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15 vítězů SozialMarie 2014 

 

1. cena 

„Konference sociální sítě“ za účelem probace 

 

Pod tímto názvem rozumíme využití „sociální sítě“, kterou si pro sebe určuje sám mladý 
delikvent. Její činnost je aktivována při společné „konferenci“. Cílem je připravit společně a 
odpovědně plán pro budoucnost mladistvého a ten také naplnit. Týká se fáze propouštění, 
nápravy i dalšího období. Tyto konference se konají přímo ve vazebních věznicích. A to od té 
doby, kdy v létě 2013 došlo v jedné vídeňské vazební věznici k znásilnění jednoho 
mladistvého. Jde o to, přesvědčit soudce při přezkoumávání uvalení vazby, o propuštění a 
umožnění probace. Díky tomuto inovativnímu řešení je nyní ve vazbě o 1/3 mladistvých 
méně. Tato možnost je zatím nabízena ve čtyřech spolkových zemích Rakouska. 

 

Hodnocení poroty: 

„Konference sociální sítě“ svěřuje mladistvým delikventům převzetí odpovědnosti. Mohou si 
vybrat a jmenovat osoby, které jim v procesu nápravy a hledání nové cesty budou pomáhat. 
Aby se předešlo vazbě, musí tato „sociální síť“ reagovat velmi rychle a vytvořit bezpečný 
plán, který zabrání recidivě. Asi v 70% případů zapůsobil takto připravený plán na soudce 
přesvědčivě, od vazby se ustoupilo. Investujeme do potenciálu sociálního řešení, ten je totiž 
mnohem více zavazující. Sociálně inovativním způsobem tak dochází u všech zúčastněných 
ke změně paradigmatu kontextu delikventního jednání. V krátké době byl znát rychlý a 
viditelný úspěch! 

Země: Rakousko 

Web: www.neustart.at 

 

2. cena 

roomTubes tubeRooms 

 

Architekti vídeňské Technické univerzity a jejich lektorka - textilní výtvarnice vytvářejí 
společně s žáky prvních až čtvrtých tříd základních škol látková „potrubí“ a flexibilní „tunely“, 
či chcete-li textilní „jeskyně“ - jednoduše nové „prostory“ z látky. Učí děti navrhovat a šít na 
speciálních šicích strojích, poznávat tak nové, nepoznané světy. Vstoupit a vyzkoušet si je 
může každý: spolužáci od 6 do 15 let, integrovaní žáci s různým druhem postižení, studenti i 
dospělí, děti z mateřských škol, návštěvníci výstav, kde jsou tyto instalace vystaveny, a 
dokonce i batolící se miminka. Tyto instalace lze jednoduše převážet a využít tak kdekoli. 
Jsou flexibilní, vytváří ochranný prostor a současně umožňují jiné vnímání sociálních 
možností a nová setkávání. 

 

Hodnocení poroty: 

Tato, látková „potrubí“ nebo flexibilní „tunely“ působí různým způsobem na mnoha úrovních, 
přímo a bezprostředně. Jedni se v nich cítí bezpečně, druzí svobodně. Děti mají roli 
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architektů a návrhářů, vymýšlejí a vyrábějí své vlastní prostory, exteriéry i interiéry, jednotlivě 
i ve skupině. „Tunely“ jsou tvárné, oddělují, ale i nabízejí setkávání, dávají do pohybu, ale i 
uvolňují. Nedělají rozdílu mezi postiženým dítětem a ředitelem školy, přizpůsobí se všem 
potřebám. Inovativní nejsou  jen díky svému přístupu k dětem s postižením, ale ukazují 
význam prostorových konceptů pro společné učení nejen žáků. Následování a napodobování 
tohoto projektu vřele doporučujeme. 

