Názov projektu:

Prvé občianske noviny – BB-Vízia
Autor/ka: Mgr. Elena Kačaliaková
Stručný popis:
Rozpočet projektu je určený na rozbeh Prvých občianskych novín – BB – Vízia, ktoré píšu o témach,
týkajúcich sa občanov mesta a jasne ich pomenúvajú. Mesačník sa venuje tomu, ako by mohlo mesto,
očami občanov, vyzerať a čo všetko je na to potrebné vykonať. Noviny aktívne vťahujú svojich
čitateľov do deja a inšpirujú ich spontánne reagovať vo forme pripomienok, článkov, návrhov
a nápadov. Zaoberajú sa širokým spektrom aktuálnych i dlhodobých otázok s nadhľadom, ale
predovšetkým pozitívne. Ukazujú cestu perspektívnym smerom v zmysle spoločnej vízie namiesto
kritizovania a deštruktívneho, často účelového hyperbolizovania problémov. Inovatívne, vizionársky
a konštruktívne vyhľadávajú inšpiratívnych ľudí, projekty a zaujímavé námety, oslovujúce čitateľov
silnými príbehmi, zmysluplným posolstvom a vzormi, hodnými nasledovania. Cieľom periodika je
podporiť ľudí v ich záujme participovať na veciach verejných a zaujímať sa o ne.

Popis projektu:
Súčasnosť je presýtená množstvom informácií na všetkých úrovniach – prináša správy o stave
spoločnosti, ľuďoch a javoch povrchne a zväčša neprejavuje záujem ponoriť sa do hĺbky, aby
dešifrovala ich skutočný zmysel. Poukazuje na dôsledky a nepátra po príčinách a uprednostňuje
krátkodobé, vraj „bezbolestné“ metódy pred reálnymi a konštruktívnymi riešeniami. Na piedestál
(pa)hodnôt stavia úspech ako výsledok konkurenčného súperenia, priebojnosti, porážky slabšieho
silnejším, uchopenia moci, ovládnutia – víťazstva prvého, jediného nad všetkými ostatnými. Tak nás
núti vidieť v komkoľvek potenciálneho súpera a v obave o stratu „územia“ neveriť nikomu, založiť si
klapky na oči a „evolúciou“ priostrenými lakťami prerážať cestu k triumfu ega. Pôvod mnohých
problémov však spočíva v našom myslení, v konaní, v často rozporuplnom pohľade na život okolo
i v nechuti/pohodlnosti/strachu niečo zmeniť. Aby sme sa vyhli pohľadu do vlastnej tváre (duše)
v zrkadle, aby sme nemuseli prevziať zodpovednosť za seba samých, ukazujeme prstom na chyby
iných a na „zlý“ svet, čo na nás číha z každej strany.
Naše noviny majú ambíciu vnímať realitu inou – pozitívnou a nádejnou – optikou a obrátiť pozornosť
na jedinú zmysluplnú cestu, ktorá smeruje k spolupráci, k zdieľaniu a k spolupatričnosti. Tematické
zameranie chceme ich prostredníctvom sústrediť na nasledujúce okruhy:
1. Aktuálne udalosti a problémy na pôde mesta. Formou spravodajstva chceme občanov informovať
o naliehavých otázkach bežného života, hľadať ich skutočné korene, no najmä – aj v spolupráci
s čitateľmi – prezentovať a navrhovať konštruktívne riešenia, a prinášať tak víziu lepšej spoločnosti,
spolupráce, osobnej a kolektívnej zodpovednosti, podporovať slobodu rozhodovania a prejavu ruka
v ruke so slušnosťou a zodpovedajúcou úctou s cieľom stmeľovať a nie rozdeľovať. Naše noviny sa
budú zaoberať konkrétnou problematikou zainteresovania občanov do správy vecí verejných, tak,
aby sa sami začali zaujímať o otázky financovania, aby vo väčšej miere spolurozhodovali o tom, do
akých projektov smerujú peniaze daňových poplatníkov, a ako mesto nakladá s verejnými financiami.
V prípade potreby budeme prostredníctvom periodika iniciovať občianske aktivity a oslovovať
kompetentných predstaviteľov, aby preukázali opodstatnenosť a účelnosť vynaložených prostriedkov.
Budeme sa tak snažiť zvýšiť podiel participácie občana na dianí v meste v nadväznosti na posilnenie
jeho zodpovednosti.

