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SUMAR EXECUȚIE

Politica de susținere și Acțiune pentru Mediile active (SPAcE) a constat într-un
proiect de trei ani co-finanțat de către “Sport: Collaborative Partnerships” ai Programului
Erasmus+ (2015-2017).

Proiectul a adus împreună 10 parteneri în cadrul proiectului din 8 țări diferite UE pentru
atingerea obiectivului de dezvoltare a unor medii urbane active sustenabile în orașele și
localitățile din UE.
Obiectivul principal al proiectului SPAcE a fost acela de a face ca alegerea pentru sănătate
să fie una ușoară prin crearea unor medii urbane sănătoase. În sfârșit, SPAcE a constat
în:
• susținerea creării de Planuri de Acțiune, pentru promovarea creșterii nivelurilor de
activitate fizică în comunitățile implicate în proiect
• încurajarea incluziunii sociale prin intermediul unei participări mai active.

Acest document este al doilea dintre cele trei elemente ale proiectului. Acesta intenționează
să furnizeze informații practice pentru a ajuta lumea să dezvolte și să co-producă propriul
Plan de Acțiune privind Mediul Activ Urban în scopul facilitării activității fizice în cadrul
propriilor medii. Ar fi în interesul unei game largi de profesioniști, inclusiv funcționarii
guvernului, planificatorii de transporturi urbane, și susținătorii ciclismului și a mersului
pe jos.
Acest document descrie și definește un mediu activ urban, și indică modul în care poate fi
conceput un Plan urban pentu a susține crearea unui mediu urban prin sporirea sănătății.
De asemenea, oferă cinci exemple de studiu de caz cu privire la modul în care acestea au
fost incluse în proiectul SPAcE.
Celelalte două documente din această serie reprezintă un rezumat al evidenței și bunelor
practici din cele 8 țări partenee și un ghid (Cavill, 2016) de utilizare al WHO (Organizația
Mondială a Sănătății) Instrument de Evaluare Economică a Sănătății pentru Mers pe jos
și Ciclism (HEAT) în fiecare dintre cele cinci locații de implementare a proiectului SPAcE.
Cele trei documente combinate reprezintă rezultatele succesive ale proiectului
SPAcE Toate cele trei documente pot fi accesate aici:
http://activeenvironments.eu/download/
Informații cu privire la Instrumentul WHO HEAT pot fi accesate aici:
www.walkingandcycling.org
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INTRODUCERE

INTRODUCERE
Introducere în proiectul SPAcE

Politica de susținere și Acțiune pentru Mediile active (SPAcE) a constat într-un
proiect de trei ani co-finanțat de către Programul Partenerilor Colaboratori Erasmus+
Sport.

Proiectul a adus împreună 10 parteneri în cadrul proiectului din 8 țări diferite UE pentru
atingerea obiectivului de dezvoltare a unor medii urbane active sustenabile în orașele și
localitățile din UE. Partenerii sunt enumerați mai jos, având responsabilitățile în cadrul
proiectului identificate în paranteze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitatea Gloucestershire, UK (Coordonator/Lider proiect)
Universitatea Oxford, UK (Revizor/expert subiect)
Universitatea Thessaly, Grecia (Suport loc intervenție/dezvoltare produs)
Universitatea Zurich, Elveția (Revizor/expert subiect)
Fit for Life Program, Finlanda (Suport plan acțiune)
Agenția Metropolitană Brașov, România (Loc implementare)
Guvernul Regional pentru educație Castilla La Mancha, Spania (Loc implementare)
CESIE, Italia (Loc implementare)
Municipiul Tukums, Latvia (Loc implementare)
Municipiul Trikala, Grecia (Loc implementare).

Obiectivul principal al proiectului SPAcE a fost acela de a face ca alegerea pentru sănătate
să fie una ușoară prin crearea unor medii urbane sănătoase în cinci orașe din țările
partenere. Aceste ‘locuri de implementare’ au fost în Brașov, România; Castilla La Mancha,
Spania; Palermo, Italia; Tukums, Latvia; și Trikala, Grecia. Proiectul SPAcE a obținut toate
acestea prin intermediul dezvoltării Planurilor de acțiune, pentru crearea unor medii
urbane în scopul încurajării activității fizice în comunitățile implicate în proiect. Prin
facilitarea unor medii urbane sănătoase, acestea au avut ca obiectiv creșterea nivelurilor
de activități, și susținerea și încurajarea incluziunii sociale prin intermediul participării
mai active și printr-o mobilitate urbană sustenabilă.

Care sunt mediile active?

Proiectul a adoptat următoarea definiție pentru ‘medii active’ (Cavill, 2016):

“mediile sociale sau fizice care asigură o încurajare pozitivă în a ajuta oamenii să
fie activi din punct de vedere fizic și să facă alegerea activă.” [pg. 9]

Exemplele de medii fizice includ:
• Centre de oraș care au redus sau exclus mașinile și/sau sunt pietoni.
• Parcuri și spații verzi care încurajează mersul pe jos și jocurile.
• Locuri cu echipament de exerciții la exterior, cunoscute sub denumirea de ‘trim
trails’.

7

• Drumuri sau traversări canal pentru încurajarea mersului pe jos.
• Infrastructură ciclism precum semnalizatoare sau piste de bicicletă.
• Scaune, bănci și cafenele în zonele urbane, ex. locuri de vizitat pentru a încuraja
oamenii să fie activi.
• Grădini comunitare.
• Locuri de joacă școlare modificate pentru a încuraja joaca activă.

Exemplele de medii sociale includ:
• Politici la nivel local sau național guvernamental care prioritizează în mod activ
activitatea fizică, inclusiv mersul pe jos și ciclismul.
• Politicile de planificare urbană care prioritizează mersul pe jos și ciclismul în
detrimentul utilizării mașinii.
• Politici de turism care promovează mersul pe jos, ciclismul și timpul liber activ (ex.
cărări pentru turiști, închirieri biciclete sau transport public subvenționat).
• Zilele fără utilizarea mașinilor sau evenimente de ciclism/mers pe jos pot încuraja
participarea masei comunitare.
• Curse sau evenimente cu participare în masă.
• Campanii pentru promovarea activității fizice a cetățenilor.
• Semne care indică distanța de parcurs pe jos și ciclism până la destinație.
• ‘Scheme’ ciclism sau mers pe jos (scheme în care copiii merg pe jos sau pe bicicletă la
școală în grup).
• Cluburi și grupuri sociale pentru activitate fizică și sport.
• Promovări sau subvenționări activități de timp liber.
• Mass media care promovează în mod activ activitatea fizică

Pentru mai multe informații cu privire la evidență și exemple practie ale intervențiilor
pentru implementarea unor medii active, vă rugăm să consultați documentul Revizuire
Evidență și Exemple de Bune Practici (produsul 1 în cadrul acestui proiect) care poate
fi accesat și descărcat de la adresa http://activeenvironments.eu/media/space-reviewevidence-exemples-practice.pdf
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Obiectivul acestui document

Obiectivul acestui documnt este furnizarea unei explicații cu privire la modul în care poate
fi dezvoltat un Plan de acțiune pentru Mediul Activ Urban (UActivE). Include un ghid cu
privire la modul de realizare a unui Plan de acțiune, ce anume trebuie să includă, modul
de implicare în procesul de dezvoltare al acestuia, și exemple de studii de caz. Pentru a
furniza exemple cu privire la modul în care trebuie să arate un Plan de acțiune, există cinci
exemple de Planuri de acțiune din locuri de implementare SPAcE din România, Spania,
Italia, Latvia și Grecia. De asemenea, există legături la alte documente utile realizate
pentru susținerea procesului de co-producție a Planurilor de acțiune, inclusiv modelul
utilizat de către fiecare locație.
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PLAN DE ACȚIUNE
PRIVIND MEDIUL ACTIV
URBAN (UACTIVE)
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PLAN DE ACȚIUNE PRIVIND MEDIUL ACTIV URBAN (UACTIVE)
Ce este Planul de acțiune privind Mediul activ urban (UActivE)?

