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Copiii în calitate de actori activi în
procesul de transformare urbană

Este timpul să le redăm copiilor o parte din spaţiul public, pentru a sprijini dezvoltarea lor socială, cognitivă și emoţională. În prezent, cea
mai mare parte a spaţiului public este ocupată
de vehiculele motorizate - Proiectul METAMORPHOSIS (METAMORFOZĂ) are ca scop utilizarea
potenţialului major al spaţiului și transformarea
sa în funcție de nevoile copiilor. Motto-ul proiectului este modificarea spaţiului dedicat maşinilor
într-unul dedicat oamenilor.

Descrierea problemei
Jan Gehl, renumitul urbanist danez, care oferă
consultanţă (administrațiilor) oraşelor din întreaga lume, a declarat în repetate rânduri că indicatorul cel mai simplu și foarte fiabil al calității
vieții unui oraș este numărul copiilor prezenți pe
străzi și în piețe. Faptul că sunt mulți copii este
o dovadă că orașul este planificat la o scară și
la o viteză umane – nu în funcție de nevoile automobilelor – iar când un cartier este proiectat în
interesul copiilor – înseamnă că este amenajat în
mod adecvat și pentru restul oamenilor.

Faimosul creator de spații publice („placemaker”), David Engwicht, declară că „ACASĂ” nu
este un loc, ci mai degrabă un sentiment. «În
trecut, acest sentiment de „acasă” nu se limita
doar la locuința în care trăiau oamenii, ci cuprindea întregul sat sau oraș. Pe măsură ce copiii creșteau, ei explorau tot mai multe zone din
cartierul lor, încorporând un teritoriu tot mai extins în sentimentul lor de apartenență. Însă viața
modernă a condus la o diminuare dramatică a
spațiului pe care oamenii îl consideră „acasă”.»
Planificarea urbană din ultima jumătate a secolului a fost orientată preponderent spre traficul
motorizat, ceea ce a condus la rezultate dezastruoase: configurarea îngrozitoare a majorității
străzilor și piețelor, care nu ține seama de oameni, calitatea redusă a vieții și creșterea numărului de accidente, intensificarea nivelului
zgomotului și a poluării. UE a evidențiat aceste
probleme și a oferit soluții posibile în mai multe
documente strategice. Nu înseamnă că nu există și evoluții pozitive, însă acestea se referă în
principal la centrele urbane. Cu toate că marea

Una din cele peste 180 de străzi animate din orașul Freiburg (Germania)

majoritate a districtelor și cartierelor orașelor din
Europa favorizează încă prin design preponderent autovehiculele și, prin urmare, acolo sunt
prezenți foarte puțini copii pe stradă și există un
nivel mai redus al activităților sociale.

Cum funcționează
Obiectivul principal al proiectului Metamorphosis este transformarea cartierelor care acordă
prioritate autovehiculelor în cartiere favorabile
copiilor, conducând astfel la schimbări compor-

Figura 2: Rolul copiilor în Proiectul Metamorphosis, cu descrierea metodologiei proiectului

