ORGANIZÁCIE PODPORENÉ v 4. grantovom kole programu

ROZVÍJAME OBČIANSKU IDENTITU
Hodnotiaca komisia na fyzickom zasadnutí dňa 02. 05. 2012 rozhodla o nasledovnom návrhu
na podporu projektov:
Pozn.: projekty sú zoradené podľa získaného počtu bodov

NI-ROI/2012/017
realizácia
línia programu
anotácia

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma

Truc sphérique, o.z.
MEMORY KONTROL /
TRANSFORMÁCIA NORMALIZÁCIE
Žilina
ZA
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
MEMORY KONTROL je intelektuálna dielňa a festival, ktorý
neakademickým spôsobom reflektuje kľúčové udalosti a obdobia
súčasných československých dejín cez rôzne formy reflexie
(odborné diskusie, výskum, divadlo, vizuálne umenie, zapájanie
mladých ľudí a pod.). Zapĺňame biele nezmapované miesta našej
nedávnej histórie. Iniciatíva funguje od r. 2008. Projekt neprebieha
chronologicky, ale nie ľubovoľne. Každý rok si v rámci Memory
Kontrol autori určia jednu tému resp. historické obdobie. Cieľom
projektu je vťahovanie mladých ľudí do poznania nedávnej histórie.
Jednou z nosných metód je aj skúmanie historických archívov,
dokumentov a zapájanie živých pamätníkov do mapovania histórie
(oral history). Výstupy akumulujeme pre verejnosť na
www.memorykontrol.org. 5-ty ročník chceme zamerať na reflexiu
ekonomicko-sociálno-kultúrnej transformácie spoločnosti v období
90-tych rokov na Slovensku s presahom na širší región
postkomunistickej Strednej Európy (hlavne susediace krajiny s
Česko-slovenskom). Východiskom bude skúmanie mechanizmov
Normalizácie v 70-tych a 80-tych rokov a ich dopad na obdobie po
revolúcii 1989. 90-te roky sú čerstvou ale stále dostatočne
nespracovanou témou. Projekt Memory Kontrol sa bude téme
venovať v podobe série diskusií prebiehajúcich v priebehu celého
roka 2012, pričom jeho zavŕšením bude opäť festival v novembri
(11.-15. november, 2011). Multižánrový festival Memory Kontrol
bude opäť reflektovať tému rozmanitými formami (diskusie,
program pre školy, divadelné predstavenia, filmy, výstava,
happeningy a inštalácie). Tento rok bude festival obohatený o
medzinárodné sympózium (aktérmi sú umelci, filozofi, historici,
bádatelia) zo Slovenska s hosťami susediacich okolitých krajín (ČR,
Poľsko, Nemecko, Maďarsko). Celé sympózium bude prístupné
verejnosti, bude zaznamenávané pre on-line výstup a zároveň
prebehne aj večerný panelový diskusný večer pre verejnosť.
Dôraz je kladený na mladých ľudí vo veku 14 – 30 rokov (jednak
ako účastníci diskusií, workshopov, filmových projekcií, …) a
zároveň budú študenti VŠ aj súčasťou výskumného tímu, ktorí
spracuje historické pramene. Výsledky projektu obohatia databázu
doterajších výstupov www.memorykontrol.org. Budú publikované vo
forme elektronickej (v slovenčine), neskôr plánujeme vytlačiť texty
aj v anglickom jazyku vo forme samostatnej knihy.

áno
5000,00 EUR
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hodnotenie komisie

navrhovaná suma

NI-ROI/2012/009

realizácia
línia programu
anotácia

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma

Projekt získal v tomto grantovom kole najvyšší počet bodov - 45 (z
možných 48). Projekt Memory Kontrol sa už piaty rok zaoberá
témami našej nedávnej histórie, ktoré sú rozporuplné, v širšej
spoločenskej reflexii tabuizované či zabudnuté, v učebných
osnovách nedostatočne spracované. Komisia oceňuje, že zámerom
projektu nie je hodnotenie, ale predovšetkým kritický diskurz,
reflexia nedávnej minulosti, ktorá ešte má pamätníkov, svedkov.
Porozumieť súčasnosti sa dá iba s pomocou skúmania
spoločenských procesov nedávnej minulosti. Prínosným je
zapojenie mladých ľudí – študent v rámci aktivít Memory Kontrol nie
je pasívnym poslucháčom, ale aktívne zapojeným aktérom
diskusie. Komisia navrhuje podporiť uvedený projekt požadovanou
sumou.