Planul de acțiune privind Mediul activ urban (UActivE) este un plan inteligibile, co-produs,
care subliniază o viziune pentru viitor. Detaliază acțiuni și obiective specifice, în scopul
obținerii respectivei viziuni. În funcție de care sunt obiectivele specifice, se focalizează pe
următoarele zone:
• Setări specifice și/sau grupuri de populație, spre exemplu, copii/școli, centre orașe
urbane/comunitate.
• Pentru construirea unui mediu, ex. centru de oraș cu acces redus la mașină,
infrastructură pietonală/ciclism, spații verzi și parcuri, echipament de exerciții în aer
liber, locuri de joacă școlare, etc.
• Mediul social, spre ex. politici de susținere, campanii, cluburi și grupuri, abordări mass
media socială, etc.

De ce să realizăm un Plan de acțiune?

Realizarea unui Plan de acțiune UActivE va ajuta oganizațiile să planifice în mod strategic
pentru creșterea atât în mediul comunitar, cât și individual, a activității fizice. De
asemenea, poate susține și încuraja incluziunea socială prin intermediul unei participări
active în mediul local. Unul dintre obiectivele acestuia este dezvoltarea unei schimbări în
cultură, unde activitatea fizică și un stil de viață activ devin o alegere mai simplă și mai
preferată.

Cum să creați un Plan de acțiune UActivE - învățare din proiectul SPAcE

În cadrul proiectului SPAcE, cinci locuri de implementare au dezvoltat Planuri de acțiune
SPAcE. Acestea au utilizat următorii pași:
1. Informare din baza de date
2. Consultare și co-producție
3. Utilizarea unui model
4. Revizuire și corectură
5. Aprobare
6. Implementare și evaluare

Procesul dezvoltării Planurilor de acțiune SPAcE, utilizând acești șase pași, a necesitat o
perioadă cuprinsă între 12 și 18 luni. Implementarea a respectat dezvoltarea acestora.
Pașii sunt explicați în Figura 1 și în documentele de suport ale proiectului, dezvoltate
pentru a oferi asistență în cadrul procesului Planului de acțiune. Aceștia sunt disponibili
de la: www.activeenvironments.eu.
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Documentele disponibile includ:
• Proiectul UE SPAcE Modelul de plan de acțiune UActivE (care include informații
suplimentare cu privire la fiecare dintre cei șase pași)
• Metode pentru gândire creativă în co-producție
• Considerente atunci când se crează o activitate în grup
• Idei pentru susținerea implementării Planului de acțiune
• Model revizie Plan acțiune SPAcE.

6 PAȘI

pentru realizarea unui Plan de acțiune UactivE

Informare din baza de date:

1. Audit bazat pe:
a. informații privind
sănătatea, activitatea fizică,
transport, ciclism/plimbare,
etc.
b. Politici publice importante

Utilizarea unui model:
1. Antete de inclus introducere; Context; Politici
publice; Analiza SWOT; Plan
acțiune; Evaluare, Concluzie

1

Consultare și co-producție:

2
3

4
Aprobare:
1. Guvernul local sau
municipalitatea adoptă formal
planul
2. Solicitarea unui suport sigur de
la membrii aleși ai comunității

5
6
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1. Identitate părți implicate cheie (educație, planificare,
sănătate, etc.)
2. Crearea unui grup de lucru cu
unele (sau cu toate) părțile
implicate
3. Realizarea în comun a Planului de acțiune

Revizuire și corectură:
1. Părți interesate de consultat
(mai multe decât cele care
lucrează în cadrul grupului)
2. Consultare comunitară
3. Revizie perechi -identitate
personal cheie pentru
realizarea acestei proceduri

Implementare și evaluare:
1. Co-implementare împreună cu
persoanele interesate ale grupului
2. Evaluare progres/implementare
3. Redactarea și împărțirea
rapoartelor cu privire la progres

Caracteristici cu privire la cele cinci exemple de Planuri de acțiune SPAcE
UActivE

Există cinci exemple de studiu de caz pentru Planurile de acțiune în Capitolul 4. Acestea
reprezintă rezumate scurte cu privire la execuția fiecăruia dintre Planurile de acțiune
UActivE din cadrul proiectului SPAcE. Fiecare dintre acestea este diferit, în funcție de
consultarea, evidența, necesitățile și obiectivul dorit al orașului, localității sau municipiului
în cadrul căruia este situat. Un sumar al caracteristicilor pentru fiecare studiu de caz se
află în tabelul de mai jos .
Tabelul 1: Caracteristici ale fiecărui Plan de acțiune SPAcE UActivE

Studiu de Viziune
caz

Caracteristici

Brașov,
România

Brașov - orașul unde ciclismum reprezintă un
mod de viață.

Castilla La
Mancha,
Spania

Mobilitatea activă va
• Realizarea unei infrastructuri pentru a lega
deveni o alternativă
orașul Toledo de zonele învecinate pentru
populară, sustenabilă și
mobilitate activă;
ușoară în Toledo, pentru • Promovarea:
un transport zilnic
o dezvoltării noii infrastructuri;
sănătos, sigur și eficient.
o de transport activ.

• Dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate,
inclusiv infrastructură pentru piste de bicicletă și
un parc de biciclete;
• Campanie de conștientizare pentru public,
inclusiv activități promoționale pentru
promovarea ciclismului și a mersului pe jos,
pentru persoane cu vârste între 8-80 de ani.

Palermo,
Italia

Palermo – spațiul
comunităților școlare
sănătoase și active.

Tukums,
Latvia

În mișcare prin Tukums! • Dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate
Un oraș unde se poate
(reducerea vitezei, piste de biciclete în/între
ajunge oriunde pe jos și
comunități).
cu bicicleta.
• Dezvoltarea unor spații de recreații (promovare,
echipament, oferte noi pentru turism)

• Mediul școlar, un număr de programe care
includ:
o creșterea activității în interiorul/înafara
școlii
o suport pentru profesori pentru promovarea
activității fizice,
o grădinărit școlar
o dezvoltarea unor rute sigure către școli și
spații locale de recreație.
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Trikala,
Grecia

Un oraș care a eliminat
• Conectivitate în două zone specifice:
utilizarea mașinii din
o conectarea orașului cu spațiile de recreație și
centrul extins al orașului.
relaxare prin crearea de piste pentru biciclete
și a aleilor pentru pietoni.
o îmbunătățirea legăturilor totale a aleilor
pentru pietoni și a pistelor pentru biciclete în
oraș
• Promovarea mersului pe jos și a ciclismului.

