MEDNARODNI PROSTOVOLJSKI TABOR MIKS
Prostovoljci iz 10. držav so skupaj s člani KD MC Indijanez z
dnevnimi aktivnostmi popestrili dogajanje v mestu Maribor
Na mednarodnem prostovoljskem delovnem taboru MIKS, ki so ga v KD MC
IndiJanez gostili od 8. do 22. junija, so se zvrstile raznolike
aktivnosti in dogodki v mestnem centru Maribora in njegovi okolici, ki so
jih pripravili in izvajali prostovoljci iz 10. evropskih držav – Poljske,
Nizozemske, Ukrajine, Češke, Portugaske, Litve, Velike Britanije,
Madžarske, Belgije, skupaj s prostovoljci in člani društva iz Slovenije.
Akcije, so bile izvedene pod okriljem programov, ki jih KD MC IndiJanez
izvaja znotraj Evropske prestolnice mladih 2013, kar pomeni, da so imele
družabno-zabavno oz. intervencijsko naravo (program Kikiriki!) ter da so
težile k družbeno-koristnemu delu in širjenju solidarnosti (program
Sobivamo!).
Namen tabora je bil ustvariti delovno in družabno atmosfero v okviru
neprofitnega programa za mlade vseh narodnosti in prepričanj, spodbuditi
medkulturni dialog, aktivno participacijo mladih ter poživiti dogajanje v
mestnem jedru. Končni program in aktivnosti so sooblikovali prostovoljci,
ki so preko vsebin spoznavali tudi mladinsko sceno in mesto samo.
Tabor se je pričel z nizanjem idej, kjer so mladi imeli priložnost
dokončno sooblikovati program. Prvotnemu načrtu dogodkov so dodali
aktivnost “Free Hugs” (brezplačni objemi) in video akcijo Mariborčani
Mariborčanom, kjer so
naključnim mimoidočim ponudili, da someščanom
pošljejo sporočilo v obliki videoposnetka.
Tabor se je sicer pričel z grajenjem konstrukcije za Mini Disko. Akcija z
Mini Diskom je v drugem tednu tabora mimoidoče Mariborčane vabila, da
smuknejo v prostor za enega – improviziran disko s čisto pravo disko
kroglo in svetlobnimi efekti ter DJ-jem. Prostovoljci so na peklenski
vročini neustavljivo plesali in vabili Mariborčane, da se jim pridružijo.
To so počeli tudi tako, da so neumorno, v koloni plesali za mimoidočimi.
Akcijo so izvedli dvakrat – prvič na Grajskem trgu in drugič na spodnjem
delu Poštne ulice. Meščani mesta Maribor so aktivnost spremljali večinoma
zadržano. Marko Šraj, ki je pri izvedbi sodeloval kot so-vodja tabora je
povedal: “Ljudem je bil mini disko zelo všeč, vendar predvsem starejši
niso imeli poguma, da bi se nam pridružili in so nas raje bolj od daleč
opazovali in se nasmihali. Mlajši so si bolj neobremenjeno ogledali
strukturo in vstopili v disko in si dejansko privoščili minutko na samem
z DJ-jem.”
K participaciji meščanov je pozivala tudi aktivnost Igralni kotički, kjer
so prostovoljci na petih lokacijah ustvarili urbane površine namenjene
igranju raznih družabnih in namiznih iger.
Morda največji vtis na prostovoljce je napravil Mariborski azil. Pod
okriljem programa Sobivamo! so se skupaj z zaposlenimi na KD MC IndiJanez

odpravili sprehoditi zapuščene pse. Osnovni namen akcije Pasji sprehod
je bilo nudenje kvalitetne socializacije živalim v zavetišču, olajšati in
popestriti njihovo bivanje in vzpostaviti oziroma ohranjati stik živali s
človekom. Prostovoljci iz tujine so bili presenečeni nad urejenostjo
Mariborskega azila, hkrati pa so se jih zgodbe zapuščenih psov zelo
dotaknile – zato so akcijo ponovili (vsak teden tabora po enkrat).
Prav tako družbeno koristna sta bili čistilni akciji Stražunskega in
Betnavskega gozda. Da so prostovoljci delo temeljito in dalj časa
opravljali, priča dejstvo, da so se kar trije od njih v tabor ob klubu MC
v Pekarni, vrnili s klopi.
Družabno-zabavne so bile Flash mob akcije, ki so someščane vabile k
participaciji oz. so želele vzbuditi reakcijo. Skupina mladih je v
sprintu popadala na tla in nepremično obležala. Mimoidoči so jih
presenečeno opazovali, starejše gospe so razmišljale ali naj ponudijo
pomoč, medtem ko je mlajši moški preprosto legel zraven. Nekoliko
nepojasnjena
je
bila
reakcija
turistke,
ki
je
zraven
ležečih
prostovoljcev posadila plišastega medvedka in vse skupaj pofotografirala.