5000,00 EUR

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (ďalej
v projekte ako SGI)
Odkazprestarostu.sk – rozvíjame občiansku identitu
stredoškolákov
SR
SR
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
Projekt sa zameria na podporu občianskej participácie mladých ľudí
od 14 do 19 rokov prostredníctvom ich zapojenia do portálu
Odkazprestarostu.sk a inovatívnej kampane na propagáciu tohto
portálu ako jedného z účinných nástrojov občianskej participácie.
Prvou aktivitou projektu bude súťaž pre študentov stredných škôl
z celého Slovenska o najlepšie riešenie dlhodobo ignorovaného
podnetu z portálu Odkazprestarostu.sk. Autori projektu v spolupráci
s odborníkmi na samosprávu vyberú závažný dlhodobo neriešený
podnet z jedného mesta a študenti budú môcť vymyslieť ako, za
aký dlhý čas, a s akými finančnými prostriedkami by sa tento
podnet dal vyriešiť čo najefektívnejšie. Autori projektu ponúknu
miesto v porote odborníkom z rôznych organizácií, ktoré sa
zaoberajú fungovaním samospráv a zástupcom samospráv. Druhou
aktivitou projektu budú interaktívne semináre pre študentov
stredných škôl. Autori projektu oslovia niekoľko stredných škôl
v mestách, v ktorých funguje portál Odkazprestarostu.sk
(Bratislava, Šaľa, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Prešov)
s ponukou predstaviť ho študentom na hodine Náuky o spoločnosti,
ako aj iné nástroje občianskej participácie, a na týchto im ukázať a
vysvetliť, aké prínosy môže mať ich účasť na občianskom živote
spoločnosti pre spoločnosť, ale aj pre nich samotných. Autori
projektu v spolupráci s pedagógmi vypracujú materiály, ktoré budú
o tejto téme informovať pútavým spôsobom a jazykom primeraným
cieľovej vekovej skupine. Študenti na tejto hodine dostanú tiež
domácu úlohu, v ktorej budú môcť vyhodnotiť, ktoré z
najzávažnejších podnetov v ich meste boli riešené najlepšie
a najpromptnejšie, a naopak, ktoré boli odignorované. Zároveň sa
v rámci projektu navrhne učiteľom a študentom, aby si vybrali
podnet, ktorí by boli schopní vyriešiť sami s tým, že im bude
poskytnutá odborná pomoc – najmä, či je odstránenie podnetu vo
vlastnej réžii v poriadku po právnej stránke. Výsledky ich práce
budú odfotografované a poslané starostom/primátorom a lokálnym
médiám.

áno
4800,00 EUR
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hodnotenie komisie

navrhovaná suma

NI-ROI/2012/062
realizácia
línia programu
anotácia

Projekt získal 44 bodov (z možných 48). SGI má bohaté skúsenosti
s projektmi zameranými na podporu občianskej participácie. Portál
Odkazprestarostu.sk bol spustený vo februári 2010 a odvtedy
prispieva k budovaniu dobrej komunikácie medzi občanmi
a samosprávami, ukazuje občanom, že ich názor môže zavážiť
a ich občianska aktivita môže ovplyvniť aj ich bezprostredné okolie
a život. Komisia ocenila oslovovanie a zapájanie zatiaľ neaktívnych
skupín občanov - mladých vo veku od 14 do 19 rokov. Študentom
ponúkne možnosť zapojiť sa do portálu, či už pasívne ako
používateľom, alebo aktívne ako administrátorom portálu v ich
meste, vďaka dobre premysleným aktivitám. Komisia navrhuje
podporiť uvedený projekt požadovanou sumou.

4800,00 EUR

Slovenská debatná asociácia
Od problémov k médiám
Prešov, Kokošovce - Sigord
PO
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
Cieľom projektu je nadviazať na úspešný seminár Od problémom k
argumentom, ktorý SDA organizovala v minulom roku. Tento ročník
školenia by mal byť zameraný na rozvoj argumentačných
schopností, kritického myslenia a občianskej aktivizácie. Špecifikom
je, že SDA bude učiť tieto schopnosti zužitkovať v oblasti
občianskej žurnalistiky. Cieľom je členov mládežníckych organizácií
naučiť nielen kriticky uvažovať o svete okolo seba a prinášať
následne konštruktívne návrhy na zmenu, ale aj vedieť o
problémoch a ich návrhoch efektívne informovať prostredníctvom
občianskej žurnalistiky, sociálnych sieti a nových médií

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
3386,00 EUR

navrhovaná suma

3386,00 EUR

NI-ROI/2012/066
realizácia
línia programu
anotácia

Projekt získal 41 bodov (z možných 48). Už minulý rok vďaka
podpore od Nadácie Intenda mohli prvýkrát organizovať školenie
pre mládežnícke organizácie s názvom Od problémov
k argumentom. Projekt bol úspešne zrealizovaný a aktívne od
komunikovaný. Tento krát sa bude zameriavať hlavne na
študentov, ktorí sa nezúčastnili pilotnej verzie tohto projektu.
Spoločenský prínos daného projektu spočíva v učení mladých ľudí
profesionálne presadzovať svoje vízie vo verejnom diskurze.
Projekt tak prispieva k rozširovaniu občianskej spoločnosti
s dôsledným naplnením cieľov programu. Komisia navrhuje
podporiť uvedený projekt požadovanou sumou.