Rezumatele Planurilor de acțiune se află în Capitolul 4.
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LECȚII ÎNVĂȚATE DIN CREAREA UNUI PLAN DE ACȚIUNE UACTIVE

Proiectul SPAcE a inclus o evaluare de învățat din procesul de dezvoltare al Planurilor
de acțiune. Evaluarea a implicat o serie de interviuri cu partenerii proiectului care au
dezvoltat Planurile de acțiune UActivE în cinci locuri de implementare. Învățare cheie
din experiențele acestora, dobândite din interviurile acestora, sunt rezumate pentru
furnizarea unor percepții și recomandări pentru organizațiile care doresc să-și dezvolte
propriile Planuri de acțiune UActivE. Sunt furnizate recomandări în baza acestora.

Proces
• Locurile aferente studiului de caz au găsit atât modul de redactare al Planului de acțiune,
cât și procesul de revizie critică a schiței planurilor, de mare ajutor în dezvoltarea
Planului.

Realizarea în comun a Planului de acțiune
• SPAcE a sugerat convocarea unui grup de lucru pentru părțile implicate la nivel local
pentru a ajuta la propunerea de acțiuni pentru Planul de acțiune UActivE și acolo unde
este posibil, realizarea în comun a Planului. În timp ce acest proces de consultare și
angajament cu părțile implicate a devenit familiar în majoritatea locurilor în care se
realizează studiile de caz, dezvoltarea unui Plan de acțiune detaliat focalizat pe mediul
activ a reprezentat o experiență nouă.
• Înființarea grupului de conducere a fost critică: în mai multe locuri, a fost ușor să
găsim părțile interesate (ex. grupurile de ciclism), însă mult mai greu să convingem
politicienii cu influență sau persoanele cu putere de decizie să se implice.
Utilizarea evidenței și a bunei practici
• Un rezumat de evidență și un document cu privire la bunele practici (produsul 1) au
furnizat un cadru util pentru inspirație și idei pentru partenerii de implementare.
• A fost evaluată furnizarea către partenerii de implementare a unei evidențe
personalizate cu privire la provocările specifice.
• Contribuabilii activi pentru toți partenerii proiectului, împreună cu evidența și
studiile de caz au facilitat transferul de la știință în practică și vice versa

Conținut plan de acțiune
• Toate planurile de acțiune au inclus un amestec social și acțiuni pentru mediul fizic,
adaptate necesităților și contextului local.
• Ciclismul părea să fie o focalizare mult mai proeminentă în comparație cu mersul pe
jos, probabil datorită faptului că infrastructura este mult mai diferită, iar grupurile
susținătoare mult mai vizibile.
• Banii au reprezentat o barieră critică: în timp ce unele locații au realizat planuri
ambițioase, se temeau că nu vor fi finanțate.
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Integrarea evaluării economice
• Conceptul de evaluare economică nu a fost nou pentru parteneri ci un instument WHO
HEAT. Aplicarea practică a acestuia s-a dovedit a fi stimulativă pentru multe locații.
• Mai mult decât atât, insuficiența unor date corespunzătoare cu privire la mersul pe jos
și/sau ciclism au îngreunat utilizarea instrumentului HEAT.

RECOMANDĂRI PENTRU DEZVOLTAREA UNUI PLAN DE ACȚIUNE UACTIVE

Acestea sunt prezentate mai jos, în capitole cu privire la procesul de dezvoltare a unui
Plan de acțiune.

Proces
• Utilizați un model definit de schiță a Planulu de acțiune; utilizați sau modificați schița
Planului de acțiune SPAcE UActivE.
• Luați în calcul cei șase pași pentru dezvoltarea acestuia și planificați dezvoltarea și
implementarea cu atenție, utilizând scale de timp definite.
• Căutați, sau colectați, informații cu privire la nivelurile actuale de mers pe jos/ciclism
locale și naționale, care pot fi utilizate în cadrul instrumentului WHO HEAT.
• Confruntați politicile naționale, regionale și locale cu privire la profilul demografic
al comunității, informațiile cu privire la starea sănătății, mediul fizic, nivelurile de
activitate fizică în cadrul comunității, și comportamentul transportului, etc. Acestea
pot fi de folos pentru a vă ajuta să identificați oportunitățile și, de asemenea, să oferiți
o evidență pentru susținerea conținutului și a implementării Planului de acțiune.

Persoane implicate, evaluare colegială și consultare comunitară
• Identificare și angajament persoane implicate cheie. Acestea pot rezulta din planificare,
educație, sănătate, transport, grupuri comunitare locale, furnizori facilități, etc.
Încercați să includeți vocile critice, precum și vocile pentru susținere. Următoarele
întrebări vă pot ajuta să identificați persoanele cheie implicate:
o Cine ar fi cea mai potrivită persoană de invitat la o întâlnire inițială de discuții?
o De cine aveți nevoie în Grupul de lucru pentru realizarea în comun a Planului
de acțiune UActivE?
o Cine poate fi persoana critică și în același timp importantă pentru a o
implica mai devreme în proces pentru a evita blocajele și pentru a susține
implementarea?
o Cine poate prelua revizia perechilor, după dezvoltarea UActivE?
o De cine aveți nevoie pentru a asigura implementarea Planului de acțiune?
• După identificarea persoanelor cheie implicate, realizați o listă și decideți care
persoane cheie vo fi implicate în:
o O întâlnire inițială de discuții,
o Grupul de lucru,
o Persoane implicate care să acționeze ca și consultanți în cadrul procesului pe
care îl dezvoltă,
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o Persoane implicate care pot revizui în grup Planul de acțiune cu un ochi critic
dar bine informat,
o Persoane implicate pentru implementare.

• După ce a fost decisă structura Grupului de lucru, fiți clar în ceea ce privește rolul

grupului, și cu privire la rolul și funcția fiecărei persoane implicate din cadrul

respectivului grup. De asemenea, asigurați-vă că este clar pentru toată lumea care este
rolul celorlalte persoane implicate în revizuirea/consultarea cu privire la dezvoltarea
Planului de acțiune, implementarea ulterioară, etc.

• Planificați și organizați programul ședinței pentru Grupul de lucru, și comunicarea
(mod și frecvență) cu celelalte persoane cheie implicate.

• Asigurați-vă că există un angajament timpuriu cu partenerii cheie pentru implementare
(care pot fi, de asemenea, și persoane implicate).

• Evaluare colegială: Identificați din timp în cadrul procesului o persoană/e potrivită

pentru realizarea unei evaluări colegiale a documentului. Revizuirea modelelor de
Planuri colegiale și suportul expertului sunt importante pentru a vă asigura că este
dezvoltat un Plan de acțiune robust, important și bazat pe evidențe. Utilizați sau
modificați schița revizuită a Planului de acțiune SPAcE.

• Consultarea comunitară este esențială pentru realizarea în comun a Planului de
acțiune UActivE pentru a vă asigura că funcționează pentru comunitatea pentru care

a fost gândită. Faceți o listă de persoane și organizații importante pentru Planul de
acțiune, inclusiv oameni din grupurile țintă, precum persoane cu dizabiltăți, oameni
mai bătrâni, etc. Luați în considerare modalități corespuzătoare și inovative pentru a

vă consulta cu acestea și pentru a le implica, spre exemplu, mass media socială, grupuri

țintă formate din copii și oameni tineri, vizite la grupuri comunitare, idei, ateliere de
lucru, etc. Există un document cu idei referitoare la modul în care puteți face astfel în
capitolul cu privire la documentație.

