Inovacijos apžvalga

Kratka predstavitev inovacije
Otroci kot dejavni deležniki
v procesu preobrazbe mesta

Čas je, da se otrokom povrne del javnega prostora ter s tem spodbudi njihov socialni, kognitivni in čustveni razvoj. Danes večino javnega
prostora zasedajo motorna vozila – projekt METAMORPHOSIS pa je začel izrabljati ta velik prostorski potencial in ga spreminjati z mislijo na
potrebe otrok. Njegov moto je preobraziti prostor za stroje v prostor za ljudi.

Opis problema
Priznani danski urbanist Jan Gehl, ki svetuje mestnim oblastem po vsem svetu, je večkrat poudaril, da je najpreprostejši in zelo zanesljiv kazalnik kakovosti življenja v mestu število otrok,
ki jih vidimo na ulicah in trgih. Če se na ulicah
zadržuje veliko otrok, je to dokaz, da je mesto
načrtovano po meri ljudi in prilagojeno njihovemu življenju, ne pa potrebam avtomobilov. In če
je določena soseska prijazna do otrok, je dobro
zasnovana tudi za vse ostale.
Znani »ustvarjalec prostorov« David Engwicht pravi, da »DOM« ni lokacija, temveč pred-

Ena od več kot 180 »živih« ulic v mestu Freiburg (Nemčija)

vsem občutek: »V preteklosti občutek doma ni
bil omejen le na hišo, v kateri je človek prebival, ampak je zajemal vso vas ali mesto. Ko so
otroci odraščali, so svojo soseščino odkrivali
postopoma, v vse večjih krogih, in njihov občutek pripadnosti prostoru je obsegal čedalje širša
območja. Moderni način življenja pa je drastično skrčil prostor, ki ga ljudje doživljajo kot svoje
domače ozemlje.« V zadnjih petdesetih letih je
bilo urbanistično načrtovanje zelo usmerjeno k
motoriziranemu prometu. To je privedlo do nekaterih katastrofalnih posledic, kot so grozno,
ljudem odtujeno oblikovanje večine mestnih ulic
in trgov, slabša kakovost življenja ter vse več nesreč, hrupa in onesnaževanja. Evropska unija je
opozorila na te težave in nakazala možne rešitve v različnih političnih dokumentih. Seveda to
ne pomeni, da ni bilo tudi napredka in pozitivnih
premikov, vendar so se ti osredotočali zlasti na
mestna središča. Velika večina mestnih okrožij
in sosesk v Evropi je še vedno oblikovanih po
meri avtomobilov, zato je na njihovih ulicah manj
otrok in manj uličnega življenja.

Kako deluje
Glavni cilj projekta Metamorphosis je preobrazba
sosesk, načrtovanih po meri avtomobilov, v
otrokom prijazne soseske. S tem se želi doseči
spremembo vedenja ljudi in večjo kakovost
življenja. Projekt temelji na edinstvenem in

inovativnem pristopu, ki predvideva sodelovanje
otrok ne le pri nekaterih njegovih vidikih, temveč
v vseh njegovih fazah, in jim prvič zagotavlja tudi
vlogo pomembnih akterjev. Vanj bodo vključeni
otroci, stari od 3 do 18 let, glavna starostna
skupina pa bodo otroci stari od 6 do 16 let.
1. Na začetku projekta – v fazi analize – otroci

Slika 2: Vloge otrok v projektu Metamorphosis, ki opisujejo metodologijo projekta

sodelujejo pri razvoju vizije preobrazbe svojih
sosesk. To poteka z organizacijo delavnic,
vključevanjem končnih uporabnikov (skupaj
z otroki) in deležnikov ter uporabo metod za
oblikovanje vizije, kot so časovno potovanje
ali kartiranje oziroma vizualni prikaz vizije
(ang. vision mapping). Otroci, zlasti mlajši,
so sposobni postavljati vprašanja o vsem. Ta
zmožnost se uporablja pri lokalnih raziskavah
in analizah. Šole to delo vključijo v svoje
redne izobraževalne dejavnosti, denimo
risanje ali pisanje spisov.
2. V fazi implementacije projektni partnerji na
podlagi rezultatov, pridobljenih v fazi analize
in razvoja vizije, skupaj z otroki izdelajo načrte,
recimo za začasne spremembe namembnosti

