nje
eva ativ
č
u
i
j
Vkl ih inic
v
no

ni
krb
oos
Sam eli v
mod anem
urb lju
oko

e
blik a
e o neg
Nov pnost a
sku ovanj
del
ij,
ih anizac
v
o
n
g
voj h or tij
Raz ladni podje
nev ialnih v
soc iciati
n
in i

g«,
rin
a
h
e
s
sk- lovn
»De em de pnih
u
naj e v sk
z
i
a
m rn h
pisa

Združenje CAAP
Valvasorjeva 42, 2000 Maribor
M: 040 802 169
e: info@caap.si
http://brazde.org/

Združenje Rizom
M: 070 344 384
e: rhizome.association@gmail.com
http://kista.brazde.org
http://www.facebook.com/#!/Platform.Rhizome

Frekvenca
M: 041 511 698
e: zdruzenje.frekvenca@gmail.com
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Mariborska kolesarska mreža
M: 040 458 119
e: mkm@kolesarji.org
www.kolesarji.org
http://www.facebook.com/mkm.kolesarji.org
https://twitter.com/#!/slo_kolesarji

Zadruga Dobrina, z.o.o.
M: 051 388 343
e: info@zadruga-dobrina.si
www.zadruga-dobrina.si

Društvo Varuhi semen
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M: 040 304 211
e: varuhi.semen@gmail.com
http://semenska.org/

Valvasorjeva 42
2000 Maribor

CAAP - Center alternativne
in avtonomne produkcije
CAAP je inkubator odgovornih ekonomij, novih socialnih podjetij,
inovativnih socialnih in ekoloških praks ter kreativne rabe skupnostnih prostorov.
Organizacijam in posameznikom CAAP ponuja ustvarjalne, raziskovalne in razpravljalne kotičke, pribežališče alternativni samoorganizaciji skupnosti, infrastrukturo, storitve in strokovno oporo
ter prostor srečevanja za vse, ki imajo željo sodelovati in ustvarjati.

Zadruga Dobrina,
Zadruga za razvoj
trajnostne lokalne preskrbe, z.o.o.

Mariborska
kolesarska
mreža

Društvo
Varuhi
semen

Mariborska kolesarska mreža,
Društvo za vzpodbujanje kolesarjenja
in trajnostnega prometa (MKM)

Frekvenca,
Socialno-kulturno združenje
nemirnih in aktivnih

MKM se zavzema za razvoj kolesarjenja in izboljševanje
pogojev za uporabo kolesa v vsakdanjem življenju:
■ mobilne kolesarske delavnice,
■ Bike Lab (»Naredi sam« servis koles),
■ vodeni kolesarski izleti,
■ informiranje in izobraževanje,
■ kolesarsko zagovorništvo,
■ zbiranje in recikliranje odsluženih koles,
■ izposoja koles,
■ raziskave trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma.

Združenje Rizom,
Socialno-kulturno združenje Rizom
Rizom je platforma za razvijanje in udejanjanje aktivnosti, vezanih na migrantsko populacijo oziroma polje sodobnih politik
migracij, ki vključuje tudi delo z drugimi marginaliziranimi družbenimi skupinami. Dejavnosti združenja se udejanjajo znotraj
področij migracij, stereotipov, rasizmov, mejnosti, odprto kodne
tehnologije in digitalne dostopnosti:
■ raziskovalne dejavnosti na področju migracij,
■ delavnice kritičnega mišljenja za mladostnike,
■ zagovorništvo migrantov in migrantk,
■ delavnice digitalnega opismenjevanja marginaliziranih
družbenih skupin,
■ umetniške intervencije v javnem prostoru,
■ promocija in spodbujanje rabe odprtokodnih sistemov,
■ (do)izobraževanje uslužbencev in uslužbenk javnih
in ostalih relevantnih institucij.

Zadruga Dobrina spodbuja razvoj trajnostne lokalne preskrbe,
razvoj ekološkega kmetovanja in majhnih tradicionalnih
kmetij po načelih pravične trgovine s kakovostnimi produkti.
Potrošnikom zagotavlja lokalno, sezonsko in varno hrano z
območja Slovenskih goric:
■ prodaja zabojčkov lokalno pridelane sveže hrane,
■ trgovina z lokalno pridelano svežo hrano,
■ oskrba vrtcev, šol in drugih institucij z lokalno pridelano,
sezonsko in živo hrano,
■ kmečki catering.

Frekvenca

Frekvenca se ukvarja s socialno-kulturnim delom, svetovanjem in socialnim vključevanjem pripadnikov ranljivih družbenih skupin, pretežno Romov:
■ intenzivni tečaji romskega jezika,
■ usposabljanje pripadnikov romske skupnosti
na področju jezika in vodenja kulturnih projektov,
■ učna pomoč za otroke,
■ pomoč pri urejanju statusov romskega prebivalstva
in zagovorništvo za pripadnike romske skupnosti,
■ Etnomobil, mobilne ustvarjalne delavnice.

Društvo Varuhi semen,
Društvo za ohranjanje biotske
pestrosti kulturnih rastlin

Združenje
Rizom
Zadruga
Dobrina

Poslanstvo Varuhov semen je v varovanju, ohranjanju in
spodbujanju ponovne pridelave starih, lokalno prilagojenih
sort rastlin, namenjenih za prehrano ljudi. Namen uresničujejo skozi ohranjanje naravne dediščine naših polj in vrtov z
osveščanjem širše javnosti o pomenu pestrosti in vrednosti
starih sort kulturnih rastlin za lokalno samooskrbo s hrano:
■ Semenska knjižnica,
■ izobraževanje za odrasle in otroke,
■ osveščanje o pomenu biotske pestrosti.

