Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi
Tehnični del razpisne dokumentacije za zunanjega izvajalca
»Razvoj novih izdelkov in storitev na področju spletne dostopnosti ter prenosa znanj na regijski in
lokalni nivo občin«

Celotna naloga Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi je v letu 2022
razdeljena na naslednje delovne sklope:
•
•
•
•
•
•

Nadgradnja in dopolnitev obstoječe metodologije za zajem podatkov;
Vključevanje novih in vzdrževanje podatkov za obstoječe občine;
Razvoj novih izdelkov in storitev;
Informiranje, promocija in prenos znanj;
Zasnova službe za mobilnost ranljivih skupin;
Model participativnega vzdrževanja podatkov.

Oddaja del zunanjemu izvajalcu obsega »Razvoj novih izdelkov in storitev na področju spletne
dostopnosti ter prenosa znanj, informiranja in promocije za regijski in lokalni nivo občin« obsega
naslednje vsebine:
1. Predlog dopolnitve osnovnega procesa poglobljenega komuniciranja in izvedba
poglobljenega komuniciranja za izbrane občine (glede na seznam občin, ki ga pripravi
izvajalec);
2. Predlog dopolnitve osnovnega procesa sistema merjenja informiranja javnosti in izvedba
merjenja;
3. Predlog vsebine razvoja spletne dostopnosti in izvedba razvojnih vsebin na testnih občinah;
4. Predlog vsebine nadgrajene analize spletne dostopnosti in izvedba nadgrajenih analiz,
5. Priprava gradiv, organizacija in izvedba regijskih konferenc,
6. Priprava gradiv, organizacija in izvedba zaključne konference.
Opis nalog:
1. Predlog dopolnitve osnovnega procesa poglobljenega komuniciranja in izvedba
poglobljenega komuniciranja za izbrane občine (glede na seznam občin, ki ga pripravi
izvajalec)
•

Sistematizirano obveščanje občin o posameznih aktivnostih projekta: novice oblikovanje
VZORČNO, potrebna je aktualizacija, minimalna specifikacija in sprememba podatkov v
posameznih občinah, glede na to, v katerem delu procesa se nahajajo;

•

Določijo se za občino prepoznavne faze projekta: podpis pogodbe oz pristop k projektu,
začetek (napoved) /konec (poročilo) nabora terenskih podatkov o dostopnosti, rezultati
ocene dostopnosti občinske spletne strani, napoved/poročilo izvedbe informativno
ozaveščevalnega dogodka v posamezni občini, napoved letne konference MM in poročilo
o dogodku z izpostavitvijo udeležba prestavnika občine (če bo);

•
•

Določi se vzorec obvestil/novic o teh dogodkih (besedilo, 2-3 fotografije);
V ta sistem se vključi tudi obveščanje PR službe MZI in objava novic na njihovih spletiščih.
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2. Predlog dopolnitve osnovnega procesa sistema merjenja informiranja javnosti in
izvedba merjenja
•

Glede na podan predlog procesa sistematiziranega obveščanja izbranih občin, bo
sistematizacija merjenja informiranosti javnosti za posamezno občino izvedljiva, saj bodo
podatki oziroma stopnja informiranosti v posamezni občini merljiva - osnova je sestavljena
iz števila objav novic na občinskih spletnih straneh (kazalnik 1) in števila objav novic v
lokalnih medijih (kazalnik 2).

•

Predlagana je tabelarna evidenca, ki ponuja dobre možnosti vizualnega prikaza podatkov
o stopnji informiranosti v posamezni izbrani občini.

•

Merjenje informiranja javnosti bo izvedeno za vse občine, ki na novo sklepajo sporazum o
sodelovanju na projektu

3. Predlog vsebine razvoja spletne dostopnosti in izvedba razvojnih vsebin na testnih občinah
•

Analiza dostopnosti spletnih strani izbranih občin po postopku evalvacije, ki ga v okviru
Službe za informacijsko varnost izvaja Inšpektor za spletno dostopnost: prilagoditev
procesa, testna izvedba postopka evalvacije dostopnosti spletne strani ene izbrane občine
in priprava poročila analize.

4. Predlog vsebine nadgrajene analize spletne dostopnosti in izvedba nadgrajenih analiz
•

•

•

Analiza dostopnosti spletnih strani vseh sodelujočih občin po postopku evalvacije, ki ga v
okviru Službe za informacijsko varnost izvaja Inšpektor za spletno dostopnost: evalvacija
dostopnosti spletne strani posamezne občine in priprava poročila;
Izvedbi posameznih analiz spletne dostopnosti po sodelujočih občinah, sledi skupno
poročilo o stanju dostopnosti občinskih spletnih strani v projektu sodelujočih občin
(podatki so lahko prikazani glede na različne privzete kriterije);
Izdelava predloga spremenjenega /dodatnega poročila, ki bo glede na analizo konkretiziral
potrebne naslednje korake za izboljšanje spletne dostopnosti.

5. Priprava gradiv, organizacija in izvedba regijskih konferenc
•

•

•

Priprava gradiv (za posamezno regijsko konferenco):
o Vabila
o Zgibanke
o Predstavitve (.pptx)
Organizacija vsebuje:
o Organizacija prostora
o Organizacija osebe za prevod v jezik gluhih in naglušnih (kretalec)
o Organizacija tehnične podpore
o Organizacija osebe za povezovanje dogodka
o Vabljenje udeležencev
Izvedba regijskih konference vsebuje:
o Pripravo prostora
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o
o

Povezovanje dogodka
Koordinacija udeležencev na dogodku (prijave, podpora)

6. Priprava gradiv, organizacija in izvedba zaključne konference
•

•

•

Priprava gradiv vsebuje pripravo – za posamezno regijsko konferenco:
o Vabila
o Zgibanke
o Predstavitve (.pptx)
o Filma
Organizacija vsebuje:
o Organizacija prostora
o Organizacija osebe za prevod v jezik gluhih in naglušnih (kretalec)
o Organizacija tehnične podpore
o Organizacija osebe za povezovanje dogodka
o Vabljenje udeležencev
Izvedba zaključne konference vsebuje:
o Pripravo prostora
o Povezovanje dogodka
o Koordinacija udeležencev na dogodku (prijave, podpora)

Predviden zaključek nalog je 31.10.2022.
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