2. Žijeme svoju víziu. Rôznymi publicistickými žánrami (rozhovory, reportáže, profily a podobne)
budeme na stránkach časopisu prinášať príbehy ľudí, ktorí napĺňajú svoju víziu, ľudí, názory ktorých
dokážu povzbudiť a potešiť, tých, ktorým budúcnosť našej spoločnosti nie je ľahostajná.
3. Obraz priateľskej a prívetivej spoločnosti. Prostredníctvom novín budeme širokej verejnosti
sprostredkúvať reportáže z podnetných spoločenských, kultúrnych, umeleckých a záujmových
podujatí, podporujúcich predovšetkým perspektívne miestne i celospoločenské ciele, optimistickú
atmosféru, komunitné zmýšľanie, návrat k tradíciám a ich oživenie v nových podobách, posilnenie
úlohy rodiny a podobne.
4. Fórum. Stránky novín sú určené primárne občanom, preto pokladáme za dôležité, aby svojimi
postrehmi, námetmi, názormi a komentármi výraznou mierou kreovali obsah a poslanie novín.
Periodikum pokladáme za „živý organizmus“, flexibilne reagujúci na podnety okolia – na potreby
a preferencie jeho čitateľov, resp. širokej verejnosti.
5. Poradňa. V spolupráci s oslovenými odborníkmi sa budeme snažiť na základe konkrétnych
podnetov pomôcť čitateľom pri riešení rôznych problematických situácií.
6. Nástenka. Na stránkach novín budeme uverejňovať aj aktuálny informačný servis o zaujímavých
plánovaných spoločenských a kultúrnych aktivitách v meste a blízkom okolí.
Princípy, ktoré stáli pri zrode myšlienky vydávať Naše noviny, pokladáme v dlhodobej perspektíve za
neochvejné a nespochybniteľné. Ich obsah, štruktúra i formálna stránka však v závislosti od reakcií
čitateľskej verejnosti, od jej potrieb a priorít, však ostávajú v podobe tvarovateľného útvaru, zmysel
ktorého spočíva v naplnení cieľa – v rekonštrukcii hierarchie hodnôt a vybudovaní reálnej občianskej
spoločnosti.
Redakčnú prácu podriadime v plnej miere zásadám, vyplývajúcim z etického kódexu novinára, ako aj
legitímnym požiadavkám na vysokú profesionálnu a odbornú úroveň na každom stupni prípravy
a realizácie periodika. Sme presvedčení, že vierou v dobré konce, odhodlaním pokračovať v ceste, aj
keď bolia nohy, a prestretým stolom, čakajúcim na každého okoloidúceho, dokážeme – spolu –
premeniť sny na skutočnosť.

Čas a miesto realizácie projektu:
07/2014 – 12/2014 – Banská Bystrica

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Notebook
Tlačiareň, kopírka, skener – multifunkčné zariadenie
Diktafón
Tlač novín – cena za náklad na jedno číslo ( 25.000 výtlačkov )
Príprava tlače – cena za prípravu tlače na jedno číslo
Distribúcia novín – cena za roznášku celého nákladu jedného čísla
Grafika – príprava grafiky na jedno číslo

Celkový rozpočet projektu v €:

Suma v €:
500,300,50,250,250,250,80,-

5.000,- €

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Navrhovateľ aktívne vyhľadáva témy, ľudí a poukazuje na problémy s návrhom ich riešenia,
zabezpečuje vo vlastnej réžii publikačnú činnosť a takisto aj výjazdy do terénu, aktívne vyhľadáva
partnerov na financovanie projektu po vyčerpaní finančných prostriedkov pridelených
z participatívneho rozpočtu.

