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Slovo zakladatelky nadace 

 

Středoevropské ceny za sociální inovace SozialMarie se udílely v roce 2014 již podesáté. 
Náš pohled sice vždy směřoval do budoucnosti, desáté výročí je však dobrým důvodem 
ohlédnout se zpět. 

 

Když jsme společně s mým manželem Fritzem Moserem zakládali soukromou nadaci 
Unruhe (Neklid), stanovili jsme si v zakládajícím dokumentu za cíl zaměřit se na sociální 
inovace. Již od začátku bylo náročné tento pojem vymezit. Ale čas přinášel tak rozmanité 
projekty, objevné zkušenosti a jejich zajímavé realizátory, že jsme se učili stále znova 
posouvat hranice našich očekávání a představ.  

 

Sociální inovace, jak jim rozumíme my, řeší naléhavé společenské výzvy. Vytvářejí prostor 
pro nové myšlení, chtějí najít dosud neobjevené cesty, dávat nové odpovědi. Reagují na 
vznikající společenské otázky nebo řeší již existující problém novým způsobem. 
Společenská skupina, které se problém přímo týká, se může stát iniciátorem projektu, ale v 
každém případě musí být do projektu vtažena a zapojena do jeho realizace. Sociální inovace 
tak vytvářejí trvale udržitelná řešení, která jsou příkladem a inspirací pro další a nové 
iniciativy. 

 

SozialMarie se od svého prvního ročníku značně rozrostla. Mezinárodní cena je udělována 
projektům z celého území České republiky, Maďarska a Rakouska. O cenu se mohou 
ucházet také sociální projekty z Chorvatska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska, 
pokud nejsou od Vídně vzdáleny více než 300 km. Rovněž porota má mezinárodní složení. 
Záštitu SozialMarie poskytují osobnosti z České republiky, Maďarska a Rakouska. V této 
trojici zemí od roku 2012 probíhá navíc hlasování veřejnosti, která může rozhodovat o Ceně 
publika, a to po jednom vítězném projektu z každé z nich. 

 

Rozrůstání SozialMarie vyžaduje samozřejmě fungující zázemí. Významnou roli zde sehrává 
práce s veřejností a médii, osobní nasazení a kontakty. V samotném zázemí SozialMarie je 
zapotřebí koordinace, souhra, otevřená  výměna zkušeností a nápadů. Jako zakladatelka 
nadace přebírám tyto koordinační a integrační úkoly, s podporou velmi zaníceného týmu. 
Každý rok mám velkou radost, když se 1. května uděluje 15 cen patnácti vítězným 
projektům, které představují tvořivost, novátorství a dynamiku. Zasazují se o to, umožnit 
všem lidem rovnoprávnou účast v naší společnosti. 

 


