Ljubljana, 17. oktober 2017

Komentar napovedi Javnega razpisa za dodelitev
delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi
Spoštovani,
16. oktobra 2017 je bila na spletni strani ministrstva za kulturo objavljena
napoved Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za
samozaposlene v kulturi. Štipendije so pomemben mehanizem podpore
ustvarjanju samozaposlenih v kulturi in pohvalno je, da ima ministrstvo
mehanizem, ki je namenjeno mladim. Štipendijo razumemo kot podporni
mehanizem za ustvarjanje ustreznega okolja za produkcijo ter tako tudi
možnost prenosa znanja in izkušenj na mlajšo generacijo.
Vseeno pa želimo ob tej priložnosti opozoriti na pomanjkanje ustreznih
spodbud tudi za ostale starostne skupine samozaposlenih ter vas v tem
kontekstu vabimo k skupnemu razmisleku o uvedbi ustreznih mehanizmov
podpore za vse samozaposlene v kulturi.
Starostna omejitev razpisa je tokrat iz lanskoletnih 29 let prestavljena na
35 let, kar je pozitivni premik. Želimo si, da bi kategorijo mladih v tem
kontekstu razširili tudi na ostale razpisne mehanizme ministrstva.
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V Društvu Asociacija že vrsto let poudarjamo potrebo po uvedbi karierne
dinamike, ki bi celostno rešila vprašanje podpor različnim starostnim
skupinam. Znotraj tega mehanizma bi lahko opredelili ključne potrebe
različnih starostnih skupin ter poskrbeli, da nobena izmed njih ne izpade iz
sistema podpor. Mlajši ustvarjalci potrebujejo predvsem finančna
sredstva, pomoč pri iskanju novih naročnikov, pomoč pri preboju v tujino in
ukrepe, ki zadevajo sorodna vprašanja, medtem ko imajo ustvarjalci na
vrhuncu svoje kariere specifične potrebe, ki se seveda deloma razlikujejo
od starejših samozaposlenih, ki pred upokojitvijo potrebujejo predvsem
kritje višjih zavarovanj. V tem kontekstu se zdi boljši način podeljevanja
štipendij, ki je bolj inkluziven do vseh samozaposlenih v kulturi, sistem
delovnih štipendij JAK RS. Ta poleg kategorije mladih pozna tudi kategorijo
uveljavljenih ustvarjalcev. Tudi razpis JAK RS ima seveda številne
možnosti za izboljšave, a pri podeljevanju štipendij vsaj ne prihaja do
izključevanja celotnih starostnih skupin.
Predlagamo, da v skladu z zapisanim prihajajoči napovedani razpis za
štipendije samozaposlenih v kulturi dopolnite tako, da bo neposredna
podpora za samozaposlene v kulturi dostopna za vse starostne skupine,
hkrati pa vas pozivamo tudi, da razmislite o celostnejši prenovi statusa
samozaposlenih v kulturi, ki bi vključeval karierno dinamiko.
S spoštovanjem,
Društvo Asociacija
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