Ars Preuge, o.z.
OpenMind in OpenAir
Prievidza
BB
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
Cieľom projektu je premeniť letné námestie v Prievidzi na zónu
záujmu o verejné veci, občiansku spoločnosť avšak nementorskou,
kreatívnou formou. Autori projektu sa o nenásilnú, pútavú formu
upriamenia pozornosti na aktuálnu pasivitu, anonymitu a nezáujem
mladých ľudí budú snažiť realizáciou letnej open-air knižnice, hyde
parkového diskusného pultu, prezentáciou organizácií, ktoré sa
snažia poukazovať na negatívne javy v spoločnosti a navrhovať ich
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zlepšenie. Vizuálna pútavosť akcie bude zabezpečovaná večernými
projekciami filmov s ľudsko-právnou tematikou, témami súdnictva,
priamej demokracie a výtvarnými workshopmi zameranými na
výrobu transparentu, plagátu. Snahou organizátorov je vniesť
medzi mladých ľudí informovanosť o nástrojoch, ktorými disponuje
občianska spoločnosť, pripravujú sa diskusie s právnikmi na témy
petícií, demonštrácií, o spôsoboch a formách kontroly verejných
činiteľov. Snahou akcie je vniesť informovanosť medzi mladých
ľudí, oboznámiť ich s nástrojmi demokracie, ktorými disponujú
a zároveň prehĺbiť záujem o kritický prístup k populistickým
a neodborným vyjadreniam, ktoré formujú vlnu pasívneho hnevu
šíriaceho sa po sociálnych sieťach.

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
3340,00 EUR

navrhovaná suma

3340,00 EUR

NI-ROI/2012/063
realizácia
línia programu

OZ Človek v ohrození
Blogujme komunitne
SR
SR
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti
a rozmanitosti spoločnosti

Projekt získal 40 bodov (z možných 48). Ambíciou projektu je
zapojiť mladých ľudí do kritického dialógu, predstaviť im spôsoby
ako aktívne participovať na občianskom živote mesta, krajiny.
Snahou realizátorov je predstaviť mladým ľuďom skupiny
dobrovoľníkov, ktoré sa aktívne podieľajú na tvorbe občianskej
spoločnosti a dať im tak priestor a možnosť zapojiť sa do aktivít,
ktoré sa v meste Prievidza realizujú a pomáhajú tak pri rozvoji
komunít. Aktivity, ktoré projekt zahŕňa sú zamerané predovšetkým
na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, ktorá počas letných
prázdnin bude mať možnosť aktívne a užitočne využiť svoj čas.
Komisia navrhuje podporiť uvedený projekt požadovanou sumou.

anotácia

Hlavným cieľom projektu je motivovať a aktívne zapojiť študentky a
študentov stredných škôl do diania v ich komunite. Autori projektu
chcú vytvoriť 10 skupín stredoškolských študentov a študentiek
z rôznych regiónov celého Slovenska. Vybraní študenti absolvujú
úvodné školenie k projektu zamerané na rozvoj zručností pri písaní
blogov, posilnenie kritického myslenia, rozvoj občianskych
zručností a využívanie nových médií. Po školení študentské
skupiny identifikujú občiansky problém v ich komunite a následne
ho budú reflektovať prostredníctvom série blogov a videoblogov.
Očakávanou zmenou u študentov zapojených do projektu je rozvoj
ich aktívneho občianstva. Výstupom projektu bude 10
zmapovaných komunitných problémov prostredníctvom blogov
a videoblogov. Celá kampaň k daným problémom bude
komunikovaná cez webovú stránku www.b-login.sk, ako aj cez
sociálnu sieť facebook, čím sa autori projektu snažia o zapojenie
širšej verejnosti v diskusii na tieto témy.

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
4990,00 EUR
Projekt získal 40 bodov (z možných 48). Predkladaný projekt je
pokračovaním spolupráce so stredoškolskou mládežou, ktorú chcú
autori týmto spôsobom začleniť do diania v spoločnosti a dať jej
možnosť, priestor a najmä motiváciu, aby reagovala na problémy
vo svojich komunitách. Očakávanou zmenou u žiačok a žiakov
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zapojených do projektu je zvýšenie ich občianskych kompetencií,
posilnenie kritického myslenia a rozvoj zručností pri písaní blogov.
Komisia uvítala reakciu na hromadné využívanie nových médií,
ktoré sú dnes pre mladých ľudí primárnym zdrojom informácií.
Komisia navrhuje podporiť uvedený projekt požadovanou sumou.

navrhovaná suma

NI-ROI/2012/035
realizácia
línia programu
anotácia

4990,00 EUR

“punkt“, občianske združenie
Dobrý trh na Panenskej
Bratislava
BA
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
Dobrý trh na Panenskej ulici je komunitný projekt, ktorý zapája
lokálnych predajcov a organizácie sídliace na Panenskej ulici a jej
okolí v kombinácií s “hosťujúcimi” predajcami a umelcami, ktorí
ponúkajú tovar, služby či kultúrny program s dôrazom na kvalitu a
multikultúrny záber. Pilotná verzia trhu bola realizovaná v septembri
2011 a stretla sa s obrovským úspechom širokej verejnosti (cca
3000 návštevníkov), na druhom vydaní trhu v marci 2012 bola
účasť dvojnásobná. Dobrý trh stimuloval lokálnu komunitu, ktorá
prejavila záujem o vytvorenie tradície a chce pomôcť pri realizácií
trhu na pravidelnej báze. V roku 2012 plánuje o.z. Punkt v
spolupráci s mestskou časťou BA Staré Mesto realizovať minimálne
4 vydania (24. marec, 12. máj, 23. jún, 15. september). Pre veľký
záujem plánujeme trh zdvojnásobiť – posunúť dočasnú trhovú zónu
s odklonenou dopravou počnúc nárožím Štetinovej a Panenskej
ulice, končiac na Hodžovom námestí (slepý koniec ulice). Povaha a
charakter produktov a programu, ktorý Dobrý trh ponúka je aj
naďalej alternatívna, dáva priestor kvalitnému produktu (farmárske
bio produkty, mladé dizajnérske značky, lokálna domáca výroba,
starožitnosti …) , menšinovej kultúre a osvete (pouličné divadlo,
hudobníci, workshopy...) a multikultúre (cudzokrajné pokrmy).
Finančná podpora projektu je potrebná pri každom vydaní trhu.
Požadovaná čiastka bude slúžiť na realizáciu dvoch vydaní 23.6. a
15.9. 2012. Zvyšná časť nákladov je krytá vlastným vkladom o.z.
Punkt a prípadnými dobrovoľnými príspevkami firiem sídliacich v
lokalite a od predajcov.

