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Predgovor
Mesta, ki so
se udeležila 7.
natečaja za sedaj
že uveljavljeno
nagrado Access
City Award, so vsa
pokazala visoko
raven zavezanosti
k izboljšanju
dostopnosti v vseh
vidikih mestnega
življenja za invalide in
starejše prebivalce.
Evropska komisija se zavzema za
enake možnosti za invalide in si
prizadeva za bolj socialno in vključujočo
Evropo za vse. Politika dostopnosti ima
ključno vlogo pri premagovanju ovir,
s katerimi se invalidi še vedno srečujejo
v vsakdanjem življenju. Dostopnost
uspeva, če obstaja politična volja za
njeno uresničitev in ko oblikovalci
politike aktivno sodelujejo v dialogu
s strokovnjaki, invalidi, podjetji in
ponudniki storitev. Zato želim čestitati
vsem mestom EU, ki so se udeležila
natečaja za nagrado Access City
Award 2017, da pokažejo pot k bolj
dostopnemu življenju.

Ta publikacija je dobra priložnost za
deljenje dobrega dela in inovativnih
praks, ki so jih razvila tukaj
predstavljena mesta. Njihove iniciative
nudijo nabor idej za ustvarjalce politik
in praktične projekte, ki bodo mestom
EU pomagala postati boljša za življenje
za naraščajoče število invalidov in
starejših ljudi. Dostopnost mest bo,
konec koncev, koristila vsem ljudem.
Prizadevanja teh zelo različnih mest so
resnično navdihujoča in upam, da bodo
dala smernice in spodbudo mestom
po vsej Evropi. Ne glede na težave,
s katerimi se srečujete kot mesto,
vedno obstaja izvedljiv način, ki vodi
do dostopnosti.

Marianne Thyssen
Komisarka za zaposlovanje, socialne
zadeve, strokovno usposobljenost in
mobilnost delovne sile
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Access●City Award 2017
Kdo smo?
Smo Evropska komisija
In Evropski invalidski forum

Kaj je nagrada Access City Award?
Nagrada Access City Award je zanimiva nagrada.
Namenjena je mestom v Evropi, ki se trudijo izboljšati
življenje vseh svojih prebivalcev.
Nekatera mesta si močno prizadevajo olajšati življenje
starejšim ljudem in invalidom, ki tam živijo.
Nagrada Access City Award je namenjena mestom, ki se
trudijo narediti zgradbe, parke, prevoz in mnoga druga
javna področja, bolj dostopna za invalide in starejše ljudi.
Informacije, internet, telefoni in drugi načini
komunikacije se prav tako lahko olajšajo, če jih mesta
dobro načrtujejo.
Nagrada Access City Award je priložnost za mesta, da:
• pokažejo, kako se trudijo izboljšati tamkajšnje življenje
• vidijo, kaj je treba izboljšati in postanejo boljša za
svoje prebivalce.

Zakaj je nagrada Access City Award pomembna?
V Evropi je vedno več starejših ljudi in invalidov.
Življenje v manjših in večjih mestih je lahko za
njih težavno.
Na primer, uporaba javnega prevoza, trgovin in storitev
je lahko otežena.
Pomembno je, da mesta omogočajo preprosto življenje
za vse!

4

Chester,

Združeno kraljestvo
Zmagovalec

Nahajajoč se na severozahodu
Združenega kraljestva, je Chester
največje in najbolj naseljeno mesto
v območju Cheshire West in Chester.
Regija ima 329.000 prebivalcev, od
katerih je približno 18 odstotkov
invalidov in 21 odstotkov starejših
od petinšestdeset let.

Chester je zgodovinsko mesto, znano
po svojem 3,2 km dolgem mestnem
obzidju, ki predstavlja najbolj popoln
preplet rimskega, saksonska in
srednjeveškega zidu v Združenem
kraljestvu. Znano je tudi po Rows
(Vrsticah), edinstvenih dvignjenih
stezah nad štirimi glavnimi cestami.
Chester je močno presegel minimalne
zakonske zahteve za dostopnost, da bi
zagotovil, da lahko čim več ljudi uživa
v mestu.

“

Dobitnik nagrade Access City Award
2017 je mesto Chester.

Izboljšana dostopnost ne prinaša
samo zagotovila in potrebne
podpore tistim, ki se borijo
z dostopnostjo, temveč trajne
gospodarske in družbene koristi
za mesto, zato bomo dostopnost
tudi v bodoče postavljali v središče
vsega, kar smo dosegli.
Cllr Angela Claydon
Župan mesta Chester

Dostop do mestnega obzidja

“
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“

Vse je šlo tako dobro. Vsi so bili pripravljeni pomagati. Bilo je tako enostavno dobiti
informacije. Moja hči je vse, kar smo potrebovali, našla na internetu in smo se odločili za obisk.
Ameriški turist invalid na obisku Expo 2015

Zgodovina na dosegu roke
Ker gre za starodavni spomenik,
je dostop do mestnega zidu bilo
potrebno izvesti z veliko pozornostjo
in previdnostjo. Klančine in nivojski
dostopi so bili uvedeni skozi več let
in se zdaj nahajajo na 11 lokacijah.
Na drugih mestih, kjer poln dostop iz
razlogov dediščine ni mogoč, je dostop
kljub temu bil izboljšan v največjem
možnem obsegu, npr. ustvarjen je
bil dostop za ambulantne invalide in
slabovidne. Izboljšave so obsegale
tipno tlakovanje in dodatna držala.
Vsi odseki dvignjenih Rows so dobili

dostop s pomočjo kombinacije klančin,
dostopnih nivojskih poti, dvigal in
tekočih stopnic. Točke dostopa se
močno oglašujejo na panelih po celem
mestu in v letaku mestnega jedra.
Da bi omogočili invalidom, ki
potrebujejo specializirane možnosti,
dolgoročno uživanje v mestu, so bila
ustvarjena štiri mesta za preoblačenje.
Ta so večja od standardnih dostopnih
stranišč in vključujejo opremo, kot
so dvigala, postelja za preoblačenje
z nastavljivo višino, umivalnik in tuš.

“

Novi prostori za preoblačenje
pomenijo, da lahko sedaj
preživimo cel dan v mestnem
središču Chesterja. Brez teh
prostorov bi se za uporabo
stranišč morali vrniti domov ali
pa nazaj do dnevnega centra.
Prostori za previjanje tudi
opogumljajo ljudi od drugod,
da obiščejo mesto.