prometnih površin. Med takšne začasne
prometne zapore spadajo »počitniška ulica«
ali »rojstnodnevna ulica« ali pa posegi, kot je
začasna preobrazba parkirišča, na primer v
javno zajtrkovalnico ipd. V tej fazi projektni
partnerji skupaj z otroki začasno dodelijo
cestni prostor otrokom, recimo tako, da
okolico šole spremenijo v laboratorij za
inovacije, kot so tako imenovana živa ulica,
šolski pouk na prostem ali ulične igralne
dejavnosti. Takšne aktivnosti izvajajo bodisi
učitelji bodisi otroške organizacije. Druga
možnost je, da načrtovanje delavnic prevzame
skupina iz soseske. Pričakuje se tudi, da
se otroci o ukrepih pogovarjajo s starši.
Za večino odraslih sta varnost in zaščita otrok
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v javnem prostoru prednostna. Zato bodo
partnerji verjetno odobrili ukrepe projekta
Metamorphosis, katerih cilj je večja varnost
otrok v cestnem prostoru.
3. V fazi vrednotenja so otroci presojevalci
izvedenih ukrepov. Vključeni so v »raziskave«
(štetje in opazovanje) o uporabi cestnega
prostora na zadevnem območju pred
posegom, med njim in po njem. V okviru
šolskih aktivnosti zbirajo tudi povratne
informacije o načrtih in idejah za njihovo
izvedbo v obliki intervjujev z (odraslimi)
prebivalci. O rezultatih takšnih raziskav
in izkušnjah z začasnimi zaporami otroci
razpravljajo v vodeni debatni skupini, pri
čemer oblikujejo seznam pozitivnih in
negativnih strani določenega posega, ki
je nato podlaga za prilagoditve in redno
izvajanje.
4. S prilagoditvijo posegov tako, da je
omogočena njihova ritualizacija ali prenos v
druge soseske ali mesta, otroci delujejo kot
motivatorji. V ta namen se tudi opolnomočijo
z
različnimi
programi
usposabljanja
(popravljalnice koles in kolesarski tečaji),
namenjenimi utrjevanju na novo pridobljenih
spretnosti. Projekt razvija tudi druga orodja
za krepitev zmogljivosti za
opolnomočenje različnih skupin
deležnikov, denimo orodja za
podporo projektnih inovacij, kot
so učni načrti za učitelje in učno
gradivo za šole, namenjeno
obveščanju otrok na drugih
šolah.
5. V fazi razširjanja se podatki
in številke, pa tudi zgodbe in
zanimive fotografije, ki so jih
otroci in projektni partnerji zbrali
in ovrednotili med projektom,
uporabijo za širitev in prenos
ukrepov v druga okolja.

Koristi in kdo jih je deležen
Posledice umirjanja pometa in ulic, prijetnih za
življenje, s tem pa tudi bolj aktivnega mobilnostnega vedenja, so:

• boljše zdravje prebivalcev (saj je večja verjetnost, da bodo hodili in kolesarili);

• boljši razvoj spretnosti in sposobnosti otrok
(fizičnih, čustvenih in socialnih);

• razširitev osebnega prostora za interakcije (zlasti za otroke) in s tem več družabnih
stikov (število prijateljev in število obiskov v
soseščini);

• zmanjšanje števila poti, povezanih z dejavnostmi v prostem času in nakupovanjem, zaradi boljših možnosti za preživljanje časa v
domačem okolju;

• povečanje varnosti in občutka varnosti;
• čistejša soseska zaradi boljše kakovosti zraka in manj hrupa.

Slika 3:
Vplivi avtomobilskega prometa na število prijateljev in družabnih stikov
(Vir: Study by 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

Vloga sosesk za otroke in vloga, ki jo lahko
imajo otroci za razvoj soseske:

Analiza deležnikov – kdo so gonilci in kdo
nasprotniki

• Neodvisna in varna mobilnost je pomemben Otroci nimajo formalne moči in navadno tudi ni
pogoj za zdrav fizični in duševni razvoj otrok;
če ta ni zagotovljena, bodo prizadeti razvoj,
sposobnosti in socialno vedenje otrok.

