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Navodila za prijavitelje 
 
 

Natančno preberite te smernice, preden začnete izpolnjevati obrazec za prijavo. Tu boste našli vse 
potrebne informacije, ki vam bodo v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju obrazca za prijavo in 
uspešnem opisu vaših dejavnosti. 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Jezik: Prijavitelje spodbujamo, da prijavo oddajo v angleščini, saj tako olajšajo pregled predlogov in 

pospešijo postopek ocenjevanja. Opozoriti je treba, da bodo predlogi, predloženi v katerem koli od 

uradnih jezikov EU, sprejeti in prevedeni s pomočjo sistema za samodejno prevajanje.  

Način predložitve prijav: prek spletnega orodja. 

Rok: 15. februar 2022, 12.00 po srednjeevropskem času 

KAKO IZPOLNITI PRIJAVO 

Prijava mora biti razumljiva in čim natančnejša, da bodo lahko neodvisni strokovnjaki in evropska 
žirija ocenili vaša prizadevanja na področju raznolikosti in vključevanja.  

Vaš pristop in strategijo na področju raznolikosti in vključevanja jasno predstavite in poudarite vse 
inovativne dejavnosti, s katerimi ste na tem področju dosegli uspeh. Navedite časovni okvir 
dejavnosti: kdaj so se začele, napredek pri njihovem izvajanju in kakšen bo prihodnji razvoj. 

Osredotočite se na podrobnosti, dejstva in številke. Navedite primere, vključno s kvalitativnimi in 
kvantitativnimi informacijami.  

Navedeno največje število možnih znakov za vsak odgovor vključuje tudi presledke. 
 

 
A/ IDENTITETA LOKALNE OBLASTI  

Kratek opis vaše lokalne oblasti (kraj, mesto ali regija) 

Tukaj vključite nekaj osnovnih informacij o vaši lokalni oblasti, njeni zgodovini, gospodarstvu in 
prebivalstvu, zlasti tiste vidike, ki so pomembni za raznolikost in vključevanje. Natančneje, ustvarite 

https://eudiversity2022.eu/sl/nagrade/prijavite-se/
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sliko o: izzivih, s katerimi se sooča lokalna oblast, kot so stopnja gospodarske blaginje ali 
infrastrukturne ovire za dostopnost itd.; ter raznolikosti prebivalstva lokalne oblasti in nedavne 
spremembe v zvezi s tem, kot so prihod znatnega števila migrantov, staranje prebivalstva itd. 

 

 

 

 

 
B/ NARAVA IN OBSEG POBUD 

Navedite ključne pobude za raznolikost in vključevanje, ki ste jih sprejeli ali jih izvajate. Te pobude bi 
lahko bile: izboljšanje položaja1 in izkušenj2 posebnih skupin, ki so izpostavljene diskriminaciji (na 
podlagi spola, rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in/ali identitete 
LGBTIQ); obravnavanje specifičnih potreb3 teh skupin. 

Kjer je mogoče, mora pobuda prikazati celovit pristop in znotraj tega tudi medsektorski pristop, prav 
tako pa mora opredeliti in si prizadevati za ambiciozno vizijo prihodnosti v svojem pristopu k 
raznolikosti in vključevanju v vašo lokalno oblast.  

Za vsako pobudo vključite: 

▪ njene namene, cilje in sklope ukrepov; 

▪ vključene deležnike in ciljne upravičence;  

▪ dodeljena sredstva; in  

▪ začetni in končni datum.  

Kjer je mogoče, bodite izrecni, če so vaše pobude ali politike usmerjene na določene skupine, ki so 
izpostavljene diskriminaciji (na podlagi spola, rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti in/ali identitete LGBTIQ). 

Pobude bi morale pokazati koherenten pristop lokalne oblasti k raznolikosti in vključevanju na 
različnih področjih politike, skupaj z ambiciozno vizijo za boj proti diskriminaciji v lokalni oblasti.  

Razdelek B obrazca za prijavo se lahko uporablja v promocijske namene (objava na spletnem mestu 
nagrade, v brošuri itd.), zato naj bo vaš opis čim bolj jasen. 