“

Jan Hutcheson
Fizična invalidnost in motnje pri učenju

Dostop do zgornjega
nivoja trgovin v Rows

“
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Mobilnost po mestu
Poleg 129 javnih avtobusov, ki so
v celoti dostopni, Chester nudi sistem
vožnje na klic, ki zajema osem vozil,
opremljenih za prevoz invalidskih
vozičkov in omogoča prevoz od vrat do
vrat za tiste, ki ne morejo dostopati do
glavnih služb. Vsi avtobusi, ki v okviru
Sistema parkiraj in se pelji (Park & Ride)
vozijo v mesto, so prav tako dostopni.
Politika Sveta od vseh 192 taksijev
zahteva, da imajo dostop za invalidske
vozičke in da vključujejo dodatne
lastnosti, kot so indukcijske zanke in
ročaji z barvnim kontrastom. Taksije
lahko izberete iz 20 vrst, jih prikličete
na ulici ali predhodno naročite.
Da bi invalidom pomagali pri mobilnosti
po trgovinah, ima mesto na voljo
veliko število parkirnih mest za invalide
in deluje po sistemu Shopmobility
(mobilnost pri nakupovanju), ki
starejšim in invalidom omogoča najem
invalidskega vozička ali skuterja, ki jim
pomaga pri dostopu do nakupovalnih
območij. Sistem je na voljo sedem dni
v tednu in ima tudi »angele pomoči«,
spremljevalce, ki pomagajo tistim, ki
potrebujejo pomoč pri nakupovanju.

Dostopna storitev
Park & Ride

Sodelovanje pri mestnem
življenju
Skoraj vse obstoječe občinske zgradbe
v Chesterju so bile prilagojene tako, da
so postale dostopne, vse nove javne
službe in prostori pa so oblikovani tako,
da so dostopni že od samega začetka.
Ti vključujejo center za službo
za stranke mestnega foruma in
12 knjižnic po vsem mestu, ki so
opremljene z video kioski iConnect
in ljudem omogočajo pogovor v živo
z zaposlenimi službe za stranke Sveta.
Britanski tolmači za znakovni jezik so
na voljo na zahtevo, material pa je na
voljo v velikih črkah, Braillovi pisavi ali
v zvočnem formatu.

Dostopne informacije
Spletna stran mesta ima cilj izpolniti
vse mednarodne standarde dostopnosti
in je tik pred tem, da doseže ciljni
standard »dvojni A« kot minimum.
Vse informacije Sveta so na voljo
v alternativnih formatih.
Lokalna ponudba spletne mape služb
ponuja velik razpon informacij, vključno
s podrobnostmi o dostopnosti, javnem
prevozu in parkiranju avtomobilov.
Od leta 2011 je DisabledGo (vodilna
organizacija za invalide, ki jo slednji
tudi vodijo in ki izvaja ankete
o dostopnosti) dobila naročilo od
mesta, da ustvari in vzdržuje spletne
informacije o dostopnosti za več kot
1000 objektov.
Nagrajena regionalna aplikacija
iTravelSmart zagotavlja ažurne
potovalne informacije, interaktivne
zemljevide in vozne rede. Pomaga
ljudem z ali brez posebnih potreb ter
omogoča lažji dostop na potovanjih.
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Dostop do turističnih informacij

Pomembno je, da imajo invalidi
in njihove predstavniške
organizacije mehanizem, ki
zagotavlja vložek v oblikovanje
in izvajanje razvoja ter javnih
služb in objektov. Korporativni
forum za dostopnost za invalide
(Corporate Disability Access
Forum) sodeluje z razvijalci in
oblikovalci, da bi zagotovil, da se
potrebe invalidov upoštevajo in
da, kjer je to mogoče, presežejo
minimalni standard.

“

Graham Garnett
Višji uradnik za dostop,
Cheshire West in Svet mesta Chester

Mestni načrt je 15-letna strategija, ki
vodi bodočo generacijo mesta Chester.
Načrt dostopnost postavlja visoko na
dnevni red. Zavezan uradnik za dostop
deluje skozi Svet in njegove zasebne
sektorske partnerje v vseh vidikih
izboljšanja dostopnosti, invalidi in
njihove organizacije pa imajo močan
glas pri vseh razvojih preko Foruma
za dostopnost za invalide (Corporate
Disability Access Forum). Ta objava je
v veljavi od devetdesetih let.
Primeri novih vključujočih razvojev
zajemajo Storyhouse, nov kulturni
center za Chester, ki bo imel gledališče,
kino, knjižnico in restavracije pod
eno streho v osrčju mestnega jedra.
Shema Northgate, pomemben razvoj
mešane uporabe manjših objektov
za prosti čas in kulturo, bo zajemala
prvi hotel v mestu s sobo, opremljeno
s stropnimi tirnimi dvigali ter prostori
za preoblačenje.

Inovativni pristop mesta do
sodelovanja z invalidi v srcu
načrtovanja novih razvojev je priznala
tudi vlada z nagrado Accessible Britain
Challenge Award 2015.

“

Dostopnost v srcu
mestnega načrtovanja

V zadnjih nekaj letih sem
postala močno invalidna. Sistem
Shopmobility mi omogoča, da
obiščem center mesta Chester tri- do
štirikrat na teden in opravim svoje
nakupe ter se dobim s prijatelji.
Ponovno sem pridobila samostojnost
in spet sem lahko v stiku z ljudmi.
Brez Shopmobiliy bi se počutila zelo
izolirano. Lahko celo dostopam do
mestnega obzidja in Rows, za kar sem
mislila, da nikoli več ne bo mogoče.
Evelyn Morris
Uporabnica Shopmobility

“
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Rotterdam,
Nizozemska
Drugo mesto v natečaju Access
City Awards 2017 je prejelo mesto
Rotterdam. Rotterdam je drugo
največje mesto in glavno pristanišče
na Nizozemskem s 610.000 prebivalci,
od katerih je 30.000 ljudi s posebnimi
potrebami.
Je razmeroma mlado mesto, ki so ga
v veliki meri prenovili po zadnji vojni.
Rotterdam se predstavlja kot mesto, ki
je ustvarjeno za in od svojih prebivalcev.

