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Предговор
Всички градове,
участвали в 7-ото
издание на вече
утвърдената награда
„Достъпен град“,
показаха високо ниво
на ангажираност
за подобряване на
достъпността на
всички аспекти на
градския живот за
хората с увреждания
и възрастните
граждани.
Европейската комисия се ангажира
с равенство на възможностите
за хората с увреждания и работи
за по-социална и приобщаваща
Европа за всички. Политиката за
достъпност играе ключова роля за
премахването на бариерите, които
хората с увреждания все още срещат
в ежедневието си. Достъпността
процъфтява, когато има политическа
воля това да се случи и когато
политиците действат активно в диалог
с експерти, хора с увреждания,
компании и доставчици на услуги.
Ето защо бих искала да поздравя
всички градове в ЕС, които участваха
в конкурса за наградата „Достъпен
град“ за 2017 г., за това, че проправят
пътя, по който да направят живота
по-достъпен.

Тази публикация е повод за споделяне
на добрата работа и иновативните
практики, разработени от градовете,
представени тук. Техните инициативи
предлагат разнообразни идеи за
политиците и практически проекти, как
да направим градовете в ЕС по-добри
места за живеене за нарастващото
население на хората с увреждания
и възрастните хора. Постигането на
достъпност на градовете в крайна
сметка ще бъде от полза за всички
хора.
Усилията, положени от тези много
различни градове, са наистина
вдъхновяващи и се надявам те да
предоставят насоки и да насърчат
всички градове в цяла Европа.
Независимо от трудностите, с които
се сблъсквате като град, винаги
има възможна пътека, водеща до
достъпност.

Мариан Тийсен
Комисар по заетостта,
социалните въпроси, уменията
и трудовата мобилност

3

Награда
„Достъпен ● град“ за 2017 г.
Кои сме ние?
Ние сме Европейската комисия
и Европейския форум на хората
с увреждания

Какво представлява наградата „Достъпен град“?
Наградата „Достъпен град“ е вълнуваща награда.
Градовете в Европа трябва да улесняват живота на
всички хора в тях.
Някои градове работят упорито, за да улеснят живота
на възрастните хора и на хората с увреждания.
Наградата „Достъпен град“ е за градове, които
искат да направят сградите, парковете, транспорта
и много други обществени места по-достъпни за хора
с увреждания и възрастни хора.
Информацията, интернет, телефоните и други начини
за комуникация също могат да станат по-лесни, ако
градовете планират добре.
Наградата „Достъпен град“ е шанс за градовете да:
• Покажат как правят градовете си лесни за живеене
• Видят какво трябва да подобрят и да станат
по-добри за своите граждани

Защо е важна наградата „Достъпен град“?
В Европа има повече възрастни хора и хора
с увреждания.
За тях може да е трудно да живеят в градовете.
Например, може да е трудно да се използват
транспорта, магазините и услугите.
Важно е животът в градовете да бъде по-лесен
за всички!
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Честър,

Великобритания
Победител

Победителят в конкурса за наградата
„Достъпен град“ за 2017 г. е град
Честър.
Разположен в северозападната
част на Великобритания, Честър
е най-големият и най-населен град
в района на Западен Чешър и Честър.
Районът има население от 329 000
души, от които около 18 процента са
с увреждания, а 21 процента са на
възраст над шестдесет и пет години.

Честър е исторически град, известен
със своите 3,2 км градски стени,
които образуват най-пълната серия
от римски, саксонски и средновековни
стени във Великобритания. Също така
е добре известен с т.н. Роус, уникални
повдигнати пешеходни галерии над
четирите главни улици.
Честър отдавна е надскочил
законовите изисквания за достъпност,
за да гарантира, че градът може да се
ползва от колкото се може повече хора

Подобрената достъпност носи не
само увереност и необходимата
подкрепа за тези, които се борят
с достъпността, но и трайни
икономически и социални ползи
за града, и ние ще продължим да
поставяме достъпността в центъра
на всичко, което предлагаме.
Съветник Анджела Клейдън
Кмет на Честър

Достъп до градските стени
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Американски турист с увреждания, посещаващ Експо 2015

Историята вече е достъпна
Като древен паметник достъпът до
градските стени е трябвало да бъде
решен с голяма грижа и внимателно
отношение. Рампите и достъпът на
нива са въведени в продължение на
много години и сега са на 11 места. На
други места, където пълният достъп не
е възможен поради причини, свързани
с наследството, достъпът все пак
е подобрен, доколкото е възможно,
например, за да се осигури достъп
на подвижните лица с увреждания
и лицата със зрителни увреждания.
Подобренията тук включват тактилна
настилка и допълнителни перила.

“

“

“

Всичко мина толкова добре. Всички много ни помагаха. Беше толкова
лесно да получиш информация. Дъщеря ми намери всичко, което трябваше
да знаем в интернет, и решихме да посетим.

Всички части на повдигнатите Роус са
направени достъпни с комбинация от
рампи, пътеки за достъп на нива, асансьор
и ескалатор. Точките за достъп са широко
рекламирани на панели в града и в
листовката за достъп до центъра на града.
За да се даде възможност на хора
с увреждания, нуждаещи се от
специализирани съоръжения, да се
наслаждават на града по-дълго, са
предоставени четири съоръжения от
типа Changing Places. Те са по-големи
от стандартните достъпни тоалетни и
включват оборудване като повдигателни
устройства, легло за смяна с регулируема
височина, мивка и душ.

Новите съоръжения Changing
Places означават, че можем да
прекараме цял ден в центъра на
град Честър. Без тези съоръжения
ние или ще трябва да се върнем
вкъщи или обратно в дневния
център, за да използваме
тоалетните там. Съоръженията
Changing Places също така
насърчават хората от други райони
да посещават града.