tamentale și la o creștere a calității vieții. Aceasîntrebări despre tot ce îi înconjoară. Această
tă abordare unică și inovatoare a proiectului este
abilitate este folosită în scopul realizării unor
construită în jurul ideii de implicare a copiilor nu
cercetări și analize locale. Școlile integrează
doar în anumite aspecte ale proiectului, ci de a
această activitate în programa educațională
le oferi, pentru prima dată, posibilitatea de a fi
curentă, pe aceeași poziție precum orele de
actori importanți și de a juca un rol pe parcursul
desen sau de scris
tuturor etapelor proiectului. Proiectul va presupune participarea unor copii cu vârste între 3 și 2. Pe baza rezultatelor analizei și a celor obținute
în etapa de construire a viziunii, partenerii
18 ani, principala grupă de vârstă implicată fiind
proiectului elaborează planuri de transforcea de 6-16 ani.
mare temporară a spațiului rutier, împreună
cu copiii, în cursul etapei de implementare.
1. La începutul proiectului – în etapa de analiAstfel de închideri temporare ale drumurilor
ză – copiii sunt cooptați în construirea unei
includ „strada vacanței” sau „strada zilelor
viziuni pentru transformarea cartierelor lor.
de naștere” sau intervenții precum transforAceastă transformare se realizează prin orgamarea temporară a spațiilor de parcare, de
nizarea de ateliere și implicarea beneficiarilor
pildă pentru organizarea unui mic dejun pufinali, inclusiv a copiilor, și a părților interesablic, etc. În această etapă, partenerii de prote, utilizând metode de creare a unei viziuni,
iect implementează, de exemplu, rezervarea
cum ar fi călătoria în timp sau cartografierea
temporară a străzilor pentru copii, de pildă
viziunii. Copiii, în special cei mici, pot pune
pentru utilizarea zonelor din jurul școlilor ca
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un laborator de inovare pentru crearea de
consolidare a competențelor, pentru a abilita
străzi animate și desfășurarea orelor în aer
diferite grupuri de actori. De exemplu, sunt
liber sau a unor activități în stradă (jocuri).
create instrumente pentru a sprijini inovațiile
Acest lucru se realizează, alternativ, fie cu cadin cadrul proiectului, cum ar fi programe de
dre didactice, fie cu organizații pentru copii,
învățământ și materiale didactice pentru iniar un grup care reprezintă cartierul se ocupă
formarea copiilor din alte școli.
de planificarea atelierelor. Este de așteptat,
de asemenea, ca părinții să discute cu co- 5. În cursul etapei de diseminare, date și cifre,
dar și povești și imagini impresionante, care
piii despre măsurile adoptate. Majoritatea
au fost adunate în cursul proiectului și evaluadulților consideră că siguranța și protecția
ate de către copii și partenerii de proiect, sunt
copiilor în spațiile publice sunt prioritare. Prin
folosite pentru a disemina informații privind
urmare, este probabil ca măsurile avute în
acțiunile.
vedere de Metamorphosis, care au ca scop
creșterea siguranței copiilor în spațiul rutier,
Beneficii și beneficiari
să fie aprobate de parteneri.
3. În cursul etapei de evaluare, copiii au rolul de
judecători ai măsurilor implementate. Aceștia
participă la „anchetele” (numărare și observare) desfășurate în zona în cauză cu privire
la utilizarea spațiului rutier înaintea, în timpul
și ulterior intervenției. În cadrul activităților
școlare, aceștia află opiniile rezidenților
(adulți) (prin interviuri) cu privire la planurile
și posibilele idei de implementare. Rezultatele cercetărilor și experiențele trăite în cursul
perioadelor de închidere temporară a
drumurilor sunt abordate împreună cu
un grup de copii, în cadrul unei sesiuni
de discuții moderate – astfel, aceștia
fac o listă de plusuri și minusuri, utilizată pentru a face ajustări și pentru
implementarea curentă.
4. Prin adaptarea intervențiilor într-o
manieră care permite formalizarea
sau preluarea lor de către alte cartiere sau orașe, copiii au rolul de factori
motivaționali. Pentru a realiza acest
lucru, copiilor li se oferă posibilitatea
de a participa la diverse programe de
pregătire (ateliere de reparații biciclete și antrenamente de mers cu bicicleta) astfel încât noile competențe acumulate să fie consolidate. În același timp,
proiectul dezvoltă și alte instrumente de

Calmarea traficului, străzi mai agreabile și, astfel, un comportament mai activ din punct de vedere al mobilității au ca rezultat:
•

locuitori mai sănătoși (fiind mai predispuși să
meargă pe jos și cu bicicleta)

•

dezvoltarea mai bună a competențelor și
abilităților copiilor (fizice, emoționale și sociale)

Figura 3: Traficul auto influențează numărul de prieteni
și contactele sociale (Sursa: Studiu elaborat de Hüttenmoser 2002

Hüttenmoser, M., Sauter, D., Bewegungsraum – Spielraum – Strassenraum. In: Marie Meierhofer-Institut für das
Kind (Hrsg.): Und es bewegt sich noch! Und Kinder Nr. 70 Zürich 2002

