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ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Η Πολιτική Στήριξης και η Δράση για τα Ενεργά Περιβάλλοντα (SPAcE) υπήρξε
ένα τριετές έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “Sport: Collaborative
Partnerships” του προγράμματος Erasmus + (2015-2017).
Το σχέδιο συνέδεσε 10 εταίρους από 8 διαφορετικές χώρες της ΕΕ, προκειμένου να
επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης βιώσιμων ενεργών αστικών περιβαλλόντων στις
πόλεις και τις κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος SPAcE ήταν να καταστεί η υγιεινή επιλογή η εύκολη
επιλογή μέσω της δημιουργίας υγιών αστικών περιβαλλόντων.
Ειδικότερα, το SPAcE στοχεύει:
• στην υποστήριξη δημιουργίας σχεδίων δράσης, στην προώθηση της αύξησης των
επιπέδων φυσικής δραστηριότητας στις κοινότητες που συμμετέχουν στο σχέδιο
και,
• στην ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης μέσω της ενεργότερης συμμετοχής.
Το παρόν εγχειρίδιο είναι το δεύτερο από τα τρία παραδοτέα του έργου. Σκοπός του
είναι να παράσχει πρακτικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν αστικές κινότητες να
αναπτύξουν και να συμπαραγάγουν το δικό τους Σχέδιο Δράσης Αστικού Περιβάλλοντος
για τη διευκόλυνση της σωματικής δραστηριότητας στο περιβάλλον τους. Αφορά σε ένα
ευρύ φάσμα επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων των κυβερνητικών
στελεχών, των επαγγελματιών υγείας, των σχεδιαστών αστικών και μεταφορικών
μέσων, των υποστηρικτών πεζοπορίας και ποδηλασίας.
Το παρόν έγγραφο περιγράφει και ορίζει ένα αστικό ενεργό περιβάλλον και δείχνει πώς
μπορεί να αναπτυχθεί ένα Σχέδιο Δράσης για τη στήριξη της δημιουργίας ενός αστικού
περιβάλλοντος το οποίο ενισχύει την υγεία. Παρέχει επίσης πέντε παραδείγματα από
μελέτες περίπτωσης που πραγματοποιήθηκαν στο πρόγραμμα SPAcE.

Τα άλλα δύο εγχειρίδια της σειράς αποτελούν περίληψη των αποδεικτικών στοιχείων
και των ορθών πρακτικών από τις 8 χώρες - εταίρους (Cavill, 2016) και έναν οδηγό για
τη χρήση του Εργαλείου Οικονομικής Αξιολόγησης της Υγείας για την Πεζοπορία και την
Ποδηλασία (HEAT) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) σε κάθε μία από
τις πέντε τοποθεσίες υλοποίησης του σχεδίου SPAcE. Τα τρία αυτά εγχειρίδια
αποτελούν τη σειρά παραδοτέων του προγράμματος SPAcE.
Και τα τρία έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ:
http://activeenvironmentments.eu/download/
Πληροφορίες για το Εργαλείο WHO HEAT μπορείτε να βρείτε εδώ:
www.walkingandcycling.org
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Εισαγωγή στο πρόγραμμα SPAcE

Η Πολιτική Υποστήριξης και η Δράση για τα Ενεργά Περιβάλλοντα (SPAcE) υπήρξε ένα
τριετές πρόγραμμα που συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + Sport
Collaborative Partnerships.
Το σχέδιο συνέδεσε 10 εταίρους από 8 διαφορετικές χώρες της ΕΕ, προκειμένου να
επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης βιώσιμων ενεργών αστικών περιβαλλόντων στις
πόλεις και στις κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι συνεργάτες παρατίθενται παρακάτω,
με τις αρμοδιότητές τους στο έργο να προσδιορίζονται εντός παρενθέσεων:
• Πανεπιστήμιο Gloucestershire, Ηνωμένο Βασίλειο (Συντονιστής)
• Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο (Εμπειρογνώμονας )
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα (Υποστήριξη του χώρου παρέμβασης / ανάπτυξη
παραδοτέων)
• Πανεπιστήμιο Ζυρίχης, Ελβετία (Εμπειρογνώμονας),
• Πρόγραμμα Fit for Life, Φινλανδία (υποστήριξη του σχεδίου δράσης)
• Μητροπολιτική Υπηρεσία Brasov, Ρουμανία (τοποθεσία υλοποίησης)
• Περιφερειακή Κυβέρνηση Εκπαίδευσης της Castilla La Mancha, Ισπανία (τοποθεσία
υλοποίησης)
• CESIE, Ιταλία (τοποθεσία υλοποίησης)
• Δήμος Tukums, Λετονία (τοποθεσία υλοποίησης)
• Δήμος Τρικάλων, Ελλάδα (τοποθεσία υλοποίησης).

Ο γενικός στόχος του σχεδίου SPAcE ήταν να καταστεί η υγιεινή επιλογή η εύκολη
επιλογή, μέσω της δημιουργίας υγιών αστικών περιβαλλόντων σε πέντε πόλεις, των
χωρών εταίρων. Αυτοί οι «τόποι υλοποίησης» βρίσκονταν στο Brasov της Ρουμανίας, στη
Castilla La Mancha, στην Ισπανία, στο Palermo, στην Ιταλία, στο Tukums, στη Λετονία
και στα Τρίκαλα, στην Ελλάδα. Το έργο SPAcE το πέτυχε αυτό με την ανάπτυξη Σχεδίων
Δράσης, για τη δημιουργία αστικών περιβαλλόντων που ενθαρρύνουν τη σωματική
δραστηριότητα στις κοινότητες που εμπλέκονται στο έργο. Μέσω της διευκόλυνσης των
υγιών αστικών περιβαλλόντων, είχε ως στόχο την αύξηση των επιπέδων της σωματικής
δραστηριότητας καθώς και τη στήριξη και την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης
μέσω της ενεργότερης συμμετοχής και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
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Τι είναι τα ενεργά περιβάλλοντα

Το σχέδιο υιοθέτησε τον ακόλουθο ορισμό για τα «ενεργά περιβάλλοντα» (Cavill, 2016):
«Φυσικά ή κοινωνικά περιβάλλοντα που παρέχουν θετική ενθάρρυνση για να
βοηθήσουν τους ανθρώπους να είναι σωματικά δραστήριοι και να προβαίνουν
στην ενεργό επιλογή».[Σελ. 9]

Παραδείγματα φυσικών περιβαλλόντων ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

• Κέντρα πόλεων που έχουν μειώσει ή αποκλείσει τα αυτοκίνητα και ή έχουν
πεζοδρομηθεί.

• Πάρκα και χώρους πρασίνου που ενθαρρύνουν το περπάτημα και το παιχνίδι.

• Χώροι με υπαίθριο εξοπλισμό άσκησης, γνωστοί ως «διαγραμμισμένα μονοπάτια».

• Διαδρομές δίπλα σεποτάμια ή κανάλια, αναβαθμισμένες ώστε να ενθαρρύνουν την
πεζοπορία.

• Υποδομές ποδηλασίας, όπως μονοπάτια ποδηλασίας ή σήμανση.

• Καθίσματα, παγκάκια και καφετέριες σε αστικές περιοχές, δηλαδή μέρη για
επίσκεψη τα οποία ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να είναι ενεργοί.

• Κοινοτικούς κήπους.

• Σχολικές παιδικές χαρές τροποποιημένες ώστε να ενθαρρύνουν το ενεργό παιχνίδι.

Παραδείγματα κοινωνικών περιβαλλόντων ενδέχεται να περιλαμβάνουν:
• Πολιτικές σε επίπεδο τοπικών ή εθνικών κυβερνήσεων που δίνουν προτεραιότητα
στη σωματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων της πεζοπορίας και της
ποδηλασίας.
• Πολιτικές πολεοδομικού σχεδιασμού που δίνουν προτεραιότητα στην πεζοπορία
και στην ποδηλασία συγκριτικά με τη χρήση του αυτοκινήτου.
• Τουριστικές πολιτικές που προωθούν την πεζοπορία, την ποδηλασία και τον
ελεύθερο χρόνο (π.χ. τουριστικές διαδρομές, ενοικίαση ποδηλάτου ή επιδοτούμενες
δημόσιες μεταφορές).
• Ημέρες χωρίς αυτοκίνητο ή εκδηλώσεις πεζοπορίας / ποδηλασίας που ενθαρρύνουν
τη μαζική συμμετοχή της κοινότητας.
• Αγώνες ή γεγονότα μαζικής συμμετοχής.
• Εκστρατείες που προωθούν τη σωματική δραστηριότητα στους πολίτες.
• Ενδείξεις που δείχνουν πόσο χρόνο χρειάζεται να περπατήσετε και να μεταβείτε σε
έναν προορισμό.
• Περιπατητικά ή ποδηλατικά «λεωφορεία» (προγράμματα όπου τα παιδιά
περπατούν ή γυρίζουν στο σχολείο σε ομάδα).
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• Λέσχες και κοινωνικές ομάδες για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση.
• Προσφορές ή επιχορηγήσεις για δραστηριότητες αναψυχής.
• Μέσα μαζικής ενημέρωσης που προωθούν ενεργά τη σωματική δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία και τα πρακτικά
παραδείγματα των παρεμβάσεων που υποστηρίζουν τα ενεργά περιβάλλοντα, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο Ανασκόπηση των Αποδεικτικών Στοιχείων και των Παραδειγμάτων Καλής
Πρακτικής (SPACE Review of Evidence and Examples of Good Practice) (Παραδοτέο 1
από το παρόν έργο) το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
http://activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf

Στόχος του παρόντος εγχειρίδιου

Στόχος του παρόντος εγχειρίδιου είναι να εξηγήσει πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένα Σχέδιο
Δράσης για Αστικά Ενεργά Περιβάλλοντα (UActivE). Καθοδηγεί σχετικά με τον τρόπο
ανάπτυξης ενός Σχεδίου Δράσης, τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει, ποιός θα συμμετάσχει
στη διαδικασία ανάπτυξής του καθώς και παραδείγματα μελετών περίπτωσης. Για
να δώσουμε παραδείγματα σχετικά με το πώς μπορεί να μοιάζει ένα Σχέδιο Δράσης,
παρατίθενται πέντε παραδείγματα Σχεδίων Δράσης από τις τοποθεσίες υλοποίησης του
προγράμματος SPAcE στη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Λετονία και την Ελλάδα.
Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι με άλλα χρήσιμα έγγραφα που δημιουργήθηκαν για να
υποστηρίξουν τη διαδικασία συμπαραγωγής των Σχεδίων Δράσης, συμπεριλαμβανομένου
του προτύπου που χρησιμοποιήθηκε από κάθε τοποθεσία.
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ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΆ ΑΣΤΙΚΆ
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ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΆ ΑΣΤΙΚΆ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ (UACTIVE)

Τι είναι ένα Σχέδριο Δράσης για Ενεργά Αστικά Περιβάλλοντα (UActivE)

Το Σχέδιο Δράσης Ενεργού Αστικού Περιβάλλοντος (UActivE) είναι ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο που περιγράφει ένα όραμα για το μέλλον. Αναφέρεται λεπτομερώς σε δράσεις
και συγκεκριμένους στόχους, προς την επίτευξη αυτού του οράματος. Ανάλογα με το
ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι, αυτοί εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:
• Ειδικές ρυθμίσεις και ή ομάδες πληθυσμού, για παράδειγμα, παιδιά / σχολεία, αστικό
κέντρο πόλης / κοινότητας.
• Το χτισμένο περιβάλλον, π.χ. κέντρο πόλης με μειωμένη πρόσβαση στο αυτοκίνητο,
υποδομές ποδηλασίας / πεζών, πάρκα και χώρους πρασίνου, δωρεάν υπαίθριο
εξοπλισμό άσκησης, σχολικές παιδικές χαρές κ.λπ.
• Το κοινωνικό περιβάλλον, π.χ. υποστήριξη πολιτικών, εκστρατειών, συλλόγων και
ομάδων, προσεγγίσεις κοινωνικών μέσων κ.λπ.

Γιατί να αναπτύξουμε ένα Σχέδιο Δράσης

Η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης UActivE θα βοηθήσει τους οργανισμούς να
σχεδιάσουν στρατηγικά την αύξηση τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής φυσικής
δραστηριότητας. Μπορεί, επίσης, να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη
μέσω της ενεργότερης συμμετοχής στο τοπικό περιβάλλον. Ένας από τους στόχους του
είναι να αναπτύξει μία αλλαγή στον πολιτισμό, όπου η σωματική δραστηριότητα και ο
ενεργός τρόπος ζωής γίνονται οι ευκολότερες και οι προτιμώμενες επιλογές.

Πώς να δημιουργήσετε ένα Σχέδιο Δράσης UActivE – μαθαίνοντας από το
πρόγραμμα SPAcE

Στο σχέδιο SPAcE, ανέπτυξαν Σχέδια Δράσης UActivE πέντε τοποθεσίες υλοποίησης.
Χρησιμοποίησαν τα ακόλουθα έξι βήματα:
1. Ενημέρωση βάσει αποδεικτικών στοιχείων
2. Διαβούλευση και συμπαραγωγή
3. Χρήση ενός προτύπου
4. Αναθεώρηση και τελειοποίηση
5. Έγκριση
6. Εφαρμογή και αξιολόγηση.

Η διαδικασία ανάπτυξης των Σχεδίων δράσης UActivE, χρησιμοποιώντας αυτά τα έξι
βήματα, έχει διάρκεια από 12 έως 18 μηνες. Η εφαρμογή ακολούθησε την ανάπτυξή
τους.

11

Τα βήματα εξηγούνται στο Σχήμα 1 και στα υποστηρικτικά έγγραφα του Σχεδίου, τα
οποία συντάχθηκαν για να βοηθήσουν τη διαδικασία του Σχεδίου Δράσης. Αυτά είναι
διαθέσιμα στη διεύθυνση: www.activeenvironments.eu.
Τα διαθέσιμα έγγραφα περιλαμβάνουν:
• Πρότυπο του Σχεδίου Δράσης SPACE EU UActivE (το οποίο περιλαμβάνει
περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε ένα από τα έξι βήματα)
• Μεθόδους δημιουργικής σκέψης στη συμπαραγωγή
• Εκτιμήσεις κατά τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας
• Ιδέες για την υποστήριξη της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης
• Πρότυπο αναθεώρησης του σχεδίου δράσης SPACE.

6 ΒΗΜΑΤΑ

Για να αναπτύξετε ένα Σχέδιο Δράσης

Ενημέρωση βάσει αποδεικτικών
στοιχείων:
1. Έλεγχος με βάση:
a) δεδομένα σχετικά με
την υγεία, τη σωματική
δραστηριότητα, τις μεταφορές,
το ποδήλατο και το περπάτημα
κλπ.
b) σχετικές δημόσιες πολιτικές

Χρήση ενός προτύπου:
1. Βασικoί τίτλοι που θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνονται: Εισαγωγή; Ιστορικό; Δημόσιες
Πολιτικές; Ανάλυση SWOT;
Σχέδιο Δράσης; Αξιολόγηση,
Συμπεράσματα

1
2
3

4
Έγκριση:
1. Ο Δήμος ή η Περιφερειακή
Ενότητα υϊοθετεί το Σχεδιο
Δράσης
2. Επιδιώξτε και εξασφαλίστε
υποστήριξη από εκλεγμένα
μέλη της κοινότητας

5
6

Διαβούλευση και ανάπτυξη από
κοινού:
1. Ταυτότητα των βασικών
ενδιαφερόμενων μερών
(εκπαίδευση, σχεδιασμός, υγεία
κλπ.)
2. Δημιουργήστε μια ομάδα
εργασίας με κάποια (ή όλα) από
τα ενδιαφερόμενα μέρη
3. Αναπτύξτε από κοινού το
Σχέδιο Δράσης.

Επανεξέταση και τελειοποίηση:
1. Διαβούλευση – ενδιαφερόμενα
μέρη (πιο διευρυμένα από αυτά της
ομάδας εργασίας)
2. Διαβούλευση κοινότητας
3. Αξιολόγηση από ειδικούς
– καθορισμός ειδικευμένου
προσωπικού για να αναλάβει την
εκτέλεσή του Σχεδίου Δράσης.

Εφαρμογή και αξιολόγηση:
1. Συνεφαρμογή με τις ομάδες
ενδιαφερομένων μερών
2. Αξιολογήστε την πρόοδο/
εφαρμογή
3. Συντάξτε και δημοσιεύστε
εκθέσεις προόδου

Εικόνα 1:
Τα βήματα
για
την
ανάπτυξη
ενός
σχεδίου
δράσης
UActivE.
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Χαρακτηριστικά των πέντε σχεδίων δράσης SPAcE UActivE

Υπάρχουν πέντε παραδείγματα περιπτωσιολογικών μελετών Σχεδίων Δράσης στο
Τμήμα 4. Πρόκειται για σύντομες συνοπτικές περιλήψεις για κάθε ένα από τα Σχέδια
Δράσης UActivE του σχεδίου SPAcE. Καθένα από αυτά είναι διαφορετικό, βασισμένο
στις διαβουλεύσεις, τα αποδεικτικά στοιχεία, τις ανάγκες και την επιθυμητή εστίαση
της πόλης, της κοινότητας ή του δήμου εντός του οποίου διεξάχθηκε. Μια σύνοψη των
χαρακτηριστικών κάθε μελέτης περίπτωσης παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά κάθε Σχεδίου Δράσης SPAcE UActivE
Μελέτη
Περίπτωσης

Όραμα

Brasov,
Ρουμανία

Brasov – η πόλη όπου η
ποδηλασία είναι τρόπος
ζωής.

Castilla La
Mancha,
Ισπανία

Η ενεργή κινητικότητα
θα γίνει μια εύκολη,
βιώσιμη και δημοφιλής
εναλλακτική λύση
στο Τολέδο, για μια
αποτελεσματική,
ασφαλή και υγιή
καθημερινή μεταφορά.

Palermo,
Ιταλία

Tukums,
Λετονία

Palermo – σπίτι των
ενεργών και υγιεινών
σχολικών κοινοτήτων.