“

Джан Хътчесън

Физически увреждания и специални
образователни потребности

Достъп до търговския център
на горно ниво в Роус
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Обикаляне на града

В допълнение към всичките си
129 обществени транспортни автобуса,
които са напълно достъпни, Честър
предоставя схема за поръчване на
превоз чрез телефонно обаждане,
обслужваща осем превозни средства,
достъпни за инвалидни колички, за
осигуряване на транспорт от-вратадо-врата на тези, които нямат достъп
до основните услуги. Всички автобуси,
обслужващи съоръжението “Park and
Ride“ („Паркиране и превоз“ (англ.) –
бел.пр.) в града, също са достъпни.
Политиката на Съвета изисква всички
192 лицензирани таксита да бъдат
достъпни за инвалидни колички и да
включват допълнителни функции
като индукционни намотки и цветни
контрастиращи дръжки. Такситата
могат да бъдат взети от 20 стоянки,
спирани на улицата или предварително
резервирани.
За да помогне на хората с увреждания
да обикалят магазините, градът
разполага с голям брой обособени
паркоместа и поддържа схема за
мобилно пазаруване (Shopmobility), която
дава възможност на по-възрастните
хора и хората с увреждания да наемат
инвалидна количка или скутер за достъп
до търговските зони. Схемата е налична
седем дни в седмицата, а също така
предлага и услугата „Ability Angels“
(„Помагащи ангели“ – (англ.) б.пр.), които
изпълняват ролята на придружители,
помагащи на хората, които се нуждаят
от помощ при пазаруването.

Достъпна услуга за
паркиране и превоз

Участие в градския живот
Почти всички съществуващи общински
сгради в Честър са приспособени за
достъп и всички нови обществени
услуги и съоръжения са проектирани
да бъдат достъпни от самото начало.
Сред тях са центърът за обслужване
на клиенти Форум и 12 библиотеки
в целия град, които са оборудвани
с интерактивни видео терминали
за iConnect, за да могат хората да
говорят лице в лице с персонала за
обслужване на клиенти на Съвета.
Британски преводачи за жестомимичен
език са на разположение при
поискване, а материалите могат да
бъдат предоставени в големи печатни,
брайлови или аудио формати.

Достъпна информация
Уеб сайтът на града има за цел да
отговаря на международните стандарти
за достъпност и е близо до постигането
на целта си за минимален стандарт
„Double A“ („Двойно А“ (англ) - бел.пр.).
Цялата информация на Съвета
е налична в алтернативни формати.
Местната онлайн директория на
услугите предоставя широк спектър
от информация, включително
информация за достъпността,
обществения транспорт и паркирането
на автомобили. От 2011 г. насам на
DisabledGo (водеща организация,
управлявана от и за хора
с увреждания, която извършва
проучвания за достъпността)
е възложено от града да представя
и поддържа онлайн информация
за достъпа за над 1000 места.
Награденото регионално приложение
iTravelSmart осигурява актуална
информация за пътуванията,
интерактивни карти и транспортни
разписания. То подпомага хората
със и без увреждания да намерят
възможности за работа и да направят
пътуванията по-достъпни.
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“

Важно е хората с увреждания
и техните представителни
организации да имат механизъм,
който да допринася за
разработването и доставянето на
разработки и обществени услуги
и съоръжения. Корпоративният
форум за достъп за хора с
увреждания работи съвместно
с разработчици и дизайнери, за
да се гарантира, че се отчитат
потребностите на хората с
увреждания и, където е възможно,
да се надскочат минималните
стандарти.

“

Достъп до туристическа
информация

Греъм Гарнет
Старши отговорник по достъпа,
Съвет на Западен Чешър и Честър

Единният градоустройствен план
е 15-годишна стратегия, която дава
посока на бъдещото възраждане на
Честър. Планът поставя достъпността
на преден план. Специализиран
отговорник по достъпа работи в съвета
и с партньорите от частния сектор
по всички аспекти на подобряването
на достъпа и хората с увреждания
и техните организации имат силен глас
във всички събития чрез корпоративния
форум за достъп за хора с увреждания.
Тази длъжност е открита през 90-те
години на миналия век.
Примерите за нови приобщаващи
разработки включват Storyhouse, нов
културен център за Честър, който ще
разполага с приобщаващ театър, кино,
библиотека и заведения за хранене
под един покрив в сърцето на центъра
на града. Схемата „Нордгейт“, основна
разработка за съвместно ползване
на развлекателни и културни обекти,
ще включва първият хотел в града
със стая, оборудвана с таванни
подемни устройства с релси, както
и съоръжение от типа Changing Places.

Иновативният подход на града към
ангажираност към хората с увреждания,
които са в основата на планирането
на нови разработки, бе признат от
правителството в наградите Accessible
Britain Challenge Awards 2015.

“

През последните няколко години
увреждането ми стана по-тежко.
Схемата Shopmobility ми позволява да
посещавам центъра на Честър три до
четири пъти седмично, за да пазарувам
и да се срещам с приятели. Възвърнах
си независимостта и отново мога да
общувам с хора. Без Shopmobility
бих се чувствала много изолирана.
Дори имам достъп до градските стени
и Роус, което никога не съм мислила,
че ще мога да направя отново.
Eвелин Морис
Клиент на Shopmobility

“

Достъпност в центъра на
градоустройството
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Ротердам,
Нидерландия
Второ място в наградите „Достъпен
град“ за 2017 г. беше присъдено на
град Ротердам. Ротердам е вторият
по големина град в Нидерландия
и основно морско пристанище
с население от 610 000 души, около
30 000 от които са посочили, че имат
увреждане
Това е сравнително млад град,
претърпял значителна реконструкция
след последната война. Ротердам
се смята за град, „създаден за и от
неговите жители”.