Země: Rakousko 

Web: www.lernwerkstatt.or.at 

 

3. cena 

Sousedky z Vídně 

 

Současných dvanáct „sousedek“ pochází z Turecka, Sudánu, Egypta, Somálska a 
Čečenska. Sdružení svou činností motivuje ženy, které žijí v ústraní, aby se začlenily do 
života ve společnosti, a pomáhají jim tak s integrací. Přístup k ženám jim usnadňuje 
skutečnost, že pocházejí z jejich jazykového a kulturního prostředí. Často stačí jen 
zprostředkování kontaktu na komunální či jinou instituci nebo poradnu. "Sousedky" pořádají 
"vzdělávací" snídaně s přednáškami o výchově či zdraví. V nabídce je také cvičení, kurzy 
šití, německá konverzace, ale i doučování a volnočasové aktivity pro děti. "Sousedky" 
dostávají profesionální mentoring. Projekt bude brzy rozšířen i do hornorakouského Lince. 

 

Hodnocení poroty: 

"Sousedky" uvádějí v úžas svou aktuálností. Vytvářejí most mezi "cizí" kulturou a živým 
okolním sociálním a jazykovým prostředím. Chápou péči o rodinu a současně se snaží o 
pomoc s emancipací žen. Snaží se o vymanění žen z izolace. Sociálně inovativní je také 
způsob realizování projektu: očekávána je totiž spoluúčast těchto žen (ženy musí být aktivní 
a samy pro sebe něco udělat, aby získaly nárok na koučink svých dětí), hledají se nové 
zdroje, budují se nové sítě, jasný rámec umožňuje důmyslnou samoorganizaci „Sousedek“. 
Mnoho žen, kterým "Sousedky" pomohly, v projektu zůstává dál a jejich změněné nazírání a 
vnímání věcí působí na další, kteří případnou pomoc potřebují. 

Země: Rakousko 

Web: www.nachbarinnen.at 

 

4. ceny 

A Promise to Slovenia 

 

Institut Ypsilon vytvořil speciální internetovou platformu (www.obljubaslovenija.si), na níž 
shromažďuje „sliby“ jednotlivců, nevládních a neziskových organizací i podniků, v nichž se 
zavazují, jak se budou angažovat v oblasti sociálního rozvoje a dobročinnosti. Na začátku 
jsou osloveny soukromé podniky a jejich manažeři jsou vyzváni, aby podpořili projekty 
osobně -vedením a dobrým příkladem. „Slib“ znamená povinnost během jednoho roku 
realizovat oznámený záměr. Celkem se od prosince 2012 do ledna 2014 podařilo shromáždit 
170 „slibů“ a 49 z nich se podařilo uskutečnit. 
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Hodnocení poroty: 

Lidé jsou často vyzýváni, aby se podíleli na spoluvytváření světa, ve kterém žijí. Těch, kteří 
si přejí lepší svět, je mnoho.  Slovinský inovativní projekt zavazuje ke konkrétnímu jednání. 
Snaží se, aby lidé proměnili své myšlenky a slova v činy. Společenská odpovědnost 
jednotlivce a osobní zaangažovanost má být posílena a dostatek prostoru má být poskytnuto 
pro vlastní iniciativu. Zároveň je ten, kdo se rozhodne proměnit svůj „slib“ v čin, vystaven 
hodnocení ostatních. Očekávání, které vyvolá, působí zpětně jako zesilující faktor.  Zda a jak 
člověk jedná, jak uskutečňuje svůj sen, je viditelné. 

Země: Slovinsko 

Organizace: Ypsilon Institute 

SozialMarie Profil: A Promise to Slovenia 

Web: www.obljubasloveniji.si 

 

Career Moves 

 

„Career Moves" je online platforma, která soustřeďuje pracovní nabídky vhodné pro lidi s 
postižením. Byla založena v roce 2010. Nabídky práce se na webových stránkách zobrazují 
pod filtrem označeným piktogramy tak, aby uchazeči o práci ihned věděli, že zaměstnavatel 
bude právě jejich handicap přijímat. Zaměstnavatelům je zase poskytováno poradenství, 
jakým způsobem změnit podnikovou kulturu, aby zajistily optimální podmínky pro zařazení 
zaměstnanců s handicapem do pracovního prostředí. Projekt „Career Moves“ je podporován 
Spolkovým úřadem sociálních věcí. Iniciativa se ukázala být tak úspěšnou, že bude počínaje 
rokem 2014 přenesena do Německa jako sociální franšíza. 