struktur, ki bi jim omogočale sodelovanje pri pripravi občinskih ukrepov ali odločanju. V nekaterih
mestih imajo otroške organizacije vlogo podpornikov otrok in njihovih potreb, v drugih so otroški
• Otroci so zelo močan katalizator stikov in parlamenti, ki omogočajo bolj strukturirano udeomrežij v soseski ter lahko odpravijo pred- ležbo otrok. Preobrazba prostora, namenjenega
sodke in stare načine razmišljanja.
avtomobilom, v prostor za otroke pa ni prav po• Otroci lahko pripomorejo k razvoju pozitivnih gosta točka na njihovem dnevnem redu. Gonilna
sila za posege v cestni prostor in njegovo preočustev do soseske (to je ključno, saj na vebrazbo so lahko predšolski vzgojitelji in učitelji v
denje in odločitve večinoma vplivajo čustva
šolah, ki jih navadno zanima razvoj otrok.
in precej manj racionalni argumenti, kot so
stroški in koristi), zato:
Toda lobi, ki brani privilegije uporabnikov av-

• lahko otroci najdejo neposredno pot do src tomobilov, je zelo vpliven. Predvsem lastniki
svojih staršev,

• delovanje v nasprotju s potrebami in zahtevami otrok ni dobro sprejeto v družbi.

Slabosti in nevarnosti
V projektu Metamorphosis bi nevarnost morda lahko pomenilo dejstvo, da se z izvajanjem
projekta in njegovih ukrepov zmanjša število
parkirnih mest. Vendar je glede na cilje in logiko projekta – prizadevanje za zmanjšanje javnega prostora, namenjenega avtomobilom – to
pravzaprav uspeh projekta. Nastale razmere so
večinoma moteče za tiste, ki želijo avtomobil
parkirati v soseski, saj morajo določeno razdaljo
prepešačiti tako kot uporabniki javnega potniškega prometa, ki morajo običajno peš do najbližjega postajališča. To torej ni toliko slabost,
temveč predvsem ukrep za večjo pravičnost pri
zagotavljanju dostopa do mobilnosti med uporabniki različnih potovalnih načinov.

trgovin in trgovska združenja, kakršno je gospodarska zbornica, vidijo pravico do vožnje
z avtomobilom in zlasti do parkiranja kot »človekovo pravico«. Privilegije uporabnikov avtomobilov zelo podpirajo tudi mediji. Pogosto so
pod vplivom ogromnih količin oglaševalskega
denarja avtomobilske industrije, ki je lahko tudi
povod za objavo podpornih člankov, zlasti v bulvarskem tisku.

Na otroke se pogosto gleda kot na skupino prebivalstva, ki jo je za zaščito njihovega življenja
treba izobraževati in uriti v spoštovanju prometnih predpisov. Mnoge organizacije, ki se ukvarjajo z varnostjo otrok, se reševanja te problematike ne lotevajo pri viru, ampak skušajo otroke
izobraziti o tem, kako se izogniti nezgodam.
Skladno s to logiko promovirajo varnostno opremo, kot so odsevni jopiči ali kolesarske čelade
ipd. Glavna ideja te lobistične skupine je ohraniti privilegije avtomobilistov nespremenjene, ob
tem pa vztrajati, da se morajo ranljive skupine
prebivalstva prilagoditi potrebam sistema motoStarši morda menijo, da je igranje na ulici preveč riziranega prometa.
nevarno za njihove otroke. Projekt zato s posredovanjem izobraževalnih ustanov in šol zagota- Raziskovalci, kot je Marco Hüttenmoser, ki se pri
vlja informativno gradivo o prednostih ukrepov svojem delu osredotočajo na zdrav razvoj otrok,
projekta Metamorphosis.
lahko postrežejo z dejstvi, ki govorijo v prid spremembi prioritet pri uporabi mestnega prostora.
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Rezultati raziskav namreč kažejo, da se otroci,
ki se lahko igrajo na ulicah v svojem bivalnem
okolju, uvrščajo višje glede na njihov čustveni in
kognitivni razvoj kot otroci, ki svoj čas preživljajo
doma ali jih starši prevažajo od ene dejavnosti
do druge.

skoraj vse države po svetu, ter nacionalne cestnoprometne predpise, ki se večinoma nanašajo na otrokom prijazen javni prostor.
Združeni narodi razvrščajo pravice, navedene
v konvenciji o otrokovih pravicah, v tri skupine:
zagotavljanje, zaščita in participacija (ang. 3 Ps:
provision, protection, participation).

