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Usmernenia pre uchádzačov 
 
 

Kým začnete vypĺňať prihlasovací formulár, pozorne si prečítajte tieto pokyny. Nájdete v nich všetky 
potrebné informácie, ktoré vám pomôžu správne vyplniť jednotlivé časti prihlasovacieho formulára 
a úspešne opísať vaše činnosti. 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Jazyk: Uchádzači sa vyzývajú podávať prihlášky v angličtine s cieľom uľahčiť preskúmanie návrhov 

a urýchliť proces hodnotenia. Treba však poznamenať, že návrhy predložené v ktoromkoľvek 

z úradných jazykov EÚ budú prijaté a preložené pomocou automatizovaného prekladateľského 

systému.  

Spôsob doručenia prihlášok: prostredníctvom online nástroja. 

Termín: 15. februára 2022, 12:00 SEČ 

AKO VYPLNIŤ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 

Vaša prihláška by mala byť čo najzreteľnejšia a najpresnejšia, aby nezávislí experti a európska porota 
mohli vyhodnotiť vaše úsilie v oblasti rozmanitosti a začlenenia.  

Dbajte na to, aby ste zreteľne predstavili svoj prístup a stratégiu v oblasti rozmanitosti a začlenenia 
a aby ste podrobne uviedli kľúčové inovačné činnosti, ktoré vám pomohli dosiahnuť úspech v tejto 
oblasti. Uveďte časový rámec činností: kedy boli spustené, kedy bol dosiahnutý pokrok pri ich 
vykonávaní a aký bude budúci vývoj. 

Zamerajte sa na špecifiká, fakty a čísla. Uveďte príklady vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych 
informácií.  

Uvedený maximálny počet znakov, ktoré je možné použiť v jednotlivých poliach, zahŕňa medzery. 
 

 
A/ IDENTIFIKÁCIA MIESTNEHO ORGÁNU  

Krátky opis vášho miestneho orgánu (mesto alebo región): 

https://eudiversity2022.eu/sk/ocenenie/prihlaste/
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Uveďte základné informácie o vašom miestnom orgáne, jeho histórii, ekonomike a obyvateľstve, 
najmä tie aspekty, ktoré sú dôležité z hľadiska rozmanitosti a začlenenia. Konkrétne by bolo 
zaujímavé vytvoriť obraz o: výzvach, ktorým miestny orgán čelí, ako je úroveň ekonomickej prosperity 
alebo infraštruktúrne prekážky týkajúce sa prístupnosti atď.; a rozmanitosti obyvateľstva miestneho 
orgánu a nedávnych zmenách v tomto ohľade, ako je príchod značného počtu migrantov alebo 
starnutie obyvateľstva atď. 

 

 
B/ PODSTATA A ROZSAH INICIATÍV 

Identifikujte kľúčové iniciatívy v oblasti rozmanitosti a začlenenia, ktoré ste podnikli alebo podnikáte. 
Tieto iniciatívy by mohli byť zamerané na: zlepšenie situácie1 a skúseností2 špecifických skupín 
vystavených diskriminácii (na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku a/alebo identity LGBTIQ); riešenie osobitných potrieb3 týchto 
skupín. 

Ak to je možné, iniciatíva by mala preukazovať komplexný prístup a v rámci neho aj prierezový 
prístup a mala by identifikovať a sledovať ambicióznu víziu budúcnosti vo svojom prístupe 
k rozmanitosti a začleneniu vo vašom miestnom orgáne.  

Pre každú iniciatívu uveďte: 

▪ jej zámery, ciele a oblasti činnosti, 

▪ zainteresované strany a cieľových príjemcov,  

▪ pridelené zdroje a  

▪ dátum začiatku a dátum ukončenia.  

Ak sú vaše iniciatívy alebo politiky zamerané na konkrétne skupiny vystavené diskriminácii (na 
základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku a/alebo identity LGBTIQ), explicitne to uveďte, pokiaľ to je možné. 

Iniciatívy by mali preukazovať ucelený prístup k rozmanitosti a začleneniu v rôznych oblastiach 
politiky miestneho orgánu spolu s ambicióznou víziou boja proti diskriminácii v rámci miestneho 
orgánu.  

Časť B prihlasovacieho formulára sa môže použiť na propagačné účely (zverejnenie na webovom sídle 
ocenenia, v brožúre atď.), preto svoj opis podajte čo najzrozumiteľnejšie. 

