
1  

 
 

 

 

Pokyny pro uchazeče 
 
 

Než začnete vyplňovat přihlášku, pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Najdete zde všechny nezbytné 
informace, které vám pomohou správně vyplnit oddíly ve formuláři přihlášky a úspěšně popsat vaše 
činnosti. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Jazyk: Uchazečům se doporučuje předkládat přihlášky pokud možno v angličtině, aby se usnadnilo 

jejich zpracování a urychlil proces vyhodnocování. Je však třeba poznamenat, že přihlášky předložené 

v kterémkoli z úředních jazyků EU budou přijaty a přeloženy pomocí automatizovaného 

překladatelského systému.  

Způsob doručení přihlášek: prostřednictvím online nástroje. 

Termín: 15. února 2022 12.00 hodin středoevropského času 

JAK VYPLNIT FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY 

Přihlášku byste měli napsat co nejjasněji a nejpřesněji, aby nezávislí odborníci a členové evropské 
poroty mohli zhodnotit vaše úsilí v oblasti rozmanitosti a začleňování.  

Ujistěte se, že jste jasně představili svůj přístup a strategii v oblasti rozmanitosti a začleňování a že 
jste podrobně popsali klíčové inovativní aktivity které vás v této oblasti dovedly k úspěchu. Uveďte 
časový rámec činností: kdy byly zahájeny, jakého pokroku bylo dosaženo při jejich realizaci a jaký 
bude další vývoj. 

Zaměřte se laskavě na konkrétní údaje, fakta a čísla. Uveďte příklady, včetně kvalitativních 
a kvantitativních informací.  

Uvedený maximální počet znaků pro každou odpověď zahrnuje mezery. 
 

 
A/ IDENTITA MÍSTNÍHO ORGÁNU  

Stručný popis vašeho místního orgánu (města, obce nebo regionu) 

https://eudiversity2022.eu/cs/cena/prihlaste/
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Uveďte zde základní informace o své obci, její historii, ekonomice a obyvatelstvu, zejména ty aspekty, 
které jsou důležité pro rozmanitost a začleňování. Konkrétně by bylo zajímavé poskytnout přehled 
o problémech, kterým místní samospráva čelí, jako je úroveň hospodářské prosperity nebo 
infrastrukturní překážky dostupnosti atd., a o rozmanitosti obyvatelstva místní samosprávy 
a nedávných změnách souvisejících s touto problematikou, jako je příchod značného počtu migrantů, 
stárnutí obyvatelstva apod. 

 

 
B/ POVAHA A ROZSAH INICIATIV 

Uveďte klíčové iniciativy v oblasti rozmanitosti a začleňování, které jste realizovali nebo realizujete. 
Tyto iniciativy by mohly: zlepšit postavení1 a zkušenosti2 konkrétních skupin vystavených diskriminaci 
(na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, 
věku a/nebo identity LGBTIQ); řešit konkrétní potřeby3 těchto skupin. 

Pokud je to možné, iniciativa by měla prokázat komplexní přístup a v jeho rámci i intersekcionální 
přístup, a měla by vymezovat a prosazovat ambiciózní vizi do budoucna v přístupu k rozmanitosti 
a začleňování na místní úrovni.  

U každé iniciativy uveďte: 

▪ její záměry, cíle a oblasti činnosti; 

▪ zapojené zúčastněné strany a cílové příjemce;  

▪ přidělené zdroje a  

▪ datum zahájení a ukončení.  

Pokud je to možné, uveďte výslovně, zda jsou vaše iniciativy nebo politiky zaměřeny na konkrétní 
skupiny vystavené diskriminaci (na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství 
nebo víry, zdravotního postižení, věku a/nebo identity LGBTIQ). 

Iniciativy by měly prokázat ucelený přístup místního orgánu k rozmanitosti a začleňování v různých 
oblastech politiky a ambiciózní vizi boje proti diskriminaci na místní úrovni.  

Oddíl B formuláře přihlášky může být použit pro propagační účely (zveřejnění na webových stránkách 
soutěže, v brožuře apod.), proto laskavě uveďte co nejvýstižnější popis. 