 

Hodnocení poroty: 

Myšlenkou „Career Moves“ je upoutat pozornost zaměstnavatelů a upozornit na talenty a 
schopnosti lidí s handicapem, dát jim možnost rovné účasti na pracovním trhu. Pozornost se 
soustředí na výkonost a přínos, ne na „zvláštní potřeby“ lidí s postižením. Realizování tohoto 
záměru se těší velké veřejné podpoře. Projekt bude v rámci strategie sociální franšízy dále 
zdokonalován a podnikatelsky rozšiřován. Fakt, že tato sociální inovace dobře funguje, 
ukazují jak rostoucí čísla inzerentů pracovních nabídek a poradenství ze strany firem, tak 
zájem ze strany uchazečů o práci. Porota věří, že plánované rozšíření do Německa bude 
úspěšné. 

Země: Rakousko 

Organizace: Career Moves 

SozialMarie Profil: Career Moves 

Web: www.careermoves.at 

 

Cargo Bicycles for Sustainable Community 

 

Skutečnost, že chorvatská Koprivnica nenabízela žadné komunální třídění a svoz 
papírového odpadu, inspirovala skupinu lidí, která se rozhodla, že záležitost vezme do svých 
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rukou. Čtyři jízdní kola s přívěsem tak nyní sváží tuny papírového odpadu z domácností a 
malých firem, kam byly k tomuto účelu rozmístěny speciální recyklovatelné kontejnery, tzv. 
eco-boxy. Když je  „eco-box“ plný, stačí zavolat linku „nákladních jizdních kol“, které starý 
papír přijedou vyzvednout. Město momentálně disponuje 8 000 eco-boxy, které pokrývají 
60% potřeby města. Tři lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, mají od roku 2013 novou 
práci. Prostředky na jejich platy zajištuje prodej papírového odpadu. Poptávka po této 
bezplatné službě, která ke zdrojům přistupuje ekologicky a zároveň upevňuje komunitu, stále 
narůstá. 

 

Hodnocení poroty: 

V zemích, kde není zajištěn veřejný či komunální svoz odpadu, kde chybí informační kampaň 
o odpadovém hospodářství a třídění odpadu, v zemi, kde deset minut po demonstraci nejsou 
ulice ještě uklízeny, řeší tyto úkoly a problémy vlastním a průkopnickým způsobem soukromé 
a občanské iniciativy. Motto iniciativy z chorvatské Koprivnice zní: „Projevit zodpovědnost za 
společnost a životní prostředí.“ Sociálně inovativním není tento projekt jen díky udržitelnému 
způsobu sběru starého papíru prostřednictvím kontejnerů eco-box, ale i díky možnosti 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané. Brzy pomůže s uvedením nákladních kol pro svoz 
papíru do menších obcí regionu elektroautomobil. 

Země: Chorvatsko 

Organizace: Udruga za održivi razvoj Hrvatske 

Web: www.uzorhrvatske.hr 

 

Koalice proti kriminalizaci bezdomovectví 

 

Za práva lidí bez domova bojují v Maďarsku společně dvě velmi odlišné organizace. Jedna 
má na starost právní poradenství a zastupování, druhá je uskupením stovky lidí zasažených 
bezdomovectvím. Důvodem a podnětem pro jejich spolupráci bylo legislativní opatření 
umožňující městům a obcím zakazovat bezdomovcům nocování, resp. „stálé bydlení“ na 
jejich území. Obě organizace sledují jak legislativu, tak politickou a právní praxi. Pracují s 
veřejností a  probouzí její vnímavost pro tento problém. Jde jim o boj s bezdomovectvím, ne 
s bezdomovci. Protestují různým způsobem a pomáhají bezdomovcům bojovat za svá práva. 
Momentálně se jedná například o právo volit. 

