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SozialMarie Díj 2018 

Kedden, 2018. május 1-én a bécsi ORF RadioKulturhaus-ban idén tizennegyedik alkalommal ítélték 

oda 15 kitüntetésre érdemes projektnek a SozialMarie díjat. Olyan projektek vehették át a Díjat, 

melyek össztársadalmi problémákra keresnek és ültetnek a gyakorlatba innovatív megoldásokat. 

A 15.000 eurós első díjat idén a Housing First for Families in Brno cseh projekt nyerte, mely projekt 

hajléktalan családoknak biztosít önkormányzati lakásokat, és segíti őket, hogy új életet kezdhessenek. 

A második díjat (10.000 euró) az idén a szlovák Book Club PAĽIKERAV projekt nyerte el, melyben 

kassai roma fiatalok, szakítva a sztereotípiákkal,  könyvkritikákat készítenek online elérhető videó 

felvételek formájában, valamint könyvbemutatókat moderálnak. 

A harmadik díjat (5.000 euró) az osztrák The Viennese Kitchen kapta, egy saját kezűleg legyártható 

konyha, mely a hajléktalan emberek számára könnyíti meg az új otthonba való megérkezést. A DIY-

konyhát az érintettek és különböző szakemberek közösen tervezték, egy Buddy-rendszer (segítőtárs-

rendszer) lehetővé teszi a replikációt és a hálózatosodást.  

További 12 projekt nyert 2.000 eurós díjat Ausztriából, Magyarországról, Csehországból, 
Szlovákiából és Horvátországból.  

2.000 eurós díjat Magyarországon a Lili és a Bátorság, a Szurikáta Foglalkozás és a Transzlingváló 

osztálytermek Tiszavasváriban projektek nyertek. 

A nyertes projekteket, melyek a Díjátadón a sajtó figyelmének a központjába kerültek, a SozialMarie 
szakmai zsűrije választotta ki. 

Az aktív fővédnökséget Magyarországon 2018-ban Ágoston László, társadalmi innováció 

szakértő és service design tanácsadó vállalta. Ágoston László változásmenedzser szakirányon 

végzett szociológus, aki piac- és közvéleménykutatóként, majd közpolitikai elemzőként dolgozott, 

majd 2010-ben társalapítója lett a Kreater Társadalmi Innovációs Ügynökségnek, ma pedig a DDB 

Budapest Digitális és Üzleti Transzformációs Igazgatója. Május 1-én fővédnökként az Lili és a 

Bátorság – Mese a gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélés megelőzésére projekt támogatását 

választotta.  
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Általános tudnivalók a SozialMarie Díjról 
A SozialMarie a legrégebbi európai társadalmi innovációs díj, amely 2005 óta minden évben 15 

kitűnő projektet díjaz. A SozialMarie Díjat az osztrák Unruhe Privatstiftung ítéli oda, melyet 2000-

ben Wanda Moser-Heindl és Friedrich Moser alapítottak. 

A SozialMarie egy nemzetközi díj: A kezdetektől nemzetközi szinten elérhető díj, mára Ausztria 

mellett, Magyaroszágon, Csehországban és Szlovákiában is jól ismert. 

A Díj aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozó projekteknek szól. A pályázat nyitott a 

magánszektorból, a civil szektorból és a közigazgatásból érkező projektek számára egyaránt.  

A SozialMarie szakértői zsűrije idén 249 Ausztriából, Magyarországról, Csehországból,  
Szlovákiából és Horvátországból benyújtott projektből 34 jelöltet választott ki a SozialMarie 2018 

Díjra. Ebből a 34 jelöltből a SozialMarie újra 15 kiváló projektet tüntetett ki társadalmi innováció 
díjával. 

Online elérhető a 2018. évi nyertes projektek összesítője! 
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