 
C/ ZODPOVEDNOSŤ/INTENZITA ZÁVÄZKOV 

Opíšte svoj celkový prístup k rozmanitosti a začleneniu a celkovú stratégiu a politiku, ktorú 
vykonávate v tejto oblasti. 

Opíšte celkovú stratégiu a politiku v oblasti rozmanitosti a začlenenia, ktorú vykonáva váš miestny 
orgán. To by mohlo zahŕňať napríklad:  

 
1 „Situácia“ sa týka znevýhodnenia, s ktorými sa stretávajú tieto skupiny, či už ekonomickej, sociálnej, politickej 
alebo kultúrnej povahy. 
2 „Skúsenosti“ sa týkajú povahy a kvality interakcií týchto skupín so širším obyvateľstvom a s organizáciami vo 
verejnom a v súkromnom sektore. 
3 „Osobitné potreby“ sa týkajú potrieb, ktoré týmto skupinám vznikajú v súvislosti s ich identitou a s tým, ako sa 
rozhodnú prežívať svoju identitu pri každom z týchto dôvodov. 
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▪ politické vyhlásenia na vysokej úrovni o rozmanitosti a začlenení a záväzky k nim,  

▪ osobitnú stratégiu v oblasti rozmanitosti a začlenenia alebo zahrnutie rozmanitosti 
a začlenenia do širšej stratégie alebo politického rámca pre miestny orgán, 

▪ systémy na uplatňovanie zamerania na rozmanitosť a začlenenie do vašich politík, programov 
a nariadení,  

▪ štruktúry alebo rámec na vykonávanie, koordináciu a monitorovanie politík a opatrení v oblasti 
rozmanitosti a začlenenia, ako je zriadenie jedného alebo viacerých oddelení a výborov 
zodpovedných za zapojenie hlavných zúčastnených aktérov, 

▪ iniciatívy na odovzdanie vedenia celému spektru zainteresovaných strán a ich zapojenie, pokiaľ 
ide o váš záväzok k rozmanitosti a začleneniu, najmä v súkromnom sektore, 

▪ zdroje a personál pridelené na stratégie a politiky v oblasti rozmanitosti a začlenenia,  

▪ mechanizmy monitorovania a hodnotenia týchto stratégií a politík.  

D/ VPLYV 

Zahrňte kvantitatívne a/alebo kvalitatívne údaje na preukázanie výstupov a vplyvu dosiahnutého 
vašou iniciatívou. Môžete poskytnúť odkazy na dokumenty alebo audiovizuálne materiály (filmy 
alebo obrázky), ktoré svedčia o dosiahnutých výsledkoch a zmenách.  

Toto posúdenie účinnosti a vplyvu musí odkazovať na iniciatívy uvedené v časti B/ Podstata a rozsah 
iniciatív. 

1. Ako vaša(-e) iniciatíva(-y) zlepšila(-i) situáciu a skúsenosti ľudí vystavených diskriminácii 
(na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku a/alebo sexuálnej orientácie, rodového vyjadrenia 
a rodovej identity) a/alebo riešila(-i) ich osobitné potreby? 

Uveďte konkrétne príklady, ako aj kvalitatívne a kvantitatívne údaje odkazujúce na konkrétnu(-e) 
iniciatívu(-y). 

 

2. Aký prínos má táto iniciatíva (majú tieto iniciatívy) pre širšie obyvateľstvo? 

Uveďte konkrétne príklady, ako aj kvalitatívne a kvantitatívne údaje odkazujúce na konkrétnu(-e) iniciatívu(-
y). 

 

E/ KVALITA A UDRŽATEĽNOSŤ INICIATÍV 

 

1. Ako zabezpečujete kvalitu iniciatív v oblasti rozmanitosti a začlenenia? 

Kvalita výsledkov v oblasti rozmanitosti a začlenenia sa vymedzuje ako zlepšenie kvality života skupín 
vystavených diskriminácii (na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku a/alebo identity LGBTIQ), pokiaľ ide o ich situáciu a skúsenosti, 
ako aj z hľadiska prínosov pre širšie obyvateľstvo, ktoré v dôsledku toho vzniknú.  

Uveďte ukazovatele a mechanizmy hodnotenia a monitorovania, ktoré pre tieto iniciatívy zaviedol 
váš miestny orgán. Takisto môžete uviesť, či vaše iniciatívy súvisia alebo sú v súlade s akýmikoľvek 
vnútroštátnymi a/alebo európskymi stratégiami a či sú v súlade s vnútroštátnymi a európskymi 
normami a právnymi predpismi. 