Druga
nagrada

Ustvarjanje javnih
prostorov brez ovir
Smernice za zunanji prostor so naredili
leta 2014, da bi izboljšali dostopnost.
Ustvarili so jih v sodelovanju med
mestno občino in interesnimi
skupinami. Te vključujejo višinske
razlike, ki ne presegajo 2 cm na
sprehajalnih poteh, neenakomernosti,
ki niso večje od 3 cm, razmik v dolžini
vsaj 180 cm in vsaj en dostopen
parkirni prostor od 200, oddaljen
največ 50 m od vhoda javnega
poslopja.
Prav tako so v letu 2014 spremenili
standard za oblikovanje cest
z namenom, da bi izrazili zahteve za
dostopnost. Kadar so načrtovana večja
dela, so v njih vključeni strokovnjaki za
dostopnost, da zagotovijo, da namen
gradnje ustreza potrebam in zahtevam
invalidov.
Težave z dostopnostjo lahko sporočijo
po telefonu, internetu ali z aplikacijo
Better Outdors. Pod shemo »hitro
popravilo« bo mesto poskrbelo in
uredilo pritožbe, ki zadevajo slabo
dostopnost, v roku 24 ur.

Slep par se sprehaja
po muzejskem parku
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Nakupovanje na tržnici v Delfshavenu

“

Stalno uporabljam
aplikacijo »Better
Outdoors«! Je preprosta
za uporabo na mobilnem
telefonu in resnično hitro
vse popravijo.

“

Nel
starejša meščanka

Hoek van Holland:
najbolj dostopna
plaža na Nizozemskem

Od leta 2007 ima Rotterdam najbolj
dostopno plažo na Nizozemskem,
z brezplačnimi invalidskimi vozički
in pripomočki za hojo, dostopnimi
stranišči in vozičkom prijaznimi potmi
do oznake za visoko vodo.
2016 je mesto objavilo dokument o
viziji za igre, šport, vadbe in zbirališča,
v katerem je dostopnost in vključenost
v družbo poglavitnega pomena.

Mobilnost po mestu
Rotterdam ima veliko mrežo javnega
prevoza. Po nizozemskem zakonu bi do
leta 2019 naj bilo 80 % vsega javnega
prometa dostopnega za uporabnike
invalidskih vozičkov. Rotterdam je
do leta 2015 že presegel te številke.
Do 2018 bodo skoraj vse postaje
dostopne za uporabnike invalidskih
vozičkov.

Postaje javnega prometa predvajajo
avdio informacije za ljudi z okvaro vida,
kot tudi avdio vodenja po prometnih
krajih.
Imajo tudi politiko, ki predpisuje
odstranjevanje zavrženih koles, s
čim se omogoči, da so poti za pešce
neovirane.
Novo osrednjo železniško postajo, ki so jo
odprli leta 2015, so načrtovali in zgradili
s pomočjo strokovnjakov za dostopnost.
Po vsem mestu vozi okoliški
avtobusni prevoz, ki deluje pod
okriljem prostovoljcev in nudi pomoč
vsem ljudem, starim 55 let ali več,
ter podpira vključevanje starejših
v večinsko družbo. Do leta 2017
bodo vsi ti avtobusi dostopni tudi
uporabnikom invalidskih vozičkov.

“
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Način, kako deluje
prevoz na zahtevo, je
odvisen od ljudi, ki jih
to zadeva. Vprašajo
nas o naših izkušnjah,
zahtevah in željah.
Mi smo pomembni,
to lahko začutite povsod.
Leah
Mama uporabnika
prevoza na zahtevo

“

Meščani, ki ne morejo uporabljati
javnega prevoza, lahko koristijo taksi
službo na zahtevo, ki jo nudijo določeni
ponudniki. Trenutno je okoli 21.000
rednih uporabnikov.

Ustvarjanje vključujoče družbe
Za pomoč vsem, ki jo potrebujejo,
skrbi štirinajst svetovalnih kioskov in
terenska negovalna ekipa, ki pomaga
ljudem razumeti do kakšne pomoči
so upravičeni s strani mestne uprave
in organizirati pomoč, kot na primer
priskrbeti mobilni skuter ali namestiti
klančino na vhodu.
Prav tako je pomembna naloga, da
naredijo objekte za šport in prosti čas
dostopne za invalide, ki so tam kot
gledalci ali udeleženci. To vključuje
objekte, kjer bodo slepi ljudje lahko
uživali v nogometu (v nogometnem
klubu Feynoord) in tenisu. Mesto ponuja
tudi igrišče v pomorskem muzeju in
mobilno pot za skuterje v botaničnih
vrtovih.

Spremembe doma, pomoč na domu in še več je
na voljo v skladu z zakonom občinske podpore

Informacije za vse
Zaradi povpraševanja bodo razvili
novo internetno stran, ki bo končana
leta 2017, v tesnem sodelovanju
s prebivalci Rotterdama. Za vse
tiste, ki nimajo dostopa do interneta,
vključno z mnogimi starejšimi ljudmi,
bodo informacije in nasveti dostopni po
telefonu ali osebno v mestnih trgovinah
in v kioskih za svetovanje.
Vodniki po soseščini bodo izdani
v tiskani obliki s koristnimi nasveti
o potovanjih in nastanitvah ter
informacijah o aktivnostih v mestu.
Prostovoljci se usposabljajo, da bodo
pomagali s širokim spektrom informacij
o podpori, negi in aktivnostih.
Občinski športni svetovalci nudijo
informacije o športnih možnostih,
ki omogočajo invalidom udeležbo pri
dejavnostih po njihovi izbiri.
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Zunanji prostor je
od vseh in za vse.

“

“

Arja
Članica sveta za dostopnost F2.
(Awareness Wide Council)

Ljudje z motnjami pri učenju
delajo v gostinstvu s pomočjo
fundacije Pameijer

Zavezanost k soustvarjanju
Mesto Rotterdam je trdno zavezano
h konceptu o soustvarjanju z meščani,
vključno z invalidi, v središču odločanja
o mestnih načrtih in razvoju.
Dostopnost (fizična in socialna) ter
vključevanje sta visoko uvrščeni na
političnem dnevnem redu mesta in sta
vgrajeni v politiko in izvajanje na vseh
ravneh. Rotterdam prisluhne svojim
prebivalcem skozi različne kanale,

prav tako pa vključuje tudi veliko mrežo
svetovalcev v okviru shem kot sta Širši
svet (Wide Council) in Pravila soseščine
(Neighbourhood Rules), ki omogočata
ljudem določiti prioritete na lokalni ravni.
Redno spremljanje ravni zadovoljstva
kaže, da so invalidi in starejši ljudje
v mestu vedno bolj zadovoljni
s fizičnimi izboljšavami, kot tudi
z načinom, s katerim so vključeni
v proces odločanja.
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Jūrmala,
Latvija

Tretjo nagrado Access City Awards 2017
je prejelo mesto Jūrmala v Latviji.
Jūrmala je največje zdraviliško mesto
na obali baltskih držav, s 25 km dolgimi
peščenimi obalami, obsežnimi borovimi
gozdovi in mejo z reko Lielupe.
S 573.000 prebivalci je Jūrmala na
vrhu gibanja svetovne zdravstvene
organizacije (SZO) »Zdrava mesta«
v Latviji, saj ponuja terapije, socialne
in medicinske rehabilitacije, kot tudi
turizem.