 

Hodnocení poroty: 

Počet lidí bez domova roste a stejně tak rostou i snahy bezdomovectví kriminalizovat. První 
krok z této situace udělaly společně dvě neziskové organizace. Na první pohled žádná velká 
věc, a přesto čeří jejich společná aktivita sociálně inovativní vlny. Díky mediálnímu působení 
maďarské unie občanských svobod „Hungarian Civil Liberties Union“ mají akce 
bezdomoveckých aktivistů „The City is for All“ (z větší části bezdomovečtí aktivisté) stále 
větší  dopad a jsou přibližovány veřejnosti. Případy prožité nespravedlnosti nezůstávají jen v 
paměti poškozených, ale jsou zaznamenávány a následně zpracovány a využity v právních 
případech. Individuální žaloby tak mohou být lépe medializovány, což má za následek větší 
politický i společenský dopad. 

Země: Maďarsko 
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Organizace: TASZ 

Web: www.tasz.hu 

 

Feather Picking: Sociální inkluze v divadle, filmu a výuce 

 

Skutečné příběhy diskriminace romské menšiny a jedinců nacházejících se na okraji 
společnosti jsou tématizovány v experimentálních divadelních hrách. Herci jsou mladí lidé, 
především Romové a znevýhodněná mládež. Tato divadelní ztvárnění mají v Maďarsku i v 
zahraničí velký úspěch. Jejich následné zfilmování usnadňuje další rozšiřování myšlenky 
projektu a daného příběhu. Filmy jsou využívány na druhých stupních škol po celém 
Maďarsku. Slouží jako podklad pro dvoudílné workshopy. Snaží se zastavit stále rostoucí 
rasismus mladistvých. Smíšený pár mladých lidí - dívka a chlapec, jeden z nich je Rom, 
podněcují studenty k debatě o přisuzování etnických rolí a k pozorování vlastního prostředí v 
těchto souvislostech. 

 

Hodnocení poroty: 

Z divadelní hry se stává dokumentární film, který je podkladem pro workshop pro druhé 
stupně středních škol. V tomto procesu se vždy překračují hranice. Prožitá diskriminace je 
přenesena na jeviště, mladí Romové přibližují v divadelní hře příběhy své, či příběhy jiných, 
diskriminací zasažených lidí. Těmto setkáním předchází školení. Jedná se o sociálně 
inovativní působení na více úrovních současně. Účastníci projektu profesně rostou, kulturní 
scéna se nechává ovlivnit obsahem hry a její formou. Školy postupně otevírají 
zanedbávanou společenskou debatu na toto téma. 

Země: Maďarsko 

Organizace: Women for the Future Association 

Web: www.independenttheater.blogspot.co.at/p/projects.html 

 

In IUSTITIA:Právní pomoc obětem násilí z nenávisti 

 

In IUSTITA pomáhá všem obětem násilí z nenávisti - tzn. lidem, kteří byli verbálně či fyzicky 
napadeni z důvodu barvy své pleti, rasy, náboženského vyznání, sexuální orientace, věku, 
zdravotního stavu, politického přesvědčení či příslušnosti k určité sociální skupině. Cílem In 
IUSTITA je poskytovat odborné sociální a právní poradenství, právní zastupování a další 
služby obětem. (Potenciální) Oběti násilí z nenávisti jsou aktivně vyhledávány. In IUSTITA 
byla založena s cílem učinit problematiku násilí z nenávisti předmětem debaty laické i 
odborné veřejnosti, poskytnout právní pomoc obětem či svědkům násilných incidentů, 
optimalizovat praxi veřejné správy, spolupracovat na partnerské bázi s ostatními 
zainteresovanými organizacemi a s médii. Násilí z nenávisti je v rozporu s principy 
demokratické společnosti. Posláním In IUSTITIA je zajištění sociálních služeb, právních 
informací a zastupování osobám dotčeným násilím z nenávisti a prevence násilí z nenávisti a 
projevů nesnášenlivosti. 
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Hodnocení poroty: 

