Наградата „Достъпен ● град“ за 2016 г.
Ръководни насоки за кандидатите
Моля, прочетете тези указания внимателно преди да се регистрирате. Тук ще
намерите цялата необходима информация, която ще ви помогне правилно да
попълните разделите във формуляра за кандидатстване и успешно да опишете
вашите дейности.
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Език: за предпочитане английски, но ще се приема френски и немски.
Начин на подаване на заявленията: посредством онлайн инструмента
http://www.accesscityaward.eu/registration/initialize.xhtm?lang=en
Краен срок: 10 септември 2015 г., полунощ брюкселско време
КАК ДА ПОПЪЛНЯ ЗАЯВЛЕНИЕТО
Вашето заявление трябва да бъде написано възможно най-ясно и конкретно, за да
може националното и европейското жури да бъдат в състояние да оценят вашите
усилия в областта на достъпността. Моля, съсредоточете се върху факти и цифри.
Когато е възможно, посочвайте примери, включително количествени и
качествени данни. Уверете се, че ясно сте представили вашия подход и
стратегия в областта на достъпността, както и че сте подчертали всички
новаторски и необичайни дейности, които са ви довели до успех в тази област.
Посочете времевата рамка на дейностите: кога са стартирани, какви бъдещи
развития предстоят.
Посоченият максимален наличен брой знаци за всеки отговор включва интервалите.

A / ИДЕНТИЧНОСТ НА ГРАДА
Кратко описание на града
Тук включете основна информация за вашия град, неговата морфология и история
дотолкова, доколкото тези аспекти могат да имат влияние върху достъпността
(например дали е построен върху хълмист терен или има средновековен център с
тесни улици и препятствия, които трудно се преодоляват от ползващите инвалидни
колички или от хората с увредено зрение)
Б/ ОБХВАТ НА ИНИЦИАТИВИТЕ
За всяка инициатива /дейност/ програма, включете тяхната цел, подцели,
бенефициери, начална и крайна дата. Демонстрирайте глобален подход и
амбициозна визия за бъдещето за решаване на проблемите с достъпността във
вашия град. Където е възможно, посочете количествено измерение или процентен
дял на нивото на достъпност в областите по-долу. Например: процентен дял на
достъпни спирки на метрото, работнa средa, брой превозни средства, уебсайтове,
сгради, публична администрация и др.
1/ Достъпност на застроена околна среда и обществени пространства
Моля, опишете мерки, свързани с проекта на градския център, улици и тротоари,
паркове, площади, паметници и открити пространства, работнa средa, пазари,
фестивали и други мероприятия на открито.
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2/ Достъпност до транспорт и свързаната с него инфраструктура
Моля, опишете мерки, свързани с паркинги, летища, жп гари и автогари, таксита,
влакове, автобуси и трамваи, близост, взаимна свързаност на обществения
транспорт и наличност на информация относно пътуването.
3/
Достъпност
до
информация
и
комуникация,
информационни и комуникационни технологии