Tretja
nagrada
Dostopnost na morju
Dostopnost za vse je ključni cilj za
mesto Jūrmala. 850 m dolga dostopna
pot povezuje mesto z obalnim delom.
Na priljubljenih plažah so na voljo
dostopni prostori za preoblačenje in
prilagojen vstop v vodo.
Jūrmala je kupila tricikle za uporabo
s strani starejših ljudi in tistih, ki imajo
težave z ravnotežjem. Mesto prav tako
nudi tandem kolesa za slepe in namizni
tenis na plaži z zvočnimi žogicami.
Na voljo so dvignjeni stoli in posebni
invalidski vozički za plavanje
v morju, prav tako kot tudi posebej
usposobljeni pomočniki, ki nudijo
pomoč pri plavanju, če je ta potrebna.

Mobilnost za vse
Po obsežni rekonstrukciji leta 2015 se
sedaj v Jūrmali nahaja 10 železniških
postaj, ki so lahko dostopne za
uporabnike invalidskih vozičkov.

Posebni voziček
za plavanje

Tudi vsi avtobusi so dostopni za
invalidske vozičke in tiste, ki potujejo
z otroškim vozičkom, saj imajo
spuščena tla, klančine, avtobusne
oznake z barvnim kontrastom in
prilagojeno notranjo postavitev.
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Za tiste, ki ne morejo uporabljati
javnega prevoza, so na voljo
prevozne službe od vrat do vrat, ki
pomagajo vsem, ki potujejo sami ali
s spremstvom.
Nudijo tudi finančno pomoč pri nakupu
goriva za vse invalidne voznike, ki
imajo avtomobile prilagojene svojim
potrebam.

Dostopna tehnologija

“

Starejši ljudje in invalidi lahko koristijo
javni prevoz brezplačno.

Tipno tlakovanje in
zvočni semaforji, ki jih je
namestil mestni svet, našim
obiskovalcem olajšujejo dostop
do centra za slabovidne. Člani
društva »the Blind Society«,
katerih večina je starejših
prebivalcev, lahko sedaj uživajo
v aktivnostih, ki jih ponujamo,
in v družbi prijateljev. To jim
omogoča bolj aktivno in
izpolnjeno življenje. Jurmala
je na področju dostopnosti
v preteklih letih zelo
napredovala.

“

Boriss Zuševics
predsednik, podružnica Jūrmala
Latvijskega združenja za slepe

Aktivnosti za starejše
občane na plaži
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Jūrmala je preoblikovala mestno
spletno stran, tako da je dostopnejša
za slabovidne ljudi. Informacije so
dostopne tudi v centru za obiskovalce
in v vseh mestnih knjižnicah.
Na voljo je tudi aplikacija, ki nudi
informacije o dostopnih mestih
in destinacijah za invalide in ljudi
z malimi otroki. Občina financira
tudi projekt, ki pomaga starejšim
uporabljati računalnike, pametne
telefone in tablice.

Promocija neodvisnega življenja
Ključni cilj mesta je podpora invalidnih
ljudi pri iskanju zaposlitve in
samostojnega življenja. Specializirane
delavnice zagotavljajo dostopnost
v delovnem okolju in pomagajo ljudem
razvijati funkcionalne in družbene
spretnosti.

Finančna podpora je na voljo za
prilagojeno bivanje, tako da lahko
uporabniki invalidskega vozička živijo
samostojno življenje. Negovalna pomoč
nudi podporo v obliki različnih storitev,
kot na primer dostava hrane, zdravil,
kurjave in kuhanja.
Poleg tega Jūrmala nudi veliko
možnosti za šport in druge aktivnosti
za otroke in odrasle s prilagojenimi
potrebami, tako kot tudi za starejše
prebivalce.
Cilj programov, ki jih financira mesto,
je vključevanje slabovidnih v programe,
ki segajo od plesnih ur z invalidnimi
vozički, do umetniških programov.

Razširitev ciljev dostopnosti
Eden izmed poglavitnih ciljev projekta
za krepitev zdravja 2013 -2020
Jūrmale je razvoj, podpora in ohranitev
dostopnega in varnega okolja znotraj
mesta.
Vse prednosti in zahteve za dostopnost
so dogovorjene med mestno občino
in organizacijami, ki predstavljajo
invalidne in starejše ljudi. Vključili so
strokovnjake za dostop, da bi preverili
ali so bistvene funkcije, kot so naklon
klančine, prehodne širine in dostop
v kopalnice, pravilno nameščene.
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Tipne informacijske plošče
pri Raina Priedes

“

V letu 2017 namerava mesto
izpeljati izvedbo revizije za določitev
stopnje dostopnosti za vsakega
prebivalca Jūrmale in nadaljevati
delo z invalidnimi in starejšimi ljudmi,
da bi zadovoljili njihove potrebe
v vsakem vidiku mestnega življenja,
tako kot tudi odprli možnosti za
razvoj dostopnega turizma.

Na dnevnem redu za razvoj
v prihodnosti so boljši dostop do šol in
drugih izobraževalnih ustanov; izboljšan
dostop do plaž z brvmi; dostop z vozički
do vseh javnih prostorov v mestu;
oprema, ki zagotavlja dostop do
vseh mestnih institucij in tipne table
v kulturnih in turističnih destinacijah.

