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1 Proiectul SWITCH și ghidul 
campaniei acestuia 

Acest Ghid de campanie este perfect pentru dvs. dacă intenționaţi să organizaţi sau 

dacă sunteți implicat într-o campanie care are ca scop determinarea oamenilor să facă 

o schimbare (SWITCH, în limba engleză) comportamentală prin adoptarea unor moduri 

active de deplasare în locul folosirii autovehiculelor pe distanţe scurte. Acesta explică 

principiile generale din spatele unei astfel de campanii, dă sfaturi pas-cu-pas despre 

cum să o pregătiţi, executaţi și evaluaţi, respectiv vă oferă diverse materiale gata făcute 

și documente şablon care vă vor uşura viaţa nemafiind forţaţi să „reinventaţi roata”. 

În capitolul 7, puteți găsi o prezentare generală sistematică a tuturor documentelor 

justificative disponibile (denumit în continuare Setul de instrumente SWITCH).

Ghidul campaniei și Setul de instrumente sunt principalele rezultate ale proiectului 

având titlul programatic SWITCH, finanțat de UE.. Acesta susține orașele care au scopul 

de a-şi ajuta cetăţenii, prin campanii eficiente și profesionale, să facă o schimbare 

(SWITCH) comportamentală prin adoptarea unor moduri de deplasare active, în 

locul folosirii autovehiculelor în cazul unor distanţe urbane scurte. În spatele fiecărei 

campanii SWITCH de succes sunt câteva principii de bază pe care le-am inclus în 

acest document-ghid al campaniei și, prin urmare, sperăm că vă va fi util, indiferent 

dacă sunteți un iniţiator de campanie experimentat sau încercaţi să faceţi acest lucru 

pentru prima dată, dacă orașul în care locuiţi este mai mare sau mai mic.

Unele sfaturi sunt, desigur, specifice pentru anumite condiții locale, cadru național, etc. - 

cel puțin într-o oarecare măsură. De aceea, vă oferim în Setul de instrumente SWITCH şi 

o "Analiză de transferabilitate" pentru a evidenţia ce anume ar putea fi transferat și ce nu.

În prezentul document veți găsi mai multe pictograme1, care au următoarele semnificaţii:

În plus, în text veți găsi anumite cuvinte sau paragrafe colorate în albastru închis. În 

versiunea digitală a acestui document, acestea sunt linkuri de internet către resursele 

corespunzătoare din SWITCH online Toolbox. La paginile 90 / 91 poți găsi o descriere 

detaliată cu adresele de internet corespunzătoare.  

1   Aceste pictograme au fost create de Freepik și sunt distribuite sub o licență gratuită  
Creative Commons cu atribuire. Consultaţi http://www.faticon.com/packs/enterprise 
 

Partea esențială a prezentului Ghid este 
disponibilă şi în format online la www.
switchtravel.eu. Acolo puteti să faceţi un tur 
auto-ghidat parcurgând punctele principale 
ale unei campanii SWITCH. În plus, veți găsi 
o serie de întrebări care să vă inspire şi să vă 
ghideze spre un scenariu de implementare 
pentru propria campanie. Dacă răspundeţi 
pe rând la toate aceste întrebări scurte, la 
final le puteţi însuma pe toate într-un singur 
document, care va forma o bază excelentă 
pentru propria dvs. strategie SWITCH, în 
format scris.

Secvenţă din cursul online SWITCH

Informații  
generale  

suplimentare 

Model pe care îl 
modificaţi conform 

scopului dvs

Material video 
sugerat

Text sugerat 
pentru mass-

media

NEWS

Lista de  
verificare 

http://bit.ly/1RSAk06
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De ce SWITCH?

Numărul anual de călătorii pe care le face un locuitor urban obișnuit a crescut constant 

în ultimii ani, - dar de fapt noi (corpul nostru) facem mai puțină mișcare. În fiecare zi, 

milioane de deplasări se fac cu maşina sau alte autovehicule private, precum și cu trans-

portul public, în timp ce doar un mic procent de călătorii sunt făcute prin moduri de 

deplasare active, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta. Mulți oameni consideră stilurile 

noastre de viaţă sedentară drept o epidemie, deoarece efectele negative asupra sănătăţii 

și calității vieții noastre au atins niveluri fără precedent.

În țările occidentale, stilul de viață sedentar este un factor de risc principal al bolilor 

netransmisibile (BNT). Potrivit unui sondaj2 realizat în 2013, în cele 28 de state mem-

bre ale UE, 44% dintre europeni nu îndeplineau condiţia efectuării celor 150 de minute 

de activitate fizică moderată pe săptămână recomandate de Organizația Mondială a 

Sănătății (OMS). Mai mult decât atât, unul din opt cetățeni europeni (13%) afirmau că nu 

au mers pe jos timp de 10 minute în mod continuu în niciuna dintre zilele săptămânii 

precedente. Această lipsă de activitate fizică poate cauza probleme de sănătate majore 

pentru indivizi și costuri economice mari pentru societate în ansamblul ei3.