•

o creștere a spațiului personal pentru
interacțiuni (în special pentru copii) și, prin
urmare, o multiplicare a contactelor sociale (numărul de prieteni și numărul de vizite
efectuate în cartier)

•

scăderea numărului de călătorii pentru agrement și cumpărături, datorită îmbunătățirii
condițiilor de petrecere a timpului în zonă

•

creșterea siguranței și a securității (percepute)

•

un cartier mai curat în ceea ce privește calitatea aerului și mai puțin zgomoto

conform logicii proiectului, care urmărește reducerea spațiului public dedicat autovehiculelor, se poate considera că un astfel de rezultat
este, de fapt, un succes al proiectului. Astfel,
dezavantajele create sunt importante în primul
rând pentru cetățenii care doresc să-și parcheze
mașina în cartier. Aceștia trebuie să parcurgă o
anumită distanță, asemenea utilizatorilor transportului public, care de obicei trebuie să meargă
pe jos până la cea mai apropiată stație de transport public. Deci, este vorba mai puțin despre
un dezavantaj și mai mult despre o măsură care
sporește echitatea accesului la diferite moduri
de transport.

Rolul cartierelor în viața copiilor și rolul pe care
copiii îl pot avea în dezvoltarea cartierului:
•

Părinții ar putea considera că este prea periculos pentru copiii lor să se joace pe stradă. Prin
Mobilitatea independentă și sigură repre- urmare, proiectul oferă materiale informative cu
zintă o condiție prealabilă importantă pen- privire la avantajele măsurilor adoptate în catru o dezvoltare fizică și mentală sănătoasă drul Metamorphosis, care sunt diseminate în
a copiilor. Dacă aceasta nu este garantată, instituțiile de învățământ și în școli.
evoluția, abilitățile și comportamentul social Analiza părților interesate - cine sunt
al copiilor vor avea de suferit.

promotorii și cine sunt oponenții

•

Copiii sunt un catalizator foarte puternic pentru dezvoltarea de contacte și rețele între cartiere, contribuind la eliminarea prejudecăților
și a vechilor moduri de gândire.

•

Copiii pot ajuta locuitorii cartierului să dezvolte emoții pozitive (și aceasta este o chestiune esențială, deoarece comportamentul
oamenilor și deciziile lor sunt determinate în
cea mai mare parte de emoții și într-o măsură mult mai mică de argumente raționale,
cum ar fi raportul dintre costuri și beneficii).
În consecință:

•

Copiii pot găsi cu ușurință o cale directă de a
ajunge la sufletul părinților lor

Copiii nu au nicio putere oficială și, de obicei,
nu există structuri înființate pentru ca aceștia
să participe la pregătirea sau adoptarea deciziilor la nivelul municipalității. În unele orașe,
organizațiile pentru copii joacă rolul de susținere
a copiilor și a nevoilor acestora, iar în alte orașe
există și parlamente pentru copii, care permit o
modalitate mai structurată de implicare a copiilor. Cu toate acestea, adesea, subiectul transformării spațiului dedicat automobilelor într-unu
favorabil copiilor nu este inclus în ordinea de zi.
Cadrele didactice din învățământul preșcolar și
primar, care de obicei sunt interesate de dezvoltarea copiilor, pot fi catalizatori ai intervențiilor
asupra străzilor și ai transformării spațiului rutier.