Realizarea în comun a Planului de acțiunee
• Planificați etapele de dezvoltare și programul întâlnirii Grupului de lucru.
• Angajament cu persoanele implicate cheie - decideți cum și când va avea loc acest lucru
în cadrul procesului. Modurile de angajament pot diferi, ex. față în față, electronic, grup,
individual; evaluați care este mai potrivit pentru fiecare dintre persoanele implicate.
• Explicați procesul de co-producție tuturor persoanelor implicate pentru a vă asigura
că au înțeles totul de la început.
• Realizați o consultare comunitară în interior prin intermediul procesului pentru a vă
asigura că Planul de acțiune este util și va funcționa pentru comunitățile pentru și cu

18

care a fost creat. Există un document cu idei cu privire la modul în care puteți proceda
în capitolul documentație-suport.
• Realizarea în comun a Planului de acțiune reprezintă un proces stimulativ și care
consumă timp, dar critic pentru dezvoltare și succesul de implementare a Planului de
acțiune. Alocați timp pentru acest proces în termenele dumneavoastră de timp.
• Atunci când decideți cu privire la acțiunile de luat în cadrul unui plan, includeți
obiectivele INTELIGENTE (specifice, măsurabile, realizabile, realiste și sincronizate).
Pentru fiecare acțiuni luați în considerare evaluarea succesului și măsurarea acesteia,
utilizând indicatorii corespunzători.

Utilizarea evidenței și a bunei practici
• Studiile de caz și evidența furnizate în Revizia SPAcE a documentului Evidență și
Exemple de Bune Practici poate reprezenta un cadru util pentru inspirație, idei și
pentru asigurarea unei politici bazată pe evidență și acțiune.
• Evidența selectată în mod obișnuit este importantă pentru localitatea/comunitatea
căreia i se adresează Planul de acțiune.
• Prezentați persoanelor implicate evidența, pentru a face ca procesul de producție în
comun să fie partajat.
Conținut plan de acțiune
• Utilizați o schiță pentru a prezenta conținutul fiecărui capitol.
• Includeți un amestec de acțiuni și măsuri ambientale fizice și sociale.
• Utilizați politici și evidență locală și adaptați Planul de acțiune la necesitățile locale și
conținuturile specifice, în baza unor informații de la persoanele implicate în procesul
de producție în comun.
• Asigurați-vă că sunt incluse resurse corespunzătoare (personal, timp, financiare)
ca parte a conținutului planului de acțiune. Sursele posibile pot fi locale, regionale,
naționale (în țară) și/sau externe (Europene, internaționale)

Integrarea evaluării economice
• Utilizarea instrumentului WHO HEAT este recomandată pentru:
– scop previzionat, pentru evaluarea utilizării actuale, și/sau pentru evaluarea
impactului economic al previzionării utilizării viitoare pentru a furniza și/
sau
– consolida capacitatea instrumentului de suport în convingerea persoanelor
implicate și a finanțatorului cu privire la valoarea Planului de acțiune
• Revizuiți documentul SPAcEpentru exemple cu privire la modul în care instrumentul
WHO HEAT a fost utilizat în Planurile de acțiune din cadrul proiectului SPAcE și
cum poate fi încorporat și utilizat în dezvoltarea Planului de Acțiune.
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3
EXEMPLU DE PLANURI
DE ACȚIUNE UACTIVE
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Romania
Plan de acțiune UActivE - Rezumat general: Brașov, România
1. Introducere în Planul de acțiune UActivE
• Brașov:
o Principalul centru urban din regiunea centrală a României, cu o populație de
aproximativ 300.000 locuitori.
o Speranța de viață este în jur de 73 de ani pentru bărbați și de 80 de ani pentru
femei.
o Situat într-un mediul natural cu 28,9% din oraș dedicat spațiilor verzi,
sportuilor și facilităților recreative, cu zone rurale accesibile și cu provincii și
munți în apropiere.
o Sustenabilitatea Planului de mobilitate urban (2014-2015) a indicat faptul că
majoritatea persoanelor rezidente au călătorit cu mașina (32.8%), cu autobuzul
(34.1%) sau ca pasageri (18.6%), numai câteva călătorind cu bicicleta (0.2%).
• Sănătate și bunăstare:
o Studiul Eurobarometrului (2013) a raportat faptul că 78% dintre români
niciodată sau uneori iau parte la activități sportive sau fizice, în timp ce numai
6% ia parte la acestea cel puțin o dată pe săptămână. În ceea ce privește mersul
pe jos, 39% au raportat că au mers pe jos mai puțin de 30 de minute pe zi și
numai 15% au raportat că merg pe jos mai mult de 60 de minute pe zi.
o Raportul privind înregistrările referitoare la Sănătatea publică raportează
că obezitatea este în creștere (+33.5% din 2013-2015) și că numărul bolilor
circulatorii a crescut cu 9.2%.
o Un sondaj național a stabilit faptul că în Brașov este cel mai mare număr de
oameni cu hipertensiune, miopatie ischemică și boli cerebrale-vasculare.
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2. Proces dezvoltare Plan de acțiune UActivE
După procesul de dezvoltare detaliat în Capitolul 2, grupul de persoane interesate
coordonat de Agenția Metropolitană din Brașov, a determinat prioritatea de intervenție
și grupurile de populație în felul următor:
• Intervenție strategică generală: O focalizare pe perfecționarea infrastructurii
activității fizice și sportive pentru a genera în general un impact pe termen mediu
spre îndelungat pentru cetățenii din Brașov, în special asupra infrastructurii pentru
ciclism.
• Grup țintă: persoane cu vârste cuprinse între 8-80 ani, ex. toate persoanele capabile
să utilizeze o bicicletă și care aparțin oricărei categorii socio-economice.
Plan acțiune UActivE, Brașov:

Viziune: Brașov - orașul unde ciclismum reprezintă un mod de viață.

Obiectiv: promovarea unui stil de viață activ prin crearea unui mediu urban pentru
facilitarea utilizării bicicletelor pentru transport și în scopuri recreativei.

Obiective specifice:
1. Crearea unei rețele de planificare urbană pentru includerea pistelor de biciclete,
a facilităților de legătură în cadrul comunității.
2. Extinderea rețelelor de piste pentru biciclete (și a infrastructurii aferente) la 25
km până în 2023.
3. Crearea unei unități recreative (parc pentru biciclete) pentru utilizatorii de
biciclete.
4. Promovarea ciclismului pentru transport și în scopuri recreative în rândul
populației.
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Activități:
Pentru fiecare dintre obiectivele de mai sus, Planul de acțiune detaliază un număr
de acțiuni care vor contribui la atingerea acelei ținte specifice sau a obiectivelor
cheie și a acțiunilor dezvoltate în UActivE, sunt descrise pe scurt, în tabelul 1.
Tabelul 2: Rezumat al obiectivelor/scopurilor și acțiunilor Planului de acțiune UActivE
Brașov.

Scop/obiectiv

1. Crearea
planificării
urbane prin
realizarea unor
piste de biciclete
și a facilităților
aferente
2. Extinderea
rețelelor de
piste pentru
biciclete (și a
infrastructurii
aferente) la 25
km până în 2023
3. Crearea unei
unități recreative
(parc pentru
biciclete) pentru
utilizatorii de
biciclete

Pas acțiune

1. Valutare lo stato della rete di piste ciclabili esistente e delle
relative infrastrutture.
2. Realizzare uno studio per calcolare il numero di ciclisti.

