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Mnoge generacije so pre-
brale knjigo Otroci s 
postaje ZOO in se ob 

tem še danes zgrozijo. To pa že ne, 
pribijejo in nato v družbi s kupico 
veselo nazdravijo. A s toleranco do 
alkohola se lahko vse začne …

O vseh pasteh različnih oblik 
zasvojenosti (alkohol, droge, inter-
net, igre na srečo …) smo se pogo-
varjali z Boženo Blanuša, delavko 
v programu iz Društva Projekt 
Človek, ki iz Sprejemnega centra 
Ruše skupaj s sodelavko Tino Jert 
pokriva mariborski konec.

Človek v ospredju Društvo Pro-
jekt Človek je nevladna, nepro-
fitna in predvsem humanitarna 
organizacija, ki se ukvarja z ure-
janjem zasvojenosti: »Letos pra-
znujemo dvajsetletnico obstoja,« 
začne pripovedovati sogovornica 
in nadaljuje: »Začelo se je tako, 
da so študentje na pobudo pro-
fesorjev odšli v Italijo, na Proget-
to Uomo, od koder so prevzeli 
doktrino. V 20 letih se je iz tega 
razvil celovit in okolju primeren 

program za samopomoč, terapi-
jo in socialno rehabilitacijo oseb 
z različnimi oblikami zasvojeno-
sti, ki pa vzporedno pomaga tudi 
družinam in jih podpira. Proget-
to Uomo so postavili uporabniki 
sami, zato je človek v ospredju.« 
Prav zato se v društvu zavzemajo 
za človeka, za zdravo življenje, ce-
lovitost in za razvoj vseh potenci-
alov, ki mu lahko omogočajo člo-
veka dostojno življenje. Njihova 
pomoč, usmerjenost in upanje so 
namenjeni ljudem na robu naše 
družbe – zasvojencem. 

Začetki Božena Blanuša: »Pro-
gram Projekt Človek se je začel 
v Ljubljani, kjer so tudi našli se-
dež. Namen programa je slediti 
potrebam uporabnika po celoviti 
rehabilitaciji, ki vključuje seveda 
tudi zaposlitev.  Veseli smo, da je 
bil po naši predstavitvi projekta 
Iz koša (projekt socialnega podje-
tništva iz obdobja 2009 do 2011, 
op. a.) ljubljanski zavod za za-
poslovanje zelo zainteresiran za 
naš projekt, saj so nas videli kot 

vmesno točko med delodajalci in 
zasvojenimi brezposelnimi ose-
bami, ki so zmeraj ostale na robu 
in zadnje.« In tako je bilo vse do 
začetka globalne krize, ki je pov-
zročila kolaps tudi na tem soci-
alnem področju, saj so zasvojeni 
zagotovo na repu vseh teže zapo-
sljivih oseb. Ob vsem tem se, če so 
zaposleni, vedno srečajo s senco 
preteklosti in zasvojenosti. Sode-
lavka društva nam to razloži kar 
na primeru: »Ne vedo vedno, kje 
so, saj je lahko njihova nekdanja 
zasvojenost tudi razlog za preki-
nitev delovnega razmerja, če to 
povedo. Prav to se je zgodilo na-
šemu varovancu, zato v naslednji 
službi tega ni povedal. Napredo-
val je, in ko je njegova preteklost 
prišla za njim, so ga kljub dobre-
mu delu znova odpustili!«

Razlog je tudi v tem, da je v naši 
družbi premalo razumevanja za 
to področje, predvsem pri po-
skusih, da se nekdanji zasvojen-
ci znova integrirajo v skupnost. 
Prav zato so ti poskusi lahko tudi 
neuspešni, in kot pravi gospa 

Blanuša, »brez pomoči ne znajo 
drugače, kot da se gibljejo na po-
dročju sive ekonomije in drobne-
ga ter tudi večjega kriminala«.

Zasvojenci in »lokalci« Uvodo-
ma smo zapisali, da je njihov spre-
jemni center v Rušah, natančneje 
v Bistrici ob Dravi. In zakaj ne v 
Mariboru? »Tam nismo našli po-
sluha, nekateri so nas videli kot 
konkurenco obstoječim usta-
novam. Šele ruški župan nam je 
prisluhnil in sedaj smo tu.« Gle-
de na dejavnost ima društvo pri 
pridobivanju ustreznih lokacij te-
žave ne samo na štajerskem kon-
cu, enako je povsod v naši ljubi 
domovini: »Kar nekaj časa smo 
iskali del Slovenije (ne samo pro-
storov!) kjer bi nas sprejeli z našo 
terapevtsko skupnostjo za zasvo-
jene osebe. Tak prostor smo po 
mesecih iskanj našli v gozdovih v 
bližini Škofje Loke, v nekdanjem 
gozdarskem domu.« Ta lokacija 
se je izkazala kot nadvse primer-
na za njihove programe, saj omo-
goča umik iz okolja, v osamo in 
zunaj vseh zunanjih vplivov.

V letih njihovega delovanja so 
postali programi zelo razvejeni, 
njihovi centri so že v veliko krajih 
po Sloveniji, tako da z njimi po-
krivajo celotno območje države: 
»Naš namen je, da se približamo 
uporabnikom.«

Pomoč V društvu so zaposle-
ni strokovni sodelavci različnih 
profilov:  socialni delavci, psiho-
logi, likovniki, pedagogi, športni 
pedagogi, pomaga jim tudi kme-
tovalec. Vsak od njih pokriva del 
življenja. A kot pravi Božena Bla-
nuša, je najpomembnejše, da si 
uporabniki pomoči »sami zasta-
vijo cilje, kaj pravzaprav želijo do-
seči, kaj si ob koncu programa že-
lijo doseči in kaj biti …« Ta pot po 
besedah sogovornice ni ravna in 
enoznačna, saj je pri zasvojenosti 
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Vsaka zasvojenost ima svoj izvor
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Starši s(m) pogosto v skrbeh, kako bodo otroci preživeli prehod v mladostniško dobo in ali se bodo znali izogniti vsem pastem, ki jih 
čakajo na tej poti. Ena od velikih pasti so seveda droge, pa naj bo to od že skoraj dekriminalizirane »trave«, plesnih do trdih drog.