Zahvaljujoč podpori mestnega
sveta Jurmale smo bili zmožni
izpeljati projekte, katerih
cilj je bil narediti naše mesto
kot mesto, v katerem se
vsakdo počuti vključenega.
S pomočjo lokalnih sredstev
v letu 2016 smo pregledali
in prilagodili pot iz obrobja
Jurmale do mestnega središča
in natisnili zemljevid vseh
javnih prostorov in turističnih
atrakcij, ki so dostopne za vse,
vključno z ljudmi s posebnimi
potrebami, starejšimi ljudmi
in mladimi družinami
z otroškimi vozički.
Regīna Simsone
Predsednica fundacije
“Jūrmala for People”

“
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Lugo,
Spain

Posebna omemba kot pametno mesto
Lugo na severozahodu Španije je
bil nagrajen s posebno omembo kot
pametno mesto.
Lugo sega nazaj do rimskih časov in
je najstarejše rimsko mesto v Galiciji.
Rimsko obzidje v Lugu je edino na
svetu, ki je še vedno popolno. Leta
2000 je bilo razglašeno za svetovno
dediščino.
Staro mesto je ohranilo svoj
srednjeveški videz z ozkimi ulicami, od
katerih je večina spremenjenih v peš
cono. Lugo obsega 98.134 prebivalcev.

Moderna komunikacija
v starodavnem mestu
Občinska spletna stran mesta Lugo je
že dosegla status dvojnega »A« pod
smernicami WAI (Web Accessibility
Initiative), mesto pa je zavezano
k zagotavljanju, da vse njegove spletne
vsebine dosežejo trojni »A«.

Funkcije vključujejo ReadSpeaker, ki
zagotavlja dostop do spletnih vsebin
iz besedila v govor z enim klikom za
slepe osebe, brez prenašanja posebne
programske opreme in poštni predal
s sredstvi za osebe z motnjo sluha,
da se pridružijo posvetom (po potrebi
s tolmačem znakovnega jezika).
Spletni vodič po dostopnosti do mesta,
ki vključuje vse informacije o Lugu kot
dostopni turistični destinaciji, prejme
več kot 200.000 obiskov na leto.
Ob tem mesto zagotavlja turistične
kažipote in dostopne zemljevide
(vključno s ploščami z Braillovo pisavo)
ter videoposnetke s podnapisi za tiste
z motnjami sluha. Obstaja tudi poseben
zemljevid za ljudi z motnjami vida, od
leta 2013 pa so glavni zgodovinski
spomeniki prikazani tudi z reliefom in
navedeni v Braillovi pisavi.
Informacije s piktogrami za pomoč
ljudem v avtističnem spektru se prav
tako nahajajo v kopališčih, objektih
Deželne vlade in Pokrajinskem muzeju.

“

Izboljšava dostopnosti v mestu Lugo je rezultat
20 let akcijskih načrtov in projektov, ki jih je omogočila
kombinacija dela invalidskih organizacij in zavezanosti
zaporednih lokalnih oblasti od leta 1996.

Fernanda Arrojo
Predstavnica ljudi s posebnimi potrebami v občinskem uradu za dostopnost
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Dostop z dvigalom
do rimskega obzidja

Dostop do vseh območij

Mobilnost po Lugu

Vse javne zgradbe, šole, športni centri
in objekti socialnih storitev so dostopni.

Lugo je prijetno mesto za obisk kot
pešec, saj si mesto močno prizadeva
za izboljšanje dostopnosti ulic, trgov in
javnih površin.

Posebna lastnost je »pametna« hiša
(Casa da Domótica), petnadstropna
zgradba, ki jo lahko najamejo
organizacije ljudi s posebnimi
potrebami.
Na voljo so tolmači znakovnega jezika
in zagotavljajo se nepovratna sredstva
za pomoč invalidskim organizacijam za
razvoj novih aktivnosti.

100 odstotkov avtobusov v mestu in
iz bližnjega podeželskega območja je
dostopnih, starejši in invalidi pa imajo
50-odstotni popust na cene vozovnic.
Avtobusna postajališča v starem
mestnem jedru imajo informacijske
table v resničnem času, ki kažejo
prihod naslednjega avtobusa.
Obnova železniške postaje leta 2015
je vključevala nova dvigala in razširitev
ploščadi za izboljšanje dostopnosti
do vlakov. Postaja nudi tudi storitev
»Attendo« (osebna podpora ljudem
z invalidnostjo, ki jo potrebujejo).
Na podoben način so obnovitvena
dela na avtobusni postaji v 2015
zajemala odstranitev ovir, namestitev
elektronskih informacijskih tabel in
kažipotov.
Na voljo je tudi manjše število
dostopnih taksijev in širokih parkirnih
mest za invalide.
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Plaza Mayor
in mestna hiša

Načrtovanje s vključevanjem

Turistične informacije
v Braillovi pisavi pri vhodu
v zgodovinski center

V osrčju Lugovega uspeha pri
ustvarjanju pametnega in dostopnega
okolja leži tesno sodelovanje
med mestom in organizacijami,
ki predstavljajo osebe s posebnimi
potrebami. Mestni kabinet za
dostopnost je sestavljen iz županove
pisarne, predstavnikov občinskih
področij mesta in združenj oseb
s posebnimi potrebami.
Ta organ se sestaja vsake tri mesece,
da presodi nove razvoje in da zagotovi,
da se elementi dostopnosti izvajajo
v skladu z zakonom in najboljšimi
praksami.

Skozi mesto se lahko sprehajamo brez ovir, imamo
dostop do javnih stavb in muzejev, ljudje z motnjami
sluha lahko poslušajo mestno spletno stran …
Upamo, da bomo v prihodnjih letih nadaljevali
z delom na mestu, ki je dostopno za vse.
Matilde Fernández
Uporabnik invalidskega vozička

“

“
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Skellefteå,
Švedska

Posebna omemba za zvezanost
k izboljševanju delovnega okolja
Skellefteå, obalno mesto na severu
Švedske z 72.000 prebivalci, je bilo
nagrajeno s posebno omembo za
njegovo zavezanost k izboljševanju
delovnega okolja.
Nekdanje industrijsko mesto, odvisno od
lesa in rudarske industrijo, je Skellefteå
sedaj razvilo uspešen nov poudarek na
inovativnosti in se identificira s sloganom
»narediti prostor za ideje«.
S svojimi dolgimi, mrzlimi zimami,
ki prinašajo izziv snega in ledu, se
Skellefteå ponaša z odprtjem mesta
za vsakogar, ne glede na njihove
zmogljivosti ali ozadje.