 
C/ ODGOVORNOST / RAVEN ZAVEZE 

Opišite vaš splošni pristop k raznolikosti in vključevanju ter splošno strategijo in politiko, ki se izvaja 
na tem področju. 

Opišite splošno strategijo in politiko na področju raznolikosti in vključevanju, ki se izvaja v vaši lokalni 
oblasti. To lahko vključuje na primer:  

▪ zaveze in politične izjave na visoki ravni o raznolikosti in vključevanju;  

 
1 „Situacija“ se nanaša na prikrajšanost, ki jo izkusijo te skupine, bodisi gospodarske, socialne, politične ali 
kulturne narave. 
2 „Izkušnje“ se nanašajo na naravo in kakovost interakcij teh skupin s širšo populacijo ter z organizacijami v 
javnem in zasebnem sektorju. 
3 „Posebne potrebe“ se nanašajo na potrebe, ki pri teh skupinah izhajajo iz njihove identitete in načina, kako se 
na vsaki podlagi odločijo živeti svojo identiteto. 
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▪ namensko strategijo za raznolikost in vključevanje ali vključitev raznolikosti in vključevanja v 
širši okvir strategije ali politike za lokalno oblast; 

▪ sisteme za integracijo poudarka na raznolikost in vključevanje v vaše politike, programe in 
predpise;  

▪ strukture ali okvir za izvajanje, usklajevanje in spremljanje politik ter ukrepov raznolikosti in 
vključevanja, kot je ustanovitev enega ali več oddelkov in odborov, ki so odgovorni za 
vključevanje glavnih vpletenih akterjev; 

▪ pobude za vodenje in sodelovanje celotnega spektra deležnikov z vašo zavezanostjo 
raznolikosti in vključevanju, zlasti iz zasebnega sektorja; 

▪ sredstva in osebje, ki so dodeljena strategijam in politikam raznolikosti in vključevanja;  

▪ mehanizme spremljanja in ocenjevanja teh strategij in politik.  

D/ VPLIV 

Vključite kvantitativne in/ali kvalitativne podatke, da prikažete rezultate in učinek, ki ste ga dosegli z 
vašo pobudo. Priložite lahko tudi povezave do dokumentov ali avdiovizualnega gradiva 
(videoposnetke ali fotografije), ki predstavljajo dosežene rezultate in spremembe.  

Ta ocena učinkovitosti in vpliva se mora nanašati na pobude, omenjene v razdelku B/Narava in obseg 
pobud. 

1. Kako so vaše pobude izboljšale položaj in izkušnje ljudi, ki so izpostavljeni diskriminaciji (na 
podlagi spola, starosti, invalidnosti, rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti in/ali spolne usmerjenosti, spolnega izraza in spolne identitete) in/ali 
obravnavale njihove posebne potrebe? 

Navedite konkretne primere ter kvalitativne in kvantitativne podatke, ki se nanašajo na 
posamezne pobude. 

 

2. Kako te pobude koristijo širši populaciji? 

Navedite konkretne primere ter kvalitativne in kvantitativne podatke, ki se nanašajo na posamezne pobude. 
 

E/ KAKOVOST IN TRAJNOST POBUD 

 

1. Kako zagotavljate kakovost pobud za raznolikost in vključevanje? 

Kakovost rezultatov za raznolikost in vključevanje je opredeljena v smislu izboljšanja kakovosti 
življenja skupin, ki so izpostavljene diskriminaciji (na podlagi spola, rasnega ali etničnega porekla, 
vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in/ali identitete LGBTIQ) v smislu njihovega položaja in 
izkušenj ter v smislu koristi za širšo populacijo, ki nastanejo kot rezultat pobud.  

Predstavite kazalnike ter mehanizme za ocenjevanje in spremljanje, ki so bili za te pobude 
vzpostavljeni v vaši lokalni oblasti. Prav tako lahko navedete, ali so vaše pobude povezane s katerimi 
nacionalnimi in/ali evropskimi strategijami ali so z njimi usklajene, ter njihovo skladnost u z 
nacionalnimi in evropskimi standardi in zakonodajo. 

