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Taotlejate juhend 
 
 

Lugege see juhend hoolikalt läbi, enne kui asute taotlusvormi täitma. Siit leiate kogu vajaliku teabe, 
mille abil taotlusvormi osad õigesti täita ja oma tegevusi ülevaatlikult kirjeldada. 

PÕHITEAVE 

Keel: taotlejatel palutakse taotlus esitada inglise keeles, et hõlbustada taotluste läbivaatamist ja 

kiirendada hindamisprotsessi. Pidage siiski silmas, et kõigis ELi ametlikes keeltes esitatud taotlused 

võetakse vastu ja tõlgitakse automaatse tõlketarkvara abil.  

Taotluste esitamise viis: veebivahendi kaudu. 

Tähtaeg: 15. veebruar 2023, 13.00 (12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, GMT+1) 

TAOTLUSE TÄITMINE 

Taotlus peab olema koostatud võimalikult selgelt ja täpselt, et sõltumatud eksperdid ja Euroopa žürii 
saaksid hinnata teie jõupingutusi mitmekesisuse ning kaasamise alal.  

Veenduge, et oleksite andnud selge ülevaate oma lähenemisviisist ja strateegiast mitmekesisuse 
ning kaasamise alal ja toonud esile kõik uuenduslikud meetmed, mis on teile selles valdkonnas edu 
toonud. Märkige tegevuste ajakava: algusaeg, edusammud rakendamise käigus ja võimalik edasine 
areng. 

Palun keskenduge üksikasjalikule teabele, faktidele ja arvudele. Tooge näiteid, sh kvalitatiivseid ja 
kvantitatiivseid andmeid.  

Iga vastuse juures on näidatud maksimaalne lubatud tähemärkide arv koos tühikutega. 
 

 
A/ KOHALIKU OMAVALITSUSE TEAVE 

Kohaliku omavalitsuse (asula, linna või piirkonna) lühikirjeldus: 

märkige siia põhiteave teie kohaliku omavalitsuse kohta, sealhulgas kirjeldage selle ajalugu, 
majandust ja elanikke, eriti seoses mitmekesisuse ja kaasamisega. Konkreetselt oleks huvitav anda 
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ülevaade kohaliku omavalitsuse ees seisvatest probleemidest, nagu majandusliku heaolu tase, 
taristuga seotud juurdepääsetavuse tõkked jms, elanike mitmekesisusest kohaliku omavalitsuse 
territooriumil ja hiljuti selles toimunud muudatustest, nagu märkimisväärse arvu sisserändajate 
saabumine, rahvastiku vananemine jne. 

 

 
B/ ALGATUSTE OLEMUS JA ULATUS 

Kirjeldage põhilisi mitmekesisuse ja kaasamisega seotud algatusi, mida olete teinud või kavatsete 
teha. Nende algatuste eesmärk võib olla diskrimineerimisega (soo, etnilise või rassilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse ja/või LGBTIQ identiteedi pärast) kokkupuutuvate 
konkreetsete rühmade olukorra1 ja kogemuste2 parandamine ja/või nende rühmade konkreetsete 
vajadustega3 tegelemine. 

Võimaluse korral peaks algatus tõestama igakülgset ja sealhulgas valdkonnaülest lähenemisviisi ning 
määratlema ja viima ellu ambitsioonikat tulevikuvisiooni kohaliku omavalitsuse lähenemisviisis 
mitmekesisusele ja kaasamisele.  

Märkige iga algatuse kohta järgmist: 

▪ selle eesmärgid, sihid ja tegevussuunad; 

▪ kaasatud sidusrühmad ja abisaajate sihtrühmad;  

▪ eraldatud ressursid;  

▪ algus- ja lõpukuupäevad.  

Võimaluse korral märkige selgelt, kas teie algatustel või poliitikameetmetel on konkreetne 
diskrimineerimisega (soo, vanuse, puude, usutunnistuse või veendumuste etnilise või rassilise 
päritolu või LGBTIQ identiteedi pärast) kokkupuutuv sihtrühm. 

Algatused peaksid tõestama kohaliku omavalitsuse erinevaid poliitikavaldkondi läbivat sidusat 
lähenemisviisi mitmekesisusele ja kaasamisele koos ambitsioonika visiooniga diskrimineerimise 
lahendamiseks kohalikus omavalitsuses.  

Taotlusvormi B-osa võidakse kasutada reklaamiks (auhinna veebisaidil, brošüüris vm avaldamiseks), 
seepärast esitage võimalikult selge kirjeldus. 

