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Πρόλογος

Marianne Thyssen

Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού

Φέτος διοργανώνουμε την ένατη απονομή των Βραβείων Προσβάσιμης
Πόλης. Για μια ακόμη φορά διαπιστώσαμε πραγματικά εντυπωσιακά
επιτεύγματα από μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη
όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
συμπολίτες μας με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι.
Πάρα πολύ συχνά, τα άτομα με αναπηρίες
αισθάνονται απομονωμένα επειδή δεν μπορούν
να έχουν πρόσβαση σε δημόσιους χώρους ή
μέσα μεταφοράς. Ωστόσο, οι δημόσιοι χώροι είναι
προσβάσιμοι σε όλους στη νικήτρια πόλη μας. Στην
Μπρέντα των Κάτω Χωρών η ψηφιακή τεχνολογία
εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα
κυκλοφορίας στην πόλη με τη χρήση των
δημόσιων συγκοινωνιών. Παράλληλα ο τουρισμός
ακμάζει χάρη στη δέσμευση που έχει αναλάβει η
πόλη υπέρ της ένταξης.
Φέτος διαπίστωσα με μεγάλη χαρά ότι δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση σε μη εμφανείς αναπηρίες στο
Εβρέ της Γαλλίας, την πόλη που κέρδισε το δεύτερο
βραβείο μας. Η Γκντίνια της Πολωνίας, η νικήτρια του
τρίτου βραβείου μας, επιτελεί επίσης καινοτόμο έργο
για την ένταξη των ατόμων με νοητική υστέρηση.
Οι νικήτριες πόλεις της φετινής διοργάνωσης
επέδειξαν αποφασιστικότητα και φαντασία

όσον αφορά την υπέρβαση των φραγμών στην
προσβασιμότητα. Οι δύο πόλεις μας που έλαβαν
ειδική μνεία είναι το Κάποσβαρ της Ουγγαρίας και
το Βίγο της Ισπανίας. Αμφότερες οι πόλεις έχουν
αναλάβει σαφή δέσμευση για την εξασφάλιση της
προσβασιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
παρά τις προκλήσεις που εγείρονται λόγω του
τοπογραφικού τους περιβάλλοντος.
Ειδικά για τη φετινή χρονιά, ξεκινήσαμε τη
διοργάνωση της απονομής των βραβείων με
σκοπό την αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Έτους
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και οι δύο νικήτριες
πόλεις μας, το Βίμποργκ της Δανίας και το
Μοντεβέρντε της Ιταλίας, επέδειξαν υψηλό βαθμό
ευαισθησίας στο πλαίσιο της άρσης των φραγμών
της πρόσβασης σε ιστορικούς χώρους.
Όλες οι προαναφερόμενες πόλεις αποτελούν πηγή
έμπνευσης για την υπόλοιπη Ευρώπη.
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Βραβείο Προσβάσιμης
Πόλης 2019
Εύληπτη έκδοση
Ποιοι είμαστε;
Είμαστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων
με Αναπηρίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νόμους που
κάνουν την Ευρώπη καλύτερη για τους πολίτες της.
Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρίες εργάζεται
για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες
στην Ευρώπη.
Συχνά συνεργαζόμαστε για να βελτιώσουμε
την κατάσταση για τα άτομα με αναπηρίες
στην Ευρώπη.
Για παράδειγμα, κάθε χρόνο ενώνουμε
τις δυνάμεις μας για να διοργανώσουμε
την απονομή του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης.
Τι είναι το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης;
Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης είναι ένα βραβείο
που απονέμουμε κάθε χρόνο στις πόλεις που εργάζονται
σκληρά για να είναι προσβάσιμες.
Φωτογραφία © Pixabay
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Μια πόλη είναι προσβάσιμη όταν όλοι οι άνθρωποι
μπορούν να ζουν σε αυτήν και να χρησιμοποιούν
όλα τα αντικείμενα και όλες τις υπηρεσίες χωρίς
προβλήματα.
Για παράδειγμα, μια πόλη είναι προσβάσιμη όταν
όλοι οι άνθρωποι μπορούν εύκολα:
• να παίρνουν το λεωφορείο ή το μετρό για να
πηγαίνουν στη δουλειά τους.
• να χρησιμοποιούν τα αυτόματα εκδοτήρια
εισιτηρίων για να αγοράζουν εισιτήριο.
• να κυκλοφορούν στους δρόμους ή να μπαίνουν
σε δημόσια κτίρια.
• να παίρνουν πληροφορίες που μπορούν
να κατανοούν.
Αυτά είναι σημαντικά για όλους τους ανθρώπους
και κυρίως για τα άτομα με αναπηρίες και τους
ηλικιωμένους.
Συχνά τα πράγματα αυτά δεν είναι προσβάσιμα
για τα συγκεκριμένα άτομα. Αυτή η έλλειψη
πρόσβασης δεν τους επιτρέπει
να συμμετέχουν στην κοινότητα όπως όλοι
οι άλλοι άνθρωποι.
Έτσι μένουν στο περιθώριο.
Για παράδειγμα, αν τα λεωφορεία
δεν έχουν ράμπες,
τα άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια δεν θα
μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να
πηγαίνουν στη δουλειά τους.
Επομένως, το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης
προσφέρει στις πόλεις της Ευρώπης την ευκαιρία
να παρουσιάσουν τις προσπάθειές τους να γίνουν
προσβάσιμες για όλους.

Φωτογραφία © Pixabay

Φωτογραφία © Pixabay

Φωτογραφία © 123RF
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Η πόλη που κέρδισε
το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης για το 2019
ήταν η Μπρέντα.
Η Μπρέντα είναι μια πόλη των Κάτω Χωρών.
Η Μπρέντα κέρδισε το Βραβείο Προσβάσιμης
Πόλης επειδή εργάζεται σκληρά ώστε να γίνει
προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρίες.

Φωτογραφία © Δήμος Μπρέντα

Το επόμενο Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης θα απονεμηθεί το 2020.
Θα είναι ειδική διοργάνωση διότι συμπληρώνονται 10 έτη
από την πρώτη διοργάνωση της απονομής του
Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης.
Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης
εξακολουθεί να απονέμεται όλα αυτά τα έτη, υπενθυμίζοντας έτσι στις
πόλεις πόσο σημαντική είναι η προσβασιμότητά τους σε όλους.
Ποιες πόλεις μπορούν να λάβουν μέρος;
Στο Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης δεν μπορούν
να λάβουν μέρος όλες οι πόλεις.
Οι πόλεις που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
στο Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης θα πρέπει:
• να βρίσκονται σε χώρες που είναι μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
Φωτογραφία © Pixabay
μια ομάδα πολλών χωρών της Ευρώπης που
ενώθηκαν για να οικοδομήσουν μια καλύτερη Ευρώπη.
• να έχουν περισσότερους από 50 000 κατοίκους.
Εάν μια χώρα έχει λιγότερες από 2 πόλεις με
αυτόν τον αριθμό κατοίκων, τότε 2 ή περισσότερες
μικρότερες πόλεις μπορούν να συνεργαστούν.
Μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στο Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης,
εάν και οι δύο μαζί έχουν περισσότερους από 50 000 κατοίκους.
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Η πόλη που κέρδισε πέρυσι το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης δεν
μπορεί να συμμετάσχει και φέτος.
Πόλης δεν μπορεί να συμμετάσχει και φέτος.
Πώς μπορούν να λάβουν μέρος οι πόλεις;
Οι πόλεις που θέλουν να λάβουν μέρος
στο επόμενο Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης
μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά
μετά την έναρξη της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων.
Τα άτομα που διοικούν τις πόλεις αυτές
Φωτογραφία © Pixabay
και παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για αυτές
θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο διαδικτυακά.
Στο έντυπο αυτό θα πρέπει:
• να δηλώσουν γιατί πιστεύουν ότι η πόλη τους
θα πρέπει να κερδίσει το Βραβείο
Προσβάσιμης Πόλης.
• να δώσουν παραδείγματα και να δείξουν πώς
η πόλη τους γίνεται προσβάσιμη για όλους.
• να περιγράψουν πώς σχεδιάζουν να
συνεχίσουν αυτό το θετικό έργο και στο μέλλον.

Φωτογραφία © Pixabay

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=el
Στον ιστότοπο αυτό θα ανακοινωθεί σύντομα πότε θα ξεκινήσει η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
Μετά την έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι πόλεις
μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο
και να λάβουν μέρος στο επόμενο Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης.
Επισκεφθείτε λοιπόν τον ιστότοπό μας για να μάθετε περισσότερα!
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Πώς επιλέγουμε τον νικητή;
Αφού οι πόλεις υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Βραβείο
Προσβάσιμης Πόλης, ορισμένες ομάδες ατόμων ελέγχουν τις αιτήσεις
τους και επιλέγουν τον νικητή.
Σε κάθε χώρα υπάρχει μια ομάδα ατόμων
που ελέγχει τις αιτήσεις των πόλεων αυτής της χώρας
και επιλέγει έως και 3 πόλεις ως βέλτιστα παραδείγματα στη
συγκεκριμένη χώρα.
Κατόπιν, μια άλλη ομάδα ατόμων στην Ευρώπη
ελέγχει όλες αυτές τις πόλεις
και επιλέγει ποια θα κερδίσει το Βραβείο
Προσβάσιμης Πόλης αυτού του έτους.
Στις ομάδες αυτές συμμετέχουν άτομα με αναπηρίες
Φωτογραφία © Pixabay
και ηλικιωμένοι.
Ελέγχουν τι κάνουν οι πόλεις ώστε να είναι
προσβάσιμες προς όφελος των κατοίκων τους.
Για παράδειγμα, ελέγχουν αν οι πόλεις έχουν:
• προσβάσιμα κτίρια και προσβάσιμους δρόμους.
• προσβάσιμα λεωφορεία και μετρό.
Φωτογραφία © Pixabay
• προσβάσιμα αυτόματα εκδοτήρια εισιτηρίων και
μηχανήματα ανάληψης μετρητών.
• προσβάσιμους ιστότοπους και άλλα μέσα τεχνολογίας που
χρησιμοποιούν τα άτομα για να επικοινωνούν.
• προσβάσιμες πληροφορίες που μπορούν εύκολα να διαβαστούν και
να γίνουν κατανοητές από όλους.