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
5000,00 EUR

navrhovaná suma

4000,00 EUR

Projekt získal 40 bodov (z možných 48). Projekt svojim zameraním
rozvíja občiansku spoločnosť prostredníctvom naplnenia verejného
priestoru mesta rozmanitosťou a učením obyvateľov k zdieľaniu a
interakcii rôznorodosti. Zapojením dobrovoľníkov a aktivistov do
procesu prípravy aj realizácie zároveň generuje možnosti
multiplikácie princípu do iných mestských častí a miest v SR.
Podujatie stimuluje lokálnu komunitu kvalitným výberom produktov,
neformálnych konzultácií, služieb a multikultúrnym sprievodným
programom, čím oslovuje a prirodzene generuje záujem mladých
ľudí a vedie ich k aktívnej participácii, podpore spoločenského
aktivizmu a dobrovoľníctva. Svojim zameraním šíri povedomie o
alternatíve voči stredo-prúdovej kultúre a spolupodieľa sa na tvorbe
živej mestskej kultúry. Komisia navrhuje znížiť výšku
požadovaného grantu o 1000€, nakoľko prihliada na návrh podporiť
čo najväčší počet organizácií s efektívnejším využitím financií.
V navrhovanej alokácii je možné projekt zrealizovať.
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NI-ROI/2012/039
realizácia
línia programu
anotácia

Street Art Communication o.z.
Street Art Communication – Nové mesto
Košice
KE
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
Myšlienka festivalov Street Art Communication je vyjadrená
v samotnom názve projektu. Účelom umenia je komunikovať.
Primárnym cieľom projektu je oslovovať a v pozitívnom zmysle
slova formovať širokú verejnosť umením priamo vo verejnom
priestore. Street Art ako špecifická a súčasná forma vizuálneho
umenia využíva „neumelecké“ prostredie a priamo v ňom vytvára
esteticky interaktívny priestor, ktorý prirodzeným a atraktívnym
spôsobom reflektuje pohľad mladej generácie obyvateľov sídlisk
a miest na súčasné umenie, aktuálne spoločenské témy, vytvára
priestor na sebareflexiu a kreovanie vlastnej občianskej identity.

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
5000,00 EUR

navrhovaná suma

4000,00 EUR

NI-ROI/2012/061
realizácia
línia programu

Midl, n.o.
Kreatívne ráno
Bratislava
BA
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti
a rozmanitosti spoločnosti

anotácia

Projekt získal 40 bodov (z možných 48). Na najväčšom sídlisku na
východe Slovenska nevznikol priestor na akési dlhodobejšie
a koncepčnejšie rozvitie občianskej identity. Generácia mladých
ľudí však evidentne cíti potrebu sebarealizácie (grafity, stencils,
poster art, inštalácie..), no často krát sú ich „prejavy“ príliš intuitívne
nato, aby mohli komunikovať aj s ostatnými obyvateľmi sídliska.
Výsledkom tohto projektu bude synergia dvoch odlišných dôb a ich
výpovedí: sídliska, ktoré bolo vystavané počas socializmu za
účelom ubytovať zamestnancov najväčšej továrne a generácie ľudí,
ktorí vyrastali po nežnej revolúcii a v už takmer slobodnom svete sa
snažili a snažia zaujať svoje miesto a vytvoriť si vlastnú slobodnú
občiansku identitu. Projekt zaujal svojim zámerom angažovane
a primeranými prostriedkami zapojiť mladých ľudí do života sídliska.
Komisia navrhuje znížiť výšku požadovaného grantu o 1000€,
nakoľko prihliada na návrh podporiť čo najväčší počet organizácií
s efektívnejším využitím financií.