Da bi pripomogli k zdravemu razvoju otrok, Hüttenmoser predlaga spremembo avtomobilskega
prometnega sistema in zmanjšanje privilegijev • Zagotavljanje: otroci imajo pravico do ustreznega življenjskega standarda, zdravstveneza uporabnike avtomobilov.
ga varstva, izobrazbe in storitev ter do igre in
rekreacije. Sem spadajo uravnotežena pregulativne zaščite, ki bi jo po njihovem mnenju
hrana, topla postelja in dostop do šolanja.
koncept MaaS lahko ogrozil, ter tisti, ki ne vedo,
kako bi ga povezali s svojim sedanjim poslovnim
• Zaščita: otroci imajo pravico do zaščite pred
modelom.
zlorabo, zanemarjanjem, izkoriščanjem in
diskriminacijo. Sem spadajo pravica do varPravni okvir
nih površin za igro, konstruktivno vzgojno
Hüttenmoser navaja: »Švicarski Zakon o dobrovedenje in upoštevanje otrokovih razvojnih
biti živali predpisuje, da morajo imeti piščanci na
zmožnosti.
voljo določen prostor za gibanje na svežem zraku. Noben predpis pa tega ne zahteva za naše • Participacija: otroci imajo pravico do udeotroke.«
ležbe v skupnosti ter do njim namenjenih
programov in storitev. Sem spadajo vključeKo govorimo o pravnem okviru, lahko omenimo
nost otrok v različne programe skupnosti in
mednarodne pravice otrok, določene v Konvenodločanje ter aktivnosti za izražanje njihovih
ciji ZN o otrokovih pravicah, ki so jo ratificirale
mnenj.

Pravica do varnih površin za igro in rekreacijo Pri takšni integraciji je treba upoštevati dva vidika:
je povezana z dodelitvijo cestnega prostora za
• Integracija besedila:
igro otrok.
Nacionalni cestnoprometni predpisi

Kako je treba opisati nove strategije projekta
Metamorphosis – kako obširno, poglobljeno in v
kakšnem formatu ter kateri podatki so potrebni?

Cestnoprometni predpisi v številnih državah
omogočajo uvedbo posebnih domačih con/živih
ulic/igralnih ulic. Običajno se na teh ulicah otroci • Politična/postopkovna/administrativna integracija:
lahko igrajo, avtomobilski promet je omejen in
hitrost vožnje je prilagojena pešcem. V nemškem
mestu Freiburg (230.000 prebivalcev) je otrokom Kako se lahko doseže politična odločitev za
tako spremembo, kateri administrativni ukrepi in
na voljo več kot 180 domačih con.
postopki so potrebni, kako se lahko rezervirajo
Nekateri cestnoprometni predpisi dopuščajo (tudi za upravljanje, spremljanje in vrednotenje)
tako imenovane cone srečevanja (ang. encoun- viri (delovna sila in finančna sredstva)?
ter zones) ali skupni prometni prostor, kjer imajo
pešci prednost, hitrost motornih vozil pa je ome- Vsako mesto, vključeno v projekt Metamorphosis, razvije načrt integracije novih in inovativnih
jena na 20 km/h.
strategij v svojo CPS.
Kar zadeva ulično parkiranje, je zakonodaja zelo
razdrobljena. Ponekod je to področje v pristo- Kdo (v mestni upravi) se mora ukvarjati s
jnosti mest, drugje pa ga urejajo regionalni za- tem
koni. Mnoga mesta imajo poseben postopek,
ki omogoča spreminjanje parkirnih površin v V nekaterih mestih prevzame iniciativo oddelek za
komercialne površine, kot so ulične kavarne ali socialne zadeve, ki prebivalcem zagotovi možnost
zunanji prodajni prostori za trgovine. Manj dode- ureditve začasnih igralnih ulic. Dober primer
lani pa so pravni okviri in postopki za izdajo do- takšne strategije so nemška mesta Griesheim,
voljenj za rabo javnih površin za nekomercialne Frankfurt in Bremen. Avstrijska prestolnica Dunaj
namene. Toda v številnih mestih postaja praksa ponuja tudi program igralnih ulic in smernice za
začasnega spreminjanja parkirišč v tako imen- izdajo dovoljenj za začasno zaporo ulic.
ovane parklete oziroma majhne improvizirane
zelene površine za sedenje in druženje vse bolj Običajno dovoljenje za zaporo ulice izda oddpriljubljena. Na Dunaju so celo izdelali smernice elek za promet. Lahko pa so vključene tudi
za izdajo dovoljenj za brezplačno postavitev druge službe, odgovorne za izdajo dovoljenj za
dogodke ali reorganizacijo avtobusnih linij, če te
takšnih parkletov.
potekajo po zadevni ulici. Kadar mesto resnično
Cestnoprometni predpisi v nekaterih državah, na želi svojim prebivalcem olajšati začetek preprimer v Belgiji, omogočajo zaprtje ulic v stano- razporejanja cestnega prostora za igro otrok,
vanjskih soseskah za dva tedna na leto. V Gentu jim običajno v ta namen ponudi storitev »vse
in Leuvenu to možnost že izrabljajo. Glejte tudi na enem mestu« (VEM točka). To pomeni, da
poglavje s študijami primerov.
se lahko zainteresirani prebivalci za dovoljenje
za zaporo ceste ali drugačno uporabo parkirnih
Možen prihodnji razvoj
površin obrnejo na osrednjo kontaktno točko,
Vsako mesto, vključeno v projekt Metamor- kjer dobijo vse informacije in odgovore. Ta oddphosis, bo izvedlo analizo obstoječe ce- elek nato poskrbi, da se vsa papirologija, povlostne prometne strategije (ali enakovrednega ezana z drugimi mestnimi oddelki, uredi interno
načrtovalskega dokumenta), na podlagi katere in se tako čim bolj omeji za vložnika.
bo določeno, v kakšnem obsegu je možna formalna integracija projekta v mestno CPS.
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Dobre/slabe prakse (kratki primeri)