Второ
място

Създаване на обществени
пространства без бариери
Правилата за откритите пространства
са изготвени през 2014 г., за да се
подобри достъпността, и са създадени
съвместно чрез диалог между
общината и заинтересованите страни.
Те включват височинни разлики от
не повече от 2 см на пешеходни
маршрути, неравности не по-големи от
3 см, свободно пространство от наймалко 180 см и поне едно достъпно
място за паркиране на всеки 200
в рамките на 50 м от главния вход на
обществени сгради.
Също така през 2014 г. стандартът за
пътно проектиране е променен, за да
отрази изискванията за достъпност.
Когато се планират големи строителни
проекти, участват експерти по
достъпността, за да се гарантира,
че проектът отговаря на нуждите и
желанията на хората с увреждания.
Проблеми с достъпа могат да бъдат
съобщени по телефона, интернет или
чрез приложение, наречено Better
Outdoors. В рамките на схемата за
бързо възстановяване, градът поправя
в срок до 24 часа спешни оплаквания,
които засягат достъпа.

Сляпа двойка, която се
разхожда в Museumpark
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На пазар в Делфсхевън

“

“

Постоянно използвам
приложението Better Outdoors!
Лесно е за използване на
мобилния телефон и те
наистина ремонтират всичко
много бързо.

Хоук ван Холанд:
най-достъпният плаж
в Нидерландия

От 2007 г. насам Ротердам има найдостъпния плаж в Нидерландия
с безплатни плажни инвалидни колички
и помощни средства за ходене, достъпни
тоалетни и удобна за инвалидни колички
пътека до маркировката за най-високата
точка на прилива.
През 2016 г. градът публикува
документ-концепция за игри, спорт,
упражнения и места за срещи, в които
достъпността и приобщаващото
общество играят централна роля.

Придвижване в града
Ротердам разполага с голяма мрежа
за обществен транспорт. Според
холандското законодателство 80%
от всички спирки на обществения
транспорт трябва да бъдат достъпни
за ползвателите на инвалидни
колички до 2019 г. Ротердам вече е
надхвърлил тази цифра от 2015 г.,
а до 2018 г. почти всички
спирки ще бъдат достъпни.

Нел
Възрастен гражданин

Спирките на градския транспорт също
включват аудио информация за хора
с увреждане на зрението, както и
аудио турове на популярни места.
Съществува и политика, съгласно която
оставените велосипеди се отстраняват,
за да бъдат чисти пешеходните пътеки.
Новата централна железопътна гара,
открита през 2015 г., е проектирана
и построена с принос от експертите по
достъпността.
В целия град, квартална услуга за
автобуси, управлявани от доброволци,
предоставя услуга за всички на 55
и повече години, за насърчаване на
участието на възрастните граждани
в обществото. До 2017 г. всички
тези автобуси ще бъдат достъпни за
инвалидни колички.
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“

Начинът, по който се
конструира „Транспорт по
поръчка“, е свързан с хората,
за които се отнася. Попитаха
ни за нашия опит, искания
и желания. Ние сме важни,
можете да го почувствате
във всичко.

“

Леа
Майка на потребител на
„Транспорт по поръчка“

Гражданите, които не могат да използват
обществения транспорт, могат да
ползват таксиметрова услуга по заявка,
осигурена от превозвачи, осигуряващи
достъп. Понастоящем има около
21 000 редовни потребители.

Създаване на приобщаващо
общество
За да се помогне на нуждаещите се от
помощ, четиринадесет консултантски
интерактивни терминали и екипи
за оказване на първа помощ дават
възможност на хората да разберат
каква подкрепа имат право да
получават от общината и да организират
необходимата им помощ, включително,
например, предоставяне на скутери за
придвижване или монтиране на рампи.
Направена е също значителна
инвестиция за осигуряване достъп
на хората с увреждания до спортни
и развлекателни съоръжения както
като участници, така и като зрители.
Те включват съоръжения за незрящи,
които да се наслаждават както на
футбола (във футболния клуб Фейенорд),
така и на тениса. В Морския музей има
и приобщаваща зона за игра,
а в Ботаническата градина и маршрут за
скутери за придвижване.

Модификации на дома, домашна помощ и
др. са на разположение съгласно Закона за
общинската помощ

Информация за всички
Нов уебсайт, ориентиран към търсенето,
се създава в тясно сътрудничество
с хората от Ротердам и ще бъде готов
през 2017 г. За тези, които нямат
достъп до интернет, включително много
възрастни хора, информация и съвети
също са на разположение по телефона
и лице-в-лице в градските магазини
и на интерактивните терминали за
консултации.
Квартални указатели се изготвят на
хартиен носител с практически съвети
по въпроси като пътуване и настаняване
и информация за дейностите в града.
Доброволците се обучават да помагат
с широка гама от информация за помощ,
грижи и дейности.
Общински спортни консултанти
предоставят информация за спортни
възможности, за да дадат възможност
на хората с увреждания да участват
в дейности по свой избор.
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“

“

Откритото пространство
е от и за всички.