Bohužel existují stále ještě skupiny lidí, s méně či více patrnými společnými znaky, které 
musí být  bráněny a chráněny před částí většinového obyvatelstva. A to bezprostředně po 
nenávistném deliktu, skrze  preventivní (právní) osvětu potenciálních obětí a pachatelů a 
společensko-politické uvědomění politických činitelů a veřejnosti. In IUSTITIA kombinuje 
průkopnickým a sociálně inovativním způsobem tyto různé úrovně. Oběti vyprávějí, co zažily, 
aby tak poukázaly na společenské vzorce. Veřejná debata, která se tak otevírá, ztěžuje 
tabuizaci problému, a potenciální pachatelé se tak - doufejme - začnou držet zpět. 

Země: Česká republika 

Organizace: In Iustitia 

Web: www.in-ius.cz 

 

Jarokelo.hu 

 

„Járókelo“ znamená česky flanér, tedy člověk, který se prochází městem, povídá si lidmi a 
sbírá zážitky a inspiraci … Maďarský projekt „Járókelo“ nabízí obyvatelům Budapešti 
platformu, na které mohou zveřejňovat, kde viděli rozbitý chodník či lavičku a nebo popadané 
větve a jinak zanedbaný veřejný prostor. Dobrovolníci „Járókelo“ zasílají tyto informace na 
příslušná místa komunální správy. Ta je tak vyzývána, aby se postarala o nápravu a 
současně aby o nepříjemné události věřejně informovala. Doposud bylo zdárně vyřešeno 1 
000 případů, což představuje 2/3 zveřejněných stížností. Pokud zůstane oznámení stížnosti 
bez reakce, přistupuje se k medializaci problému. Východomaďarské město Nyíregyháza 
bude mít brzy také svého „flanéra“ a následovat má dokonce deset měst na západě 
Maďarska. 

 

Hodnocení poroty: 

Sociální média umožňují nové formy komunikace mezi občany a komunálním úřadem 
velkoměsta. Jedni informují o stavu veřejného prostoru ve svém sousedství, a druzí hledají 
cesty, jak situaci zlepšit. Obojí je zveřejňováno. Zastupitelstva považují tuto činnost za 
legitimní a mohou touto cestou získat zpětnou vazbu ze strany veřejnosti. Obce se ujímají 
zodpovědného jednání občanské společnosti. Sociálně inovativní proces se dal pohybu ... 

Země: Maďarsko 

Organizace: Média Centrum Non-profit-Association 

Web: www.jarokelo.hu 

 

Pomoc dětským duším 

 

Projekt „Pomoc dětským duším“ funguje jako primární profylaxe pro děti a mladistvé z 
venkovských oblastí Salcburska, které trpí psychickými a psychosomatickými potížemi a 
nemocemi. Od roku 2011 nabízí i mobilní službu „Buble Truck“. Poptávka je velká: 5% ve 
spolkové zemi Salcburk žijících dětí a mladistvých je psychicky nemocných a pětina ukazuje 
první symptomy psychických nemocí. Díky nízkoprahovému přístupu se dostává pomoc až 
do zapadlých vesnic země. Momentálně pracuje profesionální tým především na bázi 
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dárcovství. O spolupráci se spolkovou zemí Salcbursko se jedná. 

 

Hodnocení poroty: 

Inovativní projekt „Pomoc dětským duším“ se úspěšně ujímá hned dvou společenských 
problémů. Téma psychických onemocnění dětí a mladistvých je s veřejností a částečně i 
zdravotnictvím velmi málo komunikované a částečně tabuizovaná. Další tématem je enormní 
rozdíl mezi situací v hlavním městě a v ostatních oblastech celé spolkové země Salcbursko. 
Úspěchy jsou zřejmé: v různých částech Salcburska fungují mobilní ambulance a od 
založení iniciativy již existuje více než 11 000 terapeutických a poradenských jednotek. 
Podpora ze strany celebrit a interdisciplinární spolupráce dodávají odvahu, sílu a 
přesvědčení, že cíl dalšího rozvoje, veřejné podpory a rozšiřování do dalších rakouských 
spolkových zemí se podaří. 