Φωτογραφία © Pixabay

Εικόνα © Easy-to-read.eu
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Ελέγχουν ποια από τις πόλεις έχει την καλύτερη επίδοση στην
προσβασιμότητα για όλους. Η πόλη αυτή κερδίζει το Βραβείο
Προσβάσιμης Πόλης.
Πότε θα παρουσιάσουμε τον νικητή;
Τον Δεκέμβριο του 2019
θα έχουμε μια μεγάλη συνάντηση στις Βρυξέλλες,
όπου θα συζητήσουμε τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρίες.
Στη συνάντηση αυτή θα ανακοινώσουμε επίσης
ποια πόλη κερδίζει το Βραβείο Προσβάσιμης
Πόλης για το 2020
και θα δώσουμε στην πόλη αυτή
το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης.

Φωτογραφία © Ευρωπαϊκή
Επιτροπή 2018

Περισσότερες πληροφορίες
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα,
μπορείτε να μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτή τη
διεύθυνση: secretariat@accesscityaward.eu

Φωτογραφία © Δήμος Βίγο
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Εισαγωγή
Υπάρχουν περισσότεροι από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι με
αναπηρίες και το ποσοστό των ηλικιωμένων στις κοινότητές μας
αυξάνεται διαρκώς. Η πρωτοβουλία του Βραβείου Προσβάσιμης
Πόλης ξεκίνησε το 2010, με σκοπό την ανάδειξη των δράσεων που
μπορούν να αναληφθούν για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτού
του σημαντικού πληθυσμού.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε πόλεις με πληθυσμό
άνω των 50 000 κατοίκων και γίνονται δεκτές
υποψηφιότητες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Καταρχάς, όλες οι υποψηφιότητες
ταξινομούνται από εθνικές κριτικές επιτροπές, οι
οποίες αποφασίζουν ποια από τις προτεινόμενες
υποψήφιες πόλεις αξίζει να προχωρήσει στο
επόμενο στάδιο. Ο κατάλογος των επικρατέστερων
υποψηφίων διαβιβάζεται σε μια ευρωπαϊκή κριτική
επιτροπή εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ειδικεύονται
σε θέματα προσβασιμότητας και αποφασίζουν για
τους νικητές και τις κατηγορίες «ειδικής μνείας».
Οι κατηγορίες που επιλέγονται ενδέχεται να
διαφοροποιηθούν από τη μία χρονιά στην άλλη.
Στο πλαίσιο του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης
2019 απονεμήθηκαν δύο «ειδικές μνείες»,
επιπλέον των νικητών του πρώτου, του δεύτερου
και του τρίτου βραβείου.

Επιπροσθέτως, προκειμένου να σηματοδοτηθεί το
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018,
απονεμήθηκαν δύο ειδικά βραβεία σε πόλεις που
κατέβαλαν αξιοσημείωτες προσπάθειες για την
εξασφάλιση καθολικής προσβασιμότητας στην
πολιτιστική τους κληρονομιά. Για τη συγκεκριμένη
κατηγορία άλλαξαν τα κριτήρια ώστε να είναι
δυνατή η συμμετοχή πόλεων με λιγότερους από
50 000 κατοίκους.
Με τα εν λόγω βραβεία επισημαίνεται ότι η βελτίωση
της πρόσβασης δεν αφορά μόνο τις ράμπες
και την ισόπεδη πρόσβαση, αλλά ότι εγείρονται
και άλλοι φραγμοί. Πολλά άτομα με αναπηρίες,
και πολύ περισσότερο τα άτομα με λιγότερο
εμφανείς αναπηρίες, εξακολουθούν να βρίσκονται
αντιμέτωπα με την προκατάληψη και την άγνοια των
συμπολιτών τους, και είναι ενθαρρυντικό να βλέπει
κανείς πόλεις οι οποίες αντιμετωπίζουν επιτυχώς και
αυτά τα ζητήματα.
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Μπρέντα
Κάτω Χώρες
Φωτογραφία © Δήμος Μπρέντα

ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Ο δήμαρχος της Μπρέντα εγκαινιάζει ένα σημείο πώλησης παγωτών που έγινε πρόσφατα προσβάσιμο

Το πρώτο Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης του 2019 απονεμήθηκε
στον Δήμο της Μπρέντα. Κατά την τελετή απονομής των βραβείων,
η Μπρέντα χαρακτηρίστηκε ως «πηγή έμπνευσης για τις πόλεις της
Ευρώπης και πέραν αυτής».
Ο πληθυσμός της Μπρέντα ανέρχεται σε 185 000
κατοίκους. Η πόλη διαθέτει μεσαιωνικό κέντρο,
πολιτιστικούς και αθλητικούς πόλους έλξης, ενώ
φιλοξενεί επίσης περισσότερους από 20 000
διεθνείς σπουδαστές.

Η προσβασιμότητα είναι ο
κανόνας
Η Μπρέντα έχει καταρτίσει τετραετές σχέδιο (20182021) για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος
στο οποίο η προσβασιμότητα είναι ο κανόνας.
Ο δήμος παρακολουθεί επίσης πρωτοβουλίες
προσβασιμότητας μέσω της οργάνωσής της για τα
άτομα με αναπηρίες Breda Gelijk!.

Κατά την τελευταία τριετία, η Breda Gelijk! έχει
ελέγξει την πρόσβαση σε περισσότερα από 800
καταστήματα και μπαρ. Η διαδικασία αυτή δεν
έχει βελτιώσει μόνο την προσβασιμότητα, αλλά
έχει ενισχύσει επίσης την ευαισθητοποίηση των
ιδιοκτητών καταστημάτων, εστιατορίων και άλλων
επιχειρήσεων σε ζητήματα προσβασιμότητας.
Όλοι οι ιστότοποι στην Μπρέντα, τόσο για τους
κατοίκους όσο και για τους τουρίστες, έχουν
λάβει έγκριση προσβασιμότητας, ούτως ώστε
να διασφαλίζεται η χρήση κοινής γλώσσας και
προσέγγισης. Οι σχεδιαστές ιστοτόπων έχουν
συμβουλευθεί τυφλούς και αμβλύωπες.

Φωτογραφίες © Δήμος Μπρέντα
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«Μια Μπρέντα για όλους»
Η οργάνωση «Breda for Everyone» («Μια Μπρέντα
για όλους») συγκεντρώνει εκπροσώπους της πόλης,
τουριστικά και εκπαιδευτικά συμφέροντα, καθώς και
οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες.
Αυτή η προσέγγιση τεσσάρων αξόνων είναι
μοναδική, αλλά το παράδειγμά της εξαπλώνεται
πλέον και σε άλλες ολλανδικές πόλεις.

Έλεγχοι πρόσβασης σε δημόσιο χώρο και ένα
τοπικό κατάστημα

«Η Μπρέντα είναι μια πόλη στην οποία οι άνθρωποι επιθυμούν να
συναντιούνται μεταξύ τους. Μια συνάντηση μπορεί να είναι ιδιαίτερη μόνον
εάν ο τόπος συνάντησης μπορεί να είναι απαλλαγμένος από εμπόδια, ανοικτός
και προσβάσιμος σε όλους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο βλέπω
με χαρά ότι η Μπρέντα λαμβάνει σημαντικά μέτρα και αποδίδει ιδιαίτερη
προσοχή στην προσβασιμότητα της πόλης. Και τούτο όχι μόνο στο κέντρο
της πόλης μας, αλλά και στα χωριά και στα περίχωρά μας. Και δεν πρέπει
να λησμονούμε επίσης το δημαρχείο μας. Είμαι υπερήφανος για όλους τους
πολίτες της Μπρέντα, τους επιχειρηματίες και τις οργανώσεις που εργάζονται
σκληρά σε καθημερινή βάση. Κατά τον τρόπο αυτό, διατηρούμε την
ελκυστικότητα της πόλης για όλους τους κατοίκους της Μπρέντα, ανεξάρτητα
από τις επιλογές ή τους περιορισμούς που υπάρχουν.»
Paul Depla, δήμαρχος Μπρέντα
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«Ζώντας χωρίς φραγμούς»
Εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα όλων των
λεωφορείων και των στάσεων λεωφορείων,
συμπεριλαμβανομένων
των
ψηφιακών
πληροφοριών και των εφαρμογών περιήγησης
των συσκευών smartphone, καθώς και η κατάρτιση
των οδηγών λεωφορείων σε θέματα αναπηρίας και
πρόσβασης χωρίς σκάλες.
Ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός, ο οποίος είναι ένας
από τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς
των Κάτω Χωρών, είναι πλήρως προσβάσιμος.
Διατίθενται
επίσης
προσβάσιμα
μικρά
λεωφορεία
και
ηλεκτρικά
αναπηρικά
αμαξίδια
για
τη
διευκόλυνση
της
κυκλοφορίας των ατόμων με αναπηρίες
στην πόλη.

Ένα σημαντικό έργο, με την ονομασία «Living
without Barriers» («Ζώντας χωρίς φραγμούς»),
επικεντρώνεται στη διαμόρφωση προσβάσιμων
περιβαλλόντων και μέσων μεταφοράς, επιπλέον της
στέγασης και των τοπικών κοινοτήτων.
Άτομα με αναπηρίες συμμετέχουν σε κάθε στάδιο
των έργων και των πρωτοβουλιών της πόλης.

Τουρισμός και αναψυχή
Στόχος της «Breda for Everyone» είναι να
μετατρέψει την πόλη στον κορυφαίο προορισμό
προσβάσιμης αναψυχής.
Σε συνεργασία με το συμβούλιο τουρισμού και
την ομάδα μάρκετινγκ του δήμου, εγκαινίασε έναν
νέο ιστότοπο, ο οποίος περιλαμβάνει αξιόπιστες
πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε

«Οι επιχειρηματίες του κέντρου της πόλης μας γνωρίζουν καλύτερα από
οποιονδήποτε άλλον ότι η πρόσβαση στις εμπορικές επιχειρήσεις είναι
σημαντική για όλους. Οι εργασίες σχετικά με την προσβασιμότητα πρέπει
να διέπονται από λογική, ακριβώς όπως συμβαίνει και με τις εργασίες που
αφορούν, για παράδειγμα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα.»
Jos Koniuszek, επιχειρηματίας

Φωτογραφίες © Δήμος Μπρέντα

πίδειξη ξιφασκίας σε αναπηρικό αμαξίδιο και μια ευκαιρία συνάντησης ατόμων με
αναπηρίες με έναν επαγγελματία ποδηλάτη

Φωτογραφία © Δήμος Μπρέντα
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Το προσβάσιμο λαϊκό φεστιβάλ Breda Barst

τουριστικές, αθλητικές και
εγκαταστάσεις και εκδηλώσεις.