Ариа
Член на F2.Съвет за широка осведоменост

Хора с когнитивни увреждания,
работещи в кетъринг чрез
фондация Pameijer

Ангажимент за съвместно
създаване
Град Ротердам е твърдо ангажиран
с концепцията за съвместно създаване
със своите граждани, включително
с хората с увреждания, в центъра
на вземането на решения относно
плановете и развитието на града.
Достъпността (физическа и социална)
и приобщаването са на челно
място в политическата програма на
града и са внедрени в политиката
и изпълнението на всички нива.
Ротердам слуша своите жители, чрез
различни канали, както и с помощта

на широка мрежа от експерти, чрез
схеми като Широкия съвет и Квартални
правила, които дават възможност на
хората да определят приоритетите на
местно ниво.
Редовното наблюдение на нивата на
удовлетвореност показва, че хората
с увреждания и възрастните хора
в града все повече са удовлетворени
както от физическите подобрения,
така и от начина, по който те участват
в процеса на вземане на решения.
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Юрмала,
Латвия

Трето място в конкурса „Достъпен
град“ за 2017 г. се присъжда на
Юрмала в Латвия.
Юрмала е най-големият спа град на
брега от балтийските държави с 25 км
бели пясъчни плажове, обширни
борови гори и граница с река Лиелупе.
С население от около 57 300
души, Юрмала е на водещо място
в движението Здравословен град на
СЗО в Латвия, предлагащ терапия,
социална и медицинска рехабилитация,
както и туризъм.

Трето
място
Достъпност до морския бряг
Достъпност за всички е ключова цел
за Юрмала. 850 м достъпна пътека
свързва града с морския бряг,
а достъпни съоръжения за смяна
и достъп с рампа са осигурени на
популярните плажове.
Юрмала е закупила триколки,
предназначени за употреба от повъзрастни хора и тези, които трудно
пазят равновесие. Градът също така
предлага тандем велосипеди за слепи
хора и плажен тенис на маса със
звукови топки за тенис на маса.
На разположение също така са кресла
с регулируема облегалка и специални
инвалидни колички за плуване
в морето, както и специално обучени
асистенти, които помагат при плуване,
ако е необходимо.

Мобилност за всички
След основна реконструкция през 2015
г., сега има 10 ж.п. гари в Юрмала,
които са достъпни за хора в инвалидни
колички..

Специална инвалидна
количка за плуване

Всички автобуси са също достъпни
и разполагат с ниски подове,
рампи, цветни контрастиращи
номера на автобуси и вътрешно
оформление и пространство за
ползватели на инвалидни колички
и за тези, които пътуват с бебешки
колички. Възрастните хора и хората
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“

За тези, които не могат да използват
обществения транспорт, има услуга за
транспорт от врата до врата с помощ,
за да се помогне на тези, които се
нуждаят от нея, да пътуват сами или
с придружител.
Съществува и предимство за
закупуване на гориво за осигуряване
на финансова помощ на водачи
с увреждания с автомобили,
адаптирани към техните нужди.

Тактилната настилка и звуковите
светофари, инсталирани от
Общинския съвет, правят
достъпът до центъра за хора
с увредено зрение толкова лесно
за нашите посетители. Членовете
на Обществото на слепите,
повечето от които са възрастни
граждани, вече могат по-често
да се радват на дейностите,
които предлагаме тук, и на
компанията на приятели. Това им
позволява да водят по-активен
и удовлетворяващ живот.
Юрмала напредна много по
отношение на достъпността през
последните няколко години.

“

с увреждания могат да ползват
обществения транспорт безплатно.

Борис Зушевиц
Председател, клон в Юрмала на
латвийското Общество на слепите

Дейности за възрастни
хора на плажа
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Достъпна технология
Юрмала е преработила своя уеб
сайт, за да го направи достъпен
за хора с увреждания на зрението.
Информацията е достъпна и чрез
Посетителския център и всички
библиотеки на града.
Налице е и приложение, което
предоставя информация за достъпни
места и дестинации за хора
с увреждания и такива с малки деца.
Общината финансира и проект за
подпомагане на възрастните хора
да използват компютри, смартфони
и таблети.

Насърчаване на
независимия живот
Основна цел на града е да
подпомага хората с увреждания да
работят и да живеят самостоятелно.
Специализирана услуга като семинар
осигурява достъпна работна среда
и помага на хората да развиват своите
функционални и социални умения.

Също така има финансова помощ
за адаптиране на жилищното
настаняване, така че ползвателите
на инвалидни колички да могат да
живеят самостоятелно, а услугата за
грижи осигурява подкрепа чрез набор
от функции, включително доставка
на храна, лекарства, дърва за огрев
и готвене..
Освен това Юрмала предлага широка
гама от спортни и други дейности
както за деца, така и за възрастни
с увреждания, както и за възрастни
граждани.
Програми, финансирани от града,
насочени към насърчаване на обхвата
на приобщаване, варират от уроци
по танци с инвалидни колички до
художествени програми за хора
с увредено зрение.

Разширяване на целите за
достъпност
Една от основните цели на “Плана за
насърчаване на здравето 2013 - 2020”
на Юрмала е да развива, подкрепя
и поддържа достъпна и безопасна
среда в града.
Всички изисквания и приоритети
за достъпност се договарят
между общината и организациите,
представляващи хора с увреждания
и възрастни хора. Експерти по достъпа
се включват, за да проверят дали са
инсталирани правилно жизненоважни
функции като наклон на рампата,
ширини на вратите и достъп до банята.
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Тактилни информационни
табели в Райна Приедес

В дневния ред за бъдещо развитие на
плана е по-добър достъп до училища
и други образователни сгради;
подобряване на достъпа до плажа
посредством пешеходни мостове;
достъп на инвалидни колички до
всички обществени места в града;
оборудване за осигуряване на достъп
до всички институции на градския
съвет и тактилни информационни
табели на културни и туристически
дестинации.