Projekt Kreatívne ráno predstavuje jedinečnú platformu pre ranné
inšpiratívne diskusie s osobnosťami, ktoré majú za sebou úspešné
výsledky, zrealizované nápady a radi sa o ne podelia. Cieľom
projektu je prezentovať rôzne oblasti pôsobenia prednášajúcich bez
predsudkov a hraníc (aktivistické, umelecké, humanitné, vedecké,
menšinové a pod.) každý druhý utorok v mesiaci
o 8:30 v
bratislavskom KC Dunaj. V prvom rade je projekt určený pre
mladých ľudí, ktorým obsah prednášok a diskusií pomáha
prirodzene a nenásilne rozširovať svoje obzory, zvyšovať rešpekt k
prirodzenej rozmanitosti spoločnosti a zároveň im dáva podnety na
vlastné zámery. Zámerom projektu je
povzbudiť celkové
povedomie o slovenských, či zahraničných osobnostiach, ich
výsledkoch pre spoločnosť a tiež motivačne naladiť návštevníka
hneď na začiatku dňa. Autori projektu chcú v najbližšom období
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rozšíriť projekt o workshopy – aktívne zapojiť mladých ľudí, vyjsť s
projektom do ulíc a vytvoriť dokument o Kreatívnom ráne zo
zozbieraných materiálov.
Každé Kreatívne ráno ponúka návštevníkom občerstvenie a vstup
zdarma.

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
5000,00 EUR

navrhovaná suma

3500,00 EUR

NI-ROI/2012/088
realizácia
línia programu
anotácia

Projekt získal 39 bodov (z možných 48). Mladí ľudia dostanú
možnosť osobne, neformálne a zdarma sa stretnúť s osobnosťami
z profesijného diania, nadviazať s nimi kontakt, diskutovať a
navzájom si vymeniť svoje názory a poznatky a tým interaktívne
obohatiť svoj rozhľad a vzdelanie. Kreatívne ráno dáva mladým
ľuďom príležitosť stretnúť zaujímavé osobnosti, ktoré mladšej
generácii majú čo ponúknuť a naučiť. V projekte bolo doteraz
zapojených množstvo dobrovoľníkov, čo považujeme tak isto za
jeho pozitívny rozmer. Zámerom projektu je navyše rozšíriť formát
Kreatívneho rána o následné workshopy, či semináre, ktoré
ponúkajú nový priestor na reflexiu prezentácií. Komisia navrhuje
znížiť výšku požadovaného grantu o 1500€, nakoľko prihliada na
návrh podporiť čo najväčší počet organizácií s efektívnejším
využitím financií v predloženom rozpočte.

Cyklokoalícia
Námestie s ľuďmi a pre ľudí
Bratislava
BA
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
Cieľom projektu je rozvinúť zručnosti
mladých architektov
a mladých ľudí iných profesií tak, aby porozumeli participatívnemu
plánovaniu a boli schopní viesť stretnutia, zamerané na rozvoj
a úpravu verejných priestorov. Na základe tréningov facilitácie
a participatívneho plánovania uskutočniť verejnú diskusiu
a
plánovacie stretnutie so zapojením verejnosti na jednom
z bratislavských námestí, ktoré sú zanedbané alebo ohrozené
ďalšou zástavbou (Kamenné námestie) a prostredníctvom
získaných výstupov ovplyvniť verejnú diskusiu o tomto priestore.
Pilotný projekt plánovania s mladými architektmi a dopravnými
expertmi v jednom z kľúčových verejných priestorov pritiahne
pozornosti verejnosti k tejto tematike a k takému spôsobu
plánovania, ktoré zatiaľ samospráva v Bratislave nevyužíva
a ponúkne vstupy pre riešenie práve v čase, keď sa o námestí
rozhoduje.

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
5000,00 EUR

navrhovaná suma

4500,00 EUR

Projekt získal 39 bodov (z možných 48). Rozvoj mesta bez verejnej
diskusie vedie k reakciám aktivistov i k aktivizácii architektov,
umelcov či akademikov. Nová generácia študentov architektúry
začína vnímať svoju rolu inak, ako doteraz; študenti sa aktivizujú
s cieľom diskutovať a meniť veci, mnohí hľadajú možnosť dialógu
s komunitou a verejnosťou vo všeobecnosti. V ich vzdelávaní na
škole však zatiaľ stále absentuje rozvoj takých zručností, ktoré by
im umožnili viac počúvať a participatívne plánovať, čomu má
projekt dopomôcť. Komisia navrhuje znížiť výšku požadovaného
grantu o 500€, nakoľko prihliada na návrh podporiť čo najväčší
počet organizácií s efektívnejším využitím financií v predloženom
rozpočte.
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NI-ROI/2012/023
realizácia
línia programu
anotácia

Združenie Slatinka
Čiary na mape
Zvolen
BB
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
Cieľom projektu „Čiary na mape“ je umožniť mladým ľuďom reálne
spolupracovať so samosprávou Zvolena pri aktualizácii územného
plánu a tak iniciovať vznik bezpečných a atraktívnych miest
upravených aj podľa potrieb týchto skupín obyvateľov mesta.
Podnetom na vznik projektu je skutočnosť, že v súčasnosti
v slovenských mestách na základe "čiar v mape" (územný plán)
zmiznú zelené plochy, parky, športoviská, priestory pre
neorganizované druhy športov. Namiesto nich vznikajú stále ďalšie
shopping centrá, parkoviská, zahusťuje sa sieť komunikácií pre
autá - mestá sa stávajú "nebezpečné" a čoraz viac mladých ľudí
zostáva v "bezpečnom" interiéry na miestach, kde ale neexistuje
verejný dozor vrstovníkov resp. v prípade potreby dospelých, čím
vznikajú skutočne rizikové situácie. Aktivity sú založené na
postupnosti od informovania cieľových skupín, cez ich vzdelávanie,
overovanie teoretických vedomostí až po získanie vlastných
skúseností z prípravy a realizácie aktivít v prospech širokej
komunity. Výstupom projektu budú netradičnými nástrojmi získané
a spracované podnety detí a mladých ľudí pre aktualizáciu plánu
mesta Zvolen tak, aby boli zachované resp. vytvorené nové
bezpečné verejné miesta pre mladých a to nielen v centre mesta,
ale aj na jeho perifériách.