καλλιτεχνικές

Στον τομέα του αθλητισμού, ο δήμος έχει υπογράψει
τη δέσμευση «Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες» με σκοπό
την εξασφάλιση καλύτερης και πιο υγιεινής ζωής για
τα άτομα με νοητική υστέρηση.
Στον τομέα των τεχνών, μια τοπική θεατρική
επιχείρηση διοργανώνει ετήσια εκδήλωση για την
ανάδειξη των ταλέντων και των δυνατοτήτων των
ηθοποιών με νοητική υστέρηση, ενώ η βιβλιοθήκη
αναπτύσσει προϊόντα για τα άτομα με χαμηλό
επίπεδο γραμματισμού.

Μια πόλη «με τη σφραγίδα των
Ηνωμένων Εθνών»
Η Μπρέντα εφαρμόζει τις αρχές της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρίες (UNCRPD) και έχει θέσει ως στόχο να
αποτελέσει το βέλτιστο παράδειγμα πόλης που «φέρει
τη σφραγίδα των Ηνωμένων Εθνών» («UN proof»).

Οι πολιτικοί και οι δημόσιοι λειτουργοί συνεργάζονται
για την υλοποίηση αυτού του θεματολογίου σε όλες
τις περιοχές της πόλης.
Το επόμενο βήμα θα είναι η θέσπιση τοπικής
νομοθεσίας για τη διασφάλιση της εκ του νόμου
προστασίας της ποιότητας και της διατηρησιμότητας
όλων των μέτρων.
Η Μπρέντα φιλοξενεί κάθε Οκτώβριο την ετήσια
διοργάνωση μιας εβδομάδας προσβασιμότητας,
η οποία αποσκοπεί να αναδείξει τις δράσεις
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Κάθε
Δεκέμβριο, στο πλαίσιο μιας «Ημέρας
ευαισθητοποίησης», απονέμεται βραβείο στην
καλύτερη πρωτοβουλία προσβασιμότητας.
Με το σύνθημα «Η Μπρέντα συνενώνει», η
προσβασιμότητα περιλαμβάνεται σε όλα τα σχέδια
της πόλης και σε όλους τους τομείς.

«Στην Μπρέντα, οι άνθρωποι δεν μιλούν για εμάς, αλλά συνομιλούν μαζί μας
όταν το ζητούμενο είναι να διαμορφώσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.»
Marcel Brans, εμπειρογνώμονας σε θέματα πρακτικής πείρας, Breda Gelijk!
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Εβρέ
Γαλλία
Φωτογραφία © Δήμος Εβρέ

ΔΕΥΤΕΡΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ

Από το 2014 μέλη του Grenelle du Handicap συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας

Η πόλη του Εβρέ έλαβε το δεύτερο βραβείο, με ειδική μνεία για την
έμφαση που δίνει στις μη εμφανείς αναπηρίες.
Ο πληθυσμός του Εβρέ ανέρχεται σε 50 537
κατοίκους. Τηρεί ένα θεματολόγιο εκσυγχρονισμού
για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης ως
τοπικού και περιφερειακού κέντρου.
Το Εβρέ έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις υπέρ
της προσβασιμότητας και αυτοπροσδιορίζεται ως
ανθρωποκεντρική πόλη που χαρακτηρίζεται από
πολιτισμικό πλούτο και κοινωνική πολυμορφία.

Μια πόλη για όλους
Από το 2014 η προσβασιμότητα βρίσκεται στο
επίκεντρο όλων των πολιτικών του Εβρέ. Η πόλη
είναι προσηλωμένη στους στόχους της καθολικής
προσβασιμότητας και της διαμόρφωσης μιας
κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Οι στόχοι αυτοί
διέπουν τα γενικά σχέδια του δήμου, την οργάνωση
βελτιωτικών εργασιών και δραστηριοτήτων, καθώς
και τη διάθεση πόρων.

Ο αντιδήμαρχος είναι επιφορτισμένος με το καθήκον
υλοποίησης του θεματολογίου του δήμου για την
προσβασιμότητα, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να
δίνεται προτεραιότητα τόσο στον χρόνο όσο και
στον προϋπολογισμό.
Όλες οι πρωτοβουλίες στηρίζονται από το «Grenelle
du Handicap», ή συναντήσεις για τις αναπηρίες. Με
τις συναντήσεις αυτές διασφαλίζεται ότι ο δήμος
λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των ατόμων με
αναπηρίες και άλλων ενδιαφερομένων φορέων.
Κάθε χρόνο, στις συναντήσεις «Grenelle» λαμβάνουν
μέρος σχεδόν εκατό άτομα.
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«Το Εβρέ είναι πόλη στην οποία λαμβάνονται πραγματικά υπόψη οι ανάγκες
των ατόμων με αναπηρίες, είτε αυτές είναι εμφανείς είτε όχι. Αρκεί να
περιδιαβεί κανείς την πόλη για να εκτιμήσει το έργο που έχει επιτελεστεί. Οι
βελτιωτικές εργασίες σημαίνουν ότι όλοι μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς
δυσκολία. Οι περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις είναι πλέον προσβάσιμες
και οι πολιτιστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής,
είναι πλέον προσιτές σε όλους μας. Η ζωή στην πόλη βελτιώνεται διαρκώς
και ξέρουμε ότι ο στόχος μας δεν έχει επιτευχθεί ακόμη πλήρως....»
François Remy, εθελοντής, Association des Paralysés de France

Ανάδειξη των μη εμφανών
αναπηριών

Αναβάθμιση των δημόσιων
κτιρίων

Το Εβρέ δίνει έμφαση στην κατανόηση των αναγκών
των ατόμων με λιγότερο εμφανείς αναπηρίες.
Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η τοποθέτηση
πινακίδων και η χρήση καθοδήγησης στο μουσείο
και στους βοτανικούς κήπους της πόλης σε εύληπτη
γλώσσα στα γαλλικά.

Έχουν υλοποιηθεί πέντε έργα υποδομής σε πλατείες
της πόλης του Εβρέ και σε δημόσιους κήπους.
Σε κάθε περίπτωση, ζητήθηκε ευθύς εξαρχής η
γνώμη οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες. Τα
χαρακτηριστικά πρόσβασης που δημιουργήθηκαν
δεν κατέστησαν μόνο πιο προσβάσιμη την πόλη,
αλλά ενίσχυσαν και την ελκυστικότητά της για όλους.

Το 2017 το Εβρέ δημιούργησε τα εργαστήρια
για παιδιά «Han pathiques», τα οποία παρέχουν
κατάρτιση σε θέματα μη εμφανών αναπηριών,
συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων ψυχικής
υγείας και των γνωστικών διαταραχών. Το 2018
συμμετείχαν 500 παιδιά.

Φωτογραφίες © Δήμος Εβρέ

Τα εργαστήρια θα εξαπλωθούν σε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο αριθμό σχολείων.

Καταρτίστηκε πρόγραμμα διάρκειας εννέα ετών
για την υλοποίηση βελτιώσεων σε 169 κτίρια, εκ
των οποίων έχουν περατωθεί τα 28. Ορισμένα
έργα χρειάζονται μόνο ήσσονος σημασίας
τροποποιήσεις, ενώ κάποια άλλα θα εκτελεστούν
κατά τη διάρκεια μεγάλων έργων ανάπλασης. Στον
κατάλογο περιλαμβάνονται θέατρα, σχολεία και
βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Οι συναντήσεις ευαισθητοποίησης βοηθούν τα παιδιά και τους νέους να κατανοήσουν τις αναπηρίες, είτε αυτές είναι εμφανείς είτε όχι
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«Μας χαροποιεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι ζητείται η γνώμη μας πριν από
την ανάληψη έργων προσβασιμότητας σε οδικά δίκτυα ή δημόσια κτίρια.
Για εμάς τους αμβλύωπες είναι εξαιρετικά ευχάριστο να μας διασφαλίζεται
καλύτερη προσβασιμότητα στους δρόμους, με οδηγούς πορείας, ηχητικές και
ανάγλυφες προειδοποιήσεις, ευδιάκριτη σήμανση των ακμών βαθμίδων και
ηχητικές αναγγελίες στους σηματοδότες. Βελτίωση παρουσιάζουν επίσης οι
ηχητικές πληροφορίες στα λεωφορεία. Έχουμε την τύχη να δεχόμαστε την
ενεργό υποστήριξη του δήμου μέσω της Francine Maragliano, της αρμόδιας
αντιδημάρχου σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας.»
Sylvain Grille, πρόεδρος, μέλος τοπικής επιτροπής, Association Valentin Haüy

Μέσα μεταφοράς για όλους
Σημαίνει επίσης ότι παρέχεται κατάρτιση σε
θέματα αναπηρίας στους οδηγούς και σε άλλα
μέλη του προσωπικού, ενώ προσφέρεται επίσης
κατά παραγγελία και από πόρτα σε πόρτα
υπηρεσία σε άτομα τα οποία δεν είναι σε θέση
να χρησιμοποιήσουν τις γενικές υπηρεσίες.

Στα δημόσια κτίρια έχουν τοποθετηθεί επαγωγικοί
βρόχοι και παρέχεται στο προσωπικό κατάρτιση
προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοεί τα άτομα
με προβλήματα ακοής

Μέλη του «Grenelle du Handicap» επισκέπτονται το
μουσείο για να συζητήσουν την τοποθέτηση εύληπτου
οδηγού για τους επισκέπτες

Φωτογραφίες © Δήμος Εβρέ

Η εταιρεία συγκοινωνιών συνεργάζεται με τις
δημοτικές αρχές για την αύξηση της προσβασιμότητας
των δημόσιων συγκοινωνιών. Αυτό σημαίνει ότι
διασφαλίζεται ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση
ευρέος φάσματος αναγκών των ατόμων με
αναπηρίες, με σκοπό την υλοποίηση βελτιώσεων στα
λεωφορεία και στις στάσεις λεωφορείων.
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Φωτογραφία © Δήμος Εβρέ

Προσβάσιμη επικοινωνία
Άλλη μια προτεραιότητα για τον δήμο είναι να
διασφαλιστεί ότι όλες οι επικοινωνιακές του δράσεις
γίνονται ευρέως κατανοητές. Ο δήμος ανέθεσε σε
συντάκτες με αναπηρίες την κατάρτιση οδηγών σε
προσβάσιμες γλώσσες για τους βοτανικούς κήπους
και το μουσείο της πόλης.