Χαρακτηριστικά

• Ανάπτυξη της υποδομής κινητικότητας,
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής του
ποδηλατοδρόμου και του ποδηλατικού
πάρκου.
• Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού,
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων
προώθησης για την προώθηση της
ποδηλασίας και της πεζοπορίας για άτομα
ηλικίας 8-80 ετών.
• Ανάπτυξη υποδομής για τη σύνδεση της
πόλης του Τολέδο και των γειτονικών
περιοχών με στόχο την ενεργό κινητικότητα.
• Προώθηση της:
o νέας αναπυξιακής υποδομής
o ενεργούς μεταφοράς
• Το σχολικό περιβάλλον, ένα πλήθος
προγραμμάτων που περιλαμβάνουν:
o Την αύξηση της δραστηριότητας στο
σχολείο
o Την υποστήριξη των εκπαιδευτικών για
την προώθηση της σωματικής άσκησης,
o τη σχολική κηπουρική,
o την ανάπτυξη ασφαλών διαδρομών σε
σχολεία και τοπικούς χώρους αναψυχής.

Σε κίνηση στο Tukums! • Ανάπτυξη υποδομής κινητικότητας (μείωση
Μια πόλη όπου όλα είναι
ταχύτητας, λωρίδες κυκλοφορίας εντός /
εύκολα προσβάσιμα
μεταξύ των κοινοτήτων).
με τα πόδια και το
• Ανάπτυξη χώρων αναψυχής (προώθηση,
ποδήλατο.
εξοπλισμός, νέες τουριστικές προσφορές).

14

Τρίκαλα,
Ελλάδα

Μια πόλη που εξάλειψε
καθολικά τη χρήση του
αυτοκινήτου από το
εκτεταμένο κέντρο της
πόλης.

• Συνδεσιμότητα σε δύο συγκεκριμένους
τομείς:
o Συνδέοντας την πόλη με τις ρυθμίσεις
ψυχαγωγίας και αναψυχής με λωρίδες
ποδηλασίας και μονοπάτια πεζοπορίας.
o Βελτιώνοντας τη συνολική
συνδεσιμότητα των πεζοδρομίων και των
ποδηλατοδρόμων στην πόλη.
• Προωθώντας το περπάτημα και την
ποδηλασία.

Συνοπτικά Σχέδια Δράσης αναφέρονται στην Ενότητα 4.

Διδάγματα από τη δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης UActivE

Το πρόγραμμα SPAcE συμπεριέλαβε μια αξιολόγηση για να μάθουμε από τη διαδικασία
ανάπτυξης των Σχεδίων Δράσης. Η αξιολόγηση περιελάμβανε μια σειρά συνεντεύξεων
με τους εταίρους του έργου, οι οποίοι ανέπτυξαν τα Σχέδια Δράσης UActivE στις
πέντε τοποθεσίες υλοποίησης. Τα βασικά διδάγματα από τις εμπειρίες τους, οι οποίες
καταγράφηκαν στις συνεντεύξεις, συνοψίζονται με σκοπό να παράσχουν πληροφορίες
και συμβουλές προς τους οργανισμούς που επιθυμούν να αναπτύξουν τα δικά τους Σχέδια
Δράσης UactivE. Επίσης παρέχονται συστάσεις που βασίζονται σε όλα τα παραπάνω.
Διαδικασία
• Οι τοποθεσίες των περιπτωσιολογικών μελετών βρήκαν τόσο το πρότυπο
σύνταξης του Σχεδίου Δράσης όσο και τη διαδικασία της κριτικής αναθεώρησης των
προκαταρκτικών σχεδίων, που είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη του Σχεδίου.

Συμπαραγωγή του Σχεδίου Δράσης
• Το πρόγραμμα SPAcE πρότεινε τη σύγκληση μιας ομάδας εργασίας από τοπικούς
ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να προταθούν δράσεις για το Σχέδιο Δράσης UActivE
και, όπου είναι δυνατόν, να προχωρήσουν στην συμπαραγωγή του Σχεδίου. Ενώ αυτή
η διαδικασία διαβούλευσης και η δέσμευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν γνωστή
στις περισσότερες τοποθεσίες των περιπτωσιολογικών μελετών , η ανάπτυξη ενός
λεπτομερούς Σχεδίου Δράσης που επικεντρώνεται στο ενεργό περιβάλλον υπήρξε
μια νέα εμπειρία.
• Η συγκρότηση της ομάδας καθοδήγησης υπήρξε κρίσιμη: σε πολλές περιοχές, ήταν
εύκολο να βρεθούν ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ομάδες ποδηλασίας), αλλά πιο δύσκολο
ήταν να πείσουν τους υπεύθυνους πολιτικούς ή τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
να συμμετάσχου.
Χρήση αποδεικτικών στοιχείων και ορθών πρακτικών
• Το εγχειρίδιο περίληψης αποδεικτικών στοιχείων και ορθών πρακτικών
(Παραδοτέο 1) παρείχε ένα χρήσιμο πλαίσιο για έμπνευση και ιδέες προς τους
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εταίρους υλοποίησης.
• Αποτιμήθηκε η παροχή προσαρμοσμένων αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται
με συγκεκριμένες προκλήσεις προς τους εταίρους υλοποίησης.
• Οι ενεργές συνεισφορές όλων των εταίρων του έργου στη συλλογή αποδεικτικών
στοιχείων και των μελετών περίπτωσης διευκόλυναν τη μετάφραση από την
θεωρία στην πράξη και αντιστρόφως.

Περιεχόμενο Σχεδίου Δράσης
• Όλα τα Σχέδια Δράσης περιελάμβαναν ένα συνδυασμό κοινωνικών και φυσικών
περιβαλλοντικών δράσεων, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και πλαίσια.
• Η ποδηλασία φάνηκε να είναι πιο εξέχουσα σε σύγκριση με την πεζοπορία, ίσως επειδή
οι υποδομές της είναι πιο ξεχωριστές και οι ομάδες υπεράσπισής της πιο ορατές.
• Η χρηματοδότηση υπήρξε ένα κρίσιμο εμπόδιο: ενώ ορισμένοι χώροι παρήγαγαν
φιλόδοξα σχέδια, ανησυχούσαν ότι ίσως δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν.
Ενσωμάτωση οικονομικών εκτιμήσεων
• Η έννοια της οικονομικής εκτίμησης δεν ήταν νέα για τους εταίρους αλλά το Εργαλείο
WHO Heat ήταν. Η πρακτική του εφαρμογή αποδείχθηκε δύσκολη για πολλές από τις
χώρες υλοποίησης.
• Επιπλέον, η έλλειψη δεδομένων σχετικά με την πεζοπορία και / ή την ποδηλασία
εμπόδισε τη χρήση του Εργαλείου HEAT.
Συστάσεις για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης UActivE
Αυτές παρουσιάζονται παρακάτω, σε τμήματα σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης του
Σχεδίου Δράσης.

Διαδικασία
• Χρησιμοποιήστε ένα καθορισμένο πρότυπο για να σχεδιάσετε το Σχέδιο Δράσης, είτε
χρησιμοποιήστε είτε τροποποιήστε το πρότυπο του προγράμματος SPAcE UActivE.
• Εξετάστε τα έξι βήματα για την ανάπτυξή του Σχεδίου Δράσης και σχεδιάστε
προσεκτικά την ανάπτυξη και την εφαρμογή, με καθορισμένες χρονικές κλίμακες.
• Αναζητήστε ή συλλέξτε δεδομένα σχετικά με τα τρέχοντα επίπεδα πεζοπορίας /
ποδηλασίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στο Εργαλείο WHO HEAT.
• Συγκεντρώστε τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές για το δημογραφικό
προφίλ της κοινότητας, στοιχεία για την κατάσταση της υγείας, το φυσικό περιβάλλον,
τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας στην κοινότητα, τη συμπεριφορά των μέσων
μεταφορών κλπ. Αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθήσουν στον
εντοπισμό ευκαιριών και επίσης να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για να
υποστηρίξουν το περιεχόμενο και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης.
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Ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολόγηση από ειδικούς και διαβούλευση με την κοινότητα
• Εντοπισμός και εμπλοκή βασικών ενδιαφερομένων. Αυτοί μπορεί να προέρχονται από
το σχεδιασμό, την εκπαίδευση, την υγεία, τις μεταφορές, τις ομάδες τοπικής κοινότητας,
τους παρόχους υπηρεσιών κλπ. Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε τόσο κριτικές όσο και
υποστηρικτικές απόψεις. Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσουν στο να
προσδιορίσετε τους βασικούς ενδιαφερόμενους:
o Ποιόν θα ήταν καλύτερο να προσκαλέσετε σε μια πρώτη συνάντηση
συζήτησης;
o Ποιόν χρειάζεστε στην Ομάδα Εργασίας για τη σύμπραξη του Σχεδίου Δράσης
UActivE;
o Ποιός θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κριτικά το θέμα και, ως εκ τούτου,
να είναι σημαντικός ώστε να εμπλακεί νωρίς στη διαδικασία με σκοπό να
αποφευχθούν εμπόδια και τελικά να υποστηριχθεί η εφαρμογή του σχεδίου;
o Ποιός θα μπορούσε να αναλάβει την αξιολόγηση από ομότιμους, μόλις
αναπτυχθεί το Σχέδιο Δράσης UActivE;
o Ποιόν θα χρειαστείτε για να διασφαλίσετε την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης;
• Αφού εντοπιστούν οι κύριοι ενδιαφερόμενοι, αφού καταρτιστεί ένας κατάλογος και
αφού αποφασιστεί ποιοι ενδιαφερόμενοι θα εμπλακούν καλύτερα σε
o Μια πρώτη συνάντηση συζήτησης,
o μια Ομάδα Εργασίας,

