
Oskar bez bariér 2011

Prihláška do celoročnej súťaže na pomoc zdravotne postihnutým a sociálne 
znevýhodneným skupinám obyvateľov SR

Obec, mesto alebo mestská časť: .............................................................................................................
Adresa /ulica a číslo, PSČ /:          .............................................................................................................
Kontaktná osoba /meno, telefón a mail/: .............................................................................................................

Cena za pomoc zdravotne postihnutým za rozvoj životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím 
a umožnenie ich plnej integrácie do života spoločnosti a za pomoc sociálne znevýhodneným skupinám za starostlivosť 
o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov a napomáhanie ich integrácie do spoločnosti v týchto oblastiach

Bezbariérové úpravy /vrátane akustických a svetelných signalizačných doplnkov/ v prostriedkoch mestskej 
hromadnej dopravy
Bezproblémový prístup do verejných budov – úradov, škôl, zdravotníckych a kultúrnych zariadení vrátane úpravy 
toaliet
Bezbariérová úprava chodníkov a priechodov cez ulicu
Podpora mimovládnych organizácií združujúcich občanov so zdravotným postihnutím alebo organizácií 
venujúcich sa pomoci zdravotne postihnutým občanom
Organizovanie dobrovoľníkov
Zriaďovanie alebo pomoc pri vzniku a činnosti chránených dielní 
Realizácia benefičných podujatí
Zriaďovanie alebo napomáhanie vzniku rekvalifikačných školiacich centier
Umožňovanie ich kultúrneho a spoločenského života formou festivalov, výstav a iných verejných podujatí
Zriaďovanie alebo pomoc pri vzniku a činnosti útulkov pre bezdomovcov
Zriaďovanie alebo pomoc pri vzniku a činnosti sociálnej siete pre dôchodcov
Zriaďovanie alebo pomoc pri vzniku a činnosti centier bezprahovej pomoci pre drogovo závislých
Budovanie internetových centier pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov
Realizácia projektov, ktoré umožňujú prístup k informáciám zrakovo postihnutým
Podpora časopisov alebo internetových portálov pre zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených

Pravidlá pre uchádzačov o ocenenie:
Prihlášku do súťaže podáva starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta. 

Súčasťou prihlášky je opis konkrétnych projektov, ktoré obec alebo mesto realizovalo v roku 2011 alebo 
ktorých prevažná časť bola realizovaná v priebehu roka 2011 a sú zamerané na pomoc obyvateľom, 
ktorí sú zdravotne postihnutí alebo sociálne znevýhodnení. V prihláške je potrebné vyznačiť najmenej 
jednu, prípadne i viac oblastí, v ktorých bol realizovaný projekt. Zvolené oblasti je potrebné označiť 
krížikom.

Pri vyhodnotení sa prihliada najmä na tieto kritériá:
- prínos projektu pre cieľové skupiny,
- pomer finančných prostriedkov vynaložených na podporu cieľových skupín k celkovému 

rozpočtu obce (uviesť v projekte),
- inovatívnosť projektov,
- zapojenie verejnosti do realizácie projektov,



- úroveň spolupráce obce, mestskej časti, mesta s jednotlivými organizáciami zdravotne 
postihnutých občanov,

- úroveň spolupráce s organizáciami zameranými na podporu sociálne znevýhodnených skupín.
Prihlášky posielajte do 16.4.2012 na adresu:
Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 04  Bratislava
Obálku označte: „Oskar bez bariér 2011“

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 02/529 259 45, príp. konecny@zmos.sk.

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťazov:
Uchádzači musia do 16.4.2012 dodať podklady na vyhodnotenie. Tieto musia obsahovať zoznam 

realizovaných prác overiteľných priloženou fotodokumentáciou, prípadne na nosičoch (CD, DVD) 
a informácie umožňujúce vyhodnotiť hodnotiace kritériá.

Vyhodnotenie súťaže má dve kolá. Prvým je výber finalistov odbornou porotou zloženou zo 
zástupcov vyhlasovateľov po uzávierke. Výsledky prvého kola budú oznámené v druhej polovici 
mesiaca apríl 2012. Druhým kolom je určenie víťaza a držiteľa Oskara bez bariér, ktoré sa uskutoční 
v predvečer 23. snemu Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave v Hoteli DoubleTree by Hilton 
Bratislava.

V ............................................  dňa ....................... 

         

                                                                                                      ............................................       
             starosta, primátor

    