Παρακολούθηση της προόδου
Η διακοινοτική επιτροπή προσβασιμότητας, στη
σύνθεση της οποίας συμμετέχουν άτομα με
αναπηρίες και οργανώσεις εκπροσώπησής τους,
δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις δράσεις
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας.

Το Εβρέ κατάρτισε ένα έργο για τη διαμόρφωση
ενιαίου μοντέλου με σκοπό τη βελτίωση της
κοινωνικής στέγασης χωρίς αποκλεισμούς. Η
πρώιμη φάση του έργου περιλαμβάνει την υποβολή
ερωτήσεων σε άτομα με αναπηρίες όσον αφορά τις
ανάγκες στέγασής τους.
Ο δήμος εργάζεται επίσης επί ενός πολυετούς έργου
που αποσκοπεί στη δημιουργία κέντρων αναψυχής
για παιδιά με αναπηρίες. Το έργο αυτό περιλαμβάνει
την εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού και την
κατάρτιση του προσωπικού.

Φωτογραφία © Δήμος Εβρέ

Η ανάλυσή τους περιλαμβάνει τόσο ποσοτικούς
όσο και ποιοτικούς παράγοντες, μεταξύ των
οποίων η αναλυτική παρουσίαση του αριθμού των
προγραμματισμένων και περατωθέντων έργων.
Αξιολογείται επίσης ο βαθμός συμμετοχής των
ατόμων με αναπηρίες στην υλοποίηση των έργων.

Μελλοντικά σχέδια

Νέα παιδική χαρά που σχεδιάστηκε με την παροχή πληροφοριών από μια ένωση για παιδιά με αυτισμό
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Γκντίνια
Πολωνία
Φωτογραφία © Agnieszka Wołowicz

ΤΡΙΤΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ

Πρόσβαση στην παραλία της Γκντίνια

Η πόλη της Γκντίνια έλαβε το τρίτο βραβείο, με ειδική μνεία για τις
πρωτοβουλίες της όσον αφορά την ένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση.
Ο πληθυσμός της Γκντίνια ανέρχεται σε 246
306 κατοίκους. Πρόκειται για σχετικά νέα πόλη,
η οποία αναπτύχθηκε με την κατασκευή του
λιμένα κατά τη δεκαετία του 1920.
Η έμφαση που δίνει η πόλη στη νοητική
υστέρηση απορρέει από την αποφασιστικότητά
της για την καταπολέμηση της αμέλειας που
επιδεικνύεται επί του συγκεκριμένου ζητήματος,
τόσο σε πολιτιστικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Πρωτοποριακή κοινωνική πολιτική
Από το 1999 η Γκντίνια ασκεί πρωτοποριακές
κοινωνικές πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς,
δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των αναγκών
όλων των πολιτών.
Το 2103 ο δήμος υιοθέτησε πρότυπα
προσβασιμότητας. Βάσει των αρχών του καθολικού

σχεδιασμού, τα εν λόγω πρότυπα περιλαμβάνουν
κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό
δημόσιων χώρων που λαμβάνουν υπόψη τις
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και των
ηλικιωμένων. Ο διορισμός εμπειρογνώμονα σε
θέματα προσβασιμότητας το 2014 έχει συμβάλει στη
διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των προτύπων.
Μέσω του προγράμματος «Γκντίνια χωρίς
φραγμούς», στο οποίο καθορίζονται οι
προτεραιότητες έως το 2023, ο δήμος ανέλαβε μια
μακροπρόθεσμη δέσμευση διαρκούς βελτίωσης.

Μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς
Η Γκντίνια εστιάζει τις προσπάθειές της στη βελτίωση
της προσβασιμότητας σε όλους τους τομείς της
ζωής, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών χαρών,
των παραλιών και της μαρίνας, καθώς και των
αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων.
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Φωτογραφία © Michał Kowalski

Κατά τη διάρκεια των αθλητικών διοργανώσεων
πραγματοποιείται ηχητικός σχολιασμός για τους
τυφλούς θεατές, ενώ το θέατρο παρέχει διερμηνεία
στη νοηματική γλώσσα και διαθέτει εγκαταστάσεις
για τη διευκόλυνση των ατόμων με απώλεια ακοής.
Σε επιλεγμένες ταινίες που προβάλλονται σε
συγκροτήματα κινηματογραφικών αιθουσών
παρέχεται ηχητική περιγραφή, ενώ εξασφαλίζεται
επίσης η προσβασιμότητα όλων των υπαίθριων
εκδηλώσεων και φεστιβάλ.
Όλα τα μέσα δημόσιων συγκοινωνιών (λεωφορεία
και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία) είναι προσβάσιμα και
οι στάσεις λεωφορείων περιλαμβάνουν ανάγλυφη
καθοδήγηση και χρωματική αντίθεση, καθώς και
πρόσβαση με αναπηρικό αμαξίδιο. Εκσυγχρονίστηκε
και ο σιδηροδρομικός σταθμός, προκειμένου να
πληροί τα πρότυπα προσβασιμότητας.
Επιπλέον, διατίθεται υπηρεσία από πόρτα σε
πόρτα για τα άτομα που δεν είναι σε θέση να
χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Ισότιμοι εταίροι

Ράμπα πρόσβασης στον σιδηροδρομικό σταθμό

Φωτογραφία © Dorota Patzer

Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού
και υλοποίησης του έργου στην Γκντίνια
εξασφαλίζεται η συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες
ως ισότιμων εταίρων.
Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται από τη νομοθεσία.
Για παράδειγμα, ο νόμος του 2000 για την Γκντίνια
χωρίς φραγμούς αποτελεί ένα εμπεριστατωμένο
πρόγραμμα για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση
της θέσης των ατόμων με αναπηρίες. Το 2020
εκδόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες
παρέχονται πληροφορίες για την εφαρμογή της
κοινωνικής πολιτικής.
Μέσω του έργου «Γκντίνια χωρίς φραγμούς»,
τα άτομα με αναπηρίες συνεργάζονται με τους
δημοτικούς υπαλλήλους για την αξιολόγηση της
προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων.
Οι προτάσεις τους καταγράφονται ώστε να είναι
εφικτή η χρήση τους κατά την υλοποίηση περαιτέρω
βελτιώσεων όσον αφορά την προσβασιμότητα.

Προσβάσιμη παιδική χαρά
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Πολιτική ηγεσία
Ο διορισμός του πληρεξούσιου δημάρχου για τα
άτομα με αναπηρίες ήταν κομβικής σημασίας για τη
δημιουργία ίσων ευκαιριών.
Τα άτομα με αναπηρίες χαρακτηρίζονται πλέον
από υψηλότερο βαθμό κινητικότητας και
απασχόλησης και έχει βελτιωθεί, συνεπώς, η
ένταξή τους στην κοινωνία.
Οι αλλαγές αυτές βοηθούν τα άτομα με νοητική
υστέρηση και άλλες αναπηρίες.

Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρίες
κυκλοφορούν πλέον συχνότερα στην πόλη,
με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της
ευαισθητοποίησης και του σεβασμού εκ μέρους των
άλλων πολιτών.
Έχουν δημιουργηθεί νέες μέθοδοι ανάπτυξης για τα
παιδιά και τους ενηλίκους με νοητική υστέρηση, σε
συνεργασία με τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους,
τους γονείς και τους φροντιστές. Στις μεθόδους
αυτές συμπεριλαμβάνονται η εργοθεραπεία και τα
θεατρικά εργαστήρια.

Φωτογραφία © Δήμος Γκντίνια

Το στάδιο της Γκντίνια είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλους

Υπέρβαση των στερεοτύπων
Η Γκντίνια διοργανώνει εκδηλώσεις και εκθέσεις με
σκοπό την αμφισβήτηση των αρνητικών εικόνων
των ατόμων με αναπηρίες. Ο διαγωνισμός «Γκντίνια
χωρίς φραγμούς» ενθαρρύνει τους ανθρώπους
να αναπτύξουν νέες ιδέες και λύσεις όσον αφορά
την προσβασιμότητα, με στόχο την κάλυψη των
αναγκών των ατόμων με αναπηρίες.

Διοργανώνονται επίσης εκστρατείες που έχουν
ως στόχο να διευκολύνουν τους νέους, από
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μετά, να
κατανοήσουν και να θέσουν υπό αμφισβήτηση
νοοτροπίες που στερούνται ανοχής.
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Βίγο
Φωτογραφία © Δήμος Βίγο

Ισπανία

Ειδική
μνεία

Η πόλη του Βίγο τιμήθηκε με ειδική μνεία για την καινοτόμο προσέγγισή
της όσον αφορά την προσβάσιμη αρχιτεκτονική, σε μια περιοχή που
χαρακτηρίζεται από τοπογραφία υψηλών απαιτήσεων.
Ο πληθυσμός του Βίγο ανέρχεται σε 296 479
κατοίκους. Η πόλη χρονολογείται από τον
8ο αιώνα π.Χ., αλλά το Βίγο είναι σήμερα μια
σύγχρονη πόλη με μεγάλες αστικές υποδομές
που περιβάλλεται από αγροτικές περιοχές.

Μια πόλη χωρίς περιορισμούς
Το Βίγο έχει αναλάβει τη δέσμευση να μετατρέψει
μια πόλη με κυκλοφοριακά προβλήματα σε μια πόλη
που είναι ανοικτή και προσπελάσιμη για όλους.
Μία από τις κύριες πρωτοβουλίες προκειμένου να
προσδοθεί «ανθρώπινος χαρακτήρας» στην πόλη
αφορούσε την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των
οδηγών αυτοκινήτων και των πεζών, με τη μείωση του
πλάτους των δρόμων και την επέκταση παράλληλα
των πεζοδρομημένων ζωνών. Η χρήση ανάγλυφης
καθοδήγησης και προειδοποιητικών επιφανειών
καθιερώθηκε ως κοινό πρότυπο, σε συνδυασμό με τη
βελτίωση των πινακίδων σήμανσης.

