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ZADEVA: Usmeritve Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike za obdobje 2013-2018

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, so.p. (v nadaljevanju: Fundacija) se je od
začetka delovanja ukvarjala prioritetno s programi preprečevanja odvisnosti. Prav tako se je
v tem času uprava aktivno ukvarjala z urejanjem statusa svojega premoženja in v
sodelovanju z mestno občino Kranj in Zavodom za turizem Kranj izvedla 12 Županovih tekov
na Brdu. V sodelovanju z Rotary klubom Kranj in Lions Klubom Kranj smo v letu 2010
organizirali na Brdu 1. dobrodelni ples »Povežimo Kranj«, kjer smo zbirali sredstva za
Fundacijo. V letih od 2008 do 2010 smo popolnoma obnovili objekt v Pristavi pri Tržiču, ki
nam ga je leta 2000 podaril gospod Vincenc Draksler in ga poimenovali v Dom Vincenca
Drakslerja. G. Draksler je bil tudi daleč največji donator pri obnovi, svoj delež je prispevala
tudi Mestna občina Kranj kot soustanovitelj Fundacije in številni donatorji ob izvedbi
županovih tekov.

V letu 2006 je uprava začela iskati nove priložnosti za razvoj nevladnega sektorja – društva,
zavodi, zasebne ustanove (v nadaljevanju: nevladne organizacije - NVO) in krepitvi civilne
družbe. Začela je s postopkom povezovanja lokalnih skupnostih v mrežo NVO na
Gorenjskem. V letu 2008 je s projektom GROZD (Gorenjska regionalna organizacija
zavodov, društev in ustanov) uspešno kandirala za sredstva MJU iz Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Operacija programa je bila uspešno izvršena
v letih 2008, 2009 in 2010. S projektom GROZD smo povezovali gorenjske NVO, jim
omogočali izmenjavo znanja ter uresničitev skupnih projektov. Povečevali smo stopnjo
usposobljenosti zaposlenih in prostovoljcev, spodbujali vključevanje v oblikovanje politik in
aktivno državljanstvo posameznikov. V letu 2011 Fundacija ni več kandidirala na razpisu, ker
je bila izražena želja soustanoviteljev, da operacija ne sodi v Fundacijo. Program sedaj izvaja
Zavod O, zavod škofjeloške mladine.

V sodelovanju s soustanoviteljema smo iskali nove možnost razvoja Fundacije in se v letu
2011 odločili, da začnemo z ustanavljanjem socialnega podjetja. V prvi vrsti nas je k temu
vodila potreba, da bi imeli uporabniki reintegracijskega centra možnost vsakodnevne delovne
terapije. Ker je bila Fundacija brez zaposlenih, Uprava pa ni bila sposobna izpeljati tako
zahtevne naloge, je g. Draksler doniral sredstva za plačo enega zaposlenega, ki bo v letu dni
vzpostavil socialno podjetje.

Ključne usmeritve Fundacije so:
- programi preprečevanja odvisnosti;
- razvoj socialnega podjetništva;
- sodelovanje pri vzpostavitvi Medgeneracijskega centra v Kranju.



Programi preprečevanja odvisnosti
Primarna naloga Fundacije je pomoč odvisnikom t.j. usmeritev boja proti odvisnosti s
preventivnimi in kurativnimi programi. Sredstva za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem se
zbirajo z donacijami in drugimi oblikami zbiranja. Programi preprečevanja so razdeljeni na
programa financiranja posameznikov in programov NVO in izvajanje lastnih projektov in
projektov preko partnerjev.
V letu 2006 je pričela Fundacija z dogovori o vzpostavitvi Reintegracijskega centra v Pristavi
pri Tržiču. Nosilec projekta je Center za socialno delo Kranj. Projekt se financira iz sredstev
razpisa Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, gorenjskih občin ter drugih. Fundacija
za izvajanje programa zagotovi prostorske pogoje in financiranje programa do višine, ki so
potrebna, da RC kandidira na razpisu. Ker vse gorenjske občine ne prispevajo svojega
deleža glede na število prebivalcev, razliko poravna Fundacija.
Sofinancirali bomo visokopražne programe za odvisnike, ki se odpravljajo na zdravljenje in
izobraževanje ter druge oblike sofinanciranja za ozdravljene odvisnike. Tovrstno financiranje
je trenutno nekoliko zastalo zaradi vlaganja vseh razpoložljivih sredstev v projekt socialnega
podjetja, razen za program reintegracije, za katerega vsa leta namenjamo del sredstev. Ko
bo socialno podjetje zaživelo v polni moči, bomo razpoložljiva sredstva namenjali tudi za
druge programe preprečevanja odvisnosti, tako preventivne kot kurativne.

Socialno podjetništvo
Vse sile Uprave Fundacije bodo v naslednjem obdobju namenjene razvoju socialnega
podjetništva, kateremu se je v prvi vrsti posveča generalni sekretar, ki je tudi vodja projekt
»OMAMLJEN.SI Z DELOM«, s katerim je Fundacija uspela na javnem razpisu Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve in pridobila sredstva Evropskega socialnega sklada za
razvoj socialnega podjetništva. Pridobili smo tudi partnerja v projektu, prvo socialno podjetje
v Sloveniji CPU d.o.o. iz Rogaške Slatine, ki nam je bilo v veliko pomoč pri pripravi izredno
zahtevne vloge na razpis in nam bo v veliko pomoč tudi v nadaljevanju, saj imajo izkušnje,
ker so prvi v Sloveniji orali ledino na področju socialnega podjetništva. Pri razvoju socialnega
podjetništva nas podpira tudi Mestna občina Kranj, g. Draksler, pridruženi partnerji in
Komunala Kranj, ki nam dovaža različno opremo in orodja, ki jih bomo obnovili v delavnicah
in dali v ponovno uporabo. Poleg mizarskih delavnic, ki že delujejo, bomo  razvijali še druge
oblike dela, od servisnih dejavnosti do izdelovanja nove opreme.

Medgeneracijski center Kranj
V kolikor bosta soustanovitelja Fundacije, Mestna občina Kranj in g. Draksler, vložila
sredstva v obnovo objekta bivše gostilne Blažun za potrebe medgeneracijskega centra, se
bo Fundacija aktivno vključila v obnovo. Ocenjujemo, da bi večino opreme za
medgeneracijski center lahko pripravili oz. naredili v delavnicah socialnega podjetja. V
nadaljevanju se bomo skupaj z organizacijami in njenimi prostovoljci, ki se ukvarjajo z
medgeneracijskimi programi, vključili v delo in izvajanje aktivnosti v objektu. Del primernih
programov socialnega podjetja pa bi lahko izvajali tudi v obnovljenem objektu.
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