Manifestarea unei atitudini împotriva nevoilor Dar lobby-ul în favoarea (păstrării) privilegiilor
și cerințelor copiilor nu este bine acceptată utilizatorilor de automobile în ceea ce privește
folosirea spațiului public este foarte puternic.
din punct de vedere social.
În special proprietarii de magazine și asociațiile
Dezavantaje și pericole
comerciale și profesionale, cum ar fi camera de
În cadrul proiectului Metamorphosis, un comerț, consideră adesea că dreptul de a conpotențial pericol ar consta în reducerea spațiilor duce și, în special, de a parca este un „drept
de parcare, ca urmare a măsurilor adoptate în al omului”. În plus, mass-media susțin puternic
cadrul proiectului și a implementării lor. Dar, privilegiile de utilizare a automobilelor. Acestea
•
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sunt adesea influențate de sumele uriașe de
bani obținute din publicitatea pentru industria
automobilelor, care pot încuraja, de asemenea,
publicarea unor articole de susținere, în special
în presa de scandal.
Copiii sunt adesea considerați un segment al
populației care trebuie instruit și antrenat să respecte regulile de circulație pentru a-și proteja
viața. O mulțime de organizații pentru siguranța
copiilor nu abordează problema din perspectiva
sursei pericolului, ci încearcă să-i educe pe copii
în așa fel încât să fie evitate potențialele accidente grave. Urmând această logică, ele promovează echipamente de siguranță, cum ar fi jachetele reflectorizante sau căștile de protecție pentru
ciclism, etc. Ideea principală a acestui grup de
lobby este de a păstra neschimbate privilegiile
utilizatorilor de automobile, insistând în același
timp asupra faptului că segmentul vulnerabil al
populației trebuie să se adapteze nevoilor sistemului de transport motorizat.
Cercetători precum Marco Hüttenmoser, al căror domeniu de cercetare este dezvoltarea sănătoasă a copiilor, pot furniza informații care susțin
o schimbare în ceea ce privește prioritizarea utilizării spațiului urban.

Pentru copiii noștri însă nu avem nicio dispoziție
legală”.
În ceea ce privește cadrul juridic, se poate face
trimitere la drepturile internaționale ale copiilor,
prevăzute în „Convenția ONU cu privire la drepturile copilului”, care sunt ratificate de aproape toate țările din lume, și la codurile rutiere
naționale, care acoperă în principal subiectul
spațiului public în interesul copiilor.
Organizația Națiunilor Unite caracterizează drepturile enunțate în Convenția cu privire la drepturile copilului utilizând trei substantive, așa-numiții
„3 P” (Provision, Protection and Participation):
îngrijire, protecție și participare.
•

Îngrijirea: Copiii au dreptul la un nivel de trai, o
îngrijire medicală, o educație și servicii adecvate, precum și la joacă și recreere. Acestea
includ o dietă echilibrată, un pat cald în care
să doarmă și accesul la școlarizare.

•

Protecția: Copiii au dreptul la protecție împotriva abuzurilor, neglijenței, exploatării
sau discriminării. Aceasta include dreptul la
locuri de joacă sigure pentru copii, un comportament constructiv de creștere a copiilor
și recunoașterea capacităților de dezvoltare
a acestora.

Rezultatele cercetărilor arată că acei copii care
se pot juca pe străzile din mediul în care trăiesc
•
au o dezvoltare emoțională și cognitivă mai bună
decât cei care stau în casă sau care sunt doar
duși cu mașina de la o activitate la alta.
Hüttenmoser sugerează că schimbarea sistemului bazat pe automobile și reducerea privilegiilor
legate de utilizarea lor îi ajută pe copiii noștri să
se dezvolte sănătos.

Cadrul legal
Cercetătorul elvețian Hüttenmoser afirmă: „Legea elvețiană privind bunăstarea animalelor stipulează că găinilor trebuie să li se asigure un
anumit spațiu pentru a se deplasa în aer curat.

Participarea: Copiii au dreptul să participe
la viața comunității și să beneficieze de programe și servicii dedicate lor. Acest drept include implicarea copiilor și adolescenților în
programe comunitare, în activități prin care
tinerii să își facă auzită vocea și în procesele
decizionale.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

