Access City Award 2015
Notă orientativă pentru candidați
Vă rugăm să citiți cu atenție aceste orientări înainte de a vă înscrie. Veți găsi aici toate
informațiile necesare pentru a completa în mod corect secțiunile formularului de candidatură
și pentru a descrie în mod adecvat activitățile dumneavoastră.
INFORMAȚII DE BAZĂ
Limba: de preferință, limba engleză, însă vor fi acceptate și limbile franceză și germană.
Modul de transmitere a candidaturilor: prin intermediul instrumentului online:
http://ec.europa.eu/justice/events/access‐city‐award‐2014/index_ro.htm
Termen‐limită: 10 septembrie 2014, ora 24:00 (ora Bruxelles‐ului)
CUM SE COMPLETEAZĂ CANDIDATURA
Candidatura dumneavoastră trebuie redactată cât mai clar și mai concret, astfel ca juriul național și
european să poată aprecia eforturile dumneavoastră în domeniul accesibilității. Vă rugăm să vă axați
pe date și cifre. Ori de câte ori este posibil, dați exemple care includ date calitative și
cantitative. Asigurați‐vă că ați prezentat în mod clar abordarea și strategia dumneavoastră
în materie de accesibilitate și că ați evidențiat toate activitățile inovatoare și extraordinare
care au dus la succesul dumneavoastră în acest domeniu. Indicați calendarul activităților: când au
fost lansate, care va fi evoluția viitoare. Indicația privind numărul maxim de caractere disponibile
pentru fiecare răspuns include spații.
A/IDENTITATEA ORAȘULUI
O descriere succintă a orașului
Includeți aici câteva informații de bază despre orașul dumneavoastră, despre morfologia și istoria sa,
în măsura în care aceste aspecte pot avea un impact asupra accesibilității (de exemplu, dacă este
ridicat pe un teren deluros sau dacă are un centru medieval cu străzi înguste și obstacole dificil de
trecut pentru utilizatorii de scaune cu rotile sau persoanele cu deficiențe de vedere).
B/SFERA INIȚIATIVELOR
Pentru fiecare inițiativă/acțiune/program, includeți scopul, obiectivele, beneficiarii, data lansării și
data încheierii. Demonstrați abordarea globală și viziunea ambițioasă pentru viitor în problema
accesibilității în orașul dumneavoastră. Dacă este posibil, cuantificați nivelul sau procentajul de
accesibilitate pentru domeniile de mai jos. De exemplu: procentajul de stații de metrou, vehicule,
site‐uri web, clădiri etc. accesibile.
1/Accesibilitatea zonei intravilane și a spațiilor publice
Vă rugăm să descrieți măsurile legate de proiectarea centrului orașului, străzi și pavaje, parcuri,
piețe, monumente și spații deschise, piețe comerciale, festivaluri și alte evenimente în aer liber.
2/Accesibilitatea mijloacelor de transport și a infrastructurilor conexe
Vă rugăm să descrieți măsurile legate de parcări, aeroporturi, gări și stații de autobuz, taxiuri,
trenuri, autobuze și tramvaie, proximitate, interconectivitatea transportului public și disponibilitatea
informațiilor cu privire la călătorie.
3/Accesibilitatea în materie de informare și comunicare, inclusiv tehnologiile
informației și comunicațiilor
Vă rugăm să descrieți măsurile legate de accesul la informațiile oficiale oferite de autoritățile locale,
de exemplu: accesibilitatea informațiilor multimedia de promovare din partea municipalității,
consilierea și procedurile de feedback al cetățenilor cu privire la accesibilitatea site‐ului web,
disponibilitatea informațiilor online referitoare la artă, cultură, divertisment, panouri informative și
de orientare în locurile publice, în aer liber sau în interior, informații pentru turiști/vizitatori,
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accesibilitatea automatelor de informare publică, disponibilitatea tehnologiei de asistare și a
resurselor TIC incluzive pentru întreaga comunitate în bibliotecile publice și în centrele online.
4/Accesibilitatea facilităților și a serviciilor publice
Vă rugăm să descrieți serviciile publice oferite de orașul dumneavoastră (servicii sociale, de sănătate,
pentru tineret, educaționale, activități și facilități recreative și sportive, cultură, servicii de ocupare a
forței de muncă, de formare, de locuințe etc.) și să indicați în ce măsură sunt acestea accesibile. Vă
rugăm să ilustrați modul în care accesibilitatea este avută în vedere și integrată în astfel de servicii.
Pe lângă informații despre serviciile specifice pentru persoanele cu dizabilități, vă rugăm să oferiți
informații și despre modul în care serviciile generale sunt făcute accesibile pentru persoanele cu
dizabilități. Puteți da exemple de formate alternative pentru serviciile de e‐guvernare, precum și
exemple de servicii oferite într‐un mod multimodal și prin intermediul unor canale diferite.
C/ASUMAREA/NIVELUL DE ANGAJAMENT
1/Descrieți abordarea dumneavoastră globală referitoare la accesibilitate din orașul
dumneavoastră și modul în care este implementată politica.
Vă rugăm să demonstrați politica globală referitoare la accesibilitate din orașul dumneavoastră,
prezentând, de exemplu: includerea accesibilității într‐un cadru strategic sau de politici coerent;
declarațiile politice la nivel înalt și angajamentele privind accesibilitatea; integrarea în politicile și
reglementările orașului; structurile sau cadrul pentru implementarea/coordonarea/monitorizarea
acțiunilor privind accesibilitatea, departamentul/departamentele responsabil(e), principalii actori
implicați, resursele și personalul alocat; mecanismul de evaluare și monitorizare, informații despre o
eventuală analiză costuri‐beneficii derulată de oraș pentru implementarea accesibilității.