3. Eseguire uno studio di fattibilità per l’ampliamento della rete
esistente. Utilizzare lo strumento HEAT per scegliere i siti a
maggiore impatto.
4. Sulla base delle misure 1-3, individuare i siti per
l’ampliamento e il potenziamento della rete di piste ciclabili.

1. Studiul de fezabilitate pentru locurile selectate conform punctului 1.4 de mai sus.
2. Dezvoltarea și lansarea unor documente de licitație pentru
modificările de infrastructură.

3. Revizuirea ofertelor de licitație primite prin lansarea punctului 2.2.

4. Autorizarea organizațiilor pentru contractarea modificării
infrastructurii.
5. Implementarea extinderii pistelor.

1. Studiul de fezabilitate pentru parcul de biciclete.

2. Dezvoltarea și lansarea unor documente de licitație pentru
modificările de infrastructurăo.

3. Revizuirea ofertelor de licitație primite prin lansarea punctului 3.2.

4. Autorizarea organizațiilor pentru contractarea modificării
infrastructurii.
5. Implementarea facilității.
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4. Promovarea
ciclismului
pentru transport
și în scopuri
recreative în
rândul populației

1. Creșterea conștientizării autorităților publice și a comunității
prin intermediul unor activități de creștere a conștientizării prin
promovarea proiectului ‘Brașov –orașul care iubește bicicletele’
în oraș.

2. Campanie de informare - conștientizare și activități de
comunicare, inclusiv mass media socială, mass media clasică,
conferințe, comunicate de presă, interviuri radio, comunicare
ușă în ușă, etc.

3. Activități de participare civică - o serie de evenimente de
participare pentru creșterea conștientizării și pentru a stimula
acționarea și schimbarea.

Pentru a vizualiza întregul Plan de acțiune, faceți click aici: Plan acțiune UActivE Brașov.
Pentru informații specifice cu privire la proces și UActivE vă rugăm contactați: Radu
Colt, Agenția Metropolitanță Brașov , B-dul. Eroilor nr. 8, cam. 200, 500007, Brasov.
Email: office@metropolabrasov.ro ; Website: www.metropolabrasov.ro
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Spania
Rezumat principal UActivE: Castilla-La Mancha (Toledo), Spania
1. Introducere în Planul de acțiune UActivE
• Castilla-La Mancha (Toledo):
o Toledo este un oraș și municipiu situat la 71 km sud de Madrid. Este capitala
comunității autonome din Castilla-La Mancha și în 2015 a avut aproximativ
83.000 cetățeni.
o Din punct de vedere geografic, orașul are o configurație împrăștiată, cu cartiere
aflate la o distanță de până la 8 km de centrul orașului, pe vârful unui deal de
100 m. Un râu șerpuiește în jurul orașului.
o Planul de acțiune este centrat pe două cartiere, Santa María de Benquerencia
și Santa Bárbara. Acestea reprezintă 35% din totalul populației, fiind compuse
dintr-o populație cu medie de vârstă de 38 de ani în Santa María de Benquerencia
și 35 de ani în Santa Barbara. În consecință, există o proporție mare de familii
tinere care a rezultat într-un număr mare de școli.

2. Proces dezvoltare Plan de acțiune UActivE
După procesul de dezvoltare detaliat în Capitolul 2, Castilla-La Mancha (Toledo), a
determinat prioritatea de intervenție și grupurile de populație în felul următor:
• Intevenție strategică: Mediul construit și social - transport activ între cartierele
din Toledo și Santa María de Benquerencia și Santa Bárbara. Cartierele au fost
selectate ținând cont de următoarele motive:
o Cartiere populate în oraș/municipiu.
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o Ușor de accesat orașul cu mașina și ca atare, o utilizare sporită a mașinii.
o Un mediu mai variat, care duce la schimbarea locului de muncă, relaxare și
fitness.
o Centrul orașului Toledo și stația de tren reprezintă distanțe parcurse cu bicicleta
• Grup populație: Toți cetățenii, inclusiv familiile, copiii școlari, adulții cu vârste
de lucru, și, de asemenea, organizațiile aferente precum angajații, agențiile
guvernamntale și organizațiile medicale.

Planul de acțiune UActivE, Castilla-La Mancha (Toledo)

Viziune: Mobilitatea activă va deveni o alternativă populară, sustenabilă și ușoară în
Toledo, pentru un transport zilnic sănătos, sigur și eficient.

Obiectiv: Promovarea unui stil de viață activ în rândul cetățenilor din Toledo, bazat pe
un transport/mobilitate activă în cadrul transportului zilnic.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea infrastructurii pentru conectarea zonelor urbane pentru a facilita
mobilitatea activă.

2. Inițierea unor serii de strategii de schimbare de comportament având ca scop
perfecționarea comportamentului de mobilitate/transport/transfer.
3. Furnizarea fiecăruia dintre agenții sociali ai cartierelor a instrumentelor pentru
promovarea unui stil de viață activ în rândul populației, în mod special a unei/unui
comutări/transport activ.

4. Furnizarea către agenții pentru luarea de decizii a instrumentelor și experiențelor
necesare pentru introducerea unor proiecte pentru orașe active, spre exemplu
programe de participare socială.
5. Dezvoltarea unui model de intervenție care poate fi utilizat în viitor în alte locații
din cadrul comunității autonome

Activități
Pentru fiecare dintre obiectivele de mai sus, Planul de acțiune detaliază un număr de
acțiuni care vor contribui la atingerea acelui obiectiv sau scop specific. Obiectivele și
acțiunile dezvoltate în cadrul UActivE sunt rezumate în tabelul de mai jos.
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Tabelul 3: Rezumat al obiectivelor/scopurilor și acțiunilor Planului de acțiune UActivE
Castilla-La Mancha.

Scop/obiectiv

1. Dobândirea supotului
organizatoric și politic pentru
proiect de la toate instituțiile
importante.

2. Îmbunătățirea facilităților
și a infrastructurilor
necesare pentru conectarea
ciclismului și a mersului pe
jos din cartierul Santa Mª
de Benquerencia de centrul
orașului care trece prin
cartierul Santa Bárbara.
3. Introducerea Mobilității active
- proiectul privind mersul pe
jos, pentru toate școlile din
ambele cartiere.

4. Proiectarea programelor
de participare și sociale
care sprijină și promovează
Mobilitatea activă.

Pas acțiune

1. Identificarea tuturor instituțiilor importante
2. Prezentarea inițiativei acestor organizații

3. Co-producția și proiectarea acțiunilor pentru
implementarea cu organizațiile
4. Prezentarea publică a proiectului, inclusiv a
acțiunilor planificate

1. Identificarea unor parcări pentru biciclete în
apropierea sau în principalele centre de activități,
precum centre medicale, centre de cumpărături,
școli, etc
2. Individuare delle aree di sosta per le bici in
prossimità di ambulatori, centri commerciali,
scuole, ecc.
3. Conceperea unui plan de mobilitate pentru zona
industrială din Santa María de Benquerencia
1. Promovarea și stimularea economică a școlilor care
promovează Mobilitatea activă - mersul pe jos.
2. Îmbunătățirea siguranței traficului și a percepției
cu privire la siguranță împreună cu poliția locală,
precum intrarea și ieșirea din școli.

