Regler og kriterier for uddeling af
Integrationsprisen i Lyngby-Taarbæk
Formål
Lyngby-Taarbæk’s Integrationspris er indstiftet af Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk. Den tildeles
for at udtrykke offentlig anerkendelse overfor enkeltpersoner, arbejdspladser eller foreninger, der
har igangsat og etableret særlige initiativer og indsatser med det formål at fremme integration og
mangfoldighed, og som derigennem kan være rollemodel for andre.

1. Uddeling af prisen
•
•

Integrationsprisen i Lyngby-Taarbæk Kommune uddeles én gang om året i forbindelse med
den årlige Kulturfestival.
Prisen består af 5.000,- kr. Med prisen følger et diplom med beskrivelse og begrundelse for
tildelingen.

2. Hvem kan modtage Integrationsprisen
•

Foreninger, virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner kan komme i betragtning til
Integrationsprisen, hvis de har gjort en særlig indsats på integrationsområdet i LyngbyTaarbæk Kommune. Den kan også deles mellem flere personer.

• Integrationsprisen i Lyngby-Taarbæk kan almindeligvis ikke tildeles samme modtager mere
end én gang.

3. Kriterier
Integrationsprisen i Lyngby-Taarbæk uddeles for at udtrykke offentlig anerkendelse af
modtagerens enestående, nytænkende og værdifulde indsats, som har medvirket til at
forbedre integrationen i Lyngby-Taarbæk. Endvidere lægges der vægt på, at modtageren af
prisen bidrager til at opfylde nogle af nedenstående kriterier:
At modtageren har været med til:
•
•

At udvise mod, stort personligt engagement og nytænkning i indsatsen for
integration og mangfoldighed i Lyngby-Taarbæk
At bidrage til en solid og velkendt integrationsindsats, som fortjener belønning

•
•
•
•
•

At finde og fastholde gode initiativer i den løbende indsats for integration og
mangfoldighed i Lyngby-Taarbæk
At skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere uanset etnisk baggrund
At deltage aktivt i lokalsamfundet
At inspirere og inddrage borgere fra minoritetsgrupper i mangfoldighedsarbejdet og
dermed øget engagementet i området
At fremme samarbejde og netværk mellem borgere, organisationer og andre aktører
omkring en helhedsorienteret integrationsindsats

4. Indstilling og udvælgelse af kandidater
•
•
•
•

Integrationsrådet indkalder gennem pressen kandidater til Integrationsprisen i LyngbyTaarbæk
Alle borgere kan indstille en kandidat. Kandidater kan indstilles via et skema på kommunens
hjemmeside: http://www.ltk.dk/integrationsraadet
Indstillingen til prisen skal være ledsaget af fyldestgørende oplysninger om den/de
indstillede kandidater samt en klar motivering for indstillingen.
Integrationsrådet modtager alle indkomne forslag og udpeger den endelige vinder af
Integrationsprisen.

5. Evaluering
•

Integrationsprisen skal evalueres ved udgangen af indeværende valgperiode.
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