Οι φωτεινοί σηματοδότες είναι εξοπλισμένοι με
σύστημα Bluetooth, το οποίο ενεργοποιείται είτε
στους σηματοδότες είτε με τη χρήση εφαρμογής
κινητού τηλεφώνου.
Όλα τα λεωφορεία της πόλης είναι προσβάσιμα και
περιλαμβάνουν ηχητικές και οπτικές πληροφορίες,
καθώς και ειδικές διευκολύνσεις για τους
χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και για τα άτομα
περιορισμένης κινητικότητας. Παράλληλα, διατίθεται
δωρεάν υπηρεσία για τα άτομα με αναπηρίες και
τους συνοδούς τους. Για παράδειγμα, η εταιρεία
Bono-Taxi παρέχει βοήθεια σε άτομα με αναπηρίες
και σε ηλικιωμένους, ιδίως στα άτομα που ζουν σε
αγροτικές περιοχές.
Πρέπει να αφήνονται ελεύθερες για άτομα
με αναπηρίες περισσότερες από μία θέσεις
στάθμευσης ανά 40 μέτρα μη αποκλειστικών
θέσεων στάθμευσης και δεν προβλέπεται χρονικός
περιορισμός στάθμευσης.
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Η δημοτική αστυνομία μεριμνά ώστε τα
σήματα στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες
(γαλάζια σήματα) να μην αποτελούν αντικείμενο
κατάχρησης ή κακής χρήσης.
Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στην
προσβασιμότητα των χώρων διοργάνωσης
αθλητικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την
πόλη. Άλλα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας
αφορούν τη λειτουργία ενός κήπου για τις αισθήσεις
(sensory garden) με σύστημα προσανατολισμού και
καθοδήγησης για την ευχερέστερη περιήγηση των
χρηστών λευκού μπαστουνιού.

«Το Βίγο σε κατακόρυφο άξονα»
Η πόλη χαρακτηρίζεται από απότομα πρανή,
τα οποία συνιστούν πραγματική πρόκληση για

την προσβασιμότητα. Οι τυποποιημένες λύσεις
προσβασιμότητας δεν είναι αποτελεσματικές λόγω
της κλίσης του εδάφους.
Στο πλαίσιο του έργου «Vigo Vertical» («Το
Βίγο σε κατακόρυφο άξονα») έχουν αναληφθεί
διάφορες πρωτοβουλίες με σκοπό τη σύνδεση των
περιοχών που χωρίζονται από τα πρανή. Το 2016
τοποθετήθηκε ο πρώτος αστικός ανελκυστήρας και
σήμερα λειτουργούν πλέον άλλοι τρεις. Ομόκεντρες
διαδρομές σε διαφορετικά επίπεδα συνδέονται πλέον
με ανελκυστήρες, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα
στα άτομα με αναπηρίες και στους ηλικιωμένους να
κυκλοφορούν κατά τρόπο αυτόνομο μεταξύ των
διαφόρων επιπέδων. Η εξέλιξη αυτή έχει μειώσει
τις υψομετρικές διαφορές μεταξύ των περιοχών
κατά 10-20 μέτρα.

Φωτογραφίες © Δήμος Βίγο

Ανελκυστήρας σύνδεσης της οδού Marqués de
Valterra με την οδό Torrecedeira

Κυλιόμενη κλίμακα επί της οδού II República που
συνδέει την οδό Puerta del Sol με το Monte del Castro

«Ο ανελκυστήρας θα μου παρέχει τη δυνατότητα να ανεβαίνω στο σπίτι μου
από τα εμπορικά καταστήματα του κέντρου.»
Elvira Ferreiro, ηλικιωμένη, μητέρα και φροντίστρια ατόμου με σοβαρή αναπηρία

Αξιολόγηση και αύξηση της
ευαισθητοποίησης
Η προσβασιμότητα αποτελεί αντικείμενο διαρκούς
παρακολούθησης από εμπειρογνώμονες της
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες της
Γαλικίας (Cogami).

Παράλληλα,
το
δημαρχείο
διοργανώνει
δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης
και σεμινάρια κατάρτισης που έχουν ως στόχο να
δείξουν στους πολίτες πώς είναι, για παράδειγμα,
η ζωή ενός χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου ή
ενός αμβλύωπα. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι
εκπαιδευτές ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να
εντοπίσουν προβληματικά σημεία στην πόλη και να
τα αναφέρουν στο δημαρχείο.
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Ο δήμος συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες σε
θέματα προσβασιμότητας και, ιδίως, με το δημοτικό
συμβούλιο, για την εκπροσώπηση των οργανώσεων
ατόμων με αναπηρίες στην πόλη και την
αντιμετώπιση του ζητήματος της προσβασιμότητας
στο Βίγο.
Κάθε χρόνο διοργανώνεται «Εβδομάδα
κινητικότητας», σε συνεργασία με τις οργανώσεις
ατόμων με αναπηρίες και ποδηλατικές ενώσεις, με
σκοπό την ανάδειξη της σημασίας του καθολικού
σχεδιασμού όσον αφορά τη δημιουργία μιας
πόλης για όλους.

Μελλοντικά σχέδια

Η κατάρτιση στον τομέα του καθολικού
σχεδιασμού, η οποία παρέχεται σε τεχνικούς
που εργάζονται για τον δήμο και σε σχεδιαστές
που προσλαμβάνονται από τον δήμο, αποτελεί
τμήμα καίριας σημασίας του σχεδίου. Σε όλες τις
συνεδριάσεις σχεδιασμού συμμετέχουν επίσης
ειδικοί σε θέματα προσβασιμότητας.
Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω
βελτιωτικές εργασίες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί
ότι αποδίδεται πάντα προτεραιότητα στους
πεζούς. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνεται μια
διαγραμμισμένη ποδηλατολωρίδα, η οποία θα
εκτείνεται σε ολόκληρη την πόλη, για τον διαχωρισμό
των ποδηλατών από τους πεζούς.

Φωτογραφία © Δήμος Βίγο

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Vigo Vertical»,
το οποίο βασίζεται στις αρχές του καθολικού
σχεδιασμού, θα συνεχιστούν οι εργασίες για

τη διαμόρφωση μιας προσβάσιμης, φιλικής και
χαλαρής πόλης για όλους.

Ανελκυστήρας που συνδέει την οδό Pizarro με την πλατεία Peatonal και την παιδική χαρά στην περιοχή San Roque

«Η μείωση του ύψους των κρασπέδων συμβάλλει στην πρόληψη πρόσκρουσης
κατά τη βάδιση. Χρησιμοποιώ τον ανελκυστήρα επί της οδού Camellias για
τον περίπατό μου και τις κυλιόμενες κλίμακες επί της οδού Puerta del Sol για
τις καθημερινές δουλειές μου.»
Eduardo Lema, άτομα με κινητικές δυσκολίες, που εργάζεται ως φροντιστής σε κέντρο για άτομα με αναπηρίες
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Κάποσβαρ
Ουγγαρία
Φωτογραφία © Δήμος Κάποσβαρ

Ειδική
μνεία

Χρήση πληροφοριών σε γραφή Braille σε δημόσια κτίρια

Το Κάποσβαρ τιμήθηκε με ειδική μνεία για τις συνεχιζόμενες
προσπάθειές του όσον αφορά τη βελτίωση της προσβασιμότητας.
Ο πληθυσμός του Κάποσβαρ ανέρχεται σε 62 446
κατοίκους και χρονολογείται από το 5000 π.Χ. Η
πόλη χωρίζεται από τον ποταμό Kapos, ο οποίος
περιβάλλεται από λόφους και στις δύο όχθες του.
Η τοπογραφία αυτή εγείρει προκλήσεις για την
προσβασιμότητα. Το Κάποσβαρ βελτιώνει διαρκώς
την προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον επί
28 και πλέον έτη.

«Πιστεύουμε ο ένας στον άλλον»
Η δέσμευση του δήμου υπέρ της προσβασιμότητας
διατυπώνεται στο πρόγραμμα αστικής πολιτικής του
με τίτλο «Πιστεύουμε ο ένας στον άλλον» (20142019). Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει το γεγονός
ότι μια προσβάσιμη πόλη είναι θετική για όλους.
Από το 2013 η πόλη διαθέτει σχέδιο ίσων
ευκαιριών, το οποίο επικαιροποιείται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα. Διαθέτει επίσης ένα τοπικό
φόρουμ ίσων ευκαιριών, με τη συμμετοχή ευρέος

φάσματος οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες.
Επιπλέον, ο δήμος απασχολεί υπάλληλο ο οποίος
είναι αρμόδιος ειδικά για θέματα ίσων ευκαιριών.

Συνεργασία
Η δημοτική συνεργασία καλύπτει ευρύ φάσμα
θεμάτων, μεταξύ των οποίων ο αθλητισμός, οι
μεταφορές και οι δημόσιες υπηρεσίες. Όλα αυτά τα
θέματα εξετάζονται στο πλαίσιο της συνεργασίας
μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες και των
εμπειρογνωμόνων του δήμου.
Από την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών
προκύπτουν νέες λύσεις, όπως η λειτουργία
φωτεινών σηματοδοτών με φωνητική ενεργοποίηση.
Το 2017 ο δήμος, σε συνεργασία με οργανώσεις
εκπροσώπησης ατόμων με νοητική υστέρηση,
συμφώνησε να εξασφαλίζει καθολική πρόσβαση
σε όλες τις κρατικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

27

Η καθολική πρόσβαση περιελάμβανε την παροχή
υπηρεσιών διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα
και έντυπου υλικού σε εύληπτη έκδοση.