Odpiranje možnosti
za zaposlitev
Dostop do dela je ena od glavnih
političnih prioritet za mesto Skellefteå.
Skupina uradnikov iz različnih oddelkov v
mestu sodelujejo, da bi naslovili potrebe
tistih, ki so daleč od trga dela, kot so
mladi ljudje s posebnimi potrebami.
Kombinacija politične zavezanosti in
dodelitev sredstev zagotavlja prilagojene
umestitve, pripravništva in prilagoditve,
ki skupaj olajšujejo zaposlitev za okoli
250 oseb s posebnimi potrebami po
celem mestu.
Na primer, mladi ljudje s posebnimi
potrebami dobijo priložnost za poletna
pripravništva znotraj občine, mestni
svet pa podpira zaposlitev s polnim
delovnim časom za 20 oseb s posebnimi
potrebami, ki imajo posebno izobrazbo.

“

Menimo, da občinsko
vodstvo ceni naše edinstveno
znanje in koristi naše
izkušnje, da bi ustvarili
bolj dostopno mesto.
Mats Rõnnblom
član organizacije oseb
z motnjami vida

“

Dostava živil, ohranjanje
čistega okolja … občinska
ekipa hišnikov naredi vse

“

20

Moji novi sodelavci so mi pomagali najti orodje, ki ga
potrebujem, da si postavim izziv in se osredotočim na svoje
prednosti, na tisto, v čem sem dobra, namesto na slabosti.
Josefine Stenlund
ki ima Aspergerjev sindrom

Te in ostale prioritete so zastavljene
v strategiji dostopnosti in udeležbe za
2015–2025, ki ima najvišjo stopnjo
političnega donosa iz mesta. Načrt
se osredotoča na tri področja, in sicer
povečana dostopnost, dvigovanje
ravni ozaveščenosti ter boljše
možnosti za izobraževanje in
zaposlitev. Ti strateški cilji so
glavni v vseh poglavitnih mestnih
politikah.

“

Razvija se komunalna politika
dostopnosti javnih površin. Zagotavlja
vodilna načela in postavitve za pomoč
načrtovalcem mesta. Cilj je zagotoviti
doslednost in skladnost pri oblikovanju
in funkcijah, kot so prehodi za pešce in
avtobusna postajališča.

Imeti pravo službo, ki prinese
pravo plačo, mi pomeni vse.
Kaže mi, da mesto verjame
vame – kar sama že ves
čas počnem.

“

Sara Brännstrom
ki ima motnje pri učenju
in dela v šolski menzi

“

Ustvarjanje mesta za vsakogar

Vse javne zgradbe v mestu Skellefteå
izpolnjujejo nacionalne zakone za
dostopnost in standarde. Imajo
strokovnjaka za dostopnost mesta, ki
sodeluje z razvijalci od najzgodnejše
faze gradnje in sistematičnega nadzora
ter pregleda gradbenih načrtov in
zagotavlja ohranjanje visoke ravni
dostopnosti.

Ta pristop ne zagotavlja le dostopa za
uporabnike invalidskih vozičkov, ljudi
z motnjami vida in tiste s kognitivnimi
motnjami, ampak povečuje tudi varnost
in uporabnost za javnost kot celoto.
Ta politika vključevanja se razširja na
igrišča, ki se sistematično nadgrajujejo
in izboljšujejo, da bi zagotovili, da jih
lahko koristijo vsi otroci, ne glede na
njihove zmožnosti.
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Dostop do informacij

Tipne poti po mestu, ki slepim
in slabovidnim osebam
olajšujejo orientacijo

Dostop do aktivnosti v naravi in
prostem času je prav tako prioriteta,
in sicer obstoječimi objekti, ki ljudem
omogočajo udeležbo pri smučanju,
drsanju, kolesarjenju in drugih
aktivnostih.
Dostopni domovi so prav tako
bistvenega pomena in v letu 2015
je popis stanovanj in drugih zgradb
pripeljal do akcijskega načrta za
nadaljnjo izboljšavo dostopnosti.

Spletna stran mesta je popolnoma
dostopna v skladu z mednarodnimi
standardi. Zajema vgrajeno sintezo
glasu, znakovni jezik in segmente
enostavnega branja.
V izdelavi je digitalni seznam/baza
podatkov, ki bo nudila informacije o
dostopnosti do športnih, kulturnih in
drugih aktivnosti.
Od leta 2014 je mesto sodelovalo z
lokalnimi energetskimi podjetji, da bi
zagotovili informacije preko
SMS-ov o tekoči gradnji objektov in
ovirah na javnih površinah mesta. To
je še posebej dragoceno za ljudi z
motnjami vida, ki velikokrat nimajo
dostopa do informacij na spletu.

Prevoz: ključ do samostojnosti
Mesto Skellefteå priznava, da
je dostop do javnega prevoza
eden najpomembnejših vidikov
samostojnosti.
Vsi mestni avtobusi so v celoti dostopni
z mehanizmi za klečanje, klančinami,
besedilnimi zasloni in sintezo glasu.
Vozniki avtobusov so bili vsi deležni
usposabljanja za ozaveščenost
invalidnosti.
Občina trenutno spodbuja vse, ki so
upravičeni do uporabe paratranzita, da
koristijo javni prevoz brezplačno.
Nogomet na invalidskih vozičkih
vsak torek zvečer omogoča
večim ljudem dostop do športa.
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Alessandria,
Italija

Posebna omemba za zavezanost k dostopnosti
v težavnih finančnih okoliščinah

Alessandria je mesto z okoli 94.000
prebivalci in se nahaja v italijanski
regiji Piemonte.
Mesto leži med rekama Tanaro in
Bormida, zgodovinsko mestno jedro pa
je dostopno preko svojih štirih mostov.
Mesto je bilo nagrajeno s posebno
omembo za zavezanost k dostopnosti
v težavnih finančnih okoliščinah.

Soočanje s težavno
gospodarsko situacijo
Zavezanost mesta k dostopnosti
je takšno, da se je občina kljub
razglašenemu bankrotu leta 2012,
obrnila k privatnemu sektorju in na
lokalna združenja ter institucije, da

bi zagotovila nadaljevanje načrtov za
izboljšanje dostopnosti.
Sedaj, ko je minila akutna finančna
kriza, je mesto v svoj proračun za
2015-2017 vključilo dve posebni
postavki izdatkov: vzdrževanje in
podpora dostopnosti in programi
za ozaveščanje invalidnosti ter
financiranje aktivnosti mestnega
upravitelja invalidnosti.
Delo nadzorovanja potreb oseb
s posebnimi potrebami in načrtovanje
načinov, kako jih nasloviti, izvaja urad
upravitelja invalidnosti v partnerstvu
z okoli 40 združenji ljudi s posebnimi
potrebami.

