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NEOFICIALUS PAREIŠKIMAS ŽINIASKLAIDAI 
 

Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimai  
 
Kas yra Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimai? 
 
Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimai yra pirmą kartą rengiamas konkursas ir iniciatyvos 
„Europos įvairovės mėnuo“ dalis. Šiuose apdovanojimuose įvertinamos ir apdovanojamos ES vietos 
valdžios institucijos, kurios aktyviai skatina įtrauktį ir įvairovę bei padeda kurti geresnę Europą. 
 
Šis konkursas suteikia galimybę miestams ir regionams pristatyti savo politiką ir iniciatyvas, kurios jiems 
padeda kurti įvairesnes ir įtraukesnes erdves gyventojams. Tai gali būti jau įgyvendintos arba šiuo metu 
įgyvendinamos iniciatyvos.  
 
Kodėl Europos Komisija renka Europos įtraukties ir įvairovės sostinę? 
 
Lygybė ir nediskriminavimas yra pagrindinės ES vertybės ir pagrindinės teisės, įtvirtintos jos sutartyse ir 
Pagrindinių teisių chartijoje.  
 
Nepaisant to, diskriminacija vis dar egzistuoja. Daugiau nei vienas iš dviejų europiečių (59 proc.) mano, 
kad diskriminacija dėl etninės kilmės yra plačiai paplitusi. Kas trečias afrikiečių kilmės žmogus teigia per 
pastaruosius penkerius metus patyręs rasistinį priekabiavimą. LGBTIQ asmenys tebėra diskriminuojami 
visoje ES – 43 proc. LGBTIQ asmenų teigia, kad 2019 m. jie jautėsi diskriminuojami. COVID-19 pandemija 
taip pat padidino lyčių nelygybę, o moterys visoje ES uždirba vidutiniškai 16 proc. mažiau nei 
vyrai.  Neįgalieji vis dar susiduria su nemažai kliūčių, kai nori gauti būtiniausias ar sveikatos priežiūros 
paslaugas, mokytis, dirbti ir dalyvauti politiniame gyvenime. Romai ir toliau patiria diskriminaciją, rasizmą 
ir socialinę atskirtį.  
 
Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimai yra nuolatinių Europos Komisijos pastangų skatinti 
lygybę ir kovoti su diskriminacija dalis. Juose daugiausia dėmesio bus skiriama įtraukčiai – bus įvertintas 
vietos valdžios institucijų darbas kuriant įtraukesnę ir teisingesnę visuomenę, kad visi mūsų 
bendruomenės nariai galėtų išnaudoti savo potencialą ir niekas nebūtų paliktas nuošalyje.  
 
Daugiau informacijos apie ES veiksmus lygybės srityje pateikiama šiuose dokumentuose: 
 

• 2020–2025 m. ES kovos su rasizmu veiksmų planas; 

• 2020–2025 m. LGBTIQ asmenų lygybės strategija;  

• 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija;  

• 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategija;  

• 2020–2030 m. ES romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strateginis planas;  

• 2021–2030 m. ES kovos su antisemitizmu ir ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategija. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_lt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_lt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_lt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_lt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_lt
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Kas gali teikti paraišką? 
 
Į apdovanojimą gali pretenduoti 27-ių Europos Sąjungos šalių vietos valdžios institucijos, kurios aktyviai 
vykdo įtraukties politiką, apimančią diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, negalios, LGBTIQ tapatybės, religijos 
ir etninės ar rasinės kilmės.  
 
Kandidatas turi būti administracinis vienetas, kurį valdo miesto taryba arba demokratiškai išrinktas 
valdžios organas. Tai gali būti Europos Sąjungos miestas ar regionas. 
 
 
Ar yra specialių apdovanojimo kategorijų? 
 
2022 m. yra dvi kategorijos: miestai (regionai), kuriuose gyvena iki 50 000 žmonių, ir miestai (regionai), 
kuriuose gyvena daugiau nei 50 000 žmonių. 2022 m. taip pat bus įteiktas specialus prizas už romų įtrauktį. 
 
Kokios įvairovės iniciatyvos bus įvertintos apdovanojimuose? 
 
Kandidatai bus apdovanoti už įvairovės ir įtraukties iniciatyvas, kuriomis kovojama su visų formų 
diskriminacija (dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos) ir sąryšingumu. 
 
Kaip bus išrinkti laimėtojai? 
 
Nepriklausomi ekspertai patikrins paraiškas apdovanojimui gauti ir iš anksto įvertins jų tinkamumą. 
Europos vertinimo komisija atliks galutinę atranką ir išrinks laimėtojus dviejose bendrosiose kategorijose 
ir romų apdovanojimui. 
 
Kas vertins apdovanojimui gauti pateiktas paraiškas? 
 
Europos Komisija paskirs nepriklausomus ekspertus išankstinio vertinimo etapui ir Europos vertinimo 
komisijos narius galutiniam atrankos etapui. Europos vertinimo komisiją sudarys ne mažiau kaip penki 
nariai, atstovaujantys Europos nevyriausybinėms organizacijoms. Europos vertinimo komisiją, skirtą 
Specialiajam apdovanojimui už romų įtrauktį, sudarys ne mažiau kaip penki asmenys, atstovaujantys 
Europos nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms susijusioms nacionalinėms ir Europos 
suinteresuotosioms šalims. 
 
Kada ir kur vyks apdovanojimų įteikimo ceremonija? 
 
Ceremonija, kurioje bus paskelbti apdovanojimų laimėtojai, vyks 2022 m. balandžio 28 d. Briuselyje. 
Aukšto lygio renginyje dalyvaus už lygybę atsakinga Komisijos narė Helena Dalli, taip pat politikos 
formuotojai, miestų vadovai ir įvairovės organizacijų atstovai. 
 
Kaip galiu dalyvauti apdovanojimų įteikimo ceremonijoje (internetu arba fiziškai)? 
 
Susisiekite su mūsų už ryšius su žiniasklaida atsakinga komanda, kuri jums mielai padės 
(media@eudiversity2022.eu).  
 
Ar galima surengti interviu su apdovanojimų laimėtojais ar Europos Komisijos atstovais? 
 
Taip. Kreipkitės į mūsų už ryšius su žiniasklaida atsakingą komandą, kuri jums padės gauti citatų ar 
suorganizuoti interviu (media@eudiversity2022.eu).  

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_lt#documents
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_lt#documents
mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
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Kur galėčiau gauti daugiau informacijos? 
 
Apsilankykite Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimų svetainėje 
www.eudiversity2022.eu/lt.  
 
Artėjant renginiui daugiau informacijos bus pateikta žiniasklaidai skirtų priemonių rinkinyje. Norėdami 
gauti mūsų būsimus pranešimus spaudai ir susijusią informaciją, rašykite mūsų už ryšius su žiniasklaida 

atsakingai komandai e. pašto adresu media@eudiversity2022.eu.  
 
Taip pat naujausią informaciją galite gauti prenumeruodami mūsų mėnesinį apdovanojimų naujienlaiškį 
„Diversity Capitals“.  

http://www.eudiversity2022.eu/lt
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/lt/apdovanojimas/sekite-naujienas/

