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MEDIA BACKGROUNDER 
 

Cena Evropská hlavní města inkluze a rozmanitosti  
 
Co je cena Evropská hlavní města inkluze a rozmanitosti? 
 
Tato soutěž je prvním ročníkem ceny Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti, která je součástí 
iniciativy Evropský měsíc rozmanitosti. Cena oceňuje a odměňuje místní orgány v celé EU, které aktivně 
podporují začleňování a rozmanitost a pomáhají budovat lepší Evropu. 
 
Soutěž je příležitostí pro obce, města a regiony, aby upozornily na politiky a iniciativy, které vytvářejí 
rozmanitější a inkluzivnější prostředí pro jejich občany. Tyto iniciativy již mohly být provedeny nebo se 
právě provádějí.  
 
Proč Evropská komise vyhlásí Evropské hlavní město inkluze a rozmanitosti? 
 
Rovnost a nediskriminace představují základní hodnoty a základní práva v EU, které jsou zakotvené ve 
Smlouvách a v Listině základních práv.  
 
Diskriminace však přetrvává; více než jeden ze dvou Evropanů (59 %) se domnívá, že diskriminace na 
základě etnického původu je rozšířená. Každý třetí člověk afrického původu tvrdí, že v posledních pěti 
letech zažil rasově motivované obtěžování. Diskriminace LGBTIQ osob rovněž pokračuje v celé EU, přičemž 
43 % LGBTIQ osob prohlásilo, že se v roce 2019 cítilo diskriminováno. Pandemie COVID-19 také 
prohloubila genderové rozdíly a ženy v celé EU vydělávají v průměru o 16 % méně než muži.  Lidé se 
zdravotním postižením stále čelí mnoha překážkám, pokud jde o přístup k základním službám, zdravotní 
péči, vzdělávání, zaměstnanosti a politickému životu. A Romové nadále čelí diskriminaci, rasismu 
a sociálnímu vyloučení.  
 
Vytvoření ceny Evropské hlavní město začleňování a rozmanitosti je součástí pokračujícího úsilí Evropské 

komise o podporu rovnosti a boj proti diskriminaci. Cena se zaměří na začleňování tím, že ocení úsilí 
místních orgánů vybudovat inkluzivnější a spravedlivější společnosti tak, aby všichni členové našich 
komunit mohli využít svůj potenciál a aby nikdo nebyl opomenut.  
 
Další informace o činnosti EU v oblasti rovnosti: 
 

• akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025, 

• strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020–2025,  

• evropská strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025,  

• Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030,  

• strategický rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů na období 2020–2030,  

• Strategie EU pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života (2021–2030). 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/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/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_cs
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_cs
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/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_cs
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Kdo se může přihlásit? 
 
Cena je otevřena místním orgánům ve 27 zemích Evropské unie, které aktivně uplatňují politiky 
začleňování zahrnující diskriminaci na základě pohlaví, věku, zdravotního postižení, identity LGBTIQ, 
náboženského vyznání a etnického/rasového původu.  
 
Žadatel musí být správní jednotkou řízenou městskou radou nebo demokraticky zvoleným vládním 
orgánem; je otevřen obcím, městům a regionům v rámci Evropské unie. 
 
 
Existují v rámci ceny speciální kategorie? 
 
Na rok 2022 jsou k dispozici dvě kategorie, jedna pro místní orgány s méně než 50 000 obyvateli a jedna 
pro orgány s více než 50 000 obyvateli. V roce 2022 bude rovněž udělena zvláštní cena za začleňování 
Romů. 
 
Jaké typy iniciativ v oblasti rozmanitosti plánuje cena ocenit? 
 
Soutěž odmění iniciativy v oblasti rozmanitosti a začleňování, které se zabývají všemi důvody diskriminace 
(na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace) a intersekcionalitou. 
 
Jak budou vybráni vítězové? 
 
Přihlášky do soutěže budou podrobeny kontrole způsobilosti a předběžnému hodnocení nezávislými 
odborníky. Konečný výběr ve dvou obecných kategoriích a pro cenu za začleňování Romů provede 
evropská porota. 
 
Kdo bude hodnotit příspěvky do soutěže? 
 
Evropská komise jmenuje nezávislé odborníky pro fázi předběžného hodnocení a členy evropské poroty 
pro závěrečnou fázi výběru. Evropská porota bude složena z nejméně pěti členů zastupujících evropské 
nevládní organizace. Evropskou porotu pro udělení zvláštní ceny zaměřené na romskou otázku bude tvořit 
nejméně pět osob zastupujících evropské nevládní organizace a další příslušné vnitrostátní a evropské 
zúčastněné strany. 
 
Kdy a kde se bude slavnostní předávání cen konat? 
 
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v Bruselu dne 28. dubna 2022. Této akce na vysoké úrovni se 
zúčastní komisařka pro rovnost Helena Dalliová a setkají se na ní tvůrci politik, představitelé měst 
a zástupci organizací zabývajících se rozmanitostí. 
 
Jak se mohu zúčastnit slavnostního předávání cen (online nebo osobně)? 
 
Kontaktujte prosím náš mediální tým, který vám pomůže (media@eudiversity2022.eu).  
 
Lze domluvit rozhovory s vítězi ceny nebo se zástupci Evropské komise? 
 
Ano, rozhovory budou možné. Napište prosím našemu mediálnímu týmu, který s vámi bude spolupracovat 
na zprostředkování citací nebo žádostí o rozhovor (media@eudiversity2022.eu).  
 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_cs#documents
mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
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Kde najdu více informací? 
 
Navštivte internetové stránky ceny Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti: 
https://www.eudiversity2022.eu/cs/.  
 
Další informace budou přidány do souboru nástrojů pro média před konáním akce. Kontaktujte náš 
mediální tým a získejte budoucí tiskové zprávy a související informace: media@eudiversity2022.eu  
 
Když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje Diversity Capitals, budete dostávat aktuální informace 
každý měsíc.  

https://www.eudiversity2022.eu/cs/
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/cs/cena/aktualni-informace/