“

Благодарение на
продължаващата подкрепа от
страна на Общинския съвет на
Юрмала, ние сме в състояние
да изпълняваме проекти,
целящи да превърнат нашия
град в място, където всеки се
чувства приобщен. С помощта
на местното финансиране
през 2016 г. проверихме и
адаптирахме маршрута от
покрайнините на Юрмала до
центъра на града и отпечатахме
карта на всички обществени
места и туристически
атракции, които са достъпни
за всички, включително за
хора с увреждания, възрастни
граждани и млади семейства
с колички.
Рейна Симсън
Председател;
Фондация „Юрмала за хората“

“

През 2017 г, градът планира да
извърши одит, за да определи нивото
на достъпност за всички граждани
на Юрмала и да продължи да работи
с хора с увреждания и с възрастни
хора, за да посреща нуждите им във
всеки един аспект на градския живот,
както и да открие допълнителни
възможности за туризъм.
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Луго,

Испания
Специално признание като умен град

Датиращ от римско време, Луго
е най-старият римски град в Галиция.
Римската стена в Луго е единствената
в света, която все още е цяла. Той
е обявен за обект на световното
културно наследство през 2000 г.
Старият град е запазил
средновековното си оформление
с тесни улички, повечето от които са
пешеходни. Луго има население от
98 134 души.

Модерни комуникации
в древния град
Общинският уебсайт на град Луго вече
е постигнал статус „Double A“ („Двойно
А“ (англ.) - бел.пр.) съгласно насоките
на WAI (Инициатива за достъпност
в мрежата) и градът се ангажира да
гарантира, че цялото съдържание на
уебсайта му ще достигне ниво „Triple A“.
Характеристиките включват
ReadSpeaker, който предоставя достъп
до уеб съдържанието за незрящи хора,

“

без да е необходимо да се изтегля
софтуер и пощенска кутия, което
предоставя възможност за хора със
слухови увреждания да се включат
в консултациите (ако е необходимо,
с преводач на жестомимичен език).
Наръчник за онлайн достъпност до
града, който включва информация
за Луго като достъпна туристическа
дестинация, получава повече от
200 000 посещения годишно.
Освен това градът предоставя
туристически указатели и достъпни
карти (включително брайлови
плаки) и видеоклипове със субтитри
за хора със слухови увреждания.
Има и специална карта за хора
с увреждания на зрението и от 2013
г. основните исторически паметници
в града се появяват в релеф и също са
изброени в брайлова азбука.
Също така има информация
с пиктограми за подпомагане на хората
с аутизъм предоставени в басейните,
службите на провинциалните власти
и в провинциалния музей.

Подобряването на достъпността в град Луго е резултат от 20-годишни планове
за действие и проекти, които са възможни благодарение на съвместната работа
на организациите на хората с увреждания и ангажираността на последователни
местни правителства от 1996 г. насам.
Фернанда Арохо
Представител на хората с увреждания в Общинската служба за достъпност

“

Луго в северозападна Испания получи
специално признание като умен град.
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Достъп с асансьор до
римската стена

Достъп до всички места

Придвижване в Луго

Всички обществени сгради, училища,
спортни центрове и социални услуги
са достъпни..

Луго е удобен град за придвижване
като пешеходец, благодарение
на големите усилия на града за
подобряване на достъпността на
улиците, площадите и обществените
пространства.

Една особеност е „Умната“ къща
(Casa da Domótica), пететажна сграда,
достъпна за отдаване под наем на
организации на хора с увреждания.
Предлагат се преводачи на
жестомимичен език и се предоставят
помощи за подпомагане на
организациите на хора с увреждания
да развиват нови дейности.

100% от автобусите в града
и околните селски райони са
достъпни, а по-възрастните и хората
с увреждания имат 50% намаление
на цените.
Автобусните спирки в стария град
съдържат информационни табла
в реално време, които показват кога
ще пристигне следващият автобус.
Реконструкция на ж.п. гарата през
2015 г. включва нови асансьори
и разширяване на платформите
за подобряване на достъпа до
влаковете. Гарата предлага и услугата
„Attendo“ (предоставяща лична
подкрепа на хората с увреждания,
които се нуждаят от нея). По същия
начин ремонтът на автогарата през
2015 г. включва премахването
на бариерите, инсталирането на
електронни информационни табла и
указателни табели.
На разположение има също малък брой
достъпни таксита и достатъчно места
за паркиране за хора с увреждания.
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Plaza Mayor
и кметството

Приобщаващо планиране

Туристическа информация
на брайл на входа към
историческия център

В сърцето на успеха на Луго
в създаването на интелигентна
и достъпна среда е тясното
сътрудничество между града и
организациите, представляващи
хората с увреждания. Общинският
за достъпност включва кметството,
представителите на общинските
райони на града и асоциациите на
хората с увреждания.
Този орган се среща на всеки три
месеца, за да оцени новостите и да
гарантира, че характеристиките
за достъпност се изпълняват
в съответствие със закона и найдобрите практики.

“

“

Можем безпрепятствено да ходим в града, имаме достъп
до обществени сгради и музеи, хората със слухови
затруднения могат да слушат общинския уебсайт...
Надяваме се, че през следващите години ще продължим
да работим за град, който е достъпен за всички.
Матилде Фернандес
Потребител на инвалидна количка
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Шелефтео,
Швеция

Специално признание за ангажимента
си за подобряване на работната среда
Шелефтео, крайбрежен град в северна
Швеция с население от 72 000 души,
получи специална награда за
ангажимента си за подобряване на
работната среда.
Бивш индустриален град, зависещ
от дървообработващата и минната
промишленост, Шелефтео е развил
процъфтяващ нов фокус върху
иновациите и се идентифицира
с лозунга „Направи място за идеи“.
С дългите си студени зими, носещи
предизвикателството на снега и леда,
Шелефтео се гордее с отварянето на
града за всички, независимо от техните
способности или произход.

