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szervuszausztria.hu írása
Címkék: Ausztria

Kiosztották a SozialMarie idei díjait
Magyarok a nyertesek között
Május 1-jén, az egyébként is gazdag bécsi program immár hagyományosan egy
különleges eseményt is tartalmazott: ezen a napon vehették át a pénzjutalommal
kísért elismerést az Unruhe magánalapítvány vezetőitől azok, akiknek szociális
célú projektje egyben innovatívnak és kreatívnak is minősül. A 2000 óta a bécsi
Moser házaspár jóvoltából működő alapítvány csakis az ilyen erényeket (is)
felmutató szociális elképzeléseket támogatja. Külön öröm, hogy az utóbbi
években nemcsak a pályázók, hanem a nyertesek között is vannak magyarok.
Tavaly a SozialMarie névre keresztelt fődíjat és a vele járó tizenötezer eurót az Esélyt a Hátrányos Helyzetű
Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) kapta, az idén viszont három magyar projekt részesült elismerésben és ezer-ezer
eurós jutalomban. Összesen negyven magyar pályázat érkezett.
Wanda Moser-Heindl és (azóta elhunyt) férje eleinte csak annyit tudott, hogy segíteni szeretne, s erre nagyobb
összeget szánna a családi örökségből. Évekig keresték a támogatás legmegfelelőbb módját, azt a lehetőséget, hogy a
szociális célt jobban beillesszék, s a segítségre szánt összeget mentesítsék a forrásadó alól. A megoldás a SozialMarie
díj, amely nem egyének támogatására, hanem projektek jutalmazására szolgál, ráadásul egybevág azzal a gondolattal
is, hogy hosszabb távú „befektetésként” biztonságosabb hatásfokot ér el. Emellett a pályázati lehetőség puszta ténye
is ösztönöz, fejtörésre, valóban újszerű és kreatív ötletek kigondolására késztet. Az alapítványtevő Wanda MoserHeindl elmondása szerint a bíráló zsűri vizsgálja, mennyiben újszerű a projekt témája, a támogatás avagy segítség
módja, a célcsoport, de az is közrejátszhat a pozitív döntésben, ha a projekt a saját területén újító szellemű
vállalkozás.
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között – és kétségkívül ez az a terület, ahol a legtöbb esélye van a segítségnyújtásnak, s itt a
legfontosabb a társadalmi felelősségvállalás.
Aki konkrétabban szeretné tudni, mit is takar az innováció és a kreativitás feltétele, a legjobb,
ha kicsit közelebbről szemügyre veszi az idei magyar díjazottak elképzeléseit.
A Holokauszt Vagonkiállítás Projekt célja
megismertetni a fiatalokat a holokauszttal kapcsolatos
történelmi tényekkel, szembesíteni őket valódi

Spórol az egyház
élettörténetekkel, példákkal a helytállásról. Mindez a projekt
elindítóinak
reményei szerint nagyobb toleranciára serkent.

Rossz idők jönnek a
A múzeumpedagógiai projekt üzenete, hogy a gyűlölet, düh,
Bécsben koldulókra
bosszú sohasem jelenthet megoldást. Ötletes a

Mese volt a tanúvallomás
megjelenítési forma: a korabeli tárgyakat, emlékeket egy a
deportálások céljaira egykor felhasznált régi
marhavagonban állították ki. Az üzenet egyértelmű, és ahogyan azt a zsűri külön kiemelte, a
mai helyzetben időszerűbb, mint valaha. www.eletmenete.hu/vagonkiallitas
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

A DélUtán telefonos lelki segély szolgálatot kifejezetten az idősebbek részére hozták létre. A
betelefonálók konkrét problémáikkal kereshetik meg az egész országból ingyenesen hívható
szolgálatot, egészségügyi, jogi, avagy családi gondjaikról válthatnak szót névtelenül a 45
önkéntes munkatárs valamelyikével. Ennél is fontosabb, hogy ezek a beszélgetések enyhítik
kínzó magányukat. Utóbbi jelenség igen általános, ezért a 60-on felülieknek 1999-ben indított
szolgálatot 2005-ben kiterjesztették a 45 és 60 közöttiekre is. A zsűri értékelte egyebek között
a jó elérhetőséget, s azt a tervet, hogy rövidesen a határon túlról is hívható lesz a
beszélgetővonal. www.delutan.hu
A Magdi a budapesti Józsefváros korábban igencsak elmaradott negyedében az itt élők
kötődésének, új identitásának, önértékelésének megteremtését tűzte ki célul. A név egy
négyezer példányban megjelenő havilapot takar, amely a kerületben történtekről számol be.
Elindítói és szerkesztői a közeli jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetnek a "civil média"
programra, a Magdi újság mellett online felületeken is terjeszkednek, májusban civil
médiaképzést szerveznek a Népszabadság Online újságíróinak önkéntes oktatói csapatával. A
cél az, hogy a helyi lakosok megtanuljanak rövid videóriportokat készíteni, vágni, feltölteni a
netre. Ezzel együtt fejlesztenék a Magdi néhány újságírója (helyi lakosok) által létrehozott
8kerTV nevű videóblogot. A zsűri külön értékelte, hogy a projekt célja bekapcsolni a
környéken lakó szegény családokat - főként romákat - is a társadalmi
nyilvánosságba.www.zofi.hu
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2010: az összes díjazott

Május 1. után van egy kis idő az új ötletek kidolgozására. AzUnruhe Alapítvány2010
decemberétől várja a pályázatokat angol vagy német nyelven. Egész Magyarországról lehet
pályázni, és számítanak azoknak a vállalatoknak, gazdasági társulásoknak, cégeknek a
projektjeire is, amelyek oly sokat tehetnének a rossz helyzetben lévőkért. Az egyéb feltételek
nem változtak. Az első díj 15 ezer, a második 10 ezer, a harmadik 5 ezer euró pénzjutalommal
jár – emellett 12, egyenként ezer eurós jutalmat is kiosztanak. Nem zárják ki azokat, akik
egyszer már pályáztak, de az öttagú zsűri csak a továbbfejlesztett, módosított projekteket
veheti figyelembe.
További cikkeket olvashat Ausztriáról a Szervusz Ausztria honlapon.
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