Άρση των φραγμών
Η πόλη καταπολεμά τους φραγμούς στην
προσβασιμότητα σε κάθε τομέα της δημοτικής ζωής. Το
2010 κατόρθωσε να επιτύχει τον στόχο της όσον αφορά
την καθολική προσβασιμότητα του κέντρου της πόλης.
Οι σταθμοί λεωφορείων και τρένων είναι πλέον
προσβάσιμοι και ένας στόλος 40 λεωφορείων με
χαμηλά δάπεδα είναι εξοπλισμένος με συστήματα
ηχητικής και οπτικής πληροφόρησης των επιβατών.
Οι διαβάσεις πεζών είναι απρόσκοπτες και στις
διασταυρώσεις παρέχονται ηχητικές πληροφορίες.

Το 80 % των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών
εγκαταστάσεων της πόλης είναι προσβάσιμες,
μεταξύ των οποίων και νέοι, πλήρως προσβάσιμοι
χώροι διοργάνωσης αθλητικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων. Τα δημόσια κτίρια περιλαμβάνουν
πλέον ανάγλυφη καθοδήγηση και πληροφορίες σε
γραφή Braille. Από το 2018 σε όλες τις τουριστικές
δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται εύληπτες εκδόσεις.
Στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνεται η ανάπτυξη
ενός κέντρου μεταφορών, με την ενσωμάτωση
σιδηροδρομικών γραμμών, τοπικών και υπεραστικών
λεωφορείων σε ενιαίο προσβάσιμο κόμβο.

Φωτογραφία © Δήμος Κάποσβαρ

Ο ιστότοπος της πόλης και ο ιστότοπος της τοπικής
εταιρείας λεωφορείων, συμπεριλαμβανομένης
της λειτουργίας προγραμματιστή ταξιδίων, έγιναν
πιο προσβάσιμοι.

Σχεδιάστηκαν νέες πινακίδες δρόμων με
πληροφοριακά στοιχεία από αμβλύωπες.
Βρίσκονται επίσης στο στάδιο της προετοιμασίας
προγράμματα για την αύξηση του αριθμού των
προσβάσιμων ιατρείων και σχολείων (κατά κανόνα,
με ενσωματωμένη εκπαίδευση).

Tα προσβάσιμα λεωφορεία είναι επωφελή για όλους

«Τα τελευταία χρόνια το Κάποσβαρ αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή
ισότιμης πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες, τόσο για τους κατοίκους όσο
και για τους τουρίστες.»
J. Hosszú, Somogy, Ένωση Τυφλών και Αμβλυώπων
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«Περιδιαβαίνοντας το Κάποσβαρ, διαπιστώνουμε με χαρά ότι η πλειονότητα
των προβλημάτων προσβασιμότητας έχουν επιλυθεί. Τα νέα λεωφορεία με
χαμηλά δάπεδα δεν διευκολύνουν μόνο τη ζωή των χρηστών αναπηρικών
αμαξιδίων και των γονέων με παιδικά καρότσια, αλλά βοηθούν και τους
ηλικιωμένους με περιορισμένη κινητικότητα. Σημαντική βελτίωση στα τοπικά
μέσα μεταφορών: η αποβίβαση και η επιβίβαση από και στο λεωφορείο δεν
αποτελεί πλέον πρόβλημα.»
Józsefné Szabó, Ένωση Συνταξιούχων του Toponár

Προώθηση της ευαισθητοποίησης
σε θέματα αναπηρίας

Τίποτε δεν γίνεται για εμάς
χωρίς εμάς

Εκτός από τις φυσικές βελτιώσεις και τις βελτιώσεις
υποδομής στον τομέα της προσβασιμότητας,
ο δήμος έδωσε επίσης προτεραιότητα στη
διασφάλιση της κατάρτισης των εργαζομένων σε
όλους τους τομείς δημοσίων υπηρεσιών ώστε
να είναι σε θέση να κατανοούν τις ανάγκες των
ατόμων με αναπηρίες.

Το Κάποσβαρ διαθέτει ειδική πολιτική ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν λαμβάνεται καμία απόφαση
που επηρεάζει τα άτομα με αναπηρίες χωρίς τη
συμμετοχή τους.

Η κατάρτιση αυτή περιλαμβάνει τη διοργάνωση
συναντήσεων με υπαλλήλους του δημόσιου τομέα
(μεταξύ των οποίων και οι οδηγοί λεωφορείων)
και άτομα με αναπηρίες, με στόχο τη συζήτηση των
αναγκών και των προτεραιοτήτων τους, καθώς
και τον προσδιορισμό πιθανών βελτιώσεων.

Κατά την ανάπτυξη μέτρων προσβασιμότητας,
ο δήμος εξασφαλίζει πάντα τη συμμετοχή
εκπροσώπων
οργανώσεων
ατόμων
με
αναπηρίες και ενός τεχνίτη ή μηχανικού
εξοπλισμού αποκατάστασης.

«Η πόλη γίνεται κάθε χρόνο ακόμη πιο προσβάσιμη. Είμαστε πολύ
ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες της τοπικής Transport Co., διότι τίθεται στη
διάθεσή μας οπτικός εξοπλισμός και γραπτή πληροφόρηση.»
I. Szalkai, Somogy, Ένωση Κωφών και Ατόμων με προβλήματα ακοής
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Βίμποργκ
Φωτογραφία © Δήμος Βίμποργκ

Δανία

Ειδικό
βραβείο

Προκειμένου να σηματοδοτηθεί το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς 2018, το Βίμποργκ τιμήθηκε με το βραβείο της φετινής
ειδικής κατηγορίας για τις πόλεις που καταβάλλουν αξιοσημείωτες
προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσουν καθολική προσβασιμότητα
στην πολιτιστική τους κληρονομιά.
Ο πληθυσμός του Βίμποργκ ανέρχεται σε
50 200 κατοίκους. Πρόκειται για μία από τις
παλαιότερες πόλεις της Δανίας, κτισμένη στα
πρανή που δεσπόζουν επάνω από δύο λίμνες, με
ένα μεσαιωνικό δίκτυο δρόμων και σοκακιών, το
οποίο χαρακτηρίζεται από απότομα μονοπάτια
και λιθόστρωτο οδόστρωμα.

Συνεργασία
Από το 2010 ο δήμος συνεργάζεται με τέσσερις
οργανισμούς της Δανίας για την ανάπτυξη καινοτόμων
φυσικών μέτρων και μέτρων επικοινωνίας για τη
βελτίωση της προσβασιμότητας και την αντιμετώπιση
ιστορικών και τοπογραφικών προκλήσεων.

Διατήρηση του αυθεντικού
πολιτιστικού χαρακτήρα
Η βασική προσέγγιση του Βίμποργκ όσον αφορά
την προσβασιμότητα συνίσταται στην εφαρμογή
διακριτικών λύσεων που βελτιώνουν την πρόσβαση,
διατηρώντας ταυτόχρονα τον αυθεντικό πολιτιστικό
χαρακτήρα της πόλης.
Για παράδειγμα, η πόλη χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά
υλικά της περιοχής του Βίμποργκ, όπως ο γρανίτης,
κατά την προσθήκη νέων οδοστρωμάτων, οδηγών
πορείας και ραμπών. Επιπλέον, οι νέες πινακίδες και
τα μοντέλα της πόλης κατασκευάζονται από tombac
(ένα κράμα χαλκού και ψευδάργυρου), το οποίο
χρησιμοποιείται ήδη για διάφορα αντικείμενα, όπως
παγκάκια και κάδοι.
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Μεγάλος αριθμός δημόσιων πλατειών, κήπων και
οδών τροποποιήθηκε με ισόπεδα οδοστρώματα,
ράμπες και οδηγούς πορείας. Μια νέα, πλήρως
προσβάσιμη αστική πλατεία δημιουργήθηκε από
έναν πρώην χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Οι
αρχές της πόλης τοποθέτησαν χώρους ανάπαυσης
στα σοκάκια με την πλέον απότομη κλίση.
Η πόλη είναι υπερήφανη για τις απλές, διαχρονικές
και λογικές λύσεις που έχει θέσει σε εφαρμογή.

Υιοθέτηση σύγχρονης τεχνολογίας
Η εφαρμογή «Spot Viborg» παρέχει καθοδήγηση
στους επισκέπτες μέσω τριών προσβάσιμων
δρομολογίων στην ιστορική πόλη, με τη χρήση
συστήματος εντοπισμού GPS και βοηθημάτων
ήχου και εικόνας.
Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις
εγκαταστάσεις, όπως προσβάσιμες τουαλέτες και
χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. Οι επισκέπτες
μπορούν επίσης να επιλέξουν συγκεκριμένο πόλο
έλξης της πόλης και να ακολουθήσουν τη δική τους
διαδρομή για να μεταβούν σε αυτόν.

Πρόσβαση στον κήπο του Μουσείου Skovgaard

«Ως χρήστες, συμμετείχαμε ενεργά στη γένεση του έργου αυτού, το οποίο
μας ικανοποίησε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Διαπιστώσαμε με χαρά ότι δόθηκε στην προσβασιμότητα μια ευρύτερη
προοπτική πέρα από τις αμιγώς φυσικές πτυχές της.
Η διαδικασία ήταν θετική. Οι προτάσεις μας εγκρίθηκαν και αναπτύχθηκαν
περαιτέρω, προσδίδοντάς μας ιδιαίτερη αξία. Είμαστε βέβαιοι ότι θα
επωφεληθούν από τη διαδικασία αυτή και άλλα άτομα.»
Ομάδα εργασίας, Αστική προσβασιμότητα
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Εξασφάλιση της συμμετοχής
των ενδιαφερόμενων φορέων
και εμπειρογνωμοσύνη
Ο
δήμος
αξιοποίησε
ευρύ
φάσμα
εμπειρογνωμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της
συγκρότησης μιας ειδικής επιτροπής γνώσεων,
απαρτιζόμενης από εκπροσώπους κεντρικών
δανικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες και
άλλες ενώσεις που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη
σε θέματα προσβασιμότητας.

Ένα συμβούλιο ατόμων με αναπηρίες παρέχει
διαρκώς στον δήμο συμβουλές και διασφαλίζει
την κάλυψη των αναγκών των ατόμων
με αναπηρίες.
Οι συζητήσεις διακρίνονται στην «αστική
προσβασιμότητα»
και
στη
«φυσική
προσβασιμότητα», με τη συμμετοχή τόσο του
συμβουλίου ατόμων με αναπηρίες όσο και
του δήμου. Το συμβούλιο συνεδριάζει αρκετές
φορές τον χρόνο, υπό την ιδιότητά του ως
συμβουλευτικής επιτροπής, και συμμετέχει σε
όλα τα δημόσια κατασκευαστικά έργα.