2. Ako zabezpečujete udržateľnosť iniciatív v oblasti rozmanitosti a začlenenia? 
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Dosiahnutie udržateľných výsledkov zahŕňa kontinuitu úsilia, mechanizmy na získavanie 
a uplatňovanie poznatkov z iniciatív a zabezpečenie investícií a zdrojov na udržanie dosiahnutých 
výsledkov a stavanie na nich. 

Opíšte kroky podniknuté na zabezpečenie udržateľnosti prijatých iniciatív a dosiahnutých výsledkov. 
 

F/ ZAPOJENIE ĽUDÍ VYSTAVENÝCH DISKRIMINÁCII  

1. Zapojenie ľudí vystavených diskriminácii (na základe pohlavia, rasového alebo etnického 
pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku a/alebo identity LGBTIQ) a ich 
zastupujúcich organizácií, ako aj odborníkov na rozmanitosť do plánovania, vykonávania 
a hodnotenia vašich stratégií a politík, ako aj iniciatív zameraných na rozmanitosť a začlenenie. 

Predstavte toto zapojenie na príkladoch.  

Ak to je možné, uveďte aj všetky odkazy, ktoré by mohli uvádzať názory osôb z týchto skupín na 
stratégie, politiky a iniciatívy vášho miestneho orgánu v oblasti rozmanitosti a začlenenia. 
 

2. Kroky na zabezpečenie zdrojov a podpory pre tieto zastupujúce organizácie a na podporu 
ich efektívneho zapojenia do vašich stratégií a politík, ako aj vašich iniciatív zameraných na 
rozmanitosť a začlenenie.  

Opíšte takéto kroky vášho miestneho orgánu a uveďte príklady. 
 

G/ PREČO SI VÁŠ MIESTNY ORGÁN ZASLÚŽI OCENENIE? 

Vysvetlite, prečo sú váš prístup a vaše výsledky v súvislosti s rozmanitosťou a začlenením inovatívne 
a významné a prečo si myslíte, že si zaslúžite toto ocenenie. Uveďte, na čo je váš orgán mimoriadne 
hrdý.  

Môžete spresniť, čím sa odlišujú vaše stratégie, politiky a iniciatívy v oblasti rozmanitosti a začlenenia 
a ktoré prvky si zaslúžia osobitnú propagáciu ako dobré príklady pre iné miestne orgány. 
 

H/ POVINNÁ ČASŤ pre prihlášky na OSOBITNÉ OCENENIE ZA ZAČLENENIE RÓMOV 

Uveďte svoju celkovú víziu rovnosti, začlenenia a účasti Rómov. 

1. Opíšte svoju celkovú stratégiu a politiku v záujme rovnosti, začlenenia a účasti Rómov. To 
zahŕňa špecifické stratégie, systémy na uplatňovanie a inštitucionálne štruktúry, ktoré sa 
vykonávajú alebo sa plánujú vykonávať. 

2. Opíšte kľúčové iniciatívy špecifické pre Rómov, ktoré váš miestny orgán podnikol na podporu 
rovnosti, začlenenia a účasti Rómov prostredníctvom zlepšenia ich situácie a skúseností 
a riešenia ich osobitných potrieb.  

Vysvetlite, ako boli rómske komunity a ich zastupujúce organizácie zahrnuté do návrhu, vykonávania 
a preskúmania vašej stratégie a politiky a vašej kľúčovej iniciatívy (vašich kľúčových iniciatív).  

Uveďte konkrétne príklady. 
 
 

I/ PODPORNÉ MATERIÁLY – VOLITEĽNÉ 

Okrem informácií uvedených v online prihlasovacom formulári a čestného vyhlásenia, ktoré je 
povinné a malo by sa podpísať a nahrať s prihlasovacím formulárom, môžete nahrať prezentáciu 
v PowerPointe v rozsahu 10 slidov, v ktorej zdôrazníte a znázorníte (napr. pomocou obrázkov) silné 
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stránky svojej prihlášky. 

 

J/ KONTAKTNÁ OSOBA, INTERNETOVÉ PREPOJENIA A POŠTOVÁ ADRESA 

V tejto časti uveďte všetky potrebné kontaktné údaje osoby v rámci vašej samosprávy, ktorá 
zodpovedá za túto prihlášku. 

Nezabudnite tiež uviesť odkazy na webové sídlo vašej samosprávy a na konkrétne stránky 
o rozmanitosti a začlenení, ak sú k dispozícii. 