o οι ενδιαφερόμενοι φορείς να ενεργούν ως σύμβουλοι στη διαδικασία
ανάπτυξης,

o ενδιαφερόμενοι που μπορούν να αξιολογήσουν το Σχέδιο Δράσης με κριτική

•

•
•
•

αλλά και ενημερωμένη ματιά,

o ενδιαφερόμενοι υπεύθυνοι για την υλοποίηση.
Αφού αποφασιστεί η σύνθεση της Ομάδας Εργασίας, πρέπει να είναι σαφής ο
ρόλος της ομάδας και ο συγκεκριμένος ρόλος και η λειτουργία καθενός από τους
ενδιαφερόμενους μέσα στην ομάδα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι είναι σαφές προς
όλους, ποιος είναι ο ρόλος των άλλων ενδιαφερομένων στην αναθεώρηση / παροχή
συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης, τη μετέπειτα εφαρμογή
του κ.λπ.
Σχεδιάστε και οργανώστε το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για την Ομάδα
Εργασίας και την επικοινωνία (τρόπος και συχνότητα) με τους άλλους βασικούς
ενδιαφερόμενους.
Εξασφαλίστε ότι υπάρχει έγκαιρη δέσμευση με τους βασικούς εταίρους υλοποίησης
(οι οποίοι μπορεί να είναι επίσης και ενδιαφερόμενοι φορείς).
Αξιολόγηση από ειδικούς: Προσδιορίστε από νωρίς στη διαδικασία ένα κατάλληλο
άτομο/α για να αναλάβει/ουν την αξιολόγηση του εγγράφου. Η αξιολόγηση
των προκαταρκτικών Σχεδίων Δράσης και η υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων
είναι σημαντικές για την εξασφάλιση ενός ισχυρού, συναφούς και βασισμένου σε

17

αποδεικτικά στοιχεία Σχεδίου Δράσης. Χρησιμοποιήστε ή τροποποιήστε το πρότυπο
αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης SPAcE.
• Η διαβούλευση με την κοινότητα είναι απαραίτητη για τη συμπαραγωγή ενός
Σχεδίου Δράσης UActivE ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτό θα λειτουργεί για την
κοινότητα για την οποία έχει σχεδιαστεί. Δημιουργήστε έναν κατάλογο με τα
άτομα και τους οργανισμούς που βρίσκονται στο επίκεντρο του Σχεδίου Δράσης,
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που προέρχονται από δύσκολες ομάδες,
όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι κλπ. Εξετάστε τους καινοτόμους και
κατάλληλους τρόπους διαβούλευσης και δέσμευσης μαζί τους, για παράδειγμα,
ομάδες εστίασης με παιδιά και νέους, επισκέψεις σε κοινοτικές ομάδες, εργαστήρια
ιδεών κλπ. Υπάρχει ένα έγγραφο με ιδέες για το πώς να πράξετε αυτό, στο τμήμα
υποστηρικτικών εγγράφων στην ιστοσελίδα του προγράμματος SPACE.

Συμπαραγωγή του Σχεδίου Δράσης
• Σχεδιάστε τις φάσεις ανάπτυξης και το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων της Ομάδας
Εργασίας.
• Δέσμευση με τους βασικούς ενδιαφερόμενους – αποφασίστε πώς και πότε θα διεξαχθεί
αυτή η διαδικασία. Οι τρόποι εμπλοκής μπορούν να διαφέρουν, δηλαδή πρόσωπο με
πρόσωπο, ηλεκτρονικά, ομαδικά, ατομικά. Εξετάστε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος
για κάθε ενδιαφερόμενο.
• Εξηγήστε τη διαδικασία συμπαραγωγής σε όλους τους ενδιαφερόμενους για να
εξασφαλίσετε την κατανόησή τους στην αρχή αλλά και σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας.
• Συμπληρωματική διαβούλευση με την κοινότητα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ώστε να διασφαλίζεται πως το Σχέδιο Δράσης είναι χρήσιμο και ότι θα λειτουργήσει
για / με τις κοινότητες στις οποίες έχει σχεδιαστεί. Υπάρχει ένα έγγραφο με ιδέες για
το πώς να κάνετε τα παραπάνω στο τμήμα των υποστηρικτικών εγγράφων.
• Η συμπαραγωγή του Σχεδίου Δράσης είναι μια διαδικασία που είναι απαιτητική και
χρονοβόρα θεωρείται, όμως, κρίσιμη για την επιτυχία της ανάπτυξης και υλοποίησης
του Σχεδίου Δράσης. Αφήστε χρόνο για αυτή τη διαδικασία στο χρονοδιάγραμμά σας.
• Όταν αποφασίζετε για τις ενέργειες στο πλαίσιο του σχεδίου, ενσωματώστε
τους στόχους SMART (ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά
προσδιορισμένοι). Για κάθε ενέργεια εξετάστε την αξιολόγηση της επιτυχίας και της
μέτρησής της, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες.
Χρήση αποδεικτικών στοιχείων και ορθών πρακτικών
• Οι μελέτες περίπτωσης και τα αποδεικτικά στοιχεία, που παρέχονται στο εγχειρίδιο
των Αποδεικτικών Στοιχείων και των Παραδειγμάτων της Ορθής Πρακτικής, μπορούν
να αποτελέσουν ένα χρήσιμο πλαίσιο για έμπνευση, ιδέες και εξασφάλιση πολιτικής
και δράσης βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων.
• Τα στοιχεία που έχουν επιλεγεί από το χρήστη είναι σημαντικά για τις ρυθμίσεις /
την κοινότητα στην οποία στοχεύει το Σχέδιο Δράσης.
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• Δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών με τα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να καταστεί
δυνατή η κοινή χρήση της διαδικασίας συμπαραγωγής.

Περιεχόμενο Σχεδίου Δράσης
• Χρησιμοποιήστε το πρότυπο για να καθοδηγήσετε το περιεχόμενο κάθε τμήματος.
• Συμπεριλάβετε ένα συνδυασμό κοινωνικών και φυσικών περιβαλλοντικών δράσεων
και μέτρων.
• Χρησιμοποιήστε τοπικά αποδεικτικά στοιχεία και πολιτικές και προσαρμόστε
το Σχέδιο Δράσης στις τοπικές ανάγκες και στα συγκεκριμένα πλαίσια, βάσει των
παρεμβάσεων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία συμπαραγωγής.
• Εξασφαλίστε ότι συμπεριλαμβάνονται οι κατάλληλοι πόροι (προσωπικό, χρόνος,
χρηματοδότηση) ως μέρος του περιεχομένου του Σχεδίου Δράσης. Πιθανές πηγές
θα μπορούσαν να είναι τοπικές πηγές, περιφερειακές, εθνικές (εσωτερικές) ή / και
εξωτερικές (ευρωπαϊκές, διεθνείς) πηγές.
Ενσωμάτωση των οικονομικών εκτιμήσεων
• Η χρήση του Εργαλείου WHO HEAT συνίσταται για:
– Τον προβλεπόμενο σκοπό, την αξιολόγηση της τρέχουσας χρήσης ή / και την
εκτίμηση του οικονομικού όφελους μέσω της προβλέψιμης μελλοντικής χρήσης
στην παροχή;
– Ενδεχομένως ισχυρό εργαλείο υπεράσπισης για να πείσει τους ενδιαφερόμενους
και τους χρηματοδότες για την αξία του Σχεδίου Δράσης.
• Εξετάστε το Παραδοτέο 3 του προγράμματος το έγγραφο SPAcE με παραδείγματα
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το Εργαλείο WHO Heat στα
Σχέδια Δράσης στο σχέδιο SPAcE και πώς αυτό θα μπορούσε να ενσωματωθεί και να
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης.
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3
ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ
ΣΧΕΔΊΩΝ ΔΡΆΣΗΣ
UACTIVE
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Ρουμανία

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης UActivE: Brasov, Ρουμανία
1. Εισαγωγή στο Σχέδιο Δράσης UActivE
• Brasov:
o Κύριο αστικό κέντρο στην κεντρική περιφέρεια της Ρουμανίας, πληθυσμός
περίπου 300.000 κάτοικοι.
o Το προσδόκιμο ζωής ανέρχεται περίπου στα 73 έτη για τους άνδρες και στα
80 έτη για τις γυναίκες.
o Βρίσκεται σε ένα φυσικό περιβάλλον με το 28,9% της πόλης αφιερωμένο σε
χώρους πρασίνου, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής,
αγροτικό, υπαίθριο τοπίο και βουνά σε κοντινή απόσταση.
o Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (2014-2015) κατέδειξε ότι οι
περισσότεροι κάτοικοι ταξίδευαν με αυτοκίνητο (32,8%), με λεωφορείο
(34,1%) ή ως επιβάτες (18,6%), ενώ λίγοι ταξίδεψαν με ποδήλατο (0,2%).
• Υγεία και ευεξία:
o Μελέτη του Ευρωβαρόμετρου (2013) ανέδειξε ότι το 78% των Ρουμάνων
ασκείται ή συμμετέχει σε αθλητικές ή φυσικές δραστηριότητες ποτέ ή
σπανίως, ενώ μονάχα το 6% συμμετέχει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Όσον αφορά το περπάτημα, το 39% ανέφερε ότι περπάτησε λιγότερο από 30
λεπτά την ημέρα και μόνο το 15% ανέφερε ότι περπατούσε περισσότερο από
60 λεπτά την ημέρα.
o Τα αρχεία της Δημόσιας Υγείας αναφέρουν ότι η παχυσαρκία αυξάνεται (+
33,5% από το 2013-2015) και ότι οι ασθένειες του κυκλοφορικού έχουν
αυξηθεί κατά 9,2%.
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2. Διαδικασία ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης UActivE
Μετά την διαδικασία ανάπτυξης που περιγράφεται λεπτομερώς στην Ενότητα 2, η
ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών με επικεφαλής τον Μητροπολιτικό Οργανισμό του
Brasov, όρισε την προτεραιότητα παρέμβασης και τις ομάδες πληθυσμού της ως εξής:
• Συνολική στρατηγική παρέμβασης: Επικέντρωση στη βελτίωση της υποδομής
αθλητισμού και φυσικής δραστηριότητας με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερου
μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου αντίκτυπου για τους πολίτες του Brasov
και συγκεκριμένα στις υποδομές ποδηλασίας.
• Ομάδα στόχος: άτομα ηλικίας 8-80 ετών, δηλαδή όλα τα άτομα που είναι σε θέση
να χρησιμοποιούν ποδήλατο και ανήκουν σε οποιαδήποτε κοινωνικοοικονομική
κατηγορία.
Σχέδιο Δράσης UActivE, Brasov

Όραμα: Brasov – η πόλη όπου η ποδηλασία είναι τρόπος ζωής.

