
Trgovina Rokodelc,

Kr'piskr in Kr' štacuna
so samo nekatere

priložnosti za ljudi, ki

jih je življenje izigralo.
Dobri človek Vincent

Draksler je glavni
ustanovitelj fundacije,

v kateri najdejo

priložnosti invalidi

in bivši odvisniki.

Čudoviti uporabni

predmeti, naj bodo

iz starih kavbojk sešiti

predpasniki, naštrikane

punčke, postelja za

psa, vreče iz zavrženih

dežnikov, zlate

damske kozmetične
torbice, knjigice iz

blaga za otroke, na
statve narejeni šali

in ponči iz domače

volne, prenovljeno
staro pohištvo,

čakajo v ličnih

trgovinah. Z nakupom
bomo pomagali pri

ohranjanju delovnih

mest srčnih ljudi.
Invalidov in bivših

odvisnikov, ki si

zaslužijo novo

priložnost.

Tekst in foto: URŠKA

KRIŠELJ GRUBAR

Pisane izložbe v neposredni
Prešernovega gledališča v

Kranju so me že večkrat na-
govorile, da sem obstala in si ogledo-

vala rokodelske izdelke slovenskega
izvora. Kdo so ljudje, ki jih izdeluje-
jo? Tisti dan so bila vrata na stežaj

odprta. Najprej sem za pultom, na-
rejenim iz starih tramov, najbrž ka-
kega dotrajanega toplaija, zagledala
prijazen obraz prodajalca. In potem

je kar nekaj časa trajalo, preden sem

si začela ogledovati izdelke, ker je

bil Luka, kot je prodajalcu ime, tako

zgovoren.

Dobri človek iz Orehka pri
Kranju. Vincent Draksler je dobro-
tnik, (sojustanovitelj fundacije (me-

stna občina Kranj tudi pomaga), ki

je kot otrok tudi sam okusil, kako

je živeti v pomanjkanju. Oče mu je

umrl pri osmih letih, hitro se je bilo

treba osamosvojiti. Vincentu je uspe-

lo. Preudarno gospodarjenje in do-

bre ideje so obrodile veliko, toliko,

da je pred IS leti svojemu rodnemu

kraju Kranju podaril posestvo v Pri-
stavi pri Tržiču. Tam so bivši odvisni-
ki zdaj našli dom, kjer se v programu
reintegracije učijo veščin za ponovno

vključevanje v družbo, med drugim
izdelujejo, predelujejo, iz starega za-

vrženega ustvarjajo novo uporabno.
Dve trgovinici v Kranju so opremili s

pohištvom, ki kar kliče, da bi ga imeli
tudi doma. Pred šestimi leti je funda-

Najboljše stvari so tri:

vera, upanje in

ljubezen

Luka Cej, srčni prodajalec,

s pridihom nostalgije, kot

trgovina Rokodelc, v kateri je

zaposlen.

Morda ideja za kotno polico

pri vas doma? Na Pristavi

dobite še veliko idej, lahko pa
fantje za vas tudi kaj izdelajo,

kot so polico na sliki iz starih
zavrženih vrat.

cija začela delovati kot socialno pod-
jetje. V gospodarskem poslopju so
uredili delavnice, v njih so bivši od-
visniki lahko začeli najboljšo možno

terapijo, delo. Projekt so poimenova-
li »Omamljen si z delom«.

Trgovina Rokodelc in prodaja-
lec Luka. Pisano vzdušje v čudovi-

tem ambientu s prodajalcem Lukom
Cejem na čelu me je posrkalo vase.
Medtem ko sem si ogledovala upo-

rabne predmete, ki so jih izdelale

roke invalidov iz 11 gorenjskih var-

stvenih centrov, mi je Luka pripove-
doval, kako zelo je vesel, da je lah-

ko tudi sam del te zgodbe. Nekoč je

bil kuhar, potem pa ga je preseneti-
la huda bolezen. Dolga odsotnost z
dela, rehabilitacija, pa še odstop mre-
žnice - vse to mu je preprečilo, da bi

še naprej lahko dvigal težke piskre.
Postal je mlad invalid, premlad, da bi
kar nehal delati, pa tako rad je med

ljudmi, da bi bilo res škoda, če bi če-

mel doma. Vsak dan s hvaležnostjo in

nasmejan pride prodajat v »štacuno«

Nakupovalni vrečki iz
zavrženih dežnikov (Rokodelc)O
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Rokodelc in sploh nisem bila edina,

ki sc je za dlje zapletla z njim v pogo-

vor ter pozabila, po kaj je pravzaprav

prišla. V vseh življenjskih preizku-
šnjah, ki so ga doletele, se je naučil,

da na koncu šteje samo to, da se ima-

mo radi. Ah, je rekel, »tak čudno je

naše življenje«, kot je večkrat rekla
Duša Počkaj, ena od div, ki jih je obo-
ževal. »S Štefko Drolčevo pa z Ivanko
Mežanovo smo večkrat skupaj popi-
li kavico. Z Ivanko greva vsako leto

na grob Mile Kačičeve. No, zdaj bova
hodila pa še na Štefkin grob,« je po-

vedal in pokazal na fotografijah, da
ne bi mislila, da si izmišljuje, in dodal,

da na koncu vsem vedno ostane vsaj
troje: vera, upanje in ljubezen. Vse,

kar diši po preteklosti, ima rad, zato

se tako dobro počuti v Rokodelcu,

med predmeti, ki dišijo po preteklo-
sti. nam vzbujajo spomine na otro-

štvo, kot pravi Luka, ko smo si še vze-

li čas za sočloveka. On si ga vzame. ■

V trgovini Rokodelc prodajajo

izdelke varstveno-delovnih

centrov Gorenjske in Ljubljane
(poleg izdelkov Zaposlitvenih

centrov Fundacije Vincenca
Drakslerja Pristava in Kranj
še VDC Kranj, Zaposlitveni
center Korak, Centerkontura.
Šent. Društvo Žarek, Zveza

Sonček. Unikati Nati, CUDV
Radovljica in Jelša).

Če ste bližnji bivšega

odvisnika, ki potrebuje

dodatno učenje, da se
ponovno vključi v to hitro

življenje, se odpeljite v Tržič,

na Pristavško cesto 16. Slišali

vas bodo in pomagali, zato ne
čakajte na jutri.

� '"'�aSSjjjjBiB Pletene igrače, Učna trgovina Kr'piskr, za

■j��SV prijetna mehkoba, katero so nekdanji odvisniki
ki bo očarala vas naredili notranjo opremo,

in vaše najmlajše
(trgovina Rokodelc).
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Kako iz starega narediti nekaj
novega, dobro vedo uporabniki

varstvenega centra na Pristavi

pri Tržiču (Kr'piskr).

Imajo" večje'
in manjše, kot je

ta�
na fotografiji: udobne postelje

za vašega ljubljenčka (trgovina
Rokodelc).O
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