SPREMEMBE
V DOMU NA KRASU

Dom na Krasu je institucija v Dutovljah.
Instituciji rečemo tudi:
- zavod,
- ustanova ali
- organizacija.

V Domu na Krasu živi veliko ljudi.
Tak zavod je na primer tudi
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna.

Oba zavoda imata načrt za spremembe.
Načrtu rečemo tudi projekt.
Ta projekt ima posebno ime.
Reče se mu projekt deinstitucionalizacije.

To je res težka beseda.
A jo bomo velikokrat slišali.
Deinstitucionalizacija pomeni,

da se ljudje preselijo ven iz institucij.
To je ven iz zavodov ali podobnih organizacij.

Načrt je tak,
da se ljudje, ki živijo v zavodu,
preselijo ven iz zavoda.
V hiše in stanovanja.

Dom na Krasu ima načrt.
V Domu na Krasu živi 171 ljudi.
Načrt je preseliti vsaj 70 ljudi.
Ljudje, ki živijo v zavodu v Dutovljah,
se bodo preselili v stanovanja in hiše.
Po preselitvi
bodo v vsakem stanovanju živeli 4 ljudje.
V vsaki hiši bo živelo 6 ljudi.

Preselili se bodo v naslednjih 3 letih.
Na primer 15 ljudi se bo selilo do septembra 2021.
Naslednjih 25 se bo selilo do septembra 2022.
Naslednjih 30 ljudi se bo selilo do septembra 2023.
Ostali bi se selili do leta 2025.

Rečemo, da se bodo selili postopoma.

Kaj to pomeni za ljudi, ki živijo v zavodu?
Ljudje, ki živijo v Domu na Krasu,
imajo neke ovire.
Vsak dan potrebujejo podporo drugih ljudi.
Za ljudi, ki živijo v Domu na Krasu,
zdaj skrbijo zaposleni v zavodu.

Zaradi teh ovir do sedaj
niso mogli živeti v skupnosti,
kot vsi ostali ljudje.
O veliko stvareh ne morejo odločati sami.
A zdaj se bo to spremenilo.

Ljudje bodo potem živeli v običajnem okolju.
Kot vsi drugi ljudje.
Zunaj zavoda
bodo o več stvareh odločali sami.
Odločili se bodo:
- kaj bodo jedli za kosilo,
- kdaj se bodo zbudili,

- kdo jim lahko pomaga in drugo.

Dobili bodo podporo drugih ljudi.
S podporo bodo uresničili svoje želje
in živeli kot ostali ljudje v skupnosti.

Kaj to pomeni za zaposlene v zavodu?
Zaposleni v zavodu bodo potem
zaposleni v stanovanjih in hišah.

Projekt se je šele začel.
Še veliko stvari bo treba narediti.
Najprej potrebujemo stanovanja in hiše.
Stanovanja in hiše je potrebno kupiti.
Za nakup stanovanj in hiš je potreben denar.
Denar bosta dali Evropska unija in Slovenija.
Evropska unija je zveza 27 držav.

O tem, kako bo projekt potekal naprej,
bomo še pisali.
O projektu si lahko več preberete
na spletni strani www.domnakrasu.si.