3. Proiectarea rutelor, cu semnele de semanlizare
aferente, pentru rutele de siguranță pentru școli.

1. Revizuirea Planului de acțiune și proiectarea
unei campanii de marketing și răspândire pentru
promovarea acestuia.
2. Căutarea cluburilor sportive țintă pentru
promovarea transportului activ.
3. Căutarea organizațiilor comunitare/cartiere țintă
pentru promovarea transportului activa.
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5. Creșterea conștientizării
și educarea cetățenilor,
a agenților sociali, a
instituțiilor și afacerilor,
în avantajele mobilității
active.

1. Proiectarea și execuția unei campanii de comunicare
pentru promovarea rețelei și a transportului activ.

2. Asigurarea unor cursuri de ‘începător’ pentru susținerea
oamenilor să meargă pe jos și pe bicicletă pentru
sectoarele comunității, mai degrabă decât pentru utilizarea
tranportului activ.
3. Răspândirea Planului de acțiune SPAcE UActivE altor
municipii pentru încurajarea și susținerea altor persoane
în vederea conceperii Planurilor de acțiune UActivE.

Per consultare il piano UActivE completo, v’invitiamo cliccare qui: Castilla-La
Mancha (Toledo) UActivE Action Plan.

Pentru a vizualiza întregul Plan de acțiune, faceți click aici: Planul de acțiune UActivE,
Castilla-La Mancha (Toledo)
Pentru informații specifice cu privire la proces și Planul de Acțiune UActivE vă rugăm
contactați: Aurora Sánchez
-Garcia, Consejeríade Educación,Cultura y Deportes, CastillaLa Mancha, Bulevar Ro Alberche, s/n – Toledo.
Email: aurorasg@jccm.es Website: www.castillaamancha.es
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Italia
Rezumat principal UActivE: Palermo, Italia
1. Introducere în Planul de acțiune UActivE
• Palermo:
o Situat în partea de nord vest a coastei Siciliene și unul dintre cele mai calde
orașe din Europa, cu o medie anuală a temperaturii aerului de 18.5 °C.
o Capitala regiunii Siciliene și a provinciei Palermo.
o Al cincelea dintre cele mai populate orașe din Italia cu o populație în 2016 de
1.270.000 locuitori. Centrul orașului are o populație în jur de 680.000 locuitori.
Populația a crescut în ultimii ani, imigrația fiind principala cauză.
o Al patrulea dintre cele mai populate orașe Europene (în funcție de dimensiunea
tuturor orașelor). Nivelul de aglomerație din Palermo în 2014 a fost înregistrat
la 42%, cu un procent înregistrat dimineața de 66% și după masa de 68%.
Provocările din mediul local sunt create de infrastructura șoselelor, de tipul
centurlui istoric (străzi înguste, cu lipsa facilităților de parcare), lipsa spațiilor
verzi și a parcurilor și a rețelelor de transport public.
• Sănătate și bunăstare:
o În 2014-2015 Sicilia a avut niveluri de obezitate mai mari decât alte zone din
Italia, spre exemplu de 23,2% dintre copii sunt supraponderali, 10,2% sunt
obezi și 3,7% foarte obezi.
o Italia are niveluri scăzute de activitate fizică în comparație cu alte țări UE.
o Un raport național din 2014 a indicat faptul că numai 60% dintre școli au o sală
de sport sau o structură pentru sport în cadrul clădirii școlii.
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2. Proces dezvoltare Plan de acțiune UActivE
După procesul de dezvoltare detaliat în Capitolul 2, Palermo, a determinat prioritatea de
intervenție și grupurile de populație în felul următor:
• Intervenție strategică: infrastructură și politică pentru promovarea mediilor active
cu focalizare pe copii și tineri, prioritatea cheie de intervenție pentru Planul de
acțiune UActivE pentru Palermo fiind în școli și în mediu.
• Grupul de populație: copii și tineri (cu vârste de școală) și familiile acestora,
domeniul educației școlare și comunitatea școlară pe scară largă, inclusiv publicul
general.
Plan acțiune UActivE, Palermo

Viziune: Palermo – spațiul comunităților școlare sănătoase și active.

Obiectiv: crearea unei culturi școlare care promovează stiluri de viață active în rândul
copiilor și tinerilor și susținerea dezvoltării mediilor școlare care facilitează și cresc
activitatea fizică, reducând astfel inactivitatea și prevenind obezitatea la copii și tineri.
Obiective specifice:
1. Educarea copiilor și a tinerilor cu privire la beneficiile activității fizice, pentru a
contribui la combaterea obezității și a surplusului de greutate la copiiși pentru a le
oferi posibilitatea de a participa la planificarea și luarea de decizii pentru realizarea
activității fizice în mediul școlar.

2. Asigurarea în rândul profesorilor, educatorilor și muncitorilor tineri a noilor
abordări pentru creșterea oportunităților pentru o varietate de activități fizice în
timpul zilei petrecută la școală.

3. Perfecționarea mediului școlar prin intermediul unor activități fizice care a fi
de folos pentru îmbunătățirea rezultatelor academice și pentru a creaun impact
pozitiv asupra bunăstării copiilor, a tinerilor și a comunității școlare pe scară largă.
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4. Susținerea unei politici care va implementa strategia eficientă și infrastructura
pentru creșterea accesului la și pentru a încuraja activitatea fizică pentru toți copiii
școlari.

Activități
Pentru fiecare dintre obiectivele de mai sus, Planul de acțiune detaliază un număr de
acțiuni care vor contribui la atingerea acelui obiectiv sau scop specific. Obiectivele
și acțiunile dezvoltate în cadrul UActivE sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Tabelul 4: Rezumat al obiectivelor/scopurilor și acțiunilor Planului de acțiune UActivE
Palermo.

Scop/obiectiv

1. Piste urbane Piste urbane de
acasă la școală
și până la locul
de joacă .

Pas acțiune

1. Informații cu privire la aleile pietonale viitoare și existente în
curs de dezvoltare în Palermo.

2. Informații privind monumentele culturale și locuri din patrimoniul
mondial în apropierea aleilor pietonale.

3. Studiul căilor pietonale possibile către școli, inclusiv monumente
istorice și locuri din patrimoniul mondial, care să măsoare distanța
de acasă la școală .

4. Dezvoltarea Programului Piste Urbane Școlare a) planificarea
aleilor de 3 km distanță de acasă până la școală și retur pentru
elevi, cea mai sigură rută și timp necesar pentru fiecare dintre ele.

5. Dezvoltarea Programului de Piste Urbane Școlare b) activități în
cadrul clasei între profesori și elevi.

2. Creazione
di distretti
scolastici attivi

6. Identificarea următoarei etape a activităților proiectului pentru
Programul Piste Urbane Școlare - trasare piste ciclism de acasă la
școală.
1. Informații privind facilitățile sportive școlare existente în
Parlemo, accesibile și neaccesibile după programul de deschidere
a școlilor.
2. Evaluarea prin intermediul studiului de fezabilitate a școlilor care
pot implementa Școala de Cartier Activă și facilitățile actuale ale
acestora pentru fiecare activitate fizică.
3. Dezvoltarea Cartierelor active cu școlile identificate

4. Dezvoltarea programului de activități specifice pentru Susținerea
Cartierelor Active

Pentru a vizualiza întregul Plan de acțiune, faceți click aici: Planul de acțiune
UActivE, Palermo.
Pentru informații specifice cu privire la proces și Planul de Acțiune UActivE vă rugăm
contactați: Rosina Ndukwe, CESIE, Via Roma, 94, 90133 – Palermo, Italia
Email: rosina.ndukwe@cesie.org Website: www.cesie.org
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Latvia
Rezumat principal UActivE: Tukums, Latvia
1. Introducere în Planul de acțiune UActivE
• Tukums:

o În 2014 municipiul Tukums a devenit membrul Rețelei de Orașe Medicale din
Latvia. Acest aspect a dus la implementarea Strategiei de Promovare a Sănătății
Publice în regiunea Tukums 2016-2023, iar acet Plan de acțiune UActivE joacă
un rol important în această politică de infrastuctură.

o În data de 1 ianuarie 2015, a existat o populație de 31.666 locuitori în regiunea
Tukums; 19.000 sunt concentrați în orașul Tukums, cel mai redus număr al
populației -530 locuitori fiind înregistrat în cartierul Zentene.
o În general, populația din regiunea Latvia și Tukums continuă să scadă.