Aceste tendințe negative pot fi inversate: O nouă cultură a mobilității urbane înforeşte. 

Cele mai multe orașe aspiră la crearea de cât mai multe locuri atrăgătoare pentru locu-

itorii lor, cu scopul de a-i încuraja să meargă pe jos sau cu bicicleta, prin furnizarea de 

noi servicii destinate satisfacerii cerinţelor pietonilor (de exemplu: indicatoare, informații 

multimodale în timp real, soluții de mobilitate multimodale și partajate) și prin proiec-

tarea unei infrastructuri adecvate pentru a face mersul pe jos sau cu bicicleta mai sigur 

și mai confortabil. Deplasarea pe jos sau cu bicicleta devine mai ușoară, mai sigură și mai 

plăcută. În plus, creșterea ponderii mersului pe jos sau cu bicicleta, precum și reducerea 

traficului auto, duc la o mai bună calitate a vieții în orașe și reprezintă contribuții impor-

tante la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și a consumului de energie 

primară.

Proiectul SWITCH finanțat de UE dorește să contribuie la această schimbare pozitivă, 

ajutând practicienii / profesionistii în planificare și transport să desfăşoare campanii or-

ganizate profesional cu scopul de a determina oamenii să facă o „schimbare” 

comportamentală prin practicarea mersu- lui pe jos sau cu bicicleta 

pentru deplasări urbane scurte în locul folosirii autovehiculelor. 

Aceste „moduri de deplasare active” sunt bune, în mod iner-

ent, nu doar pentru mediu și sănătatea oamenilor; în cele mai 

multe cazuri, ele produc, de asemenea, sinergii cu transportul 

public, ai cărui operatori, în cea mai mare parte, susțin astfel 

de campanii.

2  Special Eurobarometer 412 “Sport and physical activity”. Comisia Europeană, 2013. http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf 

3 Global health risks. Geneva, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2009. http://www.who.int/
healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf
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Ce este o campanie SWITCH?

O campanie SWITCH utilizează cele mai noi metode 

de modificare comportamentală pentru a facilita o 

schimbare pe scară largă prin adoptarea modurilor 

de deplasare active în locul folosirii autovehiculelor; 

în special pentru deplasări scurte. Prin urmare, 

se adresează în principal celor care folosesc 

autovehicule. Soluţia constă în combinarea eficientă 

de abordări de modificare comportamentală 

verificate și testate și aplicarea lor pe scară largă la 

grupuri-țintă specifice. La baza acțiunilor se afă 

următoarele patru elemente:

 9 planificarea personalizată a deplasărilor (PPD),

 9 argumentele privind sănătatea publică,

 9 şi aplicațiile TIC (Tehnologiile informației și  

comunicațiilor)

 9 momentele de schimbare care intervin în viața 

unor persoane, precum schimbarea locuinţei sau 

a locului de muncă

Aceste patru elemente sunt prezente în fiecare 

campanie SWITCH și sunt explicate detaliat în 

Capitolul 2. Totuşi, descrierea lor exactă este fexibilă. 

De exemplu, pot fi utilizate diferite instrumente TIC 

sau pot fi abordate diferite grupuri țintă. De fapt, 

propria dvs. campanie SWITCH trebuie să fie adaptată  

la contextul local specific printr-o combinație unică 

de elemente și instrumente.

O altă caracteristică definitorie a fiecărei campanii 

SWITCH o constituie cele șapte faze distincte, care 

sunt descrise în Capitolul 4:

1. Recrutarea

2. Contactarea

3. Evaluarea situației participanților  
(sondaj de referință)

4. Segmentarea

5. Motivarea

6. Consilierea

7. Evaluarea (explicată în Capitolul 5)

Publicul țintă și scopul ghidului 
campaniei SWITCH

Publicul țintă principal al Ghidului campaniei 

SWITCH îl reprezintă profesioniștii cu practică 

indelungată în domeniul planificării transportului și a 

planificării urbane sau cei din sănătate publică, care 

lucrează în cadrul autorităților locale, care trebuie și/

sau ar dori să desfăşoare o campanie de promovare 

a modalităților de deplasare active în locul folosirii 

autovehiculelor. Această colecție de sfaturi practice 

va fi considerată utilă şi de părțile locale interesate, 

cetățeni și grupuri de promovare, organizații, precum 

Camerele de Comerț, etc.

În timp ce unele orașe au deja experiență în campanii 

de modificare comportamentală, altele au în vedere 

o astfel de abordare pentru prima dată. Ghidul 

campaniei SWITCH își propune să fie un însoţitor util 

pentru această mare varietate de orașe și activiști 

locali. În toate cazurile, vrea să trezească interesul și să 

creeze motivația de a pregăti, implementa și evalua o 

campanie SWITCH. De asemenea, acesta oferă unele 

informații de fond despre componentele esențiale 

ale unei campanii SWITCH și - cel mai important - 

indicaţii detaliate și practice de implementare. 

