Reglement Samenlevingsprijs 2021
De te wijzigen artikelen:
Artikel 3. Categorie
In elk van de vier volgende categorieën wordt telkens één prijs toegekend:
1. Bedrijven die zich op minstens één van de twee volgende domeinen verdienstelijk maken:
1. een sterke maatschappelijke betrokkenheid op de buurt en de stad hebben
2. een (personeels- en aanwervings)beleid voeren dat diversiteit, welzijn en gelijke
kansen van huidige en toekomstige medewerkers en/of klanten centraal stelt
2. Social profit-organisaties (inclusief scholen) die zich op minstens één van de drie volgende
domeinen verdienstelijk maken:
1. het welzijn en de gelijke kansen van Gentenaren bevorderen
2. kwetsbare Gentenaren versterken
3. het samenleven in diversiteit in Gent bevorderen
3. Nieuwe Gentenaar: Een persoon van andere origine (niet in België geboren) die door zijn
actieve participatie aan en inzet in de Gentse samenleving (onderwijs, opleiding, werk,
verenigingsleven enz.) bijzondere inspanningen levert om bij te dragen aan de positieve
interactie tussen Gentenaars van diverse afkomst
4. Individuen die een bijzondere inspanning leveren om het samenleven in diversiteit op een
positieve manier te beïnvloeden.
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Artikel 5. Procedure
....
§2. Beoordeling
b. Opmaak van de lijst van genomineerde per categorie (short list)
1) Elk stemgerechtigd lid van de jury selecteert uit elke categorie maximaal drie kandidaten
die voorkomen op de longlist, om in aanmerking te komen als genomineerde voor een
bepaalde categorie.

2) Per categorie worden de drie kandidaten met de meeste voorkeurstemmen genomineerd.
3) De jury komt hierover samen tot een beslissing.
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