Aktuálna informácia o súťaži
VIII. etapa „Samospráva a Slovensko bez bariér“ 2014-2015
Odpovede na najčastejšie kladené otázky:
1. otázka: „Je možné prihlásiť projekty, ktoré boli realizované pred rokom 2015 ?“
Odpoveď: Áno, je možné prihlásiť projekty, ktoré boli realizované v období 2014 až 2015,
nie je prekážkou ani účasť v súťaži „Oskar bez bariér“. Nie je však možné prihlásiť
projekty, ktoré boli prihlásené do súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér pred r. 2014 –
možné je však prihlásiť ďalšiu etapu realizácie – pokračovanie týchto projektov –
predpokladá sa to najmä u tých miest a obcí, ktoré boli odmenené v predošlom období
a realizovali prvú, resp. prvé etapy projektu a ďalej v ňom po r. 2014 pokračovali ďalšou
etapou realizácie.
2. otázka: „Môže obec, mesto, samosprávny kraj, donor, médium, vydavateľstvo, umelec,... – prihlásiť aj
projekt alebo aktivitu, ktorú realizuje iná právnická alebo fyzická osoba?“
Odpoveď: Áno, oprávnení účastníci súťaže – obec, mesto, samosprávny kraj – môžu
prihlásiť akýkoľvek projekt alebo aktivitu, ktoré sa realizujú na jeho území a ktoré spĺňajú
cieľ a podmienky súťaže – ktoré realizujú sami, resp. v partnerskom vzťahu s iným
subjektom územnej alebo profesnej samosprávy, štátnej správy alebo so subjektom
z privátnej sféry (môže byť fyzická i právnická osoba), z tretieho sektora vrátane cirkví
a religióznych spoločností. Možno prihlásiť aj projekt, ktorý je realizovaný napr. na
základe výzvy mesta, obce, samosprávneho kraja, resp. pre ktorý vytvorili alebo vytvárajú
priaznivé podmienky. Všetci oprávnení žiadatelia môžu tiež prihlásiť projekt alebo
aktivitu, ktoré realizuje na danom území ktorýkoľvek z vyššie uvedených partnerov sám,
resp. v partnerstve. Donori alebo médiá nie sú viazaní územným vymedzením
podporovaného projektu alebo aktivity v rámci Slovenskej republiky.
3. otázka: „Aké projekty, resp. aktivity možno prihlásiť do súťaže?“
Odpoveď: Akékoľvek projekty alebo aktivity, ktoré realizujú, resp. realizovali alebo
podporili oprávnení účastníci súťaže vo všetkých kategóriách – predmetom súťaže je
prekonávanie, resp. odstránenie akýchkoľvek bariér – urbanistických, architektonických,
dopravných, komunikačných, informačných, spoločenských, duchovných, kultúrnych,
sociálnych – tých, ktoré predstavujú prekážku pre dlhodobo i krátkodobo postihnutých,
resp. izolovaných obyvateľov slovenských miest, obcí, krajov.
4. otázka: „Môžete uviesť konkrétne príklady?“
Odpoveď: Áno, môžu to byť úpravy verejných priestorov, kultúrnych, spoločenských,
sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích, obchodných alebo voľno-časových zariadení –
objektov, kostolov, úradov, dopravných prostriedkov MHD, ale tiež napríklad
zabezpečenie dopravy zdravotne postihnutých detí, seniorov, bezplatná MHD, resp. zľavy
pre dopravu a návštevy kultúrnych a spoločenských zariadení, bezplatná inštalácia
špeciálnych signálnych zariadení a informačných systémov pre jednotlivé skupiny
zdravotne postihnutých obyvateľov vrátane informačných systémov na úradoch, bankách,
obchodoch, na križovatkách, stanovištiach taxíkov, v nádražiach a staniciach všetkých
druhov hromadnej i individuálnej dopravy, ale tiež internetu, miestnej alebo regionálnej
TV, DVD nosičov, poskytnutia špeciálnych mobilov, notebookov a pod., rovnako pomoc pri
debarierizácii jednotlivých bytov, domov, pracovísk, hotelov, rekreačných a spoločenských
zariadení, ale aj výstavba núdzových a chránených zariadení a objektov, atď. Zapojenie
zdravotne postihnutých obyvateľov do pracovného procesu, voľno-časových, vzdelávacích,
kultúrnych, religióznych a iných aktivít, vrátane podielu na rozhodovaní samosprávy.
Sme veľmi radi, že stále stúpa počet prihlásených i tých, ktorí prejavujú záujem prihlásiť sa do
súťaže. Mnohé mestá, obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie, farské úrady, duchovné
spoločnosti, umelci, podnikatelia, obchodníci a jednotlivci i spoločenstvá a organizácie realizujú, resp.
zrealizovali takéto projekty alebo aktivity, nenašli však odvahu, resp. v niektorých mestách a obciach je
realizovaná „iba“ úvodná etapa projektu a doteraz si neuvedomili, že spĺňajú podmienky k účasti v tejto
súťaži, v prípade realizácie ďalšej etapy predtým už realizovaného (aj prihláseného, prípadne odmeneného)
projektu – preto vyzývame všetkých vás, ktorí ste realizovali, resp. ste sa podieľali, podporili alebo
realizujete takéto vysokohumánne projekty alebo aktivity, aby ste sa zapojili do VIII. etapy súťaže.
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