În ceea ce privește parcările de pe carosabil, cadrul legal este foarte fragmentat. Uneori,
administrațiile orașelor au posibilitatea de a
influența acest lucru, dar alteori legile regionale
Codurile rutiere naționale
își spun cuvântul. În multe orașe există o procedură de transformare a spațiului de parcare
Codurile rutiere din multe țări oferă posibilitatea într-un spațiu comercial, cum ar fi cafenelele
instituirii unor zone rezidențiale/străzi animate/ situate pe stradă sau spațiile comerciale în aer
străzi dedicate jocurilor. De obicei, copiii se pot liber. Pentru utilizarea necomercială, cadrul legal
juca în aceste spații, unde traficul automobilelor și procedurile de autorizare sunt mai puțin dezeste limitat, acestea trebuind să își adapteze vi- voltate. Dar în tot mai multe orașe devine poteza la cea a pietonilor. Orașul german Freiburg pulară transformarea temporară a spațiului de
(230 000 de locuitori) oferă peste 180 de zone parcare în extensii ale trotuarelor. Administrația
rezidențiale pentru copii.
orașului Viena oferă persoanelor interesate chiar
și îndrumări pentru a solicita crearea unor astfel
Unele coduri rutiere permit crearea unor zone
de extensii și pune la dispoziție gratuit spații ce
destinate întâlnirilor sau zone de spațiu partajat,
pot fi utilizate în acest sens.
în care vehiculelor motorizate le este permisă o
viteză maximă de 20 km/h, fiind acordată priori- În unele coduri rutiere, precum cel al Belgiei, existate pietonilor.
tă posibilitatea închiderii străzilor rezidențiale timp
Dreptul de a avea locuri de joacă și de recreere
sigure este legat de problema realocării spațiului
rutier pentru activitățile lor (jocuri).

de două săptămâni pe an; de exemplu, orașele
Gent și Leuven s-au prevalat de această reglementare. A se vedea și secțiunea Studii de caz.
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Opțiunile de politici pentru orașe
Fiecare oraș care este implicat în proiectul Metamorphosis va efectua o analiză a PMUD-ului
existent (sau a unor documente de planificare
echivalente). Pe baza acestei analize, se va determina în ce măsură se poate realiza integrarea
oficială în PMUD.
Pentru integrare, sunt luate în considerare următoarele două elemente:
•

Integrarea textului:

Cum trebuie să fie descrise noile strategii din
cadrul proiectului Metamorphosis? Cât de lungă
și de detaliată trebuie să fie descrierea? În ce
format? Și ce date sunt necesare?
•

Integrare politică/procedurală/administrativă:

De regulă, permisiunea de închidere a unei străzi
trebuie să fie eliberată de direcția rutieră. Dar este
posibil să fie implicate și alte departamente care
sunt responsabile cu autorizarea evenimentelor
sau reorganizarea traseelor autobuzelor, dacă
pe strada respectivă circulă o linie de autobuz.
Dacă administrația unui oraș dorește cu adevărat să faciliteze inițiativa cetățenilor de realocare
a spațiului rutier, prin transformarea acestuia în
vederea utilizării de către copii, atunci aceasta
le pune la dispoziție un ghișeu unic. Ceea ce
înseamnă că toți cetățenii interesați merg la un
punct unic de contact (central) pentru a solicita închiderea unui drum sau transformarea unui
spațiu de parcare și tot acolo primesc un răspuns. Toate documentele administrative necesare pentru alte departamente sunt prelucrate
intern de către acest departament unic și sunt
menținute la un nivel minim pentru solicitant.

Bune/rele practici (exemple succinte)
Cum poate fi adoptată decizia politică pentru o
astfel de modificare? Ce măsuri administrative
și procedurale sunt necesare? Cum pot fi rezervate resursele (forță de muncă/umane și financiare) (dar și cele pentru management, monitorizare și evaluare)?

Orașul jocului („Playable City”, “bespielbare Stadt”) - Griesheim (Germania, 27 000 de locuitori)

Orașul Griesheim și-a reproiectat străzile pentru a putea fi utilizate de copii. Primăria orașului
a instalat aproximativ 100 de obiecte și sculpturi pe traseele școlare, pentru a le oferi copiilor
Fiecare oraș implicat în proiectul Metamorphosis ocazia de a experimenta și de a explora drumul
elaborează un plan pentru integrarea în PMUD a spre școală într-un mod diferit. Aceste obiecte
strategiilor noi și inovatoare.
au fost concepute pentru ca aceștia să se relaxeze, să se joace, să sară și să se cațere sau
Persoanele (din administrația orașului) pentru a-și aminti mai ușor drumul.

