existent. Before the First World War (1918), South Tirol 
belonged to Austria, and the mental patients were brought to the Psychiatric 
Institute in Innsbruck. After the end of the first world war, the Italian speaking 
mental patients were brought to the Italian Mental Hospital of Pergine, in the 
Province of Trento. The German speaking psychiatric patients were brought to 
Pergine if they received compulsory treatment, and they could go to Innsbruck 
upon voluntary admission. In 1970s, after the promulgation of the 180 law in 
1978, the alternative services to the Total Institution in South Tirol were con-
structed. In South Tirol, there was no closure of the Institution, and there was 
basically no knowledge of the previous institutional psychiatry. So there is a 
minor critical attitude towards the mechanisms referring to the old psychia-
try in present services. Another interesting difference is the fact that Trieste 
is mainly a city, while South Tirol is mainly a rural and alpine province. The 
inhabitants of the city are less tolerant to craziness than those living in the 
country or alpine region. Consequently, stigmatisation and the request for psy-
chiatric interventions are higher in the city than in the rural region. Therefore, 
stigmatisation, expelling and ontological disqualification are more frequent in 
the urban places, while the request for psychiatric interventions is higher in 
the cities.

Key words: psychiatry, Italy, institutions, stigmatisation, urban, rural

Lorenzo Toresini has been working in Trieste, afterwords in Portogruaro, prov-
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Europe (and perhaps) in the world, and to abolish restraint and seclusion of 
patients.



44

pantxo ramas

OLTRE IL GIARDINO, USING ARCHIVES FOR 
THE COMMONS

ABSTRACT

We share here some initial thoughts for a common use of archives as a prac-
tice of imagination in the contemporary. The centre of documentation Oltre il 
Giardino Beyond the Garden is a non/archive, a practice of memory that crit-
ically engages with the archival institutionality to create tools of debate and 
activation in the present, especially in the caring ecologies of mental health 
in Trieste, where since fifty years a multiplicity of agencies are forging a quo-
tidian and radical practice of care, against institutionalisation and for eman-
cipation. What does it mean today to deinstitutionalise memory and make it a 
tool for imagination? Our contribution aims to multiply the uses and senses of 
archives beyond their traditional limits, questioning the notion of public-ac-
tion and proposing common-action as an experimental force. In this sense, 
the practice of memory as space of imagination aims to affirm not the public 
archive as a history of the past, but the common imagination as a practice that 
— through the non/archive — uses memory to face quotidian contradictions. 
This brings under focus the role of agencies in the use of the archives, and 
therefore affirms communication (instead of publication) as a term that calls 
for a common-action with memory, in which users, workers and citizens can 
play with memories to invent here and now other practices of care.

Key words: memories, legacy and the public speech
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