“

“

Отваряне на възможности
за заетост
Достъпът до работа е един от найважните политически приоритети на
Шелефтео. Група служители от различни
отдели в града работят заедно, за да
отговорят на нуждите на хората, които са
далеч от пазара на труда, като например
младите хора с увреждания.
Комбинацията от политически
ангажимент и разпределение на
ресурсите гарантира персонализирано
определяне на длъжността, стажове
и адаптация, които заедно улесняват
заетостта на около 250 хора
с увреждания в целия град.
Например младите хора с увреждания
получават приоритет за летни стажове
в общината, а градският съвет подкрепя
работа на пълен работен ден в общината
за 20 души със специална училищна
подготовка.

Смятаме, че ръководството
на общината оценява нашите
уникални знания и използва
нашия опит, за да създаде
по-достъпен град.
Матс Рьонблом
Член на организацията на
хората с увредено зрение

Доставяне на хранителни продукти,
поддържане на околната среда
чиста ... Екипът на общинския
разсилен прави всичко
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“

Новите ми колеги ми помогнаха да намеря начин да
предизвикам себе си и да се съсредоточа върху моите силни
страни, в какво съм добра, вместо върху моите слабости.
Йозефине Стенлунд
със синдром на Аспергер

Тези и други приоритети са изложени
в Стратегията за достъпност и участие за
периода 2015-2025 г., която има найвисока политическа подкрепа от града.
Планът се фокусира върху три области
на повишена достъпност, повишаване
на информираността и по-добри
възможности за образование и заетост.
Тези стратегически цели се интегрират
във всички основни градски политики

“

“

Тя осигурява ръководни принципи и
схеми, които да подпомагат градските
проектанти. Целта е да се осигури
последователност и съгласуваност
в дизайна на функции като пешеходни
пътеки и автобусни спирки.
Този подход не само осигурява
достъп на ползвателите на инвалидни
колички, хората със слабо зрение
и тези с когнитивно увреждане,

Да имаш истинска работа, която
плаща истинска заплата означава
всичко за мен. Това показва, че
градът вярва в мен - което аз съм
правила през цялото време.
Сара Браунстром

която има когнитивни увреждания,
работи в училищен стол

Създаване на град за всички
Всички обществени сгради в Шелефтео
отговарят на шведските национални
и стандарти закони за достъпност. Има
общински експерт по въпросите на
достъпа, който работи с предприемачи
от най-ранните етапи на строителството,
а систематичният мониторинг
и инспекцията на плановете на сградите
гарантира поддържането на високи нива
на достъпност.
С ъздава се комунална политика за
достъпни обществени пространства.

но също така повишава безопасността
и използваемостта за обществото
като цяло.
Тази политика на приобщаване се
разпростира и върху детските площадки,
които системно се модернизират
и подобряват, за да се гарантира, че
могат да бъдат използвани от всички
деца, независимо от техните способности.
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Достъп до информация

Тактилни пътеки в целия град
правят по-лесна ориентацията
на хора с увредено
зрение

Достъпът до природата
и развлекателните дейности също
е приоритет с наличните съоръжения,
които дават възможност на хората
да участват в ски, кънки, колоездене
и други дейности
Достъпните жилища също са
жизненоважни и инвентаризацията
на апартаменти и други сгради през
2015 г. доведе до план за действие
за по-нататъшно подобряване на
достъпа.

Уебсайтът на града е напълно
достъпен в съответствие
с международните стандарти.
Включва вграден гласов синтез,
езика на знаците и лесни за четене
раздели.
Цифров опис / база данни
е в процес на изграждане, което
ще предостави информация за
достъп до спорт, културни и други
прояви.
От 2014 г. градът и местната
електрическа компания работят
заедно, за да се осигури SMS
информация за текущите
строителни обекти и препятствия в
публичното пространство на града.
Това е особено ценно за хора с
нарушено зрение, които често не
могат да получат достъп до уеб
базирана информация.

Транспортът: ключът към
независимостта
Град Шелефтео разбира, че достъпът
до обществения транспорт е
един от най-важните аспекти на
независимостта.
Всички автобуси на града са напълно
достъпни с механизми за приклякане,
рампи, текстови екрани и гласов
синтез. Шофьорите на автобуси са
получили обучение за запознаване
с нуждите на хората с увреждания.
Понастоящем общината насърчава
всеки, който има право да използва
транспорт за лица с увреждания, да
използва обществения транспорт
безплатно.

Футбол с инвалидна количка
всяка вторник вечер дава на
повече хора достъп до спорта.
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Алесандрия,
Италия

Специално признание за ангажимента си за
осигуряване на достъпност при финансови затруднения

Алесандрия е град с 94 000 жители,
разположен в района на Пиемонте
в Италия.

и институции, за да осигури
непрекъснатост на плановете им за
подобряване на достъпа.

Градът е разположен между реките
Танаро и Бормида и достъп е осигурен
чрез неговите четири моста до
историческия център на града.

Сега, след като най-трудната
фаза на финансовата криза е
преминала, градът включи в своя
бюджет за периода 2015-2017
г. два специфични разхода: за
поддръжка и подкрепа на програми
за достъпност и информираност на
хората с увреждания и за финансиране
на дейностите на Ръководителя на
дейностите за хората с увреждания
в града.

Изправен пред
тежко икономическо
предизвикателство
Такъв е ангажиментът на града
за достъпност, който, въпреки
обявяването му в несъстоятелност
през 2012 г., се обърна към частния
сектор и към местните асоциации

“

Работата по мониторинг на нуждите
на хората с увреждания и планиране
на начините за тяхното разрешаване
се осъществява от офиса на
Ръководителя на дейностите за хората
с увреждания в партньорство с около
40 асоциации на хора с увреждания.

“

Градът получи специално признание
за ангажимента си за осигуряване
на достъпност при финансови
затруднение.