temu, da si otroci lažje zapomnijo šolsko pot.
V Griesheimu so uvedli zelo preprost postopek,
Igralno mesto (Bespielbare Stadt), Griesheim s katerim lahko občani zaprosijo za začasno za(Nemčija, 27.000 prebivalcev)
poro ulice. Mestna občina je izdala obrazec, ki
ga lahko vsi zainteresirani oddajo na oddelku za
Mesto Griesheim je preoblikovalo svoje ulice
socialne zadeve. Izpolniti je treba le en pogoj:
tako, da jih lahko uporabljajo tudi otroci. Na
prosilec mora o tem obvestiti tudi svoje sosede
šolskih poteh je namestilo okoli 100 objektov in
v ulici. Mesto mu pomaga tudi pri tem, saj ima
skulptur, ki otrokom omogočajo, da pot v šolo
na voljo vnaprej pripravljen dopis.
doživljajo in raziskujejo drugače. Objekti so namenjeni sprostitvi, igri, skakanju in plezanju ali

Igralne ulice na Dunaju

Na dunajskih igralnih ulicah imajo prednost otroci.
Določeni deli ulic v različnih dunajskih okrožjih so
bili preurejeni v igralne ulice za otroke. Te otrokom
omogočajo, da se igrajo v varnem okolju ter
različno uporabljajo in raziskujejo javni prostor.

prostore z vizijo, ki jo ponazarja slogan »igrati se
pomeni živeti«. Ulica Roars Vej je poleg šole, ki
je imela dve težavi: kaos med jutranjo prometno konico, ko so starši pred šolo odlagali svoje
otroke, in dejstvo, da šola učencem ni mogla
zagotoviti dobrih možnosti za sprostitev med
Igralne ulice so plod sodelovanja med mestnim odmori, saj je imela zelo majhno šolsko dvorišče.
oddelkom za izobraževanje in obšolske dejavnos- Ulica Roars Vej je bila prva preobrazba cestti (MA 13) ter oddelkom za razvoj mesta in urban- nega prostora v igralno ulico v mestu Odense.
izem (MA 18).
Otrokom ponuja priložnost za učne ure na
prostem, vključno s telesnimi dejavnostmi in
Šolska ulica, Odense (Danska, 180.000 prebrazličnimi spodbudnimi igrami. Med poukom je
ivalcev)
ulica zaprta za promet.
V želji, da bi postalo mesto, ki spodbuja zdravje
in telesno dejavnost svojih prebivalcev, je mesto
Odense leta 2010 začelo ustvarjati nove urbane
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Živa ulica, Gent (Belgija) – poletje brez avtomobilov www.leefstraat.be

S konceptom »Leefstraat« ali živa ulica, ki so ga
uvedli v belgijskem mestu Gent, so ulice postale
resnična zbirališča ljudi. Prebivalci lahko namreč
za največ dva meseca v letu svoje ulice spremenijo v cone brez avtomobilov. V tem času dobijo avtomobili prostor v javnih garažah.
Površine brez avtomobilov pa lahko uporabljajo stanovalci. Na njih lahko postavijo cvetlična
korita in klopi, razgrnejo umetno travo, naredi-

jo prostor za kolesa in ustvarijo prostor, kjer se
otroci lahko igrajo pred svojim domom. Posnetki
dogajanja na Leefstraat so na voljo na kanalu