Země: Salzburg, Rakousko 

Organizace: Pro Mente Salzburg 

Web: www.kinderseelenhilfe.at 

 

Síť „Zastupování sebe samého“ 

 

Lidé s poruchami učení se zasazují za svá práva a upozorňují na své problémy veřejnost i 
politiky. Organizace každoročně pořádá speciální víkend. Síť je vedena skupinou zástupců 
ze spolkových zemí Tyrolsko, Vorarlbersko, Salcbursko a Vídeň. Lidé bez poruch učení jsou 
angažováni jako pomocná síla. V Tyrolsku a Vorarlbersku již existují nezávislá peer- 
poradenská místa. Organizace se účastní pracovních skupin Ministerstva sociálních věcí a 
Ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo sociálních věcí iniciativu částečně financuje. 
Důležitým cílem je ukotvení sítě a její činnosti v celém Rakousku. 

 

Hodnocení poroty: 

Znát svá práva a rozumět jim není samozřejmostí! Iniciativa usiluje například o prosazení 
relevantních právních textů ve srozumitelném, jednodušším znění. Členové této sítě a jejich 
úspěchy mluví sami za sebe. Tito lidé zvládli ujít dlouhou cestu od znevýhodnění v 
zařízeních pro handicapované a dostali se až do pracovních skupin a kruhů na 
ministerstvech. „Aktivisté této sítě se nedají zatlačit do kouta“, říkají. Ten, kdo sám za sebe a 
vůči druhým umí formulovat svá práva, může být příkladem a vzorem pro všechny ostatní. 
Úctyhodné, nové a neobvyklé. 

Země: Tyrolsko, Rakousko 

Organizace: Selbstbestimmt Leben Innsbruck 

Web: www.wibs-tirol.at 

 

Patron 

 

V projektu je podporována schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní 
výchovy ve věku 17 – 21 let začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si 
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zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského 
vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života. Projekt 
je realizován v cyklech. V této chvíli jsou tyto cykly roční. Na počátku každého cyklu jsou ze 
zájemců o patronství vybráni našimi experti vhodní patroni. Pro tyto patrony se uskuteční 
třídenní školení, na kterém se podrobně seznámí s celým projektem, s pravidly patronského 
doprovázení a dojde k jejich přípravě na zvládání situací, které mohou při doprovázení 
nastat. V průběhu celého projektu pak je patronům nabízena supervize. Měsíc po úvodním 
proškolení patronů se koná víkendový výjezd, na kterém se patroni seznámí s mladými muži 
vyrůstajícími v zařízeních náhradní rodinné výchovy. Tento víkend je pojat zážitkově s cílem 
vytvořit pro patrony a mladé muže mnoho příležitostí k seznámení se. Na tomto víkendu, či 
těsně po něm, dochází k vytvoření patronských dvojic, které se spolu budou pravidelně 
setkávat. Setkávání patronů a mladých mužů má jasná pravidla a dochází k nim přibližně 
jednou za měsíc. Mladý muž tak získá pozitivní mužskou oporu při opouštění zařízení 
náhradní výchovy. Délka patronského vztahu je individuální, počítáme však s minimálně 2 
letým zapojením dobrovolníka. Průběžně se hledají další patroni. 

 

Hodnocení poroty: 

Dva „světy“, které se navzájem poznávají. Ve společnosti úspěšní muži - tzv. patroni - se 
starají o mladistvé chlapce, kteří své dětství a mládí prožili v dětských domovech. Ti jsou 
sice materiálně dobře zajištěni, avšak neví, jak ve světě dospělých obstát, a často jim chybí 
mužský vzor. Projekt reaguje na situaci sociálně inovativním způsobem. Hledá "patrony", 
kteří mladistvým chlapcům pomáhají najít cestu z ústavní péče k nezávislosti.  Oba tyto 
"světy" se od sebe navzájem učí: muži, "patroni" poznávají, že mohou být ve zcela jiném 
sociálním světě velmi užiteční, a chlapci zažívají, že se o ně zcela přirozeně  a jednoduše 
někdo stará. 