Мрежата, координирана от иновативни специалисти като
Ръководителя на дейностите за хората с увреждания и експерта
по европейски проекти, е изключително важна, за да се обединят
усилията и да се създаде широко разпространена култура на
мислене за всички, започвайки от потребностите, в която асоциации,
организации, институции, университети, доброволци и
инвеститори работят заедно.
Паола Теста
Ръководител на дейностите за хората с увреждания в Община Алесандрия
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Достъпен спортен стадион

Франческо Маргариа
потребител на протеза

Град за всички
Този исторически град е разположение
между две реки и има четири моста,
осигуряващи достъп до и от центъра
както за превозни средства, така и за
пешеходци.
Градът изпълнява план за действие,
който идентифицира ключови въпроси
на достъпността в градската среда
и определя график и дневен ред за
справяне с тях. Инициативите включват
нов мост над река Танаро с отделен
пешеходен обект (открит през октомври
2016 г.), реконструкция на зоните на
Двореца на спорта и Парк Италия,
за да се внесе игрално оборудване,
използвано от всички деца, включително
тези с физически, сетивни или умствени
увреждания, както и шест коридора
на съоръженията „Спорт за всички“
в градската атлетическа писта.

Насърчаване на информираността
Общината работи усилено, за да промени
културата на града по отношение на
нагласите към уврежданията и хората
с увреждания.

“

“

Проектите на „Спорт за всички“ са от решаващо
значение за преодоляване на бариерите и
ограниченията. Всеки е различен, но с равни права.

Инициативите включват „масово
повишаване на информираността“
чрез целеви проекти, като например
създаване на мрежи с асоциации
на хора с увреждания в града, за
насърчаване на съвместното участие
в предложения и покани за участие
в търгове, насърчаване значението
на спорта за всички (чрез адаптирани
спортни курсове) и публикуване на
брошура за подпомагане на семействата
на хората с увреждания през правната
бюрокрация, за да получат необходимата
им помощ.
Също така има дейности в училищата
за повишаване на информираността на
децата и младите хора, включително
състезание „за солидарност“ със
спортни демонстрации на спортисти
с увреждания и схема за „виртуални
глоби“, ангажираща тийнейджъри
за откриването на нарушения на
движението по пътищата, които
възпрепятстват достъпа на хора
с увреждания (като например
неразумно паркиране).
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Симулиране на проблемите на хората
с увреждания в училищата

Улеснена комуникация
Градът изпълнява „План за достъпна
комуникация“. Това включва промяна
на стила на общинския уебсайт, за
да се възприеме универсален език
със символи, снимки и тактилни
пиктограми. Също така включва курс
„Компютрите, лесни за употреба“ за
хора на възраст над 65 години и за
хора с увреждания, които се нуждаят
от помощ с новите технологии.

Планирано е и събитие през 2017
г. (Abilitando), което ще включва
демонстрации на нови технологии
за преодоляване на уврежданията,
както и семинари и конференции за
навлизане в света на труда
и образованието за хората
с увреждания.

Спорт за всички в действие
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Демонстриране на безплатно приложение за изтегляне,
което помага на децата с аутизъм да комуникират с
учители, родители и приятели

Насърчаване на мобилността
Подобряването на достъпа до
градската транспортна система също
е приоритет. Железопътната гара
е оборудвана с шест асансьора и
подлез с тактилна карта и тактилни
направляващи ленти.

В допълнение към въвеждането на
достъпни автобуси, градът също
така създава център за повикване за
потребители с увреждания и инсталира
дисплеи и системи за комуникация за
следваща спирка
Обучението за местните таксиметрови
шофьори се управлява от
организациите на хората с увреждания,
съвместно с общината.
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Фуншал,
Португалия

Специално признание за ангажимента си да
осигури достъпност в труден географски контекст

Фуншал, столицата на остров Мадейра,
получи специална награда за
ангажимента си за достъпност в труден
географски контекст.
Разположен между морето и стръмните
планини зад него, Фуншал с население
от около 111 000 души има много
предизвикателства в предоставянето
на достъпна среда както за жителите
му, така и за многобройните туристи
на острова, за които Фуншал
е епицентърът на културния живот
в Мадейра.

Премахване на бариерите
Градът разработва стратегически
планове за премахване на бариерите
за достъп и създаване на „Град за
всички“. Първият етап от системния
подход е картографиране на всички
области, които се нуждаят от
подобрение.
Това ще бъде последвано от
идентифициране на необходимите
подобрения и след това ще бъде
определен бюджет.
В този процес се поставя силен
акцент върху ангажирането с хората
с увреждания в засегнатите райони,
за да се гарантира, че техните нужди
са напълно разбрани.

“

“

Вече не трябва да пътувам
почти на 51 километра, за да
отида до единствения плаж
в Мадейра, където мога да
плувам. Сега мога да плувам
по-близо до дома когато
поискам, както всеки друг
гражданин.
Ернани Силва

Системата Audioplage
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Португалската асоциация на хората с увреждания,
участваща в карнавалния фестивал

Насърчаване на
достъпния туризъм

Популярните
островни количкикошници

Прая Формоса е първият плаж
в Португалия, адаптиран специално към
нуждите на хората с увредено зрение,
с устройство, наречено Audioplage, което
позволява на слепите хора да плуват
независимо и безопасно.
Плувният комплекс Пунта Горда редовно
печели награди от 2010 г. насам като
„достъпен плаж, плаж за всички“.
Басейнът разполага с хидравличен
стол, който помага на хората да
влизат и излизат от водата, достъпни
тоалетни, съоръжения за смяна,
ресторанти и други услуги.