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
4500,00 EUR

navrhovaná suma

3500,00 EUR

NI-ROI/2012/070
realizácia
línia programu

Ľudia proti rasizmu
Podpora e-aktivizmu mládeže na boj proti cyberhate
Bratislava, SR
BA, SR
posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti
a rozmanitosti spoločnosti

anotácia

Projekt získal 38 bodov (z možných 48). Aktivity v rámci projektu
sú založené na praktickom učení sa detí a mladých ľudí od seba
navzájom a to prostredníctvom participácie na riešení konkrétneho
problému životného prostredia v meste Zvolen. Komisia uvítala, že
sú postavené na postupnosti od informovania cieľových skupín,
cez ich vzdelávanie, praktické učenie sa a overovanie teoretických
vedomostí, zručností až po získanie vlastných skúseností z
prípravy a realizácie aktivít v prospech širokej komunity. Komisia
zároveň navrhuje znížiť výšku požadovaného grantu o 1000€,
nakoľko prihliada na návrh podporiť čo najväčší počet organizácií
s efektívnejším využitím financií v predloženom rozpočte.

Projekt sa zameriava na aktivizáciu mládeže vo virtuálnom
prostredí sociálnych sietí, s ambíciou poskytnúť jej zručnosti
potrebné na konfrontáciu a boj s antirómskym nenávistným
obsahom na internete. Zámerom projektu je motivovať mládež
k tomu, aby iniciatívne vystupovala vo virtuálnom prostredí ako
názorová opozícia voči protirómskemu diskurzu, poskytnúť jej
znalosti a zručnosti potrebné na úspešnú argumentáciu,
a v neposlednom
rade
podnietiť
mládež k samostatnému
a iniciatívnemu
e-aktivizmu
v oblasti
menšinových
tém.
Spochybnením a nabúraním väčšinových negatívnych postojov voči
Rómov – tým, že sa formuje aktívna názorová opozícia - projekt
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ašpiruje na delegitimizáciu
protiprávneho cyberhate.

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
4850,00 EUR

navrhovaná suma

4850,00 EUR

NI-ROI/2012/022
realizácia
línia programu
anotácia

nenávistnej

rétoriky

a redukciu

Projekt získal 38 bodov (z možných 48). Projekt reaguje na
problematiku tzv. cyberhate - šírenia nenávisti prostredníctvom
internetu, ktorá v slovenskom prostredí smeruje najmä proti
Rómom. Stav problematiky naznačujú aj výsledky monitoringu siete
Facebook, ktorý žiadateľ vykonal v r. 2010: identifikoval 350
protirómskych skupín s protiprávnym obsahom, do ktorých sa
prihlásilo dovedna 450.000 užívateľov siete. Projekt sa preto
zameriava na demytizáciu Rómov v internetovom prostredí,
vyvažovanie negatívneho diskurzu v sociálnych médiach, a tým aj
na celkové potláčanie fenoménu cyberhate. Chce zároveň podporiť
tzv. e-aktivizmus mladých, s cieľom vyvažovať negatívny verejný
diskurz a vytvárať v radoch mládeže názorovú opozíciu voči
anticiganizmu na internete. Komisia navrhuje podporiť uvedený
projekt požadovanou sumou, pre efektívnosť predloženého
rozpočtu.

Societal Innovations Forum, o.z. (SI FORUM)
REFRESH +89 – Festival otvorených dialógov 2012
Košice
KE
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
REFRESH +89 - Festival otvorených dialógov je druhým ročníkom
multižánrového festivalu realizovaného organizáciou SI FORUM,
ktorý sa uskutoční 15.-18.11.2012 v Košiciach s cieľom stimulovať
a rozvíjať slobodné, otvorené a súčasne kritické myslenie
predovšetkým mladých ľudí využitím umenia a kultúry ako hybnej
sily demokratickej spoločnosti. Východiskom projektu sú udalosti
novembra roku 1989 a festival tým vytvára priestor práve pre
reflexiu prednovembrovej a ponovembrovej reality. Víziou projektu
je z dlhodobého hľadiska podnietiť nevyhnutnosť mentálnej a
kultúrnej transformácie spoločnosti predovšetkým pre mladých ľudí
ako hlavnú cieľovú skupinu, ale aj pre bežnú verejnosť. Využitie
súčasného umenia poskytuje možnosť inovatívnym spôsobom
motivovať mladých ľudí ku reflexii spoločenského rozvoja, zvýšiť
ich aktívnej participácie a poskytuje príležitosť využiť umenie ako
nástroj reflexie minulých a ilustrácie možných budúcich
spoločenských zmien.

