Razpis za vključitev v Kulturni inkubator
Koper, 10. marec 2104 – Ob zaključku prve faze projekta Kulturni inkubator pripadnikov narodnih
skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-kraški regiji Kulturno izobraževalno društvo PiNA razpisuje
osem mest za vključitev v Kulturni inkubator, ki bo svoja vrata odprl 8. aprila.
Vanj bo po izbirnem postopku vključenih osem posameznikov ali organizacij ciljne skupine, ki delujejo ali
želijo profesionalno delovati na področju kulture. Izbrani kandidati bodo v okviru Kulturnega inkubatorja
lahko uporabljali prostore za izvajanje svojih dejavnosti in prireditev, tehnično opremo ter koristili njegovo
strokovno in administrativno podporo, kar jim bo omogočilo lažje in kakovostnejše kulturno udejstvovanje
ter profesionalizacijo.
Kulturni inkubator bo predstavljal prostor za razvoj lastnih idej, aktivnosti in programov na področju
kulture. Cilji Kulturnega inkubatorja so dvig kreativnih in managerskih potencialov, povečanje števila
aktivnosti na področju kulture ter mreženje kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev, kar bo
pripomoglo k dvigu zavesti o pozitivnem pomenu ohranjanja, izražanja in rabe kulturne dediščine tako na
strani uporabnikov, kakor tudi širšega okolja.
Na razpis se lahko posamezniki ali organizacije pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v
Obalno-kraški regiji prijavijo do vključno ponedeljka, 24. marca 2014 (do polnoči).
Pogoji in navodila za prijavo so navedeni v razpisni dokumentaciji (priloga).
Promocijski video za Kulturni inkubator si lahko ogledate tukaj (klikni na povezavo).
Otvoritev Kulturnega inkubatorja bo v torek, 8. aprila 2014, v e-Kavarni PiNA (Kidričeva 43, Koper).
Dogodek bo potekal v obliki okrogle mize, na kateri bodo spregovorili strokovnjaki, ki se ukvarjajo z
manjšinsko problematiko, področjem kulture (kulturnega udejstvovanja in kulturne produkcije) narodnih
skupnosti in problematiko njihovega zaposlovanja. Poleg tega bodo sodelavci KID PiNA predstavili nov
projekt, ki se bo ukvarjal z zagovorništvom pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v
Slovenski Istri.

USPOSABLJANJE NA PODROČJU KULTURNEGA MANAGEMENTA IN MULTIMEDIJSKEGA USTVARJANJA:
V prvi fazi projekta Kulturni inkubator pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalnokraški regiji (november 2013marec 2014) sta pod vodstvom strokovnjakov z različnih področij potekali
usposabljanji za profil kulturni manager in multimedijski ustvarjalec, v okviru katerih so udeleženci pridobili
nova znanja in veščine, usklajene z Nacionalno poklicno kvalifikacijo, s katerimi bodo lahko učinkovito
predstavljali svojo kulturo, delo in stvaritve širši javnosti.
Medtem ko so se na modulu kulturni manager poglobili predvsem v konkretne veščine, ki jim bodo koristile
pri vodenju projektov, organizacije, pridobivanju sredstev in prijavljanju na zahtevne razpise, so se v
modulu multimedijski ustvarjalec učili avdio in video snemanja, montaže, fotografije, postprodukcije in
producentskega dela.
Pridobljeno znanje so udeleženci obeh modulov ob koncu usposabljanj uporabili pri izdelavi poslovnega
načrta ideje na področju kulture, ki bi jo želeli prenesti v realnost.
Predstavitev zaključnih nalog bo v četrtek, 20. marca 2014, ob 18.00, v e-Kavarni PiNA (Kidričeva 43,
Koper), kamor je, tako kot na otvoritev Kulturnega inkubatorja, vabljena tudi širša javnost.

O PROJEKTU KULTURNI INKUBATOR NARODNIH SKUPNOSTI NARODOV NEKDANJE SFRJ V OBALNOKRAŠKI REGIJI:
Projekt je bil izbran na »Javnem razpisu za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih
skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v
letih 20132014« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, 4. razvojne prioritete
»Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve 4.3 »Dvig zaposljivosti
ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«. Njegov namen je
dvig zaposljivosti pripadnikov narodnih skupnosti bivše SFRJ na območju Obalno-kraške regije na področju
kulture, ki omogoča ohranjanje kulturne identitete pripadnikov in povečuje njihovo socialno vključenost v
slovensko družbo. Projektni partnerji so Javni zavod MKC Maribor; Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno
in športno društvo »Istra« Piran; Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre Iliria in Akademsko kulturnoumetniško društvo KOLO iz Kopra.
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