D/IMPACTUL
Vă rugăm să includeți date cantitative și/sau calitative referitoare la impactul și eficacitatea inițiativei
dumneavoastră, precum și valori de referință. Puteți să indicați linkuri sau să încărcați documente ori
materiale audiovizuale (filme sau imagini) care demonstrează rezultatele și schimbările. Evaluarea
impactului trebuie să se refere la acțiunile menționate în secțiunea „Sfera inițiativelor”.
1/Cum a îmbunătățit politica orașului accesul egal și calitatea vieții pentru persoanele
cu dizabilități?
Vă rugăm să prezentați atât exemple, cât și date calitative și cantitative.
2/În ce mod aduc aceste inițiative beneficii nu doar persoanelor cu dizabilități, ci și
populației în ansamblu?
Vă rugăm să prezentați exemple concrete.
E/CALITATEA ȘI SUSTENABILITATEA REZULTATELOR
1/Cum asigurați calitatea și sustenabilitatea măsurilor de accesibilitate?
Calitatea rezultatelor este reprezentată de îmbunătățirile aduse nivelului de accesibilitate și de
conformitatea cu standardele și legislația. Puteți indica, de asemenea, dacă inițiativele
dumneavoastră au legătură cu acțiuni locale, regionale, naționale sau europene.
Obținerea unor rezultate sustenabile care să asigure accesibilitatea deplină necesită eforturi
continue, instituirea unei structuri solide și a unor mecanisme de monitorizare (verificări periodice,
notificarea și remedierea problemelor, gestionarea reclamațiilor, instruirea personalului din
administrație cu privire la accesibilitate etc.). Vă rugăm să prezentați mecanismele de evaluare și
monitorizare instituite în orașul dumneavoastră, precum și resursele alocate.
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2/Care sunt planurile și inițiativele dumneavoastră pentru a continua aceste eforturi
pe viitor?
Vă rugăm să descrieți și să indicați calendarul aferent, dacă este posibil.
F/IMPLICAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI A PARTENERILOR RELEVANȚI
1/Vă rugăm să descrieți implicarea persoanelor cu dizabilități, a organizațiilor lor
reprezentative și a experților în domeniul accesibilității în planificarea, implementarea
și menținerea politicilor și a inițiativelor orașului menite să sporească accesibilitatea.
Vă rugăm să descrieți aceste activități oferind exemple. Acolo unde este posibil, vă rugăm să
includeți opiniile persoanelor cu dizabilități referitoare la accesibilitatea orașului.
2/Derulați activități de conștientizare sau informare cu privire la accesibilitate? Faceți
schimb de experiență și bune practici cu alte orașe la nivel local, regional, național
și/sau european?
Vă rugăm să oferiți exemple; puteți menționa, de asemenea, apartenența la diferite organizații
având ca obiect accesibilitatea etc.
G/DE CE MERITĂ ORAȘUL DUMNEAVOASTRĂ ACEST PREMIU?
Vă rugăm să prezentați pe scurt politica și acțiunile dumneavoastră globale privind
accesibilitatea. Explicați de ce sunt extraordinare rezultatele și politica orașului
dumneavoastră în materie de accesibilitate și de ce considerați că orașul
dumneavoastră merită premiul.
Menționați cu ce se poate mândri orașul dumneavoastră. Puteți indica prin ce se distinge politica
dumneavoastră în materie de accesibilitate și care sunt măsurile ce merită să fie promovate ca
exemple pentru alte orașe.
H/MATERIALE DE SUPORT
Pe lângă informațiile furnizate în acest formular, sunteți invitați să încărcați – sau să indicați linkuri
către – materiale de suport relevante (inclusiv materiale audiovizuale).
Puteți încărca până la 25 de fișiere (mărimea maximă a fiecărui fișier este de 10 MB) și puteți indica
până la 25 de linkuri.
Formatele de fișiere acceptate sunt: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg,
jpg, png.
Puteți încărca fișiere în limba dumneavoastră națională.
Vă recomandăm să încărcați o prezentare PowerPoint în care să evidențiați și să ilustrați (de
exemplu, cu imagini) punctele forte ale candidaturii dumneavoastră.
Toate fișierele încărcate ca materiale de suport trebuie să fie denumite în mod adecvat.
Numele fișierului trebuie să fie în limba engleză și să indice în mod clar ce reprezintă sau ce conține
fișierul.
Puteți oferi, de asemenea, scurte informații suplimentare despre conținutul documentelor‐suport în
cadrul acestei secțiuni din formularul de candidatură.
I/PERSOANA DE CONTACT, LINKURI WEB ȘI ADRESA POȘTALĂ
Menționați aici toate datele de contact necesare ale persoanei din administrația dumneavoastră
care se ocupă de această candidatură.
Vă rugăm să includeți și linkuri către site‐ul web al administrației dumneavoastră și, dacă există,
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către paginile referitoare la dizabilități și accesibilitate.
Vă rugăm să menționați adresa poștală la care trebuie trimise broșura Acces City Award, DVD‐ul și
informațiile despre viitoarele ediții ale Acces City Award.
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