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
5000,00 EUR

navrhovaná suma

2500,00 EUR

Projekt získal 37 bodov (z možných 48). Festival otvorených
dialógov REFRESH +89 chce vyvolať potrebu spoločenského
„refreshu“ – obnovy, primárne pre mladých ľudí tak, aby si začali
uvedomovať potrebu spoločenského rozvoja, ktorého východiskom
môže byť len ich aktívna participácia. Doplnok „+89“ zdôrazňuje
primárne zameranie projektu na generáciu 89+, ktorá nezažila
prechod od neslobodného režimu do demokratickej spoločnosti
a súčasne pripomenutie hodnôt Novembra ’89 pre mladých ľudí.
Komisia navrhuje znížiť výšku požadovaného grantu o 2500€,
nakoľko prihliada na návrh podporiť čo najväčší počet organizácií
s efektívnejším využitím financií. V navrhovanej alokácii je možné
projekt zrealizovať.
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NI-ROI/2012/065
realizácia
línia programu

Wheels of Art
Wheels of Art festival 2012
Prešov
PO
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti
a rozmanitosti spoločnosti

anotácia

Cieľom projektu je vytvoriť multi žánrový festival, ktorý bude každý
rok vyhľadávať a prezentovať mladých ľudí a ich tvorbu. Či už v
umeleckej, športovej alebo inej sfére. Tento festival by mal
napomáhať prekonávať medzigeneračné rozdiely. Ďalším dôležitým
bodom projektu by mala byť jedinečnosť tohto festivalu, kde sa
multižánrovo prepájajú rôzne sféry, od občianskeho aktivizmu,
dobrovoľníctva, umenia, športu až po remeselnú prácu s drevom a
so základmi designu. Autori projektu sa chcú zamerať na vytvorenie
podmienok pre spoluprácu subkultúr (skate, in-line, bike,
fotografických, grafických, desingnových) a upevnenie vzťahov
medzi nimi a následnú spoluprácu.

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
2800,00 EUR

navrhovaná suma

2000,00 EUR

NI-ROI/2012/036
realizácia
línia programu
anotácia

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

Projekt získal 36 bodov (z možných 48). Projekt reaguje na
alarmujúcu situáciu v meste Prešov, kde dochádza v posledných
rokoch k zanedbávaniu a zániku verejných priestranstiev, na
ktorých by mohli mladí ľudia tráviť čas. Projektom chcú realizátori
(mladí ľudia) vzniknutú situáciu aktívne riešiť apeláciou na
kompetentných - komunikáciou s mestom, zaktivizovať ďalších
mladých ľudí z komunity a kreatívnou formou (festival) upozorniť na
možnosti ich sebarealizácie vo verejnom priestore / spoločnosti.
Komisia navrhuje znížiť výšku požadovaného grantu o 800€,
nakoľko prihliada na návrh podporiť čo najväčší počet organizácií
s efektívnejším využitím financií. V navrhovanej alokácii je možné
projekt zrealizovať.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Esejistická súťaž „Aká je cena štátu a kto ju platí?“
Bratislava, SR
BA, SR
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
INESS prevádzkuje portál Cena štátu, ktorého cieľom je priblížiť
širokej verejnosti podstatu a proporcie finančného vzťahu medzi
občanom a štátom. Bez povedomia tohto mechanizmu je existencia
občianskej spoločnosti a informované rozhodovanie voličov občanov len ilúziou. INESS tento projekt v priebehu posledných 4
rokov rozšíril prostredníctvom tzv. „učiteľských balíčkov“ na všetky
stredné a vysoké školy na Slovensku a jeho členovia realizovali za
toto obdobie viac ako 80 prednášok pre viac než 3000 študentov
a 400 učiteľov. INESS plánuje túto vybudovanú infraštruktúru a sieť
učiteľov využiť pre aktívne zapájanie sa žiakov do zvyšovania
povedomia o občianskej spoločnosti prostredníctvom esejistickej
súťaže na tému „Aká je cena štátu a kto ju platí?“ INESS eseje,
ktorých max. rozsah bude 4 str., vyhodnotí a trom najlepším
študentom stredných škôl odovzdá ceny na oficiálnom podujatí.

áno
2455,00 EUR
Projekt získal 36 bodov (z možných 48). Zvýšiť povedomie
o verejných financiách, ktoré sa týkajú každého jedného občana na
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Slovensku, prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov,
považuje komisia za dôležitú súčasť rozvoja občianskej
spoločnosti. Dôsledkom je informovanejšia spoločnosť a vyšší tlak
na efektívnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi a kontrola politikov
a volených zástupcov. Na Slovensku mnohí mladí
ľudia
nerozumejú finančnému vzťahu medzi občanom a štátom, napriek
tomu, že ide o kľúčový aspekt v posudzovaní kvality občianskej
spoločnosti. Komisia navrhuje podporiť uvedený projekt
požadovanou sumou, pre efektívnosť predloženého rozpočtu.