Ghidul campaniei SWITCH și Setul de instrumente 

oferă informații conceptuale și de orientare generală, 

precum și o colecție de idei și șabloane care pot fi 

utilizate pentru toate fazele unei campanii SWITCH: 

de la faza de proiectare, la fazele de recrutare și 

consiliere în planificarea personalizată a deplasărilor, 

până la evaluarea campaniei.

Pentru mai multe informații despre abordarea 
SWITCH și proiectul SWITCH, vă rugăm să 
urmăriți interviul cu Regine Gericke, prima 
coordonatoare a proiectului SWITCH.

Vă rugăm să rețineți: Setul de instrumente 

SWITCH este o colecție de materiale, care pot fi 

utilizate și adaptate la situația specifică locației 

dvs. În termeni concreți, colecția de materiale 

reprezintă fișiere digitale găzduite pe site-ul 

SWITCH www.switchtravel.eu. Cele mai multe 

dintre ele au fost create pentru campaniile 

SWITCH din orașele de implementare iniţiala 

(Anvers, Viena, Donostia / San Sebastián, Gdansk 

si Hounslow). Această colecție se poate îmbogăţi 

în continuare cu şi mai multe materiale provenite 

din aceste orașe sau altele. De fapt, vă invităm 

să contactaţi echipa SWITCH dacă doriți să 

participaţi cu câteva dintre propriile dvs. materiale.

Structura Ghidului campaniei 
SWITCH

Următoarele capitole înfățișează o prezentare gen-

erală a principalelor caracteristici ale unei campanii 

SWITCH și oferă o îndrumare pe etape în proiectarea, 

pregătirea, implementarea și evaluarea unei astfel de 

campanii. Ghidul campaniei SWITCH este structurat 

după cum urmează:

Capitolul 2   oferă o prezentare generală a celor patru 

elemente principale ale unei campanii 

SWITCH: planificarea personalizată a de-

plasărilor; argumentele privind sănăta-

tea; instrumentele TIC; momentele de 

schimbare în viață;

Capitolul 3 explică paşii concreţi pentru proiectarea 

și pregătirea campaniei SWITCH;

Capitolul 4 descrie cele cinci faze ale implementării 

campaniei SWITCH;

Capitolul 5 explică modul de evaluare a campaniei 

SWITCH;

Capitolul 6 descrie campaniile reale desfăşurate 

în cele cinci orașe de implementare 

SWITCH (Anvers, Gdansk, Hounslow, 

Donastia/San Sebastián și Viena).

 Este o colecție de şabloane și materiale 

gata făcute, care pot fi folosite și 

adaptate pentru campania dvs. SWITCH 

locală. Majoritatea materialelor din setul 

de instrumente sunt disponibile online 

ca fișiere digitale pentru a fi descărcate 

la nevoie. Totuşi, unele documente 

esențiale sunt incluse la sfârșitul acestui 

document. 

Setul de 

instrumente

http://www.youtube.com/watch?v=_WUZVVlGay0
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2  Cele patru elemente principale 
ale unei campanii SWITCH

Așa cum am menționat, fiecare campanie SWITCH este 

formată din următoarele patru componente esențiale: 

 9 planificarea personalizată a deplasărilor (PPD);

 9 argumente privind sănătatea publică;

 9 şi aplicațiile TIC (Tehnologiile informației și comu-

nicațiilor);

 9 momentele de schimbare care intervin în viața 

unor persoane, precum schimbarea locuinţei sau 

a locului de muncă.

Acestea sunt cele mai importante elemente ale unei 

campanii de succes, care pot fi adaptate şi ajustate 

conform unui design care să se potrivească perfect 

condițiilor locale din orașul dvs. 

Cu alte cuvinte, nu este doar o chestiune de copiere a 

ceea ce s-a făcut înainte în alte orașe, ci de înţelegere 

a principiilor de bază, fapt care vă va permite să des-

făşuraţi o campanie eficientă în oraşul dvs. Prezentul 

capitol oferă aceste considerente de bază si este 

completat cu exemple din setul de instrumente.

Planificarea personalizată  
a deplasărilor

Planificarea personalizată a deplasărilor (PPD) 

este o formă de comunicare individuală (numită şi 

„marketing prin dialog”), care se bazează pe contactul 

strâns, personal și adaptat, cu persoanele vizate, cu 

scopul de a le facilita o schimbare comportamentală 

privind deplasarea. Werner Brög de la compania 

Socialdata a avut o infuenţă deosebită în dezvoltarea 

acestui concept4. Acesta este caracterizat de un set de 

măsuri clar definite prin care se asigură faptul că în 

campanie se efectuează complet o succesiune clară 

de activități.

4 Consultaţi, de ex.: Brög, W. et al. Evaluation of vol-
untary travel behaviour change: Experiences from 
three continents. Transport Policy, Vol. 16, Nr. 6, pp. 
281–292 (www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0967070X09001036) 

PPD sensibilizează de obicei oamenii în privinţa