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Nagrada Access City Award 2022

#EUAccessCity

Napotki za prijavitelje

Prosimo, da skrbno preberete te napotke, preden se registrirate. Tu boste našli vse
potrebne informacije, ki vam bodo pomagale pri pravilnem izpolnjevanju razdelkov v
prijavnem obrazcu in uspešno opisati svoje dejavnosti.
OSNOVNE INFORMACIJE
Jezik: Prijavitelje spodbujamo, naj svoj projektni predlog oddajo v angleščini, da bi
olajšali obdelavo predlogov in pospešili ocenjevalni postopek. Seveda pa je treba
opozoriti, da bodo sprejeti predlogi, oddani v katerem koli uradnem jeziku EU.
Način pošiljanja prijav: prek spletnega orodja1
Rok: 8. september 2021 ob polnoči po srednjeevropskem času
KAKO IZPOLNITI PRIJAVNICO
Vaša prijava naj bo čim bolj jasna in natančna, tako da bosta lahko nacionalna in
evropska žirija ocenili vaša prizadevanja na področju dostopnosti. Prosimo, da se
osredotočite na dejstva in številke. Kadar je le mogoče, postrezite s primeri, vključno
s kvalitativnimi in kvantitativnimi podatki. Zagotovite, da ste svoj pristop in
strategijo na področju dostopnosti predstavili jasno in da ste izpostavili vse
inovativne in izjemne dejavnosti, ki so vas pripeljale do uspeha na tem področju.
Navedite časovni okvir dejavnosti: kdaj ste jih začeli in kakšen bo prihodnji razvoj.
Navedeno največje število znakov, ki so na voljo za vsak odgovor, vključuje presledke.

A/ IDENTITETA MESTA
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Spletno orodje bo dostopno prek spletišča nagrade Access City Award: www.ec.europa.eu/social/accesscityaward2022.
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Kratek opis mesta
Tu vključite nekaj osnovnih informacij o svojem mestu, njegovi morfologiji in dosedanji
zgodovini, saj lahko ti vidiki vplivajo na dostopnost (denimo, ali je zgrajeno na
hribovitem področju, ali ima srednjeveško središče z ozkimi ulicami in težko
premostljivimi ovirami za uporabnike invalidskih vozičkov ali za slepe in slabovidne)

B/ OBSEG POBUD
Za vsako pobudo / ukrep / program vključite njen/njegov namen, cilje, upravičence,
začetni in končni datum. Prikažite splošni pristop in velikopotezno vizijo za prihodnost na
področju reševanja vprašanj glede dostopnosti v vašem mestu. Če je mogoče, ocenite
raven ali odstotek dostopnosti na spodnjih področjih. Na primer odstotek dostopnih
postaj podzemne železnice, delovnih okolij, število dostopnih vozil, spletnih mest, stavb,
uradov javne uprave itd.
Opis pobud na štirih področjih dostopnosti.
a) Dostopnost do grajenega okolja in javnih prostorov
Prosimo, opišite ukrepe, povezane z zasnovo mestnega jedra, ulic in pločnikov, parkov,
trgov, spomenikov in odprtih površin, delovnih okolij, tržnic, festivalov in drugih
dogodkov na prostem.
b) Dostopnost do prevoza in povezanih infrastruktur
Prosimo, opišite ukrepe, povezane s parkirišči, letališči, železniškimi in avtobusnimi
postajami, taksiji, vlaki, avtobusi in tramvaji, z bližino, medsebojno povezljivostjo
javnega prevoza in razpoložljivostjo informacij o potovanju.
c) Dostopnost do informacij in komunikacije, vključno z informacijskimi in
komunikacijskimi tehnologijami
Prosimo, opišite ukrepe, povezane z dostopom do uradnih informacij mestnih organov, na
primer: dostopnost promocijskih multimedijskih informacij občine, nasveti in postopki za
povratne informacije meščanov o dostopnosti spletne strani, zagotavljanje spletnih
informacij na področju umetnosti, kulture, razvedrila, športnih objektov, označenost in
usmerjanje na javnih mestih, v zunanjih in notranjih prostorih, informacije za
turiste/obiskovalce, dostopnost kioskov z javnimi informacijami, zagotavljanje podporne
tehnologije in vključujočih virov IKT za celotno skupnost v javnih knjižnicah in spletnih
središčih.
d) Dostopnost do javnih objektov in storitev
Prosimo, opišite javne storitve, ki jih zagotavlja vaše mesto (socialne storitve,
zdravstveno varstvo, mladina, izobraževanje, rekreacijske in športne dejavnosti ter
objekti, kultura, službe za zaposlovanje, usposabljanje, stanovanja itd.) ter navedite, v
kolikšnem obsegu so dostopne. Prosimo, ponazorite, kako je upoštevana dostopnost pri
teh storitvah in kako je vključena vanje. Poleg posebnih storitev za invalide postrezite
tudi z informacijami o tem, kako so za invalide dostopne splošne storitve. Navedete lahko
primere alternativnih oblik za e-vladne storitve, pa tudi primere storitev, ki se
zagotavljajo večmodalno ali prek drugih kanalov.