Mreža, ki jo koordinirajo inovativni strokovnjaki, kot so upravitelj
invalidnosti in strokovnjak evropskega projekta, je zelo pomembna
za združevanje moči in ustvarjanje širše kulture razmišljanja za
vsakogar, začenši pri potrebah, kjer lahko sodelujejo združenja,
organizacije, ustanove, univerze, prostovoljci in vlagatelji.
Paola Testa
upraviteljica invalidnosti občine Alessandria

“

“
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Dostopni športni stadion

Projekti »šport za vse« so bistveni za
premagovanje in premikanje meja. Vsak je
drugačen, vendar ima enake pravice.

“

Francesco Margaria
uporabnik proteze

Mesto za vse
To zgodovinsko mesto leži med dvema
rekama, dostop do jedra pa omogočajo
štirje mostovi, tako za vozila, kot za pešce.
Mesto izvaja akcijski načrt, ki
opredeljuje ključna vprašanja
dostopnosti v mestnem okolju in
določa časovni načrt ter načrt za
njihovo reševanje. Pobude vključujejo
nov most čez reko Tanaro z ločenim
objektom za pešce (odprt oktobra
2016), obnovo palače športa in uvedbo
igral v območja parka Italija, uporabnih
za vse otroke, vključno s tistimi
s telesnimi, čutnimi ali duševnimi
motnjami in šest pasov za objekte
sklopa »šport za vse« na mestni
atletski stezi.

Spodbujanje ozaveščenosti
Občina si močno prizadeva spremeniti
kulturo mesta v smislu odnosa do
invalidnosti in ljudi s posebnimi
potrebami.

“

Pobude vključujejo »masovno
dvigovanje ozaveščenosti« preko ciljnih
projektov, kot so mreženje z združenji
invalidov v mestu, da bi spodbudili
skupno sodelovanje pri ustvarjanju
predlogov in javnih razpisih, širjenju
pomembnosti športa za vse (preko
prilagojenih športnih terenov) in izdajo
brošure, ki družinam ljudi s posebnimi
potrebami pomaga skozi pravno
birokracijo, da prejmejo pomoč, ki jo
potrebujejo.
Tudi v šolah se izvajajo dejavnosti
za dvigovanje ozaveščenosti
otrok in mladostnikov, vključno
s »solidarnostnimi« teki s športnimi
demonstracijami invalidnih športnikov
in sistemom »virtualne kazni«, ki
zajema najstnike pri ugotavljanju
prometnih prekrškov, ki onemogočajo
dostop ljudem s posebnimi potrebami
(kot je brezobzirno parkiranje).

24

Simulacija problematike invalidnosti v šolah

Olajšana komunikacija
Mesto izvaja »načrt za dostopno
komunikacijo«. Ta vključuje
preoblikovanje občinske spletne strani
s prevzemom univerzalnega jezika
s simboli, fotografijami in otipljivimi
piktogrami. Prav tako vključuje tečaj
»preprosto računalništvo« za ljudi nad
65 let in za tiste, ki potrebujejo pomoč
pri novi tehnologiji.

V letu 2017 je načrtovan tudi dogodek
(Abilitando), ki zajema prikaze novih
tehnologij za pomoč pri premagovanju
invalidnosti ter delavnice in konference
na temo vstopa v svet izobrazbe in dela
za ljudi s posebnimi potrebami.

Šport za vse v akciji
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Prikaz brezplačne prenesljive aplikacije, ki pomaga otrokom
z avtizmom pri komuniciranju z učitelji, starši in prijatelji

Spodbujanje mobilnosti
Izboljšanje dostopa do mestnega
prevoznega sistema je prav tako
prioriteta. Železniška postaja je
bila opremljena s šestimi dvigali in
podhodom s tipnim zemljevidom in
tipnimi vodilnimi trakovi.

Dodatno k uvedbi dostopnih avtobusov
mesto postavlja tudi klicni center za
uporabnike s posebnimi potrebami
in namešča zaslone ter sistem
komunikatorjev, ki sporoča naslednje
postojanke.
Usposabljanje lokalnih voznikov taksijev
upravljajo invalidske organizacije v
sodelovanju z občino.
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Funchal,

Portugalskaa
Posebna omemba za zavezanost
k dostopnosti v težavnih geografskih pogojih

Funchal, prestolnica otoka Madeire,
je bila nagrajena s posebno omembo
za svojo zavezanost k dostopnosti
v težavnih geografskih pogojih.
Nahajajoč se med morjem in strmim
gorovjem v ozadju, se Funchal s svojimi
pribl. 111.000 prebivalci sooča
z mnogimi izzivi pri zagotavljanju
dostopnega okolja tako za prebivalce
mesta, kot za turiste, za katere je
Funchal epicenter kulturnega življenja
na Madeiri.

Odstranjevanje ovir
Mesto razvija strateške načrte za
premagovanje ovir do dostopnosti in za
ustvarjanje »mesta za vse«. Prva faza
sistematičnega pristopa je kartiranje
vseh področij, ki so potrebna izboljšave.
Temu sledi opredelitev potrebnih
izboljšav, nato pa se določi proračun.
Skozi celoten postopek je močan
poudarek namenjen sodelovanju
z osebami s posebnimi potrebami
na zadevnih področjih, da bi lahko
zagotovili popolno razumevanje
njihovih potreb.

“

Nič več ne rabim
prepotovati 51 km, da bi
prišel do plaže na Madeiri,
kjer lahko grem plavat.
Plavam lahko bližje domu,
kot vsak drug prebivalec,
kadar koli želim.
Hernani Silva

Sistem Audioplage

“
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Portugalsko Združenje invalidov na
karnevalskem festivalu

Spodbujanje dostopnega turizma

Znameniti otoški
pleteni avtomobili

Praia Formosa je prva plaža na
Portugalskem, ki je posebej prilagojena
potrebam ljudi z motnjami vida, in
sicer s posebno napravo imenovano
Audiplage, ki slepim ljudem omogoča
neodvisno in varno plavanje.
Plavalni kompleks Ponta Gorda je vse
od leta 2010 redno prejemal nagrade
kot »dostopna plaža, plaža za vse«.
Bazen ima hidravlični stol, ki pomaga
ljudem v in iz vode, dostopna stranišča,
prostore za preoblačenje, gostilne in
druge storitve.