 
C/ VLASTNICTVÍ, MÍRA NASAZENÍ 

Popište laskavě váš celkový přístup k otázkám rozmanitosti a začleňování a celkovou strategii 
a politiku, kterou v této oblasti uplatňujete. 

Popište laskavě celkovou strategii a politiku v oblasti rozmanitosti a začleňování, kterou váš místní 
orgán uplatňuje. To může zahrnovat například:  

▪ prohlášení na vysoké úrovni o politice a závazcích v oblasti rozmanitosti a začleňování;  

▪ zvláštní strategie pro rozmanitost a začleňování nebo zařazení problematiky rozmanitosti 

 
1 „Postavením“ se rozumí znevýhodnění, které tyto skupiny zažívají, ať už je ekonomické, sociální, politické nebo 
kulturní povahy. 
2 „Zkušeností“ se rozumí povaha a kvalita interakcí těchto skupin s širší populací a s organizacemi ve veřejném 
a soukromém sektoru. 
3„Konkrétními potřebami“ se rozumí potřeby, které u těchto skupin vznikají v souvislosti s jejich identitou 
a způsobem, jakým se rozhodly svou identitu v jednotlivých oblastech prožívat. 
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a začleňování do širší strategie nebo rámce politiky místního orgánu; 

▪ systémy pro prosazování důrazu na rozmanitost a začlenění ve vašich politikách, programech 
a předpisech;  

▪ struktury nebo rámec pro provádění, koordinaci a monitorování politik a opatření v oblasti 
rozmanitosti a začleňování, například zřízení jednoho nebo více oddělení a výborů 
odpovědných za zapojení hlavních zúčastněných stran; 

▪ iniciativy, jejichž cílem je poskytnout vedení celému spektru zúčastněných stran a zapojit je do 
vašich aktivit v oblasti rozmanitosti a začleňování, zejména v soukromém sektoru; 

▪ zdroje a personál vyčleněný na strategie a politiky v oblasti rozmanitosti a začleňování;  

▪ mechanismy monitorování a hodnocení těchto strategií a politik.  

D/ DOPAD 

Uveďte kvantitativní a/nebo kvalitativní údaje, které dokládají výstupy a dopady vaší iniciativy. 
Můžete poskytnout odkazy na dokumenty nebo audiovizuální materiál (filmy či obrázky), které 
dokládají dosažené výsledky a změny.  

Toto posouzení účinnosti a dopadu se musí týkat iniciativ uvedených v oddíle B/ Povaha a rozsah 
iniciativ. 

1. Jak vaše iniciativa (iniciativy) zlepšuje (zlepšují) postavení a zkušenosti osob vystavených 
diskriminaci (na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženství nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku a/nebo sexuální orientace, vyjádření pohlaví 
a genderové identity) a/nebo řeší jejich konkrétní potřeby? 

Uveďte konkrétní příklady a kvalitativní a kvantitativní údaje s odkazem na konkrétní iniciativu 
(iniciativy). 

 

2. Jaký přínos mají tyto iniciativy pro širší populaci? 

Uveďte konkrétní příklady a kvalitativní a kvantitativní údaje s odkazem na konkrétní iniciativu (iniciativy). 
 

E/ KVALITA A UDRŽITELNOST INICIATIV 

 

1. Jak zajišťujete kvalitu iniciativ v oblasti rozmanitosti a začleňování? 

Kvalita dosažených výsledků v oblasti rozmanitosti a začleňování je definována z hlediska zlepšení 
kvality života skupin vystavených diskriminaci (na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku a/nebo identity LGBTIQ), pokud jde o jejich 
postavení a zkušenosti, a z hlediska přínosů pro širší populaci, které z toho plynou.  

Uveďte laskavě ukazatele a mechanismy hodnocení a monitorování, které byly pro tyto iniciativy 
zavedeny vaším místním orgánem. Mohli byste také uvést, zda vaše iniciativy souvisejí 
s vnitrostátními a/nebo evropskými strategiemi nebo jsou s nimi v souladu, a zda dodržují vnitrostátní 
a evropské normy a právní předpisy. 