Σκοπός: Προώθηση ενός ενεργού τρόπου ζωής δημιουργώντας ένα αστικό περιβάλλον
με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης ποδηλάτου για σκοπούς μεταφοράς και αναψυχής.

Ειδικοί στόχοι:
1. Δημιουργία ενός δικτύου πολεοδομικού σχεδιασμού που να περιλαμβάνει
λωρίδες ποδηλασίας, συνδέοντας τις σχετικές εγκαταστάσεις εντός της
κοινότητας.
2. Διεύρυνση του δικτύου διαδρομών ποδηλασίας (και σχετικής υποδομής) σε 25
χιλιόμετρα μέχρι το 2023.
3. Δημιουργία μιας μονάδας αναψυχής (πάρκα ποδηλασίας) για τους χρήστες
ποδηλάτων.
4. Προώθηση της ποδηλασίας για σκοπούς μεταφοράς και ψυχαγωγίας μεταξύ
των κατοίκων
Δραστηριότητες:
Για καθέναν από τους στόχους που αναφέρονται ανωτέρω, το Σχέδιο Δράσης
περιγράφει ορισμένες δράσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του
συγκεκριμένου στόχου ή σκοπού. Οι στόχοι και οι δράσεις που αναπτύσσονται
στο πρόγραμμα UActivE συνοψίζονται παρακάτω, στον πίνακα 2.
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Πίνακας 2: Περίληψη των στόχων / σκοπών και δράσεων του Σχεδίου Δράσης Brasov
UActivE

Σκοπός/στόχος

Βήματα Δράσης

1. Η δημιουργία του 1. Έλεγχος του υφιστάμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων και
πολεοδομικού
σχετικών εγκαταστάσεων.
σχεδιασμού
2. Επιχειρείστε μια μελέτη για να καθορίσετε τον αριθμό των
για τον
ποδηλατών.
καθορισμό των
ποδηλατοδρόμων
3. Αναλάβετε μία οικονομική και τεχνική ανάλυση για να
και των σχετικών
διερευνήσετε τη σκοπιμότητα επέκτασης του υπαρχόντος
εγκαταστάσεων.
δικτύου. Χρησιμοποιείστε το Εργαλείο Οικονομικής Αξιολόγησης
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την Πεζοπορία και την
Ποδηλασία, ώστε να επιλέξετε τις τοποθεσίες με τις μεγαλύτερες
δυνατές επιδράσεις.

2. Διεύρυνση
του δικτύου
διαδρομών
ποδηλασίας
(και σχετικής
υποδομής) σε 25
χιλιόμετρα έως
το 2023
3. Δημιουργία
μιας μονάδας
αναψυχής
(ποδηλατικό
πάρκο) για
τους χρήστες
ποδηλάτων.

4. Με βάση τα παραπάνω 1-3, επιλέξτε τοποθεσίες για τη
βελτίωση επέκτασης του δικτύου ποδηλατοδρόμων.

1. Μελέτη σκοπιμότητας για τις επιλεγμένες τοποθεσίες από το 1.4
παραπάνω.
2. Ανάπτυξη και έναρξη προώθησης των εγγράφων διαγωνισμού
για την πραγματοποίηση αλλαγών υποδομής.

3. Αναθεωρήστε τις προσφορές που ελήφθησαν από την προώθηση
στο σημείο 2.2.
4. Ανάθεση σε οργανισμούς για την ανάληψη της αλλαγής υποδομών.
5. Εφαρμογή της επέκτασης λωρίδων.

1. Μελέτη σκοπιμότητας για τα πάρκα ποδηλασίας.

2. Ανάπτυξη και έναρξη προώθησης των εγγράφων διαγωνισμού
για την πραγματοποίηση αλλαγών υποδομής.
3. Αναθεωρήστε τις προσφορές που ελήφθησαν από την προώθηση
στο σημείο 3.2.
4. Ανάθεση σε οργανισμούς για την ανάληψη της αλλαγής υποδομών
5. Εφαρμογή του μηχανισμού.
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4. Προώθηση
της ποδηλασίας
για σκοπούς
μεταφοράς και
αναψυχής μεταξύ
των κατοίκων.

1. Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των δημόσιων αρχών και της
κοινότητας, μέσα από σειρές δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης
που προωθούν σε ολόκληρη την πόλη το εξής μήνυμα «Brasov – η
φιλική προς το ποδήλατο πόλη».
2. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης – δραστηριότητες πληροφόρησης
και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, των κλασικών μέσων, των διασκέψεων, δελτίων τύπου,
ραδιοφονικών συνεντεύξεων, εξωτερικής επικοινωνίας κλπ.
3. Δραστηριότητες συμμετοχής του πολίτη – μια σειρά από εκδηλώσεις
μαζικής συμμετοχής για την ευαισθητοποίηση και την υποκίνηση
της δράσης και της αλλαγής.

Για να δείτε το πλήρες Σχέδιο Δράσης κάντε κλικ εδώ: Σχέδιο Δράσης UActivE Brasov.
Για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και το Σχέδιο UActivE
παρακαλώ επικοινωνηστε με: Radu Colt, Brasov Metropolitan Agency , B-dul. Eroilor
no. 8, cam. 200, 500007, Brasov.
Email: office@metropolabrasov.ro Ιστοσελίδα: www.metropolabrasov.ro
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Ισπανία

Συνοπτική παρουσίαση UActivE: Castilla-La Mancha (Τολέδο), Ισπανία
1. Εισαγωγή στο Σχέδιο Δράσης UActivE
• Castilla-La Mancha (Τολέδο):
o Το Toledo είναι ένας δήμος και μια πόλη που βρίσκεται 71 χιλιόμετρα νότια
της Μαδρίτης. Είναι η πρωτεύουσα της αυτόνομης κοινότητας της Castilla-La
Mancha και το 2015 αριθμούσε περίπου 83.000 πολίτες.
o Γεωγραφικά η πόλη έχει μια διάσπαρτη διαμόρφωση, με γειτονιές μέχρι και
8χλμ. από το κέντρο της πόλης, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου
100 μέτρων. Ένας ποταμός περιβάλλει την πόλη.
o Το Σχέδιο Δράσης επικεντρώνεται σε δύο συνοικίες, τη Santa María de
Benquerencia και τη Santa Bárbara. Αυτές αντιπροσωπεύουν το 35% του
συνολικού πληθυσμού, ο οποίος κατά κύριο λόγο έχει μέση ηλικία τα 38
έτη στη Santa María de Benquerencia και τα 35 έτη στη Santa Barbara. Ως
εκ τούτου, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό νέων οικογενειών που οδήγησε σε
μεγάλο αριθμό σχολείων.

2. Διαδικασία ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης UActivE
Μετά τη διαδικασία ανάπτυξης που περιγράφεται λεπτομερώς στην Ενότητα 2, η
Castilla-La Mancha (Τολέδο) καθόρισε την προτεραιότητα παρέμβασης και τις ομάδες
πληθυσμού της ως εξής:
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• Στρατηγική παρέμβασης: Κοινωνικό και οικοδομημένο περιβάλλον - ενεργή
μετακίνηση μεταξύ του Τολέδο και των συνοικιών Santa María de Benquerencia
και Santa Bárbara. Οι γειτονιές επιλέχθηκαν για τους εξής λόγους:
o Κατοικημένες γειτονιές στην πόλη / δήμο.
o Εύκολη πρόσβαση στην πόλη με το αυτοκίνητο και επομένως υψηλή χρήση του
αυτοκινήτου.
o Ένα πιο ποικίλο περιβάλλον, ευνοϊκό για μετακίνηση για εργασία, αναψυχή και
γυμναστήριο.
o Το κέντρο της πόλης του Τολέδο και ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι αποστάσεις
που καλύπτονται με το ποδήλατο.
• Ομάδα πληθυσμού: Όλοι οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών, των
παιδιών που πηγαίνουν σχολείο, των ενηλίκων σε ηλικία εργασίας, καθώς και των
σχετικών οργανισμών όπως εργοδότες, κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμοί
υγείας.

Σχέδιο Δράσης UActivE, Castilla-La Mancha (Τολέδο)

Όραμα: Προώθηση ενός ενεργού τρόπου ζωής στους πολίτες του Τολέδο, με βάση την
ενεργή μετακίνηση / κινητικότητα στις καθημερινές μεταφορές.
Ειδικοί στόχοι:
1. Ανάπτυξη της υποδομής για τη διασύνδεση των αστικών περιοχών ώστε να
καταστεί δυνατή η ενεργή κινητικότητα.