C/ ODGOVORNOST / STOPNJA ZAVEZANOSTI
Opišite svoj splošni pristop k dostopnosti v vašem mestu in kako izvajate
politiko na tem področju.
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a) Prosimo, prikažite splošno politiko na področju dostopnosti, ki se izvaja v vašem
mestu, tako da denimo predstavite: vključenost dostopnosti v skladni strategiji ali
političnem okviru; politične izjave in zavezanost dostopnosti na visoki ravni;
vključevanje dostopnosti v mestne politike in predpise; strukture ali okviri za
izvajanje/usklajevaje/spremljanje ukrepov na področju dostopnosti, odgovorni
oddelek(-ki), vključeni glavni akterji, pobude zasebnega sektorja (če obstajajo),
dodeljena sredstva in osebje; mehanizmi spremljanja in ocenjevalni mehanizmi,
informacije, če je mesto izvedlo analizo stroškov in koristi izvajanja dostopnosti.
D/ UČINEK
Prosimo, vključite kvantitativne in/ali kvalitativne podatke za podkrepitev učinka in
učinkovitosti vaše pobude + merila za uspešnost. Naložite lahko poljubne povezave,
dokumente in avdiovizualno gradivo (filme ali fotografije), ki prikazujejo rezultate in
spremembe. Ocena učinka se mora nanašati na pobude, omenjene v oddelku „Obseg
dejavnosti“.
a) Kako je mestna politika izboljšala enak dostop in kakovost življenja
invalidov?
Prosimo, postrezite s primeri kot tudi kvalitativnimi in kvantitativnimi podatki. Pomembno
je omeniti projekt(-e) – če slednji obstajajo –, ki vključuje(-jo) ljudi z motnjami v
duševnem razvoju.
b) Kakšno korist prinašajo te pobude poleg invalidov tudi širšemu delu
prebivalstva?
Prosimo, navedite konkretne primere.
E/ KAKOVOST IN TRAJNOST REZULTATOV
a) Kako zagotavljate kakovost in trajnost ukrepov na področju dostopnosti?
Kakovost rezultatov je opredeljena v smislu izboljšav, narejenih na področju stopnje
dostopnosti in njene skladnosti s standardi in z zakonodajo. Prav tako lahko navedete, ali
so vaše pobude povezane s katerimi koli lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in
evropskimi ukrepi.
Doseganje trajnih rezultatov za zagotavljanje polne dostopnosti zahteva stalna
prizadevanja, vzpostavitev trdne strukture in spremljevalnih mehanizmov (redno
preverjanje, obveščanje o težavah in njihovo odpravljanje, obravnavanje pritožb,
usposabljanje na področju dostopnosti za mestne uradnike itd.). Prosimo, predstavite
ocenjevalne in spremljevalne mehanizme, vzpostavljene v vašem mestu, pa tudi
dodeljena sredstva.