2. Kako zagotavljate trajnost pobud za raznolikost in vključevanje? 

Zagotavljanje trajnostnih rezultatov vključuje neprekinjeno prizadevanje, mehanizme za pridobivanje 
in uporabo učenja iz pobud, ter zagotavljanje naložb in virov za ohranjanje in nadgradnjo doseženih 
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rezultatov. 

Opišite opravljene korake za zagotovitev trajnosti sprejetih pobud in doseženih rezultatov. 
 

F/ VKLJUČEVANJE LJUDI, KI SO IZPOSTAVLJENI DISKRIMINACIJI  

1. Vpletenost ljudi, ki so izpostavljeni diskriminaciji (na podlagi spola, rasnega ali etničnega 
porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in/ali identitete LGBTIQ) in njihovih 
predstavniških organizacij ter strokovnjakov za raznolikost pri načrtovanju, izvajanju in 
ocenjevanju vaših strategij in politik, ter vaših pobud, ki obravnavajo raznolikost in 
vključevanje. 

To vpletenost opišite s primeri.  

Kjer je mogoče, vključite tudi vse povezave, ki bi lahko ponazorile poglede oseb iz teh skupin glede 
strategij, politik in pobud za raznolikost in vključevanje vaše lokalne oblasti. 
 

2. Ukrepi za zagotavljanje virov in podpore za te predstavniške organizacije ter za podporo 
njihovega učinkovitega sodelovanja v vaših strategijah in politikah ter vaših pobudah, ki 
obravnavajo raznolikost in vključevanje.  

Opišite takšne ukrepe, ki jih je sprejela vaša lokalna oblast, in navedite primere. 
 

G/ ZAKAJ SI VAŠE LOKALNE OBLASTI ZASLUŽIJO NAGRADO? 

Pojasnite, zakaj so vaš pristop in rezultati v zvezi z raznolikostjo in vključevanjem inovativni ali 
pomembni in zakaj menite, da si zaslužite nagrado. Navedite, na kaj je vaša lokalna oblast še posebej 
ponosna.  

Opišete lahko, v čem se vaše strategije, politike in pobude za raznolikost in vključevanje razlikujejo od 
drugih, in katere elemente bi še posebej veljalo predstaviti kot dobre primere v drugih lokalnih 
oblasteh. 
 

H/ OBVEZNI DEL za prijave za POSEBNO NAGRADO ZA VKLJUČEVANJE ROMOV 

Navedite vašo splošno vizijo glede enakopravnosti, vključevanja in sodelovanja Romov. 

1. Opišite vašo splošno strategijo in politiko za enakopravnost, vključevanje in sodelovanje 
Romov. To vključuje posebne strategije, sisteme vključevanja in institucionalne strukture, ki se 
izvajajo ali načrtujejo za izvajanje. 

2. Opišite ključne pobude za Rome, ki jih je sprejela vaša lokalna oblast za spodbujanje 
enakopravnosti, vključevanja in sodelovanja Romov z izboljšanjem njihovega položaja in 
izkušenj ter obravnavanjem njihovih posebnih potreb.  

Pojasnite, kako so bile romske skupnosti in njihove predstavniške organizacije vključene v 
oblikovanje, izvajanje in pregled vaše strategije in politike ter vaših ključnih pobud.  

Navedite konkretne primere. 
 
 

I/ DODATNO GRADIVO – IZBIRNO 

Poleg podatkov, navedenih v spletnem obrazcu za prijavo, in častne izjave, ki je obvezna ter mora 
biti podpisana in naložena v obrazec za prijavo, vas vabimo, da naložite predstavitev v PowerPointu 
z 10 diapozitivi, ki poudarja in ponazarja (npr. s slikami) prednosti vaše prijave. 
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J/ KONTAKTNE OSEBE, SPLETNE POVEZAVE IN POŠTNI NASLOV 

Tukaj navedite vse potrebne kontaktne podatke o osebah v vaši pisarni, ki so odgovorne za to 
prijavo. 

Vključite tudi povezave do spletnega mesta vaše pisarne in do strani o raznolikosti in vključevanju, 
če te obstajajo. 