care se ocupă de integrare/implementarea strategiilor

În unele orașe, departamentul social ia inițiativa
și le oferă cetățenilor serviciul de transformare
temporară a străzilor în locuri de joacă. Exemple
bune de astfel de servicii au fost date de orașele
germane Griesheim, Frankfurt și Bremen. Capitala austriacă, Viena, oferă, de asemenea, un
program de transformare a străzilor în locuri de
joacă pentru copii și îndrumări privind modul în
care cetățenii pot solicita închiderea temporară
a străzilor.

Străzile din Viena dedicate jocului

În Griesheim, oamenii pot solicita cu ușurință
închiderea temporară a unui drum, prin depunerea la direcția socială a unui formular pe
care municipalitatea îl pune la dispoziție tuturor cetățenilor interesați. Există o singură
obligație: solicitantul trebuie, de asemenea,
să își informeze vecinii de pe stradă - din nou,
municipalitatea îi pune la dispoziție o scrisoare
predefinită pentru a-l ajuta.
Copiii au prioritate pe străzile din Viena dedicate jocurilor. Tronsoane rutiere din diferite

cartiere ale Vienei au fost selectate ca străzi de
joacă pentru copii. Aceste zone le oferă copiilor
posibilitatea de a folosi și de a explora spațiul
public în multe moduri și de a se juca într-un
mediu sigur.
Străzile dedicate jocului reprezintă o cooperare
între Departamentul de educație și monitorizare
a activităților extrașcolare ale tinerilor (MA13)
și Departamentul de dezvoltare și planificare
urbană (MA18).

Fișă inovație
Străzile din Viena dedicate jocului

Strada școlii din Odense (Danemarca,
180 000 de locuitori)

oferi elevilor condiții deosebit de bune în timpul
pauzelor, deoarece curtea școlii era foarte mică.

Pentru ca Odense să devină un oraș care
promovează sănătatea și pentru a stimula
apetitul cetățenilor pentru activitatea fizică,
administrația orașului a decis să creeze noi
spații urbane, începând cu 2010, cu viziunea
„să te joci înseamnă să trăiești”. Strada Roars
Vej se află chiar lângă o școală, care s-a confruntat cu două probleme: în primul rând, în
timpul orelor de vârf ale dimineții, exista un
mare haos în timp ce părinții își aduceau copiii
la școală; în al doilea rând, școala nu le putea

Roars Vej a fost prima stradă transformată întro Stradă dedicată jocului în Odense. Aceasta le
oferă copiilor ocazia de a avea ore în aer liber,
inclusiv activități fizice și jocuri inspiraționale.
Strada este închisă traficului în timpul programului școlii.

Strada animată din Gent (Belgia) - vara fără
mașini www.leefstraat.be
„Leefstraat”, Strada englezească animată din
orașul belgian Gent este un adevărat loc de
întâlnire. În Gent, cetățenii își pot transforma
străzile într-o zonă fără mașini timp de până la
două luni. În această perioadă, autovehiculele
sunt parcate în garaje publice.

Locuitorii se bucură de zona fără mașini. Ei
scot afară ghivece cu plante și bănci și pun
gazon artificial, făcând loc pentru biciclete și
creând un spațiu de joacă amplu pentru copii
chiar în fața locuinței lor.
Impresii despre Leefstraat sunt disponibile în
următorul videoclip de pe YouTube: https://
www.leefstraat.be/video-terugblik-op-4- jaarexperimenteren

Fișă inovație

Calendar
Un oraș ambițios ar stabili un interval cuprins
între 6 luni și un an ca perioadă necesară pentru schimbarea condițiilor-cadru locale pentru
a-i ajuta pe cetățeni să-și îmbunătățească temporar străzile, prin transformarea lor în străzi
animate. De obicei, este necesară o reorganizare a proceselor și o realocare a unor resurse
în cadrul administrației. Odată ce sistemul este
stabilit, ar trebui ca solicitările locuitorilor să fie
aprobate destul de rapid (2-6 săptămâni).
Este posibil să dureze mai mult până când
transformările sunt oficializate sau până când
schimbările devin permanente, mai ales atunci
când sunt necesare modificări ale infrastructurii
și lucrări de construcții de drumuri (între unu și
trei ani).