Země: Česká republika 

Organizace: League of Open Men (LOM) 

Web: www.ipatron.cz 

 

Videoprůvodce procesem udělování azylu v Rakousku 

 

Tento informační nástroj je pomůckou pro uprchlíky a další zájemce o problematiku stále 
novelizovaného rakouského zákona cizineckého práva. Má přiblížit proces udělování azylu a 
přehledně ukázat na práva a povinnosti z tohoto zákona a z těchto opatření vyplývajících. Je 
nutné pomáhat také těm, kteří neumí číst. První verze byla k dispozici v šesti jazycích šest 
měsíců. Poté neziskové a nevládni organizace společně s uprchlíky hodnotily funkčnost a 
působení této první verze. Zapracovat bylo nutné i nové změny. V létě 2014 měla být na 
internetu uveřejněna druhá verze v osmi jazycích. 

 

Hodnocení poroty: 

Azylové a cizinecké právo je „španělskou vesnicí“ nejen pro uprchlíky samotné, ale často i 
pro ty, kteří v této oblasti pracují. Jakoby byly neustálé změny, nepřehlednost a problémy s 
interpretací záměrné. Platforma „Právní poradenství v oblasti lidských práv“ tyto nedostatky 
překonává a představuje měřítko pro sociální inovace. „Průvodce“ je k dispozici v jazycích 
nejčastějších skupin uprchlíků. Využívá mluveného slova a grafické navigace. Je připravován 
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společně s uprchlíky a usiluje o rychlou aktualizaci zastaralých imformací. Je to „průvodce“, 
který si své jméno zaslouží, protože zná cestu k právnímu bezpečí uprchlíků. 

Země: Rakousko 

Organizace: Platform Rechtsberatung 

 

„Prostory vědění“ - dílny pro zvídavé 

 

‚Wissens°raume‘, "prostory vědění" se nacházejí v nevyužitých přízemních prostorách 
dřívějších lokálů, dílen či jiných zařízení. „Kouzlí“ se v nich hranaté mýdlové bubliny, rostou v 
nich krystaly, vznikají tuhé tekutiny ... a odhalují se další tajemství vědy ... „Věda“ se tímto 
způsobem přibližuje k lidem a setrvává v jejich sousedství na dva až tři měsíce. 
‚Wissens°raum‘ vyzývá k interakci. Asistenti v těchto „dílnách“ hovoří vedle němčiny také 
turecky, polsky nebo anglicky. Zájem o experimenty je především ze strany dětí a mládeže, 
ale do nových neobvyklých „experimentálních stanic“ v sousedství přicházejí i zprvu trochu 
opatrní dospělí. Doposud byly ‚Wissens°räume‘ otevřeny ve vídeňských městských částech 
Hernals, Leopoldstadt a Fünfhaus, další budou následovat. 

 

Hodnocení poroty: 

Interaktivní, nízkoprahové, přitažlivé a lokální, vzdělávacího charakteru a širokospektré - 
takové jsou ‚Wissens°raume‘. Tento projekt stojí mimo obvyklé struktury, které mají za úkol 
zprostředkovat vzdělání a nové vědomosti. Je sociálně inovativní, nezabere mnoho prostoru 
a přesto veřejný prostor oživuje. Vzdálenost cesty k novým vědomostem a poznávání 
nehraje roli. Nevyužívané prostory nepůsobí zpustle. Projekt je určen pro dívky, chlapce, 
muže a ženy, malé i velké. Někteří poznáníchtiví zájemci se stále vrací a dostávají následně 
certifikát a někdy se dokonce stávají asistenty samotného projektu. Experimentují s 
technikou a vědou, individuálně nebo ve skupině, jsou zvídaví, učí se sebedůvěře a vypráví 
druhým, co zažili, na čem pracovali a co by možná v budoucnu chtěli dělat. 

Země: Rakousko 

Organizace: Verein ScienceCenter- Netzwerk 

Web: www.science-center-net.at 

 

 

 