navrhovaná suma

NI-ROI/2012/050
realizácia
línia programu

2455,00 EUR

PDCS, o.z.
Študentské simulačné soboty – deliberácia o rozdelení
Československa (k 20. výročiu rozdelenia)
Bratislava
BA
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti
a rozmanitosti spoločnosti

anotácia

Hlavným cieľom projektu je (na základe prehrávania a riadenej
diskusie o procesoch, ktoré sprevádzali rozdelenie Československa
v roku 1992) umožniť vybranej skupine 40 študentov pochopiť
a osvojiť
si
zručnosti
potrebné
pre
mierové
riešenie
celospoločenských
sporov
,
pri
verejných
politických
a spoločenských vyjednávaniach a v riadení celospoločenského
dialógu v krízových situáciách. Internetové diskusie k otázkam
verejnej politiky - voči Rómom, imigrantom (hlavne z moslimských
krajín) iným prúdom politického uvažovania - odzrkadľujú žalostnú
poznatkovú úroveň a zarážajúcu mieru netolerancie a uzavretého
myslenia. Dúfame, že účastníci zasiahnutí (priamo alebo
prostredníctvom internetových diskusií) budú aj vďaka tejto
skúsenosti tolerantnejší a otvorenejší v názorových stretoch , ktoré
ich čakajú. Projekt by sa mal stať jednou z doplňujúcich aktivít ,
ktoré k 20. výročiu rozdelenia Československa a vzniku Slovenska
chystajú iné organizácie (napr. séria konferencií, publikácií,
mediálnych vystúpení, ktoré chystá IVO).

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
4260,00 EUR

navrhovaná suma

4110,00 EUR

Projekt získal 36 bodov (z možných 48). Na Slovensku chýba
systematické vzdelávanie v oblasti podpory mediácie alebo
facilitovania a dialógu pri práci v konfliktných situáciách - voči
menšinám, v komunitných sporoch, alebo v generačných sporoch.
Pritom novo nastupujúca generácia mladých ľudí bude potrebovať
zvládať aj tento typ kultúrnej gramotnosti v konfliktoch , ktoré sa
rysujú na roky 2015-2040 (aký typ verejnej politiky multikulturalizmu
alebo separácie sa presadí, aký typ prvkov priamej demokracie pri
verejnom rozhodovaní sa presadí, aký typ spolužitia a solidarity
generácie sa bude uplatňovať v spoločnosti). Komisia navrhuje
podporiť uvedený projekt požadovanou sumou, pre efektivitu
predloženého rozpočtu so znížením grantu o prekročenú sumu
stanovenú pre personálne náklady vo výške 150 €.
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NI-ROI/2012/044
realizácia
línia programu

Projekt Fórum, občianske združenie
Stredoeurópske fórum na Pohode
Trenčín, Bratislava
TN, BA
posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti
a rozmanitosti spoločnosti

anotácia

Cieľom projektu je priniesť slovenskej spoločnosti sériu otvorených
debát na témy, ktoré dnes hýbu slovenskou ako aj európskou
spoločnosťou. Hlavným cieľom je stimulovať diskusiu, ktorá
povedie k lepšiemu chápaniu súčasných zmien ktoré prebiehajú
v politickom, sociálnom a ekonomickom prostredí a priamo
ovplyvňujú život obyvateľov Slovenska a Európy. Autori a autorky
projektu majú ambíciu prostredníctvom série debát prepojiť názory
popredných odborníkov so širokou spoločnosťou a motivovať
občanov a občianky aktívne sa zapájať v otázkach, ktoré majú
vplyv na ich život. Projekt očakáva, že prostredníctvom úprimných
debát podnieti otvorenosť, toleranciu a občiansku angažovanosť.
Projekt je súčasťou medzinárodného projektu s názvom Time to
Talk, ktorý sa súbežne odohráva vo viacerých mestách EÚ. Na
Slovensku projekt pozostáva z dvoch častí. Prvá časť projektu
prebehne na letnom festivale Pohoda (na letisku pri Trenčíne) a
druhá v Bratislave v divadle Astorka s názvom Stredoeurópske
Fórum. Obe časti projektu sa navzájom tematický dopĺňajú.
Diskusia na letnom festivale Pohoda tvorí „predskokana“ veľkej,
známejšej
trojdňovej
konferencií
Stredoeurópske
fórum.
Predkladaná žiadosť sa zameriava na jeho prvú časť- diskusiu na
letnom festivale Pohoda.

súlad s cieľmi programu
požadovaná suma
hodnotenie komisie

áno
4900,00 EUR

navrhovaná suma

3069,00 EUR

Projekt získal 36 bodov (z možných 48).
Slovensko sa nachádza v situácii keď vzdialenosť medzi politikmi
a spoločnosťou zvyšuje nástojčivý pocit, že občianska spoločnosť
nemá žiadnu možnosť ovplyvniť veci verejné a cestu ktorou sa
krajina uberá. Predkladaný projekt referuje k súčasnému
negatívnemu stavu a má ambíciu pozitívne prispieť k zvýšenému
záujmu spoločnosti, predovšetkým mladých ľudí o otázky verejného
záujmu a o otázky súčasných zmien v slovenskej ale aj v európskej
spoločnosti. Projekt prinesie na Slovensko zaujímavých
zahraničných hostí, ktorí sú medzinárodne rešpektovaní v oblasti
občianskej angažovanosti. Pridanou hodnotou projektu je
skutočnosť, že jeho časť sa uskutoční na festivale Pohoda, čím
zaručene zasiahne skupinu prinajmenšom 1000 mladých ľudí.
Komisia navrhuje znížiť výšku požadovaného grantu o 1831€ so
zachovaním a naplnením celkovej alokácie stanovenej pre
program.
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