Plavalni kompleks Ponta Garda

Obstaja tudi načrt za prilagoditev
znanih Madeirinih pletenih avtomobilov,
dvosedežnih konstrukcij iz šibja in lesa,
ki jih upravljata dva pomočnika, tako
da jih lahko uporabljajo tudi ljudje
s posebnimi potrebami.
Turistična spletna stran
ima področje namenjeno
dostopnemu turizmu
z informacijami o dostopnih
poteh v mestu in kje se
nahajajo ustrezne namestitvene
kapacitete in drugi objekti.
Raziskujejo se tudi bodoče
potrebe in zahteve po
dostopnem turizmu in bodo
predstavljale osnovo strategije
dostopnega turizma, ki se bo
izvajala v naslednjih nekaj letih.
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Vključujoči objekti in službe
Mesto uvaja inovativni koncept javnih
služb imenovan »citizen Shop«, ki
združuje vse storitve in objekte v eno
zgradbo, medtem ko združuje tudi vse
spletne storitve v eno ploščad, da bi
olajšali dostop tako prebivalcem, kot
obiskovalcem.
Mestni vključujoči klub za zaposlovanje
nudi informacije, vodenje ter podporo
pri izobraževanju in zaposlovanju
celotni javnosti, vendar s posebnim
poudarkom na osebah s posebnimi
potrebami. Hkrati obstaja storitev, ki
nudi podporo pri zagotavljanju, da
se odrasli s posebnimi potrebami
lahko razvijajo v polni meri, pomoč
pri upravljanju dnevnih opravil in
neodvisnem življenju, kjer je to mogoče.
Nekaj invalidnih delavcev zaposluje
tudi mestna hiša Funchala.
Mesto je zavezano tudi k zagotavljanju
tehnične podpore za pomoč
prebivalcem pri uporabi informacijske
tehnologije.
Inštitut mest in vasi z mobilnostjo
na Portugalskem je Funchalu
podelil priznanje za dostopnost
v sklopu pilotnega projekta na
nacionalni ravni v zvezi z dostopnimi
turističnimi potmi na Portugalskem.

Izpolnjevanje potreb
starejših
V nekaterih župnijah Funchala
obstajajo centri skupnosti, ki nudijo
razne aktivnosti za rekreacijo, prosti
čas in usposabljanje za starejše ljudi.
Dodatno k temu ima mesto Funchal
od leta 2017 univerzo za starejše,
namenjeno zlasti ljudem, starejšim

od 50 let. Cilj je izboljšati življenje ljudi
in utrditi njihovo vlogo v družbi.

Mobilnost po mestu
Obstaja več vrst prevoza na različnih
območjih mesta, ki ustrezajo strmemu
terenu.
Lokalna flota avtobusov, ki jo upravlja
javno/zasebno partnerstvo, zajema
posebno prevozniško floto s štirimi
mini avtobusi, ki so dostopni za
invalidske vozičke. K temu pride še
flota električnih, okolju prijaznih mini
avtobusov, ki so prav tako dostopni za
invalidske vozičke.
Glavna flota avtobusov zajema 20 vozil
s spuščenimi tlemi in sistemom za
klečanje ter prostorom za uporabnike
invalidskih vozičkov.
Imajo tudi 10 avtobusov, opremljenih
z dvigali, ki delujejo v višjih območjih
mesta, in 21 dostopnih taksijev.

Udeležba na natečaju
za nagrado Access●City
Award 2018
Kdo se lahko udeleži natečaja za Access City Award?
Nagrada Access City Award je namenjena mestom,
kjer živi več kot 50.000 ljudi.

Če sta v vaši državi 2 tovrstni mesti, se lahko 2 ali
več mest združi in skupaj udeleži natečaja.

Mesto se mora nahajati v državi, ki je članica
Evropske unije.
Evropska unija je skupina držav, ki skupaj želi
izboljšati Evropo.
Mesto, ki je nagrado Access City Award prejelo
v lanskem letu, se tokrat ne more udeležiti.
Lahko pa se udeležijo ostala mesta iz lanskega leta.

Kako se prijaviti za nagrado Access City Award
Za nagrado Access City Award se je potrebno prijaviti.
Prijava pomeni:
• povedati, da želite dobiti nagrado
• povedati, zakaj bi jo morali dobiti
Prijavi se lahko vladna organizacija.
To pomeni organizacija, ki upravlja mesto in sprejema
pomembne odločitve v zvezi z njim.
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Datum, kdaj se lahko prijavite, vam bomo sporočili.
To bo junija 2017.
Za prijavo je potrebno izpolniti obrazec na spletu.
Informacije o obrazcu bodo na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en

Več informacij in pravil bo na tej spletni strani:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=
1141&eventsId=1208&furtherEvents=yes

Kako bo izbran zmagovalec?
Nekaj skupin ljudi bo izbralo zmagovalca nagrade Access
City Award.
V vsaki državi bo skupina starejših ljudi in skupina ljudi
s posebnimi potrebami.
Ogledali si bodo, kaj mesta počnejo, da bi olajšala
situacijo, kot npr.:
• Zgradbe in javne površine, kot so parki
• Prevoz
• Informacije, internet, telefoni in drugi načini
komuniciranja
• Druge javne storitve, kot so zdravstvene storitve,
športni objekti in nakupovalni centri
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Skupine bodo izbrale 3 mesta iz njihove države,
ki delajo dobro.
Nato si bo še ena skupina ogledala mesta, ki so bila
izbrana v Evropi.
Ta bo izbrala zmagovalca.

Kdaj bodo ljudje izvedeli zmagovalca?

decembra

Ljudem bomo zmagovalca razkrili na pomembnem
srečanju 4. in 5. decembra 2017.
Srečanje bo potekalo na temo kako izboljšati življenje
za ljudi s posebnimi potrebami v Evropi.

Za več podrobnosti in pomoč

Prosimo pišite na: secretariat@accesscityaward.eu

Slike od Photosymbols
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KAKO DO PUBLIKACIJ EVROPSKE UNIJE
Brezplačne publikacije:

•

En izvod:
Na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•

Več kot en izvod ter plakati in zemljevidi:
pri predstavništvih Evropske unije (http://ec.europa.eu/represent_en.htm);
pri delegacijah v državah, ki niso članice EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);
pri službi Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) ali
s klicem na 00 800 6 7 8 9 10 11 (brezplačna številka za celotno EU) (*).
(*) Informacije so brezplačne, kakor tudi večina klicev (nekateri operaterji, telefonske govorilnice ali hoteli lahko
klic zaračunajo).

Publikacije, ki so naprodaj:

•

Na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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