 
C/ VASTUTUS JA PÜHENDUMINE 

Kirjeldage teie üldist lähenemisviisi mitmekesisusele ja kaasatusele seoses üldise strateegia ja 
poliitikaga, mida selles valdkonnas rakendate, ning struktuure nende edendamiseks. 

Kirjeldage teie kohaliku omavalituse rakendatud mitmekülgsuse ja kaasamise üldist strateegiat. See 
võib olla näiteks:  

▪ kõrgetasemelised poliitilised avaldused mitmekülgsuse ja kaasamise kohta ning sellega seoses 
võetud kohustused;  

 
1 „Olukord“ tähendab nende rühmade kogetud erilisi raskusi, mis on näiteks majandusliku, sotsiaalse, poliitilise 
või kultuurilise olemusega. 
2 „Kogemused“ tähendavad nende rühmade ja laiema elanikkonna ning avaliku ja erasektori organisatsioonide 
vahelise suhtluse iseloomu ning kvaliteeti. 
3 „Konkreetsed vajadused“ tähendavad nende rühmade vajadusi seoses nende identiteediga ja nende eelistusi 
oma identiteedi väljendamisel igas valdkonnas. 
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▪ mitmekülgsuse ja kaasamise eristrateegia või mitmekülgsuse ja kaasamise lisamine kohaliku 
omavalitsuse laiemale strateegiale või poliitikaraamistikule; 

▪ mitmekülgsusele ja kaasamisele tähelepanu pööramise süvalaiendamise süsteemid teie 
poliitikas, programmides ja määrustes;  

▪ mitmekülgsuse ja kaasamise poliitikameetmete ning tegevuste rakendamise, kooskõlastamise 
ja järelevalve struktuurid või raamistik, näiteks põhiliste osaliste kaasamise eest vastutava 
ühe või mitme osakonna ja komitee asutamine; 

▪ teie mitmekülgsuse ja kaasamise põhimõtetesse sidusrühmade täieliku spektri kaasamise ning 
neile juhtrolli omistamise algatused, eriti erasektoris; 

▪ mitmekülgsuse ja kaasamise strateegiatele ning poliitikameetmetele eraldatud ressursid ja 
personal;  

▪ nende strateegiate ja poliitikameetmete järelevalve ning hindamise mehhanismid.  

D/ MÕJU 

Lisage kvantitatiivsed ja/või kvalitatiivsed andmed, mis tõendavad teie algatuse tulemusi ja sellega 
saavutatud mõju. Võite ka laadida üles dokumentide või audiovisuaalsete materjalide (filmide või 
piltide) linke, mis näitavad põhitulemusnäitajate kaudu tulemusi ja muutusi. 

Tulemuslikkuse ja mõju hindamisel tuleb viidata algatuste olemusele ning ulatust käsitlevas B-osas 
märgitud algatustele. 

1. Kuidas on teie algatus(ed) parandanud diskrimineerimisega (soo, etnilise või rassilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse ja/või seksuaalse sättumuse, 
soolise kuuluvuse ja identiteedi pärast) kokkupuutuvate inimeste olukorda ja kogemusi 
ning/või lahendanud nende konkreetseid vajadusi alatus algatuse (algatuste) algusest? 

Palun esitage nimetatud algatuste kohta konkreetseid näiteid ning kvalitatiivseid ja 
kvantitatiivseid andmeid. 

 

2. Kuidas on need algatused kasulikud laiemale elanikkonnale? 

Palun esitage nimetatud algatuste kohta konkreetseid näiteid ning kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid. 
 

E/ ALGATUSTE KVALITEET JA KESTLIKKUS 

 

1. Kuidas te mõõdate mitmekülgsuse ja kaasamise algatuste kvaliteeti ning tagate selle? 

Mitmekülgsuse ja kaasamise tulemusi määratletakse diskrimineerimisega (soo, etnilise või rassilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse ja/või LGBTIQ identiteedi pärast) 
kokkupuutuvate rühmade elukvaliteedi paranemise alusel seoses nende olukorra ja kogemustega 
ning selle tulemusel laiema elanikkonna saadud kasuga. 

Esitage teie kohalikus omavalitsuses nendele algatustele ettenähtud näitajad ning hindamise ja 
järelevalve mehhanismid. Samuti võiksite märkida, kas teie algatused on seotud või kooskõlas mis 
tahes riikliku ja/või Euroopa strateegiaga, ning täpsustada nende vastavust riiklikele ja Euroopa 
standarditele ning õigusnormidele. 