2. Να ξεκινήσει μια σειρά στρατηγικών αλλαγής συμπεριφοράς που στοχεύουν σε
αυξημένη συμπεριφορά κινητικότητας / μεταφοράς / μετακίνησης.

3. Να παρέχονται στους κοινωνικούς φορείς της κάθε γειτονιάς τα εργαλεία για την
προώθηση ενός ενεργού τρόπου ζωής στον πληθυσμό, με έμφαση στην ενεργό
μετακίνηση / μεταφορά.
4. Να παρέχονται στους φορείς λήψης των αποφάσεων τα εργαλεία και οι
αναγκαίες εμπειρίες για την εισαγωγή σχεδίων ενεργών πόλεων, για παράδειγμα
προγράμματα κοινωνικής συμμετοχής.
5. Να αναπτύσσεται ένα πρότυπο παρέμβασης το οποίο θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και σε άλλες περιοχές της αυτόνομης κοινότητας.

Δραστηριότητες
Για καθέναν από τους στόχους που αναφέρονται παραπάνω, το Σχέδιο Δράσης
περιγράφει έναν αριθμό δράσεων που θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του
συγκεκριμένου στόχου ή σκοπού. Οι στόχοι και οι δράσεις που αναπτύσσονται στο
πρόγραμμα UActivE συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 3: Περίληψη των σκοπών/στόχων και των δράσεων του Σχεδίου Δράσης
UActivE της Castilla-La Mancha.

Σκοπός/στόχος

1. Να επιτευχθεί πολιτική
και οργανωτική
υποστήριξη του
σχεδίου από όλους τους
σχετικούς οργανισμούς.
2. Να βελτιωθούν οι
εγκαταστάσεις και
οι υποδομές που
απαιτούνται για τη
σύνδεση με ποδήλατο
και πεζοπορία της
γειτονιάς Santa Maria
de Benquerencia με το
κέντρο της πόλης, μέσω
της γειτονιάς Santa
Bárbara.

3. Εισαγωγή του
προγράμματος «Ενεργή
Κινητικότητα περπατώντας προς το
σχολείο» και στις δύο
γειτονιές.

4. Σχεδιασμός κοινωνικών
και συμμετοχικών
προγραμμάτων που
υποστηρίζουν και
προωθούν την Ενεργό
Κινητικότητα.

Βήματα Δράσης

1. Προσδιορίστε όλα τα σχετικά ιδρύματα.

2. Παρουσιάστε την πρωτοβουλία σε αυτούς τους
οργανισμούς.
3. Συμπαραγάγατε και σχεδιάστε τις δράσεις για την
υλοποίηση με τους οργανισμούς.
4. Παρουσιάστε δημόσια το σχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας
τις προγραμματισμένες δράσεις.

1. Βελτιώστε το υπάρχον δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών
και μονοπατιών, μέσω βελτιώσεων των υποδομών, όπως
διάνειξη διαδρομών, συνέχιση δικτύου κλπ.
2. Ταυτοποίηση των κοντινών ποδηλατικών σταθμών ή
των σταθμών για ποδήλατα κοντά σε βασικά κέντρα
δραστηριοτήτων, όπως κέντρα υγείας, εμπορικά κέντρα,
σχολεία κλπ.
3. Να καρταστεί ένα σχέδιο κινητικότητας για τη
βιομηχανική περιοχή της Santa María de Benquerencia.
1. Να προωθηθούν και να δοθούν οικονομικά κίνητρα
σε σχολεία που προωθούν το πρόγραμμα “Ενεργή
Κινητικότητα – περπατώντας προς το σχολείο”.
2. Βελτίωση της ασφάλειας της κυκλοφορίας και της
αντίληψης της ασφάλειας μέσω της επαφής με την
τοπική αστυνομία, κατά την είσοδο και έξοδο στα
σχολεία.

3. Σχεδιασμός διαδρομών, με σχετική σήμανση, για ασφαλείς
διαδρομές προς τα σχολεία.

1. Αναθεωρήστε το Σχέδιο Δράσης και σχεδιάστε μία
εκστρατεία διάδοσης και διαφήμισης για την προώθησή
του.
2. Εντοπίστε τα αθλητικά σωματεία για την προώθηση των
ενεργών μεταφορών.
3. Εντοπίστε γειτονικούς/κοινοτικούς οργανισμούς για την
προώθηση των ενεργών μεταφορών.
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5. Αύξηση της
ευαισθητοποίησης
και της εκπαίδευσης
των πολιτών, των
κοινωνικών παραγόντων,
των οργανισμών και
των επιχειρήσεων, στα
πλεονεκτήματα της
ενεργούς κινητικότητας.

1. Σχεδιάστε και εκτελέστε μία εκστρατεία επικοινωνίας
για την προώθηση του δικτύου και των ενεργών
μεταφορών.
2. Πρόβλεψη μαθημάτων «εκκίνησης» για την υποστήριξη
των ατόμων να περπατούν και ποδηλατούν για
τομείς της κοινότητας που είναι λιγότερο πιθανό να
χρησιμοποιούν ενεργές μεταφορές.

3. Διάδοση του Σχεδίου Δράσης SPACE UActivE σε άλλους
δήμους για την ενθάρρυνση και υποστήριξη και άλλων,
με σκοπό την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης UActivE.

Για να δείτε το πλήρες Σχέδιο Δράσης, κάντε κλικ εδώ: Σχέδιο ΔράσηςUActivE
Castilla-La Mancha (Τολέδο).

Για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και το Σχέδιο
Δράσης UActivE παρακαλώ επικοινωνήστε με: Aurora Sánchez-Garcia, Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, Castilla-La Mancha, Bulevar Río Alberche, s/n –
Τολέδο.
Email: aurorasg@jccm.es Ιστοσελίδα: ww.castillaamancha.es
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Ιταλία

Συνοπτική παρουσίαση UActivE: Palermo, Ιταλία
1. Εισαγωγή στο Σχέδιο Δράσης UActivE
• Palermo:
o Βρίσκεται στη βορειοδυτική ακτή της Σικελίας και αποτελεί μία από τις πιο
θερμές πόλεις της Ευρώπης με μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος τους
18,5 ° C.
o Πρωτεύουσα της περιφέρειας της Σικελίας και της επαρχίας του Παλέρμο.
o 5η πιο πολυσύχναστη πόλη στην Ιταλία με πληθυσμό 1.270.000 κατοίκους
το 2016. Το κέντρο της πόλης έχει πληθυσμό περίπου 680.000 κατοίκους. Ο
πληθυσμός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με τη μετανάστευση να αποτελεί
την κύρια αιτία
o 4η πιο υπερπλήρης ευρωπαϊκή πόλη (βάσει όλων των μεγεθών των πόλεων). Το
επίπεδο συμφόρησης στο Παλέρμο το 2014 καταγράφηκε στο 42%, με πρωινό
σημείο αιχμής σε ποσοστό 66% και μέγιστο νυχτερινό στο 68%. Οι προκλήσεις
σε τοπικό περιβάλλον δημιουργούνται εξαιτίας της οδικής υποδομής, της φύσης
του ιστορικού κέντρου (στενά δρομάκια, με έλλειψη χώρων στάθμευσης), της
έλλειψης χώρων πρασίνου, πάρκων και δικτύων δημόσιων συγκοινωνιών.
• Υγεία και ευεξία:
o Κατά το διάστημα 2014-2015 η Σικελία είχε υψηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας
από άλλες περιοχές στην Ιταλία, για παράδειγμα το 23,2% των παιδιών είναι
υπέρβαρο, το 10,2% παχύσαρκο και το 3,7% σοβαρά παχύσαρκο.
o Η Ιταλία έχει χαμηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας σε σύγκριση με
άλλες χώρες της ΕΕ.
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o Μια εθνική έκθεση το 2014 διαπίστωσε ότι μόνο το 60% των σχολείων είχαν
γυμναστήριο ή κατάλληλες δομές για αθλητισμό εντός του σχολικού κτιρίου.

4. Διαδικασία ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης UActivE

Μετά τη διαδικασία ανάπτυξης που περιγράφεται λεπτομερώς στο τμήμα 2, το Palermo
καθόρισε την προτεραιότητα παρέμβασης και τις ομάδες πληθυσμού του ως εξής:
• Στρατηγική παρέμβασης: υποδομή και πολιτική για την προώθηση των ενεργών
περιβαλλόντων με επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους, η βασική προτεραιότητα
για την παρέμβαση του Σχεδίου Δράσης UActivE για το Palermo ήταν το εσωτερικό
του σχολικού περιβάλλοντος.
• Ομάδα πληθυσμού: παιδιά και νέοι (που πηγαίνουν σχολείο) και οι οικογένειές
τους, τομέας σχολικής εκπαίδευσης και η ευρύτερη σχολική κοινότητα,
συμπεριλαμβανομένου του ευρύτερου κοινού.
Σχέδιο δράσης UActivE, Palermo.

Όραμα: Palermo - σπίτι ενεργών και υγιεινών σχολικών κοινοτήτων.