2. Jak zajišťujete udržitelnost iniciativ v oblasti rozmanitosti a začleňování? 

Dosažení udržitelných výsledků zahrnuje kontinuitu úsilí, mechanismy pro získávání a uplatňování 
poznatků z iniciativ a zajištění investic a zdrojů pro udržení a rozvíjení dosažených výsledků. 
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Popište laskavě kroky přijaté k zajištění udržitelnosti přijatých iniciativ a dosažených výsledků. 
 

F/ ZAPOJENÍ OSOB VYSTAVENÝCH DISKRIMINACI  

1. Popište laskavě zapojení osob vystavených diskriminaci (na základě pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a/nebo 
identity LGBTIQ) a organizací zastupujících jejich zájmy, jakož i odborníků na rozmanitost 
do plánování, provádění a hodnocení vašich iniciativ zaměřených na rozmanitost 
a začleňování. 

Popište toto zapojení a uveďte příklady.  

Pokud je to možné, uveďte také odkazy, které by mohly přiblížit, jaké názory mají osoby z těchto 
skupin na strategie, politiky a iniciativy vašeho místního orgánu v oblasti rozmanitosti a začleňování. 
 

2. Kroky, které podniká váš místní orgán k zajištění zdrojů a podpory těchto organizací 
zastupujících zájmy daných skupin obyvatelstva a k podpoře jejich účinného zapojení do 
vašich strategií a politik a vašich iniciativ zaměřených na rozmanitost a začleňování.  

Popište laskavě tyto kroky přijaté vaším místním orgánem a uveďte příklady. 
 

G/ PROČ SI VÁŠ MÍSTNÍ ORGÁN ZASLOUŽÍ ZÍSKAT TUTO CENU? 

Vysvětlete, v jakém ohledu jsou váš přístup a vaše výsledky v oblasti politiky rozmanitosti 
a začleňování inovativní a významné a proč si myslíte, že si zasloužíte získat tuto cenu. Uveďte, na co je 
váš místní orgán obzvláště hrdý.  

Můžete uvést, čím se vyznačují vaše strategie, politiky a iniciativy v oblasti rozmanitosti a začleňování 
a které prvky stojí za to uvést jako dobrý příklad pro ostatní místní orgány. 
 

H/ ZÁVAZNÁ ČÁST přihlášky do soutěže o ZVLÁŠTNÍ CENU ZA ZAČLEŇOVÁNÍ ROMŮ 

Představte laskavě vaši celkovou vizi rovnosti, začleňování a zapojování Romů. 

1. Popište laskavě vaši celkovou strategii a politiku v oblasti rovnosti, začleňování a zapojování 
Romů. To zahrnuje konkrétní strategie, systémy začleňování a institucionální struktury, které se 
realizují nebo jejichž realizace se plánuje. 

2. Popište laskavě klíčové iniciativy týkající se Romů, které váš místní orgán podnikl s cílem 
podpořit rovnost, začlenění a zapojování Romů prostřednictvím zlepšení jejich postavení 
a zkušeností a řešení jejich konkrétních potřeb.  

Vysvětlete, jak byly romské komunity a organizace zastupující jejich zájmy zapojeny do přípravy, 
provádění a přezkumu vaší strategie a politiky a vašich klíčových iniciativ.  

Uveďte konkrétní příklady. 
 

 
I/ PODPŮRNÉ MATERIÁLY – NEPOVINNÉ 

Kromě informací uvedených v online formuláři přihlášky a čestného prohlášení, které je povinné 
a mělo by být podepsáno a nahráno v přihlášce, vás také vyzýváme, abyste nahráli prezentaci 
v PowerPointu o 10 snímcích, která by názorně ukázala a vyzdvihla (např. pomocí obrázků) přednosti 
vaší přihlášky. 
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J/ KONTAKTNÍ OSOBA, WEBOVÉ ODKAZY A POŠTOVNÍ ADRESA 

Zde uveďte všechny nezbytné kontaktní údaje osoby, která je ve vaší správě za tuto přihlášku 
zodpovědná. 

Uveďte také odkazy na internetové stránky vaší správy a případně na konkrétní stránky 
o rozmanitosti a začleňování. 