Costuri
Costurile pentru modificările proceselor administrative interne sunt moderate. Dacă nu există
nicio posibilitate de realocare a resurselor
personalului existent (sarcini și ore de lucru),
este necesară gestionarea procesului intern
de aprobare a cererilor cetățenilor. Persoana
responsabilă trebuie să dețină un post cu
normă parțială (jumătate de zi).

Dacă administrația orașului oferă materiale pe
care cetățenii le pot utiliza la amenajarea tronsoanelor stradale închise, costurile se pot ridica
la sume cuprinse între 1000-5000 € pentru fiecare stradă. Dacă există oferte de programe de
animație și de moderare a activităților, trebuie
să fie calculate costuri suplimentare de aproximativ 100-200 € pe zi.
În privința modificărilor de infrastructură sunt
aplicate costurile normale ale reproiectării infrastructurii, plus cele implicate de elementele
suplimentare de mobilier stradal.

Întrebări deschise
O întrebare deschisă este cum s-ar putea stabili
o ierarhie a valorilor societale/publice, în cadrul
căreia să se acorde întâietate dreptului copiilor
de a se dezvolta într-un mod sănătos în raport
cu dreptul utilizatorilor de autovehicule de a
folosi toate zonele spațiului public, tot timpul.

Posibile evoluții viitoare
Freiburg are o experiență îndelungată în ceea
ce privește aplicarea pe scară largă a conceptului de stradă animată în tot orașul. Asigurarea
unor locuri de joacă pentru copii pe străzile
din apropierea locuinței lor face parte dintr-o

strategie pe termen lung. În Freiburg, ponderea călătoriilor cu autoturismul a scăzut de la
39% (1982) la 32% (1999) și la 21% (2016), iar
ponderea călătoriilor efectuate cu mijloace de
mobilitate activă a crescut în consecință. Se
poate presupune că această evoluție foarte
pozitivă a comportamentului legat de mobilitate
și creșterea corespunzătoare a calității vieții
sunt influențate parțial de o socializare continuă
în vederea încurajării mobilității active. În acest
sens, Freiburg a investit bine în viitor și acum
poate culege roadele acestor eforturi.

Autori

Freiburg este cu siguranță un exemplu pentru
multe alte orașe care ar dori, de asemenea, să
investească în calitatea vieții cetățenilor lor

RĂSPUNDERE LEGALĂ: Autorii își asumă întreaga răspundere
pentru conținutul acestei publicații. Aceasta nu reflectă
neapărat opinia Uniunii Europene. Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru vreo utilizare a informației conținute aici.
Toate imaginile au fost puse la dispoziție de către parteneri
(dacă nu este menționat altfel) și au aprobarea pentru a fi reproduse în această publicație.

Cum și unde se încadrează într-un
PMUD
Metamorfoza spațiului utilizat de autovehicule
într-un spațiu dedicat copiilor se potrivește
foarte bine cu ideile PMUD-ului. Pe de o parte,
reduce atractivitatea utilizării mașinii, deoarece distanța de mers pe jos până la cea mai
apropiată parcare va crește. Pe de altă parte,
stimulează participarea cetățenilor la procesul
decizional privind utilizarea spațiului public.
Metoda transformării drumurilor sprijină abordarea din cadrul PMUD, în special în domeniul
participării cetățenilor, al reducerii utilizării automobilelor și al socializării în vederea promovării
mobilității active.

Completare
Nu au fost testate încă toate etapele acestui
proces, deoarece proiectul Metamorphosis,
care a primit o evaluare foarte pozitivă din
partea Comisiei Europene, a început doar de 10
luni și tocmai a intrat în etapa de implementare.

Referințe
www.metamorphosis-project.eu
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