Φωτογραφία © Δήμος Βίμποργκ

Το Βίμποργκ συγκρότησε επίσης μια τοπική ομάδα
εργασίας εκπροσώπων ατόμων με αναπηρίες, με
τη συμμετοχή μελών, για παράδειγμα, του τοπικού
παραρτήματος του οργανισμού τουρισμού και
εμπορικών ενώσεων της πόλης.

Ολιστικές πολιτικές

Ενημερωτικές πινακίδες για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης
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Ο βοτανικός κήπος και ο καθεδρικός ναός από
πεζοδρομημένη οδό

Το όραμα του Βίμποργκ είναι να εξασφαλίζεται σε
όλους η δυνατότητα πλήρους και ενεργού ζωής, με
πρόσβαση σε πολιτιστικές, φυσικές εμπειρίες και
εμπειρίες αναψυχής.
Οι βελτιωτικές εργασίες ξεκίνησαν το 2009, με τη
θέσπιση της πολιτικής της πόλης για τις αναπηρίες, η
οποία καταρτίστηκε κατόπιν διαβούλευσης με άτομα
με αναπηρίες, ηλικιωμένους και άλλες οργανώσεις
που ενδιαφέρονταν για την ανάπτυξη της πόλης.
Η πολιτική για τις αναπηρίες εκτείνεται σε όλα τα
επίπεδα πολιτικής και διαχείρισης. Καθορίζει τις αξίες,
τα μέτρα και τις προτεραιότητες που στηρίζουν τη
δέσμευση της πόλης. Περιλαμβάνει επίσης κατάλογο
ελέγχου όσον αφορά την προσβασιμότητα για τους
δημόσιους χώρους και τα δημόσια κτίρια.

Το Nytorv μετατράπηκε από χώρο στάθμευσης
αυτοκινήτων σε πλήρως προσβάσιμη και ευέλικτη
πλατεία της πόλης

Ευρύτερα οφέλη
Το Βίμποργκ κατόρθωσε να θεσπίσει τη
διοργάνωση νέων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
όπως υπαίθριες αγορές, υπαίθριες καφετέριες
και συναυλίες, χάρη στις βελτιώσεις όσον αφορά
την προσβασιμότητα.

Μελλοντικά σχέδια
Ο επόμενος στόχος του θεματολογίου είναι
η δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού πόλου
έλξης γύρω από τον καθεδρικό ναό, ο οποίος
θα συνδέει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της
πόλης, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το
προσβάσιμο δίκτυο.
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Μοντεβέρντε
Φωτογραφία ©
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Ιταλία

Ειδικό
βραβείο

Το Μοντεβέρντε, κτισμένο στις παρυφές του λόφου

Το Μοντεβέρντε τιμήθηκε με το βραβείο της φετινής ειδικής κατηγορίας για
τις πόλεις που καταβάλλουν αξιοσημείωτες προσπάθειες προκειμένου να
εξασφαλίσουν καθολική προσβασιμότητα στην πολιτιστική τους κληρονομιά. Το
βραβείο αυτό σηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.
Το Μοντεβέρντε είναι μια μεσαιωνική πόλη στις
παρυφές ενός λόφου, με πληθυσμό μόλις 771
κατοίκων. Βρίσκεται στο άνω τμήμα της κοιλάδας
Ofanto στην Καμπανία.
Το κέντρο της πόλης χαρακτηρίζεται από στενά
σοκάκια στρωμένα με τοπικούς λίθους, τα οποία
συνδέουν οικιστικά και θρησκευτικά κτίρια. Στην
πόλη δεσπόζει ένα κάστρο που κτίστηκε από
τους Λομβαρδούς.
Το συμβούλιο του Μοντεβέρντε εκτιμά ότι η
οικονομική επιβίωση αυτής της μικρής πόλης
εξαρτάται από την επέκταση των τουριστικών
ευκαιριών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όσο το
δυνατόν περισσότερων ανθρώπων.

Αποτίοντας φόρο τιμής στη
διαφορετικότητα
Το 2006 το συμβούλιο ανταποκρίθηκε στα
αιτήματα των τοπικών ενώσεων ατόμων με
αναπηρίες για τη διοργάνωση μιας συνάντησης
«ατόμων με ειδικές ικανότητες».
Η σαρωτική ανταπόκριση οδήγησε στη διοργάνωση
μιας ετήσιας εκδήλωσης με τίτλο «Προσβάσιμη
πόλη», η οποία προσελκύει πλέον άτομα με
αναπηρίες από ολόκληρη την Ιταλία και περιλαμβάνει
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μουσικής, χορού και
οπτικών απεικονίσεων.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί ο
τρόπος με τον οποίο η άρση των φραγμών
στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή μπορεί
να απελευθερώσει τα τεράστια ταλέντα και τις
ικανότητες που διαθέτουν τα άτομα με αναπηρίες.
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«Το Μοντεβέρντε, το οποίο αποτελεί ένα αντικειμενικά όμορφο χωριό,
πλούσιο σε ιστορία και ομορφιά, είναι μια μικρή κοινότητα που έχει επιλέξει
να ανοιχθεί προς τον κόσμο, τασσόμενη σθεναρά υπέρ της αποδοχής και της
προσβασιμότητας. Πρόκειται για έναν πολύτιμο σπόρο, έναν σπόρο ελπίδας
για το μέλλον και για την αναγέννηση του Νότου.»
Flavio Pagano, συγγραφέας και δημοσιογράφος

Φωτογραφία © Συμβούλιο Μοντεβέρντε

«Μια προσβάσιμη πόλη»
Το 2014 το συμβούλιο του Μοντεβέρντε ανέπτυξε
ένα έργο υποδομής, κάνοντας χρήση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με σκοπό
την εξασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας
των τουριστικών του πόρων και της ευχάριστης
αξιοποίησής τους. Το έργο επικεντρώνεται στην
πολιτιστική, ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά της
περιοχής, καθώς και στις δημόσιες υπηρεσίες και τις
ανθρώπινες ανάγκες.
Το έργο υλοποιείται από το συμβούλιο, με την
πλήρη υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής. Στον
σχεδιασμό και την παροχή συμβουλών σχετικά με
το έργο εξασφαλίστηκε επίσης η συμμετοχή πολλών
σχολείων και οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες. Όλες
οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τη συναίνεση,
και την έγκριση, των ατόμων με αναπηρίες και των
οργανώσεων εκπροσώπησής τους.

Ανάγλυφοι οδηγοί πορείας σε ολόκληρο το
ιστορικό κέντρο

Οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν το 2016 και
αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2019.

«Για ένα συγκρότημα όπως οι Wheelchair Thieves, οι οποίοι βρίσκονται
πάντα “επί τροχών”, η άφιξη στο Μοντεβέρντε ήταν μια μοναδική εμπειρία,
διότι το “Καλωσορίσατε” στο Μοντεβέρντε δεν είναι μόνο μια λέξη, αλλά
τρόπος ζωής και σκέψης. Το Μοντεβέρντε ανοίγει μια σπουδαία, τεράστια,
ζεστή αγκαλιά προς τον κόσμο.»
Paolo Falessi, κιθαρίστας και ιδρυτής των «Wheelchair Thieves» (ροκ συγκροτήματος του οποίου όλα τα μέλη είναι
άτομα με αναπηρίες)

Φωτογραφίες © Συμβούλιο Μοντεβέρντε
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Μία από τις ετήσιες εκδηλώσεις «Προσβάσιμη Πόλη»

Προσβάσιμες διαδρομές σε ολόκληρη την ύπαιθρο

«Αξίζουν συγχαρητήρια και ευχαριστίες στη διοίκηση του Μοντεβέρντε για
το θάρρος, την υπομονή και το όραμά της για το προσβάσιμο μέλλον αυτής
της τοπικής κοινότητας. Αυτό το μικρό χωριό είχε αναδειχθεί ήδη νικητής
κάνοντας τη συγκεκριμένη επιλογή. Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε
ότι πρόκειται για μια επιχείρηση, στον τομέα του προσβάσιμου τουρισμού, αξίας
περίπου 160 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ισχυρή ανοδική τάση. Επομένως, η
επένδυση που έκανε το Μοντεβέρντε θα πρέπει τώρα να ενισχυθεί, δίνοντας
έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών υποδοχής και στις υποδομές που
απαιτούνται για την προσπέλαση αυτού του υπέροχου τόπου.»
Mario Barbuto, πρόεδρος της εθνικής Ένωσης Τυφλών και Αμβλυώπων της Ιταλίας

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται η άρση όλων των
αρχιτεκτονικών φραγμών στην προσβασιμότητα γύρω
από την πόλη, καθώς και στις τοποθεσίες πολιτιστικής
κληρονομιάς της. Μέχρι στιγμής, η διαδρομή εκτείνεται
κατά μήκος 4,5 χιλιομέτρων μέσω μεσαιωνικών
δρόμων και συνδέεται με το κάστρο.
Kατά μήκος της διαδρομής έχουν τοποθετηθεί
ανάγλυφοι οδηγοί πορείας και χάρτες, σε συνδυασμό
με ηχητικούς οδηγούς και οδηγούς στην ιταλική
νοηματική γλώσσα, για τη διευκόλυνση των ατόμων
με προβλήματα όρασης ή ακοής. Θα διατίθενται
επίσης ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια για τους
επισκέπτες που δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν
πεζή τη διαδρομή.