b) Kakšni so vaši načrti in pobude za nadaljevanje teh prizadevanj v
prihodnosti?
Prosimo, opišite in navedite časovni okvir, če je to mogoče.
F/ SODELOVANJE INVALIDOV IN UPOŠTEVNIH PARTNERJEV
a) Prosimo,
opišite
sodelovanje
invalidov,
njihovih
predstavniških
organizacij in strokovnjakov za dostopnost tako pri načrtovanju in
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izvajanju kot tudi ohranjanju mestnih politik in pobud, katerih cilj je
povečati dostopnost.
Prosimo, opišite te dejavnosti z navajanjem primerov. Če je mogoče, vključite stališča
invalidov o dostopnosti mesta.
b) Ali ozaveščate ali izvajate dejavnosti obveščanja o dostopnosti? Ali
izmenjujete izkušnje
in dobre prakse z drugimi mesti na lokalni,
regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni?
Prosimo, navedite primere; omenite lahko tudi svoje članstvo v različnih organizacijah,
povezanih z dostopnostjo itd.

G/ ZAKAJ SI VAŠE MESTO ZASLUŽI NAGRADO?
Prosimo, postrezite s kratko predstavitvijo svoje splošne politike in ukrepov na področju
dostopnosti. Prosimo, pojasnite, zakaj so vaši rezultati in politika vašega mesta na
področju dostopnosti izjemni in zakaj ste prepričani, da si vaše mesto zasluži nagrado.
Prosimo, navedite, s čim se vaše mesto še posebno ponaša. Navedete lahko, po čem se
razlikuje vaša politika na področju dostopnosti in katere ukrepe velja še posebno
spodbujati kot dobre primere za druga mesta.
H/ NEOBVEZNO: POSEBNA OMEMBA V ZVEZI Z EVROPSKIM LETOM ŽELEZNIC
Prosimo, opišite obstoj železniških storitev in železniških infrastruktur, vključno s
postajami, za katere je pristojno mesto, ter svoj splošni pristop in globalno strategijo za
izboljšanje dostopnosti železniških storitev v vašem mestu. To vključuje infrastrukture,
postajališča in način ali načrt izvajanja politike.
Prosimo, postrezite s splošno vizijo o dostopnosti vseh železniških storitev, za katere je
pristojno mesto, vključno z dostopom do železniških postaj ali drugih železniških
infrastruktur, različnih trgovin, informacij, vključno z informacijami v realnem času,
kioskov in drugih samopostrežnih terminalov, proizvodov in platform. Prosimo, pojasnite,
kako dobro so bili invalidi vključeni v oblikovanje dostopnosti železniških storitev,
vključno z infrastrukturami in postajami.
I/SPREMLJEVALNO GRADIVO
Poleg štirih obveznih dokumentov, ki jih je treba naložiti na portal (izjavo
župana/županje, častno izjavo, obrazec za pravno osebo in obrazec za finančno
identifikacijo) vas vabimo, da naložite prezentacijo v formatu Power Point, ki vsebuje
deset diapozitivov, ali pa pošljete povezavo do nje, ki poudarjajo in ponazarjajo (npr. s
slikami) odlike vaše prijave.
Naložite lahko eno datoteko2 (veliko največ 10 MB) ali eno povezavo. Datoteke lahko
naložite v svojem nacionalnem jeziku. Vse datoteke se naložijo kot spremljevalno gradivo
in morajo biti ustrezno poimenovane.
Ime datoteke mora biti v angleščini, iz njega pa mora biti jasno razvidno, kaj datoteka
predstavlja ali vsebuje.
Morda boste želeli zagotoviti dodatne kratke informacije o vsebini spremljevalnih
dokumentov v polju prijavnega obrazca pod tem razdelkom.
2

Sprejemljivi formati so: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png.
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J/ OSEBA ZA STIKE, POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI IN POŠTNI NASLOV
Tu postrezite z vsemi potrebnimi podrobnostmi o stiku osebe v vaši upravi, odgovorne za
to prijavo.
Prosimo, vključite tudi povezave do spletne strani vaše uprave in, če so na voljo, do
strani o invalidnosti in dostopnosti.
POMEMBNO: Prosimo, navedite poštni naslov, na katerega naj bodo naslovljene brošura
nagrade Access City Award in informacije o prihodnjih razpisih nagrade Access City
Award.
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