Плувният комплекс Пунта Горда

Също така има план за адаптиране
на прочутите двуместни колички на
остров Мадейра, изработени от ракита
и дърво и управлявани от двама
оператори, така че да могат да бъдат
използвани от хора с увреждания.
Уеб сайтът „Туризъм“ разполага
с раздел, посветен на достъпния
туризъм, с информация за
достъпните маршрути в града
и къде могат да бъдат намерени
подходящи помещения за
настаняване и други удобства.
Разглеждат се бъдещите нужди
и изисквания за достъпен
туризъм и те ще формират
основата за стратегия за
достъпен туризъм, която ще
бъде въведена през следващите
няколко години.
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Приобщаващи съоръжения
и услуги
Градът въвежда иновативна концепция
за обществена услуга, наречена „Citizen
Shop“ („Магазин за граждани“ (англ.) –
бел.пр.), която обединява в една сграда
всички услуги и съоръжения, като
същевременно интегрира всички онлайн
услуги върху една платформа, за да
улесни достъпа както за жителите, така
и за посетителите.
Клубът за приобщаващо осигуряване на
заетост на града осигурява информация,
насоки и подкрепа за образованието
и заетостта на гражданите като цяло,
но със специален акцент върху хората
с увреждания. Успоредно с това има
услуга, която предоставя подкрепа,
за да се гарантира, че капацитетът
на младите хора и възрастните хора с
увреждания може да се развие в найголяма степен и да им помогне да
управляват ежедневните си задачи и да
живеят независимо, когато е възможно.
В кметството на Фуншал работят редица
служители с увреждания.
Градът също така се ангажира да
предоставя техническа помощ, за да
помогне на гражданите с увреждания
да използват информационните
технологии.
Институтът за градове и селища
с мобилност в Португалия е издал
сертификат за достъпност на Фуншал
в рамките на пилотния проект на
национално ниво за достъпните
туристически маршрути на Португалия.

Посрещане на потребностите
на по-възрастните граждани
В няколко енории на Фуншал има
читалища, които предлагат различни
рекреационни, развлекателни
и обучителни дейности на възрастните
хора. Освен това от 2007 г. насам град
Фуншал има Университет за възрастни,

насочен специално към хора на възраст
над 50 години. Целта е да се подобри
живота на хората, да се засили тяхната
роля в обществото .

Обикаляне на града
Има различни видове градски транспорт
в различни части на града, които да
отговарят на стръмния терен.
Местният автобусен парк, който
се управлява от публичночастно партньорство, включва
специален транспортен флот с
четири микробуса, достъпни за
инвалидни колички. В допълнение,
флотът от четири електрически,
екологосъобразни микробуса е
достъпен и за инвалидни колички.
Основният автобусен парк включва
20 автомобила с нисък под със системи
за навеждане и място за ползване на
инвалидни колички.
Има и 10 оборудвани с асансьор
автобуса, пътуващи в по-високите части
на града и 21 достъпни таксита.
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Участие в конкурса за
наградата „Достъпен ● град“
за 2018 г.
Кой може да участва в конкурса за наградата „Достъпен град“?
Наградата „Достъпен град“ е за градове, в които
живеят повече от 50 000 жители.

Ако Вашата страна има по-малко от 2 града като
този, 2 или повече града могат да се обединят, за
да участват.

Вашият град трябва да е в страна, която е част от
Европейския съюз.
Европейският съюз е група държави, които работят
за подобряване на Европа.
Градът, спечелил наградата „Достъпен град“
миналата година, не може да вземе участие този път.
Но други градове от миналата година могат да
участват.

Как се кандидатства за наградата „Достъпен град“
Необходимо е да кандидатствате за наградата
„Достъпен град“.
Да кандидатствате означава да:
• Заявите, че искате да спечелите наградата
• Заявите защо Вие трябва да спечелите
Необходимо е да бъдете орган на управление, за да
кандидатствате.
Това означава организация, която управлява града
и взема големи решения за него.
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Ще Ви кажем датата, от която можете да
кандидатствате. Това ще бъде през юни 2017 г.
Ще бъде необходимо да попълните формуляр
в интернет, за да кандидатствате.
На този уебсайт ще има информация за формуляра:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en

На този уебсайт ще има повече информация и
правила:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=
1141&eventsId=1208&furtherEvents=yes

Как ще бъде избран победителят?
Някои групи хора ще изберат кой печели наградата
„Достъпен град“.
Във всяка страна има група възрастни хора и хора
с увреждания.
Те ще разгледат какво правят градовете, за да улеснят
нещата, като например:
• Сгради и обществени места като паркове
• Транспорт
• Информация, интернет, телефони и други начини
за комуникация
• Други обществени услуги като здравни услуги,
спортни заведения и търговски центрове
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Групите ще изберат до 3 града в своите страни,
които се справят добре.
Тогава друга група ще разгледа всички градове,
избрани в Европа.
Те ще изберат победителя.

Кога хората ще разберат победителя?

Ще кажем на хората, кой е победителят на голяма
среща на 4 и 5 декември 2017 г.
декември
Срещата ще бъде за подобряване на живота на
хората с увреждания в Европа.

За повече информация или помощ

Моля, изпратете имейл до:
secretariat@accesscityaward.eu

Изображения от Photosymbols
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КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ЕС
Безплатни публикации:

•

Един екземпляр:
чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•

повече от един екземпляр или плакати / карти:
от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_en.htm);
от делегациите в страни извън ЕС (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);
като се свържете с услугата Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm)
или се обадите на 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен телефонен номер от всяка точка
на ЕС) (*).
(*) П
 редоставената информация е безплатна, както и повечето обаждания (въпреки че някои оператори,
телефонни автомати или хотели биха могли да Ви таксуват).

Платени публикации:

•

чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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