Radovednost in zanimanje je požela tudi akcija, kjer je skupina
prostovoljcev gledala na streho stavbe, kot bi se tam nekaj dogajalo.
Mimoidoči so se ustavljali in skušali tudi sami ugotoviti kaj se dogaja.
Podobna reakcija je sledila, ko so se množično pretvarjali, da nekaj
iščejo po tleh. Splošna reakcija Mariborčanov je bilo presenečeno
opazovanje, mnoge so akcije zmedle- ustavili so se in začudeno opazovali.
Tabor se je zaključil z za KD MC IndiJanez zdaj že tradicionalnim Zombie
Walkom (pohodom zombijev). Prostovoljci so bili že tekom tabora priča
delavnicam maskiranja pod taktirko Eve Bračič. V petek okoli poldneva so
se namaskirani v Zombije, raztrgani in politi s krvjo, opravili na pohod
po mestu Maribor. Odziv meščanov je bil v večji meri pozitiven – nekateri
so akcijo videli kot reakcijo mladih na njihovo prihodnost oz. kot
komentar na aktualne politične razmere. “Vsekakor gre za popestritev v
mestu. Šolajoča mladina, ki tudi sicer obiskuje naš klub MC v Pekarni,
zdaj že drugič zapored tako obeleži tudi zaključek pouka. Na delavnicah
vadijo maskiranje in se tako tudi na neformalen način izobražujejo na
področju maske in izdelovanja pripomočkov, pridobijo nekaj znanja ročnih
spretnosti, sam pohod pa je nato pika na i,” pove vodja tabora Barbara
Selišek.
Vtisi prostovoljcev iz tujine so bili skrajno pozitivni. Čeh Ievgen
Ragulin je tako povedal:”Ko sem sprva pišel v Slovenijo nisem vedel kaj
lahko pričakujem, potem pa sem že prvi dan začutil, da mi bo všeč. Všeč
mi je tip aktivnosti, ki smo jih počeli. Vsak dan smo delali nekaj kar
prej v življenju še nikoli nisem počel. Npr. sprejahali smo zapuščene
pse, tega se doma ne bi niti spomnil. Všeč mi je bil tudi Zombie Walk in
Flash Mobi.”
James Blundell iz Velike Britanije je podobno strnil doživetja: “Ostali
prostovoljci so se mi prve dni zdeli nekoliko sramežljivi, a smo stkali
prijateljstva in se dobro ujeli. Všeč so mi bile vse aktivnosti, všeč mi
je tudi mesto, ljudje so prijazni, govorijo dobro angleščino. Priporočam
vsem, da obiščejo Slovenijo kot prostovoljci.”
In kako izkušnjo 14-dnevnega tabora povzema vodja prostovoljcev Barbara
Selišek? “Tabor je potekal bolje od pričakovanja. Prostovoljci so bili
motivirani in vneti za delo, imeli so ideje in bili samoiniciativni,
pomagali so tako pri pripravah in izvedbi dnevnih aktivnosti. Bili so
tudi zelo sproščeni, kar se je kazalo predvsem pri aktivnostih, ki so
vključevale publiko. Z gotovostjo smo popestrili mestno dogajanje in
hkrati predstavili tujcem naše društvo, Pekarno kot alternativni center

(konec prvega tedna tabora je sovpadal z obeleževanjem 19. obletnice
Pekarne), nekatere druge organizacije npr. zavetišče za živali in mesto
samo. Prostovoljci so pridobili ročne spretnosti, znanja maskiranja,
izdelave pripomočkov, naučili so se priprave dogodka od zasnove do
izvedbe. Mislim, da je tabor obe strani obogatil za marsikatero
izkušnjo.”
Videoposnetki posameznih aktivnosti s prostovoljskega tabora bodo
postopoma objavljeni na spletnem portalu www.pekarna.net ter v okviru
projekta Pekarna.Tv, ki je trenutno v pripravljalni fazi.
-Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez v okviru Evropske prestolnice
mladih Maribor 2013 izvaja program Sobivamo! katerega namen je
izboljšanje
participacije
mladih
v
svojem
okolju,
ozaveščanje
problematik, medgeneracijsko povezovanje in širjenje solidarnosti.
Program Kikiriki! zajema sklop prostorskih, socialnih, družabnih,
umetniških ali drugih intervencij v naprej pripravljenih skupinah mladih.
Namen programa je na mestne ulice pričarati mladostno igrivost,
iznajdljivost, inovativnost in iskrivost.
Mednarodni prostovoljski tabor MIKS je KD MC IndiJanez pripravilo v
sodelovanju z Zavodom Voluntariat. Program poteka pod okriljem Evropske
prestolnice mladih 2013, sofinancirajo pa ga Mestna občina Maribor, Urad
za mladino RS in Zavod RS za zaposlovanje.

