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SozialMarie – cena za inovatívne sociálne projekty
Súťaž aj pre záujemcov zo Slovenska!
Viedenská cena za inovatívne sociálne projekty pod názvom SozialMarie 2009 sa bude
udeľovať už po piatykrát. Jej cieľom je zoznámiť verejnosť s inovačnými sociálnymi
myšlienkami a ich uplatnením v praxi a prepojiť sociálne projekty. Cena nie je účelovo
viazaná, víťazi si sami určia, na čo peniaze použijú.

Verejná súťaž sa orientuje na jednotlivcov i organizácie z oblasti civilnej spoločnosti,
podnikov a správy. Podávať možno projekty, ktoré sa venujú aktuálnym sociálnym
problémom prostriedkami budúcnosti. Projekty možno podávať od 1. decembra 2008
najneskôr do 13. februára 2009.
Porota bude hodnotiť nasledovné kritériá:
1.

inovácia v myšlienke projektu – novosť (Zaoberá sa Váš projekt novými sociálnymi
problémami, doteraz nepovšimnutými cieľovými skupinami?)
2. inovácia v prístupe k cieľovej skupine (Úžitok projektu pre cieľovú skupinu? Podporuje sa
projektom potenciál cieľovej skupiny? Prispieva projekt k spoločenskému hodnoteniu
cieľovej skupiny?
3. inovácia v realizácii – účinnosť (Je realizácia myšlienky projektu tvorivá a kreatívna?
Existuje spolupráca v rámci rôznych disciplín, kompetencií či skupín povolaní?)
4. inovácia v účinku na okolie (Je projekt integrovaný do lokálneho a regionálnejho
prostredia? Podporuje projekt dialóg / spoluprácu s inými inštitúciami / organizáciami?
Zaujme projekt iné organizácie, médiá, politikov?)

Najdôležitejšími sú pritom prvé tri kritériá. Členmi poroty budú pracovník Centra
sociálnej inovácie, bankár, pracovník radnice, odbornej vysokej školy a novinárka.
Verejné vyhlásenie výsledkov sa bude konať 1. mája 2009 v rozhlasovom kultúrnom
dome Radio Kulturhaus. Odovzdávať sa bude celkovo 15 cien, prvá bude dotovaná sumou
15.000 eur, druhá sumou 10.000 eur, tretia sumou 5.000 eur a zvyšných dvanásť
zakaždným čiastkou 1.000 eur.
Projekty môžu podávať nielen Rakúšania, ale aj okolité krajiny. Z praktických dôvodov
však nemajú byť zahraničné projekty z väčšej diaľky, ako 300 km vzdušnou cestou od
Viedne. Podmienkou účasti je kompletne vyplnená a v termíne odovzdaná prihláška
v nemčine, angličtine alebo v maďarčine. Podklady si možno stiahnuť a viac informácií o
projekte dozvedieť na www.sozialmarie.org/documents.php Tu sa možno inšpirovať
víťaznými projektami z minulých rokov, kedy boli medzi ocenenými aj projekty
z Maďarska a Česka.
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