Σκοπός: να δημιουργηθεί μια σχολική κουλτούρα που θα προαγάγει τον ενεργό τρόπο
ζωής μεταξύ των παιδιών και των νέων και θα υποστηρίζει την ανάπτυξη σχολικών
περιβαλλόντων που διευκολύνουν και αυξάνουν την τακτική σωματική άσκηση,
μειώνουν την αδράνεια και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ύπαρξης υπέρβαρων
παιδιών και της παιδικής παχυσαρκίαςe.

Ειδικοί στόχοι:
1. Να εκπαιδεύονται τα παιδιά και οι νέοι σχετικά με τα οφέλη της σωματικής
άσκησης με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος ύπαρξης υπέρβαρων
παιδιών και της παχυσαρκίας και να δίνονται ευκαιρίες ώστε να συμμετέχουν στο
σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη σωματική άσκηση μέσα στο
σχολικό τους περιβάλλον.
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2. Να παρέχονται στους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς και τους νέους
εργαζομένους νέες μέθοδοι και προσεγγίσεις για την αύξηση των ευκαιριών για
μια ποικιλία σωματικών δραστηριοτήτων καθ ‘όλη τη διάρκεια της σχολικής
ημέρας.
3. Να εμπλουτίζεται το περιβάλλον του σχολείου μέσω της σωματικής άσκησης που
θα συμβάλει στη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων και θα έχει θετικό
αντίκτυπο στην ευημερία των παιδιών, των νέων και της ευρύτερης σχολικής
κοινότητας.
4. Υποστηρικτική πολιτική που θα εφαρμόσει μια αποτελεσματική στρατηγική
και υποδομή η οποία θα αυξήσει την πρόσβαση και να ενθαρρύνει τη σωματική
δραστηριότητα για όλα τα παιδιά του σχολείου.

Δραστηριότητες
Για καθέναν από τους στόχους που αναφέρονται παραπάνω, το Σχέδιο Δράσης
περιγράφει έναν αριθμό δράσεων που θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του
συγκεκριμένου στόχου ή σκοπού. Οι στόχοι και οι δράσεις που αναπτύσσονται
στο πρόγραμμα UActivE συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4: Περίληψη των σκοπών / στόχων και δράσεων του Σχεδίου Δράσης UActivE
Palermo.

Σκοπός/στόχος Βήματα Δράσης
1. Αστικές
Διαδρομές
– Αστική
πεζοπορία από
το σπίτι στο
σχολείο και
στην παιδική
χαρά.

1. Δεδομένα σχετικά με τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές καθώς
και με τις σε εξέλιξη πεζοπορικές διαδρομές στο Παλέρμο.

2. Δεδομένα για τα Πολιτιστικά μνημεία και τα μνημεία παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς κοντά στις πεζοπορικές διαδρομές.

3. Μελετήστε πιθανές πεζοπορικές διαδρομές στα σχολεία,
συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών μνημείων και των
μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, μετρώντας την
απόσταση από τα σπίτια προς το σχολείο.
4. Ανάπτυξη του Προγράμματος Σχολικών Αστικών Μονοματιών
(School Urban Trails Programme) α) σχεδιάζοντας πεζοπορίες
επιστροφής 3 χιλιομέτρων από και προς το σπίτι και το σχολείο των
παιδιών, την ασφαλέστερη διαδρομή και τα χρονοδιαγράμματα
για κάθεμια.
5. Ανάπτυξη του Προγράμματος Σχολικών Αστικών Μονοπατιών β)
σχεδιάζοντας τις δραστηριότητες στην τάξη μεταξύ καθηγητών
και μαθητών.
6. Εντοπισμός της επόμενης φάσης των δραστηριοτήτων του
προγράμματος των Σχολικών Αστικών Μονοπατιών – ποδηλατική
πεζοπορία από το σπίτι στο σχολείο.
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2.
Ενεργές
σχολικές περιοχές

1. Δεδομένα σχετικά με τις υπάρχουσες σχολικές αθλητικές
εγκαταστάσεις στο Παλέρμο οι οποίες μπορούν να είναι
προσβάσιμες ή μη προσβάσιμες μετά τις ώρες λειτουργίας του
σχολείου.

2. Αξιολογήστε με τη μελέτη της σκοπιμότητας τα σχολεία που
μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα «Ενεργή Σχολική
Περιοχή» (Active School District) και τις υπάρχουσες υποδομές
τους για ανάπτυξη φυσικής δραστηριότητας.
3. Ανάπτυξη των Ενεργών Περιοχών με τα πιστοποιημένα
σχολεία.
4. Ανάπτυξη προγράμματος ειδικών δρστηριοτήτων για τη
υποστήριξη των Ενεργών Περιοχών.

Για να δείτε ολόκληρο το Σχέδιο Δράσης, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ: Σχέδιο Δράσης
Palermo UActivE.

Για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και το Σχέδιο Δράσης
UActivE παρακαλώ επικοινωνήστε με: Rosina Ndukwe, CESIE, Via Roma, 94, 90133 –
Παλέρμο, Ιταλία.
Email: rosina.ndukwe@cesie.org Ιστοσελίδα: www.cesie.org
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Λετονία

Συνοπτική παρουσίαση UActivE: Tukums, Λετονία
1. Εισαγωγή στο Σχέδιο Δράσης UActivE
• Tukums:

o Το 2014 ο δήμος Tukums έγινε μέλος του Λετονικού δικτύου υγιεινών πόλεων.
Αυτό οδήγησε σε μία Στρατηγική Προώθησης της Δημόσιας Υγείας στην
περιοχή Tukums για το διάστημα 2016-2023, η οποία προσδιορίζει τις εξελίξεις
για τον υγιή πολεοδομικό σχεδιασμό στο Tukums και το παρόν Σχέδιο Δράσης
UActivE διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την πολιτική υποδομής.
o Την 1η Ιανουαρίου 2015, ο πληθυσμός στην περιοχή Tukums υπολογίζεται
στους 31.666 κατοίκους. Οι 19.000 συγκεντρώνονται στην πόλη Tukums, ο
μικρότερος πληθυσμός – 530 άτομα βρίσκονται στην ενορία Zentene.
o Συνολικά ο πληθυσμός στη Λετονία και στην περιοχή Tukums εξακολουθεί να
μειώνεται.

• Υγεία και ευεξία

o Οι μη μεταδοτικές ασθένειες αποτελούν την κύρια αιτία νοσηρότητας και
θνησιμότητας στη Λετονία καθώς και στην περιοχή Tukums.

o Μια δημογραφική έρευνα σε επίπεδο πληθυσμού έδειξε ότι κατά το 2016
το 42,1% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ξοδεύει τον ελεύθερο χρόνο
του αρκετά δραστήρια - περπατώντας, κάνοντας ποδηλασία και άλλες
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σωματικές δραστηριότητες για τουλάχιστον 4 ώρες την εβδομάδα, το
33,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι περνά παθητικά τον ελεύθερο χρόνο
του - διαβάζοντας, βλέποντας τηλεόραση, χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή
εκτελώντας άλλες καθιστικές δραστηριότητες.

o Το 69,9% του πληθυσμού περπατά κάθε μέρα και το 13% τουλάχιστον μία
φορά την εβδομάδα. Το 43,7% χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο καθημερινά και
μόνο το 23,4% δεν χρησιμοποίησε αυτοκίνητο το τελευταίο έτος.

2. Διαδικασία ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης UActivE
Μετά τη διαδικασία ανάπτυξης που περιγράφεται λεπτομερώς στην Ενότητα 2, το
Tukums καθορίζει την προτεραιότητα παρέμβασης και τις ομάδες πληθυσμού του ως
εξής:
• Συνολική στρατηγική παρέμβασης: ανάπτυξη μιας υγιούς και ασφαλούς κοινωνίας
σε ένα ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον.
• Ομάδα πληθυσμού: Ολόκληρος ο πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των
ατόμων στην κοινότητα, με επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους αλλά και τον
γενικό πληθυσμό.
Σχέδιο δράσης UActivE, Tukums

Όραμα: Σε κίνηση στο Tukums! Μια πόλη όπου όλα είναι εύκολα προσβάσιμα με τα
πόδια και το ποδήλατο.
Σκοπός: creare nella città di Tukums le condizioni ambientali che favoriscano
l’adozione di uno stile di vita sano.
Συγκεκριμένοι στόχοι:
1. Να διευκολύνεται η καθημερινή κινητικότητα των πολιτών.
2. Να διευκολύνεται ο ενεργός ελεύθερος χρόνος
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Δραστηριότητες:
IΓια καθέναν από τους στόχους που αναφέρονται ανωτέρω, το Σχέδιο Δράσης
περιγράφει έναν αριθμό από δράσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του
συγκεκριμένου στόχου ή σκοπού. Οι στόχοι και οι δράσεις που αναπτύσσονται
στο σχέδιο UActivE συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 5: Περίληψη των σκοπών / στόχων και δράσεων του Σχεδίου UActivE Tukums.

Σκοπός/στόχος

1.
Διευκόλυνση
της καθημερινής
κινητικότητας των
πολιτών.

2. Διευκόλυνση του
ενεργού ελεύθερου
χρόνου.

Βήματα Δράσης
1.
•
•
•

Αναπτύξτε τις υποδομές για ασφαλή ροή πεζών στην πόλη
Προσδιορισμός της ροής πεζών στην πόλη
Ανάπτυξη σχεδίου υποδομής για ασφαλή ροή πεζών
Δημιουργία υποδομής για ασφαλή ροή πεζών.