включително

Моля, опишете мерки, свързани с достъп до официална информация от градските
власти, например: достъпност на промоционална мултимедийна информация на
общината, съвети и процедури за обратна връзка за граждани относно достъпността,
осигурявани от уебсайта, предоставяне на онлайн информация за изкуства, култура,
забавления, спортни съоръжения, знаци и указания на публични места, на открито
или закрито, информация за туристи/посетители, достъпност на павилиони за
публична информация, осигуряване на помощни технологии и приобщаващи ИКТ
ресурси за цялата общност в обществени библиотеки и онлайн центрове.
4/ Достъпност до обществени съоръжения и услуги
Моля, опишете обществените услуги, предоставяни от вашия град (социални услуги,
здравни грижи, младежки дейности, образование, отдих и спортни дейности и
съоръжения, културни дейности, услуги по заетост, обучение, жилищно настаняване
и др.) и посочете степента им на достъп. Моля, обяснете как достъпността е взета
предвид и интегрирана в тези услуги. Освен конкретните услуги за хора с
увреждания, моля, посочете информация също така за това, как е осигурена
достъпност до основните услуги за хора с увреждания. Може да посочите примери за
алтернативни формати за услуги на е-управление, както и примери за услуги,
предоставяни по мултимодален път и по различни канали.
В/ АНГАЖИРАНОСТ/ РАВНИЩЕ НА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1/ Опишете вашия цялостен подход спрямо достъпността във вашия град и
как тази политика се изпълнява.
Моля, демонстрирайте цялостната политика в областта на достъпността, която се
провежда във вашия град, като представите, например: включване на достъпността
в съгласувана стратегия или рамка на политика; политически декларации и
ангажименти на високо ниво във връзка с достъпността; интегриране в политиките
на
града
и
неговите
наредби;
структури
или
рамка
за
изпълнение/координиране/наблюдение на дейности в областта на достъпността,
отговорен отдел(и), основни играчи, инициативи на частния сектор (ако има такива),
заделени ресурси и персонал; механизъм за наблюдение и оценка, информация дали
градът е извършил анализ на съотношението разход-полза по отношение на
осъществяване на достъпността.
Г/ ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Моля, включете количествени и/или качествени данни в подкрепа на въздействието
и ефективността на вашата инициатива, както и база за сравнение. Може да качите
линкове, документи или аудио-визуален материал (филми или снимки), които
демонстрират резултатите и промените. Оценката на въздействието трябва да е
свързана с инициативи, упоменати в раздел „Обхват на дейности“.
1/ Как политиката на града е подобрила равния достъп и качеството на
живот на хората с увреждания?
Моля, посочете примери, както и качествени и количествени данни.
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2/ Как тези инициативи са в полза освен на хората с увреждания, така и на
по-широки части от населението?
Моля, посочете конкретни примери.
Д/ КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
1/ Как гарантирате качеството и устойчивостта на мерките за достъпност?
Качеството на резултатите се определя по отношение на подобренията спрямо
нивото на достъпност и съответствието му със стандартите и законодателството.
Може също така да посочите дали вашите инициативи са свързани с местни,
регионални, национални и европейски дейности.
Получаването на устойчиви резултати с цел гарантиране на пълна достъпност
изисква непрекъснати усилия, изграждане на здрава структура и механизми за
наблюдение (редовни проверки, уведомяване и решаване на проблеми, разглеждане
на жалби, обучение на персонала на градските власти по отношение на достъпността
и др.). Моля, представете механизмите за оценка и наблюдение, които съществуват
във вашия град, както и заделените ресурси.

2/ Какви са вашите планове и инициативи за продължаване на тези усилия
в бъдеще?
Моля, опишете и посочете времевата рамка, ако е възможно.
Е/ УЧАСТИЕ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ПОДХОДЯЩИ ПАРТНЬОРИ
1/ Моля, опишете участието на лица с увреждания, техни представителни
организации
и
специалисти
по
достъпност
при
планирането,
осъществяването и поддържането на политиките и инициативите на града,
целящи повишаване на достъпността.
Моля, опишете тези дейности, като посочите примери. Където е възможно, моля,
включете мнения на хора с увреждания относно достъпността на града.
2/ Провеждате ли повишаване на осведомеността или информационни
дейности, свързани с достъпността? Обменяте ли и споделяте ли опит и
добри практики с други градове на местно, регионално, национално и/или
европейско равнище?
Моля, посочете примери; може също така да споменете вашето членство в различни
видове организации, свързани с достъпността и др.
Ж/ ЗАЩО ВАШИЯТ ГРАД ЗАСЛУЖАВА НАГРАДАТА?
Моля, направете кратка презентация на вашата цялостна политика и
дейности по отношение на достъпността. Моля, обяснете защо вашите резултати
и политиката за достъпност на вашия град са необичайни и защо смятате, че вашият
град заслужава наградата.
Моля, посочете с какво особено се гордее вашият град. Може да посочите какво
отличава вашата политика за достъпност и кои мерки особено заслужават да бъдат
изтъкнати като добри примери за други градове.
З/ ПРИДРУЖАВАЩИ МАТЕРИАЛИ
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В допълнение към информацията, предоставена в този формуляр, ви каним да
качите или да изпратите линкове към съответни придружаващи материали
(включително аудио-визуален материал)
Може да качите до 25 файла (максималният размер на 1 файл е 10 MB) и до 25
линка. Приемат се следните формати файлове: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls,
xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png. Може да качите файлове на вашия национален език.
Препоръчваме ви да качите една презентация в PowerPoint, която изтъква и
илюстрира (напр. със снимки) силните страни на вашата кандидатура.
Всички файлове, качени като придружаващи материали, трябва да бъдат подходящо
озаглавени.
Името на файла трябва да бъде на английски език и да пояснява какво представя
или съдържа файлът.
Ако желаете, може да посочите допълнителна кратка информация относно
съдържанието на придружаващите документи в полето на формуляра на заявлението
под този раздел.
И/ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, УЕБ ЛИНКОВЕ И ПОЩЕНСКИ АДРЕС
Посочете тук всички необходими данни за
администрация, отговарящо за тази кандидатура.

връзка

с

лицето

във

вашата

Моля, включете също линкове към уебсайта на вашата администрация и към
страници относно уврежданията и достъпността, ако има такива.
Моля, посочете пощенския адрес, на който да ви бъдат изпратени брошурата за
наградата „Достъпен град“, DVD и информация относно бъдещи издания на тази
награда.
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