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V Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi CSD Kranj izvaja program reintegracije bivših
odvisnikov. Program obsega terapevtsko obravnavo bivših odvisnikov, ne vsebuje pa
zaposlitvene rehabilitacije, ki bi tem ljudem omogočila lažjo vključitev na trg dela. Zaradi
tega smo se odločili, da v letu 2013 največji poudarek namenimo delovanju socialnega
podjetja v okviru FVD, saj je z možnostjo nudenja zaposlitvene rehabilitacije bivšim
odvisnikom povečali privlačnost programa Reintegracijskega centra. Dejstvo je, da je v
Sloveniji reintegracijskih centrov in s tem namestitvenih kapacitet v njih bistveno več, kot je
povpraševanja po reintegraciji. Prav delovanje socialnega podjetja je že povečalo trend
povpraševanja po vključitvi v RC.

Oktobra 2012 smo pričeli z izvajanjem projekta »OMAMLJEN.SI Z DELOM«, ki ga
financirata Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Evropski socialni sklad za
dobo 30 mesecev. V mesecu februarju bomo tako pričeli z usposabljanjem 10-ih oseb iz
ranljivih skupin prebivalstva in sicer bivše odvisnike, invalide in starejše delavce.
Usposabljanje bo potekalo v obsegu 100-ih ur, po končanem usposabljanju pa bomo tri
izmed njih zaposlili. Nabavljeni so bili tudi že prvi stroji za obdelavo lesa in oprema
delavnic. Do konca februarja bomo uredili tudi sistem ogrevanja delavnic na lesno
biomaso. Do sredine leta 2013 bomo vzpostavili delavnice tudi v osrednjem delu
gospodarskega poslopja. Projekt razvoja socialnega podjetništva podpira tudi
soustanoviteljica Mestna občina Kranj, ki je zagotovila del sredstva za obnovo prostorov ,
del pa za sofinanciranje projekta, za katera nismo opravičeni iz sredstev razpisa.

S 1. februarjem odpiramo svetovalno pisarno za socialno podjetništvo v Domu Vincenca
Drakslerja v Pristavi, ki bo odprta ob četrtkih od 9. do 14. ure.  S 11. marcem pa bomo
odprli svetovalno pisarno za socialno podjetništvo še v Kranju, v prostorih Območne
obrtno podjetniške zbornice Kranj, delovala pa bo ob ponedeljkih od 8. do 14. ure in od 16.
do 18. ure.

Do septembra 2013 bomo pripravili dva programa Nacionalnih poklicnih kvalifikacij in sicer
s področja lesarstva in popravila električnih aparatov. Dogovarjamo pa se tudi o možnosti
sodelovanja na področju NPK s Šolskim centrom Kranj in Medpodjetniškim izobraževalnim
centrom Kranj. Ti programi bodo pomagali bivšim odvisnikom, da bodo med procesom
reintegracije imeli možnost pridobitve formalne izobrazbe in kasneje lažje prišli do
zaposlitve.



Do poletja nameravamo organizirati tri okrogle mize na temo socialnega podjetništva. Prva
bo 11.4.2013 v Šolskem centru Kranj, kjer bomo predstavili tudi delovanje Fundacije
Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. kot socialnega podjetja.

Z več srednjimi šolami smo že dogovorjeni, da bodo v svoje delovne koledarje uvrstili
oglede delavnic socialnega podjetja v Pristavi pri Tržiču, prodajalni center ponovne
uporabe ter jim predstavili podjetniški in socialni vidik socialnega podjetništva ter koristi
delovanja centrov ponovne uporabe iz okoljevarstvenega vidika.

Če se bo MO Kranj odločila za vzpostavitev Medgeneracijskega centra Kranj, bomo
ponudili svoje izdelke in storitve pri obnovi in opremi prostorov, hkrati pa bi lahko del
dejavnosti opravljali v Medgeneracijskem centru v Kranju.

V mesecu maju bo tako kot vsako leto MO Kranj, skupaj z Zavodom za turizem in
Fundacijo organizirala 13. Županov tek, ki predstavlja izdaten vir financiranja FVD. Na tem
teku nameravamo promovirati socialno podjetništvo, organizirati promocijo in prodajo
naših izdelkov.

Jeseni 2012 smo pričeli z delovno in zaposlitveno rehabilitacijo ter usposabljanjem
uporabnikov Reintegracijskega centra in se bo nadaljevala v letu 2013.

Ob vsem tem bomo mesečno poročali Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve o
poteku projekta ter obveščali javnost o dejavnostih Fundacije Vincenca Drakslerja za
odvisnike so.p. kot prvega socialnega podjetja na Gorenjskem.

Prijavili se bomo tudi na razpise za financiranje podjetniških inkubatorjev in e-Vem točk za
socialno podjetništvo, če bodo objavljeni v letu 2013.

Več pozornosti bomo namenili tudi promociji Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike
so.p.. Postaviti nameravamo novo spletno stran, ki bo preglednejša od sedanje, poleg tega
pa bomo uredili spletno trgovino, kjer bomo prodajali svoje izdelke. Pripravili bomo tudi
katalog izdelkov, ki jih bomo ponudili trgu. Sodelovati nameravamo na enem izmed sejmov
v Sloveniji, kjer bomo predstavili Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike in dejavnost,
ki jo opravlja. V času usposabljanja 10-ih oseb iz ranljivih ciljnih skupin bomo pripravili tudi
novinarsko konferenco, kjer bo predstavljen projekt »OMAMLJEN. SI Z DELOM« in potek
ter nadaljevanje projekta. Organizirali bomo tudi uradno otvoritev delavnic in trgovine
socialnega podjetja ter svetovalne pisarne za socialno podjetništvo.

Angažirali se bomo pri odločitvi MO Kranj in g. Drakslerja, da pristopita k obnovi nekdanje
Blažunove gostilne za ustanovitev medgeneracijskega centra v Kranju. Uprava Fundacije
vidi v projektu veliko priložnost za razvoj in širitev dejavnosti Fundacije, zlasti socialnega
podjetja. Največjo prednost pa vidimo v povezovanju z različnimi društvi  na področju
prostovoljstva.

Intenzivnost razvoja Fundacije v letu 2013 in naprej bo v največji meri odvisen od odločitve
o nadaljnjem sodelovanju gospoda Drakslerja, ki je sporočil, da bo dokončno odločitev
sporočil po obisku v mesecu marcu v Kranju.

Nada Bogataj Kržan

PREDSEDNICA UPRAVE