2. Αναπτύξτε τις υποδομές για ασφαλή ποδηλασία στην πόλη
• Συμμετοχή των μαθητών στο σχεδιασμό των ποδηλατοδρόμων
• Ανάπτυξη διαδρομής με σκοπό τη συμπλήρωση και την
ανάπτυξη από τις υπάρχουσες πορείες ποδηλασίας.
• Χρήση του Εργαλείου HEAT για την υποστήριξη του
προγραμματισμού της υποδομής ποδηλασίας.
• Δημιουργία υποδομής ποδηλασίας, συμπεριλαμβανομένου του
σταθμού στάθμευσης ποδηλάτων.
1. Ανάπτυξη χώρων αναψυχής
• Συμμετοχή της κοινότητας στον σχεδιασμό των χώρων
αναψυχής που συνδέουν και συνδυάζονται με διαδρομές
ποδηλασίας / πεζοπορίας, δηλαδή διαδρομές ποδηλασίας που
επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπαίθριο γυμναστήριο, στάσεις
ανάπαυσης κλπ.
• Ανάπτυξη διαδρομών που συνδέουν τις περιοχές αναψυχής,
συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης
• Οργάνωση ευκαιριών προς βασικούς ενδιαφερόμενους
φορείς (επιχειρηματίες, ενώσεις και τοπικό πληθυσμό) να
συναντηθούν για να διευκολύνουν από κοινού την προώθηση
και χρήση του εξωτερικού χώρου.
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2. Βελτίωση των διαθέσιμων πληροφοριών για τις υποδομές
άθλησης και ψυχαγωγίας
• Βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες αναφορικά με την
αθλητική υποδομή
• Τοποθέτηση βάσεων ενημέρωσης για τους δρομείς και τους
δρομείς που ασχολούνται με το σκανδιναβικό βάδισμα, με
πληροφορίες σχετικά με την προθέρμανση, τις ασκήσεις, τη
χαλάρωση κ.λπ. στις περιοχές αναψυχής.
3. Προώθηση δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην υγεία
• Οργάνωση και προώθηση πρωτοβουλιών για την τοπική
κοινότητα
• Οργάνωση και προώθηση αθλητικών αγώνων
• Προώθηση και ανάπτυξη παραδοσιακών events όπου
προωθείται η σωματική δραστηριότητα π.χ. Ημέρα Οικογένειας,
Φεστιβάλ Υγείας και Αθλητισμού, εβδομάδα κινητικότητας.
• Προώθηση και εφαρμογή διαφορετικών τύπων αθλητικής
δραστηριότητας σε σχολεία για νέους, όπως ποδηλασία,
πατινάζ κλπ.
• Οργάνωση δραστηριοτήτων για την προώθηση ημερήσιων
κατασκηνώσεων για παιδιά.

Για να δείτε το πλήρες Σχέδιο Δράσης, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ: Σχέδιο Δράσης
Tukums UActivE.

Για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και το Σχέδιο Δράσης
UActivE παρακαλώ επικοινωνήστε με: Dace Liepiņa-Zusāne, Tukuma novada Domes,
Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i., mob.tālr. 2916550.
Email: dace.liepina-zusane@tukums.lv. Ιστοσελίδα: www.tukums.lv
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Ελλάδα

Συνοπτική Περίληψη Σχεδίου Δράσης UActivE: Τρίκαλα, Ελλάδα
1. Εισαγωγή στο Σχέδιο Δράσης UActivE
• Τρίκαλα:
o Τα Τρίκαλα είναι μια πόλη που βρίσκεται στην κεντρική Ελλάδα κα αποτελεί
πρωτεύουσα του νομού Τρικάλων.
o Το 2016 αριθμεί περίπου 75.000 πολίτες.
o Υπάρχει μια γενική τάση γήρανσης του νομού και του πληθυσμού της πόλης.
• Υγεία και ευεξία:
o Μελέτη του Ευρωβαρόμετρου (2014) δείχνει ότι στην Ελλάδα το 69% δεν
αθλείται ούτε ασκείται και το 67% δεν πραγματοποιεί ποτέ ή πραγματοποιεί
σπανίως άλλες μορφές σωματικής άσκησης.
o Τα Τρίκαλα έχουν μια ποδηλατική παράδοση, με εθνική έρευνα (2010) για τη
χρήση ποδηλάτων να αναδεικνύει την καθημερινή χρήση του ποδηλάτου σε
ποσοστό 15% (σε σύγκριση με ποσοστό 2,5% για το σύνολο της Ελλάδας).
o Εντούτοις, σε μια έρευνα του 2016 στα Τρίκαλα, το 32% των συμμετεχόντων
θεωρούσε τα ποδηλατικά μονοπάτια ατελή και το 19% τα θεωρεί επικίνδυνα
2. Διαδικασία ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης UActivE

Μετά τη διαδικασία ανάπτυξης που περιγράφεται λεπτομερώς στην Ενότητα 2, τα
Τρίκαλα καθορίζουν την προτεραιότητα παρέμβασης και τις ομάδες πληθυσμού τους
ως εξής
• Στρατηγική παρέμβασης: Επικέντρωση στη βελτίωση, επέκταση και σύνδεση
των ποδηλατικών διαδρομών και μονοπατιών.
• Ομάδα πληθυσμού: Όλα τα άτομα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποδήλατο
και ανήκουν σε οποιαδήποτε κοινωνικοοικονομική κατηγορία.

37

Σχέδιο Δράσης UActivE, Τρίκαλα
Όραμα: Τρίκαλα: Μια πόλη που εξάλειψε καθολικά τη χρήση του αυτοκινήτου στο
εκτεταμένο κέντρο της πόλης.

Σκοπός: Να πεζοδρομηθεί το κέντρο της πόλης και να συνδεθεί με δομές ψυχαγωγίας
και αναψυχής, μέσω ποδηλατικών και πεζοπορικών διαδρομών.

Ειδικοί στόχοι:
1. Διεύρυνση του δικτύου ποδηλατοδρόμων από 5.2 χλμ. που είναι ήμερα έως τα
9.3 χλμ. έως το 2021.
2. Διεύρυνση του δικτύου πεζοδρομίων από 2,5 χλμ. που είναι ήμερα σε 3,3 χλμ.
μέχρι το 2021.
3. Προώθηση της ποδηλασίας και της περπατήματος μεταξύ των κατοίκων για
σκοπούς μεταφοράς και αναψυχής.
Δραστηριότητες
Για καθέναν από τους στόχους που αναφέρονται ανωτέρω στο Σχέδιο Δράσης
περιγράφεται λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα ένας αριθμός δράσεων που θα
συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του συγκεκριμένου στόχου ή σκοπού και των
δράσεων που αναπτύσσονται εντός του προγράμματος UactivE.
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Πίνακας 6: Περίληψη των σκοπών / στόχων και δράσεων του Σχεδίου Δράσης UActivE Τρίκαλα

Σκοπός/στόχος

1. Διεύρυνση του δικτύου
ποδηλατοδρόμων από 5.2
χλμ. που είναι σήμερα στα
9.3 χλμ. έως το 2021

2. Διεύρυνση του δικτύου
πεζοδρομίων από 2,5 χλμ.
που είναι σήμερα σε 3,3
χλμ. μέχρι το 2021

Βήματα Δράσης

1. Έρευνα ποδηλατών (συμπεριλαμβανομένων των
δεδομένων WHO HEAT).
2. Αίτηση προς το Πράσινο Ταμείο της Ελλάδας για
χρηματοδότηση Τεχνικής Μελέτης για την επέκταση των
ποδηλατικών οδών
3. Τεχνική Μελέτη για τη βελτίωση και επέκταση των
σημερινών λωρίδων ποδηλασίας
4. Δημόσια διαβούλευση και επανεξέταση της Τεχνικής
Μελέτης
5. Εφαρμογή νέων λωρίδων ποδηλασίας

1. Αίτηση στο Πράσινο Ταμείο της Ελλάδας για τη
χρηματοδότηση Τεχνικής Μελέτης για την επέκταση των
πεζόδρομων
2. Τεχνική Μελέτη για τη βελτίωση και την επέκταση των
πεζόδρομων
3. Δημόσια διαβούλευση και επανεξέταση της Τεχνικής
Μελέτης
4. Εφαρμογή της επέκτασης των δρόμων

3. Προώθηση της ποδηλασίας 1. Αύξηση της ευαισθητοποίησης των δημόσιων αρχών με
και του περπατήματος
την παρουσίαση των σχετικών με την υγεία στοιχείων
μεταξύ κατοίκων για
φυσικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των
σκοπούς μεταφοράς και
αποτελεσμάτων HEAT από τη μελέτη της περίπτωσης
αναψυχής
των Τρικάλων.
2. Δημιουργία και προώθηση διαφημιστικών βίντεο για
την ποδηλασία και την πεζοπορία. Σχετικές εκστρατείες
μέσων ενημέρωσης

3. Δραστηριότητες συμμετοχής του πολίτη - εκδηλώσεις
μαζικής συμμετοχής σε συνεργασία με ενδιαφερόμενες
ομάδες (π.χ. ομάδες ποδηλατών) για την ευαισθητοποίηση
του κοινού.
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Για να δείτε το πλήρες Σχέδιο Δράσης κάντε κλικ εδώ: Σχέδιο Δράσης UActivE Τρίκαλα.
Για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και το Σχέδιο UActivE
παρακαλώ επικοινωνήστε με: Βασιλένα Μητσιάδη.
Email: m_vasilena@yahoo.gr
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