• Sănătate și bunăstare:

o Bolile necomunicabile reprezintă principala cauză de morbiditate și mortalitate
în Latvia, precum și în regiunea Tukums.

o Un sondaj cu privire la activitatea populației a indicat faptul că în anul 2016,
42.1% dintre locuitori își petrec timpul liber în destul de activ - mers pe jos,
ciclism, și iau parte la alte activități fizice cel puțin 4 ore săptămânal, 33.6%
dintre respondenți au declarat că își petrec timpul liber în mod pasiv - citind,
uitându-se la TV, utilizând calculatorul sau realizând alte activități sedentare.
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o 69.9% din populație merge pe jos în fiecare zi și 13% cel puțin o dată pe
săptămână. 43.7% utilizează mașina în fiecare zi și numai 23.4% nu a utilizat
mașina în ultimul an.

2. Proces dezvoltare Plan de acțiune UActivE

După procesul de dezvoltare detaliat în Capitolul 2, Tukums a determinat prioritatea de
intervenție și grupurile de populație în felul următor:
• Intervenție strategică generală: dezvoltarea unei societăți sigure și sănătoase întrun mediu sigur și atractiv.
• Grup populație: Întreaga populație, inclusiv fiecare persoană din municipiu, cu
focalizare pe copii și tineri și populație generală.

Plan acțiune UActivE, Tukums

Viziune: În mișcare prin Tukums! Un oraș unde se poate ajunge oriunde pe jos și cu
bicicleta
Obiectiv: crearea unui mediu favorabil în orașul Tukum pentru a facilita un mod de viață
activ și sănătos pentru locuitorii acestuia.
Obiective specifice:
1. facilitarea mobilității fizice zilnice în rândul cetățenilor;
2. facilitarea unui timp liber activ.

Activități:
Pentru fiecare dintre obiectivele de mai sus, Planul de acțiune detaliază un număr
de acțiuni care vor contribui la atingerea acelei ținte specifice sau a obiectivelor
cheie și a acțiunilor dezvoltate în UActivE, și care sunt descrise pe scurt, în tabelul
de mai jos.
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Tabelul 5: Rezumat al obiectivelor/scopurilor și acțiunilor Planului de acțiune UActivE
Tukums

Scop/obiectiv Pas acțiune
1. Facilitarea
mobilității
fizice zilnice a
cetățenilor

1. Dezvoltarea infrastructurii pentru fluxul pietonal în condiții de
siguranță în oraș
• Identificarea fluxului pietonal în oraș
• Dezvoltarea unui plan de infrastructură pentru fluxul pietonal în
condiții de siguranță
• Crearea unei infrastructuri pentru fluxul pietonal în condiții de
siguranță
2. Dezvoltarea infrastructurii pentru ciclism în condiții de siguranță
în oraș
• Implicarea elevilor în proiectarea rutelor pentru bicicletă
• Dezvoltarea rutei pentru a o finaliza și dezvolta din rândul rutelor
de bicicletă existente
• Utilizarea instrumentului HEAT pentru a susține planificarea
infrastructurii pentru biciclete
• Crearea infrastructurii pentru biciclete, inclusiv parcarea bicicletei

34

2. Facilitarea
unui timp liber
activ

1. Dezvoltarea spațiilor recreative
• Implicarea comunității în proiectarea zonelor de recreere care leagă
și se combină cu traseele de ciclism/mers pe jos, ex. traseele de
biciclete localizate pentru a facilita accesul la o sală de gimnastică
în aer liber, zone de repaus, etc.
• Dezvoltarea rutelor pentru conectarea spațiilor recreative, inclusiv
semnalizare
• Organizarea oportunităților pentru persoanele cheie implicate
(antreprenori, asociații și populația locală) pentru a facilita
promovarea și utilizarea spațiului exterior
2. Îmbunătățirea informațiilor disponibile cu privire la sporturi și
infrastructură recreativă
• Îmbunătățirea accesului la informații cu privire la infrastructura
pentru sport
• Localizarea standurilor pentru alergători și pietoni din zona de
nord cu informații cu privire la încălzire, exerciții și răcorire, etc.,
în spațiile de recreație.
3.
•
•
•

Promovarea activităților care contribuie la sănătate
Organizarea și promovarea inițiativelor pentru comunitatea locală.
Organizarea și promovarea competițiilor sportive
Promovarea și dezvoltarea evenimentelor tradiționale în care
activitatea fizică poate fi promovată, ex. Ziua familiei, Festivalul
pentru Sănătate și Sport, Săptămâna mobilității
• Promovarea și implementarea diferitelor tipuri de activități
sportive în școli pentru tineri, inclusiv ciclism, patinaj, etc.
• Organizarea de activități pentru promovarea taberelor de zi pentru
copii.

Pentru a vizualiza întregul Plan de acțiune, faceți click aici: Plan de acțiune UActivE
Tukums.
Pentru informații specifice cu privire la proces și Planul de Acțiune UActivE vă rugăm
contactați: Dace Liepiņa-Zusāne, Tukuma novada Domes, Kultūras, sporta un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja p.i., mob.tālr. 29165505.
Email: dace.liepina-zusane@tukums.lv. Site web: www.tukums.lv
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Grecia
Plan de acțiune UActivE - Rezumat general: Trikala, Grecia
1. Introducere în Planul de acțiune UActivE
• Trikala:
o Trikala este un oraș în centrul Greciei și capitala județului Trikala.
o În 2016 a avut aproximativ 75.000 cetățeni.
o Există o tentință de vârstă generală a populației județului și orașului
• Sănătate și bunăstare:
o Studiul efectuat cu Eurobarometrul (2014) indică faptul că în Grecia, 69%
dintre locuitori nu practică niciodată sport sau exerciții și 67% niciodată sau
uneori practică alte forme de activitate fizică.
o Trikala are o tradiție în ciclism conform unui sondaj național (2010) cu
privire la utilizarea bicicletei, care indică o utilizare zilnică de15% a acesteia
(comparativ cu o medie de 2.5% pentru Grecia).
o În orice caz, în cadrul unui sondaj realizat în anul 2016 în Trikala, 32% dintre
participanți au considerat pistele pentru biciclete incomplete și 19% consideră
că acestea sunt periculoase.
2. Proces dezvoltare Plan de acțiune UActivE

După procesul de dezvoltare detaliat în Capitolul 2, Trikașa a determinat prioritatea de
intervenție și grupurile de populație în felul următor:
• Intevenție strategică: O focalizare pe îmbunătățirea, extinderea și conectarea
pistelor și aleilor pentru biciclete.
• Grup populație: Toate persoanele capabile să utilizeze o bicicletă și care aparțin
oricărei categorii socio-economice.
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Plan acțiune UActivE, Trikala
Viziune: Trikala: Un oraș care a eliminat utilizarea mașinii din centrul extins al orașului.
Obiectiv: Pietonalizarea centrului orașului și conectarea acestuia cu spațiile de recreație
și relaxare prin crearea de piste pentru biciclete și a aleilor pentru pietoni.