Η διαδρομή εκτείνεται προς τα ανατολικά και προς τα
δυτικά, όπου συνδέεται με μια θρησκευτική οδό που
οδηγεί σε μια μικρή εκκλησία, μέσω μιας Via Crucis
(«Οδός των Παθών»), με στάσεις για τυφλούς. Στην
πόλη υπάρχουν 8 000 σημεία πληροφόρησης, με τη
χρήση οπτικών ινών και ασύρματης τεχνολογίας για
την εξασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας.
Κατασκευάζονται επίσης καταλύματα ειδικής
υποδομής Συγκεκριμένα, θα παρέχονται 34
προσβάσιμα υπνοδωμάτια, καθώς και εγκαταστάσεις
τραπεζαρίας και πρόσθετης αναψυχής.
Τόσο η ποιότητα όσο και η χρηστικότητα των
βελτιωτικών εργασιών παρακολουθούνται και
αξιολογούνται από μια επιτροπή αντιπροσώπων
οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες και
άλλων οργανισμών.
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«Εικονική» προσβασιμότητα
Το
συμβούλιο
ανέθεσε
στο
Τμήμα
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Σαλέρνο
τη δημιουργία καινοτόμων συστημάτων για
την καθολική προσέγγιση των περιοχών, στις
οποίες η φυσική πρόσβαση είναι αδύνατη,
μέσω της εικονικής πραγματικότητας.
Επιπλέον, αναπτύσσεται επί του παρόντος ένα
αρχείο φωτογραφιών και βίντεο προβολής 360
μοιρών για την παρουσίαση της ιστορίας της πόλης
και των ανθρώπων της σε όλους.

Δημιουργία ενός νέου
μοντέλου διαχείρισης
Το Μοντεβέρντε επεκτείνει περαιτέρω την
φιλοσοφία του χωρίς αποκλεισμούς μέσω της
σύναψης συμφωνίας με έναν ιταλικό συνεργατικό
οργανισμό, με σκοπό την ανάπτυξη ενός νέου
μοντέλου για τη διαχείριση της επιχειρηματικότητας,
το οποίο θέτει στο επίκεντρο τα άτομα με αναπηρίες.

«Επί σειρά ετών, το σχολείο μας και η μικρή πόλη του Μοντεβέρντε
διατηρούσαν στενές σχέσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν εξαιρετικά επωφελείς
και για τις δύο πλευρές: αφενός, το σχολείο δεχόταν μαθητές με διάφορες
αναπηρίες και αναλάμβανε τη διδασκαλία τους και, αφετέρου, το Μοντεβέρντε
προσέφερε στους μαθητές μας, όπως και σε πολλά άλλα άτομα με αναπηρίες,
την ευκαιρία να μάθουν να ζουν ευτυχισμένοι, με αυτονομία και ελευθερία.
Με την πάροδο των ετών, διδαχθήκαμε από κοινού, μέσω της εκπαίδευσης,
να συνδυάζουμε τα πλεονεκτήματά μας για τη δημιουργία ενός προσβάσιμου
χώρου για τα άτομα με αναπηρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χάρη στις
προσπάθειές μας, το Μοντεβέρντε αποτελεί σήμερα ένα ελπιδοφόρο
παράδειγμα για έναν καλύτερο κόσμο.»
Καθ. Gerardo Vespucci, διευθυντής του Istituto Superiore «A.M. MAFFUCCI»

Φωτογραφία © Δήμος Εβρέ
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Συμμετοχή στα
Βραβεία Προσβάσιμης
Πόλης 2020
Ο διαγωνισμός για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης διοργανώνεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των
Ατόμων με Αναπηρίες. Παροτρύνει τις πόλεις να μοιραστούν την εμπειρία
τους και να βελτιώσουν την προσβασιμότητα προς όφελος όλων.
Θα θέλατε τα έργα της πόλης σας να εμφανίζονται στην επόμενη έντυπη έκδοση για το Βραβείο Προσβάσιμης
Πόλης; Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες και τις δράσεις σας με άλλες πόλεις;

Λάβετε μέρος στο Βραβείο
Προσβάσιμης Πόλης 2020!
Η δέκατη διοργάνωση του Βραβείου θα ξεκινήσει
την άνοιξη του 2019 (η ημερομηνία θα καθοριστεί).
Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν με τη
συμπλήρωση και την υποβολή του ηλεκτρονικού
εντύπου αίτησης έως την καθορισμένη προθεσμία.
Λεπτομερείς πληροφορίες θα διατίθενται στον
ακόλουθο ιστότοπο:
ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1141&langId=el

Η συμμετοχή στο Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης δεν
είναι μόνο μια ευκαιρία αναγνώρισης, αλλά και μια
μοναδική ευκαιρία να επανεξετάσετε την υφιστάμενη
κατάσταση της πόλης σας για τους δικούς σας,
εσωτερικούς σκοπούς ελέγχου και να μετρήσετε την
πρόοδο που σημειώνεται. Η μελέτη των ερωτήσεων
που περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησης αποτελεί
έναν εξαιρετικό τρόπο να αναλύσετε τις πολιτικές σας
για την προσβασιμότητα και να προσδιορίσετε τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Με την έναρξη της δέκατης διοργάνωσης του
Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης, οι νικητές θα
λάβουν χρηματικό βραβείο!

Φωτογραφία © Συμβούλιο Μοντεβέρντε
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Ποιοι μπορούν να υποβάλουν
αίτηση;
Ο αιτών πρέπει να είναι η κρατική αρχή μιας πόλης
άνω των 50 000 κατοίκων που βρίσκεται σε ένα από
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε κράτη μέλη με λιγότερες από
δύο τέτοιες πόλεις, αστικές περιοχές που αποτελούνται
από δύο ή περισσότερες κωμοπόλεις μπορούν επίσης
να λάβουν μέρος, εάν ο συνολικός πληθυσμός τους
υπερβαίνει τους 50 000 κατοίκους. Δεδομένου ότι μια
πόλη δεν μπορεί να κερδίσει το Βραβείο Προσβάσιμης
Πόλης δύο συνεχόμενες χρονιές, η νικήτρια πόλη του
2019 δεν μπορεί να συμμετάσχει ξανά το 2020. Όλες
οι άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που κέρδισαν το δεύτερο και το τρίτο βραβείο, καθώς
και αυτών που έλαβαν ειδική μνεία, ενθαρρύνονται να
συμμετάσχουν ξανά.
Ως κληροδότημα του Ευρωπαϊκού Έτους
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, είναι πιθανό να
απονέμεται ετήσια ειδική μνεία σε πόλεις που έχουν
διασφαλίσει την καθολική προσβασιμότητα της
πολιτιστικής τους κληρονομιάς.
Για την προετοιμασία της συμμετοχής στον
διαγωνισμό, το καθοδηγητικό σημείωμα και οι
όροι συμμετοχής διατίθενται σε όλες τις επίσημες
γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπο του Βραβείου
Προσβάσιμης Πόλης:
ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1141&langId=el

Διαδικασία επιλογής
Οι κριτικές επιτροπές θα λάβουν υπόψη τα μέτρα
που έχουν ληφθεί και έχουν σχεδιαστεί στους
ακόλουθους τομείς:
■■

Δομημένο περιβάλλον και δημόσιοι χώροι.

■■

Μεταφορές και σχετικές υποδομές.

■■

■■

Πληροφορίες και επικοινωνίες,
συμπεριλαμβανομένων των νέων
τεχνολογιών (ΤΠΕ).
δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Οι κριτικές επιτροπές θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα έξι κριτήρια:
■■

Πεδίο εφαρμογής των δράσεων.

■■

Οικειοποίηση, βαθμός δέσμευσης.

■■

Αντίκτυπος.

■■

■■

■■

Ποιότητα και διατηρησιμότητα των
αποτελεσμάτων.
Εξασφάλιση της συμμετοχής ατόμων με
αναπηρίες και συναφών εταίρων.
Κοινωνική καινοτομία.

Η διαδικασία επιλογής χωρίζεται σε δύο φάσεις:
προκαταρκτική επιλογή σε εθνικό επίπεδο και τελική
επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικές κριτικές
επιτροπές σε κάθε χώρα επιλέγουν έως και τρεις
από τις πόλεις της χώρας που έχουν υποβάλει αίτηση,
με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές οι υποψήφιες πόλεις
προχωρούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και
αξιολογούνται από την ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή.
Ο νικητής του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης 2020
θα ανακοινωθεί στο τέλος Νοεμβρίου 2019.
Η τελετή απονομής αποτελεί μέρος της ετήσιας
Διάσκεψης για την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με
Αναπηρίες που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.

Η Γραμματεία του Βραβείου
Προσβάσιμης Πόλης
Η Γραμματεία του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης μπορεί
να σας συνδράμει κατά την προετοιμασία της αίτησής
σας. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες,
μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:
secretariat@accesscityaward.eu

Επικοινωνήστε με την ΕΕ
Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο
europa.eu/european-union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε
να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:
— καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να
χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
— καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
— μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο europa.eu/european-union/contact_el

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ
Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον
δικτυακό τόπο Europa: europa.eu/european-union/index_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην
ακόλουθη διεύθυνση:
publications.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν
εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης
(βλ europa.eu/european-union/contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής
νομοθεσίας από το 1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην
ακόλουθη διεύθυνση: eur-lex.europa.eu

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (data.europa.eu/euodp/el) παρέχει
πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.

KE-BL-19-001-EL-N

Το ετήσιο Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ευρωπαϊκές πόλεις
προκειμένου να ενισχύσουν την προσβασιμότητά τους για τα άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους.
Στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο γίνεται τιμητική αναφορά στα επιτεύγματα των πόλεων που κέρδισαν το
2019 το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βραβείο, καθώς και των πόλεων που τιμήθηκαν με ειδική μνεία:
Μπρέντα (Κάτω Χώρες), Εβρέ (Γαλλία), Γκντίνια (Πολωνία), Βίγο (Ισπανία), Κάποσβαρ (Ουγγαρία). Το βραβείο
αναδεικνύει τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει λάβει κάθε πόλη για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς της.
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν προσβάσιμο μετρό και τραμ, εφαρμογές περιήγησης, «οικολογικές ζώνες»
περιορισμένης κυκλοφορίας και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Βίμποργκ (Δανία) και το Μοντεβέρντε (Ιταλία) τιμήθηκαν με ειδικά βραβεία για
την καθολική προσβασιμότητα της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τις εκδόσεις μας ή να γίνετε δωρεάν συνδρομητές στη διεύθυνση
ec.europa.eu/social/publications
Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε συχνές ενημερώσεις σχετικά με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, εγγραφείτε για να λαμβάνετε δωρεάν το Social Europe
e-newsletter στη διεύθυνση
ec.europa.eu/social/e-newsletter

Social Europe

EU_Social

ISBN 978-92-76-00050-1