2. Kuidas te tagate mitmekesisuse ja kaasatuse algatuse (algatuste) kestlikkuse pärast nende 
lõppu? 
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Jätkusuutlike tulemuste saamine nõuab järjekindlaid jõupingutusi, mehhanisme algatustest saadud 
teadmise väljaselgitamiseks ja rakendamiseks ning investeeringute ja ressursside tagamist 
saavutatud tulemuste säilitamiseks ning arendamiseks. 

Kirjeldage, mis samme on läbiviidud algatuste ja saadud tulemuste jätkusuutlikkuse tagamiseks 
tehtud. 

 

F/ DISKRIMINEERIMISEGA KOKKUPUUTUVATE INIMESTE OSALEMINE  

1. Diskrimineerimisega (soo, etnilise või rassilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse ja/või LGBTIQ identiteedi pärast) kokkupuutuvate inimeste ja nende 
esindusorganisatsioonide ning mitmekülgsuse ekspertide osalemine teie mitmekülgsust ja 
kaasamist käsitlevate algatuste kavandamisel, rakendamisel ning hindamisel. 

Kirjeldage nende osalemist näidete varal.  

Võimaluse korral lisage linke, mis võiksid väljendada nendesse rühmadesse kuuluvate isikute arvamusi 
teie kohaliku omavalitsuse mitmekülgsuse ja kaasamise strateegiatest, poliitikameetmetest ning 
algatustest. 
 

2. Meetmed nende esindusorganisatsioonide varustamiseks ja toetamiseks ning nende 
tõhusa kaasamise tagamiseks teie strateegiates ja poliitikameetmetes ning mitmekülgsust 
ja kaasamist käsitlevates algatustes?  

Kirjeldage oma kohaliku omavalitsuse rakendatud selliseid meetmeid näidete varal. 
 

G/ MIKS VÄÄRIB TEIE KOHALIK OMAVALITSUS SEDA AUHINDA? 

Selgitage, mille poolest on teie lähenemisviis ja tulemused mitmekesisuse ning kaasamise alal 
uuenduslikud või märkimisväärsed ja miks te arvate, et väärite seda auhinda. Palun märkige, mille üle 
tunneb teie kohalik omavalitsus eriti suurt uhkust.  

Võite mainida oma mitmekesisuse ja kaasamise strateegiate, poliitikameetmete ning algatuste 
eripärasid ja elemente, mida tasub eriti esile tõsta hea eeskujuna teistele kohalikele omavalitsustele. 
 

H/ KOHUSTUSLIK OSA LGBTIQ VÕRDÕIGUSLIKKUSE ERIAUHINNA taotlustele 

Selgitage oma üldist nägemust LGBTIQ võrdõiguslikkuse, kaasamise ja osaluse alal. 

1. Kirjeldage oma LGBTIQ võrdõiguslikkuse, kaasamise ja osaluse üldist strateegiat. See hõlmab 
konkreetseid strateegiaid, süvalaiendamise süsteeme ja institutsioonilisi struktuure, mida 
rakendatakse või kavatsetakse rakendada. 

2. Kirjeldage põhilisi LGBTIQ võrdõiguslikkusega seotud algatusi, mida teie kohalik omavalitsus on 
teinud LGBTIQ võrdõiguslikkuse, kaasamise ja osaluse edendamiseks, parandades nende 
olukorda ning kogemusi ja käsitledes nende konkreetseid vajadusi.  

Selgitage, kuidas kaasati LGBTIQ kogukondi ja nende esindusorganisatsioone teie strateegia ning 
poliitika ja teie põhialgatuse/-algatuste kujundamisel, rakendamisel ja läbivaatamisel.  

Tooge konkreetseid näiteid. 
 

 
I/ LISAMATERJALID – VALIKULINE 

Lisaks veebipõhisel taotlusvormil esitatud teabele ja ausõnalisele kinnitusele, mis on kohustuslik 
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ning tuleb allkirjastada ja taotlusvormi juurde üles laadida, võite laadida üles kümnest slaidist 
koosneva PowerPointi esitluse oma taotluse selgitamiseks ja selle tugevate külgede esile tõstmiseks 
(nt piltidega). 

 

I/ KONTAKTISIK, VEEBILINGID JA POSTIAADRESS 

Siia märkige teie haldusasutuses taotlusega tegeleva isiku kõik vajalikud kontaktandmed. 

Samuti lisage lingid teie haldusasutuse veebisaidile ning nende olemasolul ka puuete ja 
juurdepääsetavusega seotud lehtedele. 