Časovni okvir

Stroški

Časovni okvir, ki si ga ambiciozno mesto postavi
za spremembo okvirnih pogojev, ki prebivalcem
omogočajo, da ulice nadgradijo v žive ulice,
je od pol do enega leta. Navadno sta potrebni administrativna reorganizacija postopkov in
prerazporeditev nekaterih virov. Ko je sistem
vzpostavljen, bi morale biti prošnje občanov
odobrene dokaj hitro (v 2 do 6 tednih).

YouTube:
https://www.leefstraat.be/video-terugblik-op-4jaar-experi menteren

Spremembe v notranjih upravnih postopkih so
povezane z zmernimi stroški. Če ni možna prerazporeditev virov in osebja (delovnih nalog in
ur), je treba zaposliti osebo, ki bo odgovorna za
vodenje notranjega postopka za odobritev vlog
občanov. To osebo je treba zaposliti s skrajšanim
delovnim časom (pol dneva).
Če mesto zagotovi tudi opremo, ki jo prebivalci
lahko uporabijo na zaprtih ulicah, lahko stroški
Ritualizacija preobrazb ali ustvarjanje trajnih znašajo od 1000 do 5000 € na ulico. Ko pa zagosprememb lahko traja dlje časa, zlasti če so tovi tudi animacijske storitve in storitve vodenja
potrebni infrastrukturne spremembe in cest- dejavnosti, je treba k temu prišteti še dodatne
nogradbena dela (od 1 do 3 let).
stroške, približno 100 do 200 € na dan.
Stroški infrastrukturnih sprememb so običajni
stroški preoblikovanja infrastrukture in dodatnih
elementov uličnega pohištva.

Inovacijos apžvalga

Odprta vprašanja

Literatura

Odprto vprašanje je, kako oblikovati lestvico
družbenih/javnih vrednot, po kateri se oceni, da www.metamorphosis-project.eu
ima pravica otrok do zdravega razvoja prednost
pred pravico avtomobilistov do uporabe javnega Avtorja
prostora vedno in povsod.
Susanne Wrighton in Karl Reiter
Možen prihodnji razvoj
Forschungsgesellschaft Mobilitat FGM-AMOR Austrian Mobility Research
Freiburg ima dolgoletne izkušnje z živimi ulicami
Schönaugasse 8a; 8010 Graz, Austria
po vsem mestu. Zagotavljanje otroških igrišč
wrighton@fgm.at in reiter@fgm.at
v bližini stanovanj je del dolgoročne strategije.
Delež avtomobilskih potovanj v mestu se je na- www.sump-network.eu
jprej zmanjšal z 39 % leta 1982 na 32 % leta
1999 in nato na 21 % leta 2016, hkrati pa se
je sorazmerno povečal delež aktivnih potovalnih
načinov. Iz tega je mogoče sklepati, da sta ta
zelo pozitiven razvoj mobilnostnega vedenja in
z njim povezana boljša kakovost življenja delno posledica nenehne socializacije za aktivno
mobilnost. V tem smislu se je mesto Freiburg
odločilo za dobro naložbo v prihodnost in zdaj
že žanje sadove.
Freiburg je gotovo zgled za mnoga druga mesta, ki bi prav tako želela investirati v kakovost
življenja prebivalcev.

Kam in kako se umešča v CPS
Projekt Metamorhposis se z ukrepi za preobrazbo
površin za avtomobile v površine za otroke dobro ujema z idejami CPS. Na eni strani zmanjšuje
privlačnost prevoza z osebnim avtomobili, saj
se bo razdalja, ki jo bodo morali uporabniki avtomobilov prehoditi do najbližjega parkirišča,
povečala, na drugi strani pa spodbuja udeležbo
občanov pri odločanju o rabi javnega prostora.
Metoda preobrazbe cest podpira pristop CPS,
zlasti na področjih participacije občanov,
zmanjševanja uporabe avtomobilov in socializacije za aktivno mobilnost.

Pripis
Vse faze tega procesa še niso bile preskušene,
saj projekt Metamorphosis, ki ga je ES ocenila zelo pozitivno, traja šele 10 mesecev in je
pravkar prešel v fazo izvajanja.
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