Zapisnik zajtrka in posveta Male malce z dne 20. september 2012
Uspelo nam je! Vsaj za en dopoldan smo odpravili jesensko malodušje, zbrisali splošno apatijo ob trenutni
nezavidljivi situaciji NVOjev v Mariboru z obrazov prisotnih, presegli vrtičke ter pogumno zarisali prve skupne
korake.
Delovnega zajtrka in posveta se je udeležilo presenetljivo veliko število predstavnikov mariborskih nevladnih
organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju kulture, predstavnika Mreže sodobnega plesa iz
Ljubljane, predstavnik Evropske prestolnice mladih ter gostje, ki so osvetlili področje kreativnih industrij.
Skupaj nas je zajtrkovalo in modro posvetovalo 29 udeležencev.
Posvet so s predstavitvijo svojega osnovnega delovanja odprli mariborski NVO-ji in posamezniki, ki delujejo
na področju kulture in zarisali nekaj potez svoje vizije prihodnosti. Tako smo lahko bili priča zgoščenem
prikazu aktualne podobe delovanja nevladnih organizacij v Mariboru.
V nadaljevanju je Borut Osonkar, Zavod PIP, regionalno stičišlče NVO Podravja predstavil elaborat za pripravo
Lokalnega programa kulture v Mestni občini Maribor 2013 – 2017 na področju nevladnih organizacij.
Podrobneje je opisal predlagane ukrepe, ki so združeni na naslednjih področjih: prostorski pogoji delovanja,
podporne dejavnosti, razpisi in pozivi in financiranje. Razprav, ki je sledila je potekala v smeri izdelave
konkretnih korakov za uveljavitev ukrepov. Najprej bo potrebno doseči vpis ukrepov v Lokalni program
kulture, v naslednjem koraku pa njihovo uveljavitev.
Da naredimo korak naprej od relacij NVO – lokalna problematika, smo v drugem delu delovnega zajtrka
povabili k pogovoru goste, ki so nam osvetlili področje intersektorialnega sodelovanja – kulturne in kreativne
industrije. Bivša ministrica za kulturo Majda Širca je podala širok in strokovno podkovan vpogled v primere
dobrih praks na nacionalnem nivoju, Amna Potočnik iz Mariborske razvojne agencija je govorila o pomenu
medsektorskega povezovanja, ki žal ostaja spregledan, Peter Tomaž Dobrila, javni zavod Maribor 2012, je
orisal evropske smernice in se dotaknil mariborskih problemov, Marko Podjavoršek pa je pozval k
preusmeritvi na trg nejavnih finance in predlagal povečano pozornost dejavnosti marketinga.
In kako do Maribora 2020?
Splošen odziv vseh udeležencev je bil preiti od pogovorov k akciji. Zato je bilo predlagano, da
se vzpostavi neformalna skupina Maribor 2020? Mala malca, ki bo pripravila operativni načrt
delovanja, povezovala vse NVO-je ter vodila pogovore s pomembnimi predstavniki oblasti in
ostalimi akterji.
Predlagane so bile naslednje akcije:
•

s pomočjo neformalne skupine Maribor 2020: mala malca in rednimi srečanji povečati sodelovanje
med NVO-ji,

•

izvajati redni pritisk na odločevalce (uradnike in/ali politične odločevalce), s ciljem sprejetja ukrepov,

•

izvajanje akcij, ki bi povečale vidnost in izpostavile pomen NVO (kot skrajna mera npr. splošen štrajk,
ipd.),

•

povečati sodelovanje z javnimi zavodi in ostalimi javnimi službami in/ali koncesionarji,

•

povečati prodajo storitev in pridobivanje nejavnih financ (zagotavljanje stabilnosti),

•

odpraviti problematiko prostorov (eden od predlaganih ukrepov),

•

vzpostaviti kulturniško zbornico, servis in skupne službe za NVO (prav tako iz predlaganih ukrepov),

•

kot elektronska komunikacija se lahko uporablja e-lista mariborskih nevladnih kulturnih ustvarjalcev
in posameznikov kul-nevladna-maribor@googlegroups.com"> kul-nevladnamaribor@googlegroups.com, ogled skupine na http://groups.google.com/group/kul-nevladnamaribor?hl=sl. Akterji so vabljeni k prijavi na listo.

Fotografije s posveta so na voljo tukaj.

Dober tek.