Obiective specifice:
1. Extinderea rețelelor de piste pentru bicicletede la 5.2 km în prezent la 9,3km
până în 2021.
2. Extinderea rețelelor de străzi pietonale de la 2.5 km în prezent la 3,3 km până
în 2021.
3. Promovarea ciclismului și a mersului pe jos pentru transport și în scopuri
recreative în rândul populației.
Activități
Pentru fiecare dintre obiectivele de mai sus, Planul de acțiune detaliază un număr
de acțiuni care vor contribui la atingerea acelei ținte specifice sau a obiectivelor
cheie și a acțiunilor dezvoltate în UActivE, și care sunt descrise pe scurt, în tabelul
de mai jos.
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Tabelul 6: Rezumat al obiectivelor/scopurilor și acțiunilor Planului de acțiune UActivE
Trikala.

Scop/obiectiv

1. Extinderea rețelelor
de piste pentru bicicletede la 5.2 km în
prezent la 9,3km
până în 2021.

2. Extinderea rețelelor
de străzi pietonale
de la 2.5 km în
prezent la 3,3 km
până în 2021.
3. Promovarea
ciclismului și a
mersului pe jos
pentru transport și
în scopuri recreative
în rândul populației.

Pas acțiune

1. Sondaj cicliști (inclusiv datele cu privire la WHO HEAT).

2. Apelarea la Fondul Verde al Greciei pentru finanțarea Studiului
tehnic pentru extinderea pistelor pentru biciclete.
3. Studiu tehnic pentru îmbunătățirea și extensia pistelor actuale
pentru biciclete.
4. Consultare publică și revizie Studiu tehnic

5. Implementarea noilor piste pentru biciclete

1. Apelarea la Fondul Verde al Greciei pentru finanțarea Studiului
tehnic pentru extinderea străzilor pietonale.
2. Studiu tehnic pentru îmbunătățirea și extinderea străzilor pietonale.
3. Consultare publică și revizie Studiu tehnic.
4. Implementarea extinderii străzilor.

1. Creșterea conștientizării autorităților publice prin prezentarea
unei evidențe a activității fizice cu privire la sănătate, inclusiv a
rezultatelor HEAT pentru studiul Trikala.
2. Dezvoltarea și promovarea video-urilor promoționale pentru
ciclism și mers pe jos. Campanii mass media aferente.

3. Activități de participare media - evenimente de participare în
masă în coopeare cu grupurile interesate (ex. grupuri de cicliști)
pentru creșterea conștientizării publice.

Pentru a vizualiza întregul Plan de acțiune, faceți click aici: Plan de acțiune UActivE
Trikala.
Pentru informații specifice cu privire la proces și UActivE vă rugăm contactați: Vasilena
Mitsiadi. Vasilena Mitsiadi. Email: m_vasilena@yahoo.gr

38

CITIRI UTILE

Cavill, N. (2016). Environments for physical activity in Europe - A review of evidence
and examples of good practice. SPAcE EU Project. Retrieved from http://
activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf
De Nazelle, A., Nieuwenhuijsen, M. J., Antó, J. M., Brauer, M., Briggs, D., Braun-Fahrlander,
C., . . . Fruin, S. (2011). Improving health through policies that promote active
travel: a review of evidence to support integrated health impact assessment.
Environment international, 37(4), 766-777.
Edwards, P. (2009). A healthy city is an active city: a physical activity planning guide.
Retrieved from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/99975/
E91883.pdf
Heath, G. W., Parra, D. C., Sarmiento, O. L., Andersen, L. B., Owen, N., Goenka, S., . . .
Brownson, R. C. (2012). Evidence-based intervention in physical activity: lessons
from around the world. The lancet, 380(9838), 272-281.
Hunter, R. F., Christian, H., Veitch, J., Astell-Burt, T., Hipp, J. A., & Schipperijn, J. (2015).
The impact of interventions to promote physical activity in urban green space:
a systematic review and recommendations for future research. Social Science &
Medicine, 124, 246-256.
Sallis, J. F., Spoon, C., Cavill, N., Engelberg, J. K., Gebel, K., Parker, M., . . . Cutter, C. L.
(2015). Co-benefits of designing communities for active living: an exploration
of literature. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,
12(1), 30.
Van Holle, V., Deforche, B., Van Cauwenberg, J., Goubert, L., Maes, L., Van de Weghe, N., &
De Bourdeaudhuij, I. (2012). Relationship between the physical environment and
different domains of physical activity in European adults: a systematic review.
BMC public health, 12(1), 807.
WHO. (2016). Interventions on diet and physical activity: what works (summary
report). 2009. Geneva: World Health Organisation. Retrieved from http://www.
who.int/dietphysicalactivity/summary-report-09.pdf

39

CREDITE FOTO

Plan de acțiune UActivE - Rezumat general: Brașov, România
Pagina 20: Paul, Andrei, Bucuria mersului pe bicicletă
Pagina 21: Paul, Andrei, Parc de biciclete în Brașov

Plan de acțiune UActivE - Rezumat general:: Castilla-La Mancha (Toledo), Spania
Page 23: Aznar, Susana, Finalizarea pistei pentru biciclete și a zonei pietonale existente
pentru a se încrucișa cu drumul principal și pentru acces la cartierul St Maria de
Benquerencia.
Page 26: Aznar, Susana, Finalizarea pistei pentru biciclete și a zonei pietonale existente
pentru a se încrucișa cu drumul principal și pentru acces la cartierul St Maria de
Benquerencia.
Principali caratteristiche del piano UActivE di Palermo, Italia
Page 27: Giuliana, Marianna, Iunie 2017, Via Maqueda, zona pietonală - Piazza Verdi
Page 28: Giuliana, Marianna, Iunie 2017, Parco Della Salute - Forul Italian
Plan de acțiune UActivE - Rezumat general:Tukums, Latvia
Page 30: Kubiliusa, Anda, 21 Aprilie 2016, Ziua de promovare a activităților pentru
copiii pre-școlari
Page 31: Kubiliusa, Anda, 9 Septembrie 2016, Al doilea Festival pentru Sănătate și
Sport, 2016.

Plan de acțiune UActivE - Rezumat general: Trikala, Grecia
Page 34: Mitsiadi, Vasilena, Iulie 2017, Parcul pentru atletism Trikala
Page 35: Papastergiou, Dimitris, Septembrie 2016, Pista pentru biciclete din Trikala
REFERINȚE

Cavill, N. (2016). Environments for physical activity in Europe - A review of evidence
and examples of good practice. SPAcE EU Project. Retrieved from:
http:activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf

40

Supporting Policy and Action for Active Environments

www.activeenvironments.eu

facebook.com/ActiveEnvironments
twitter.com/SPAcE_UActivE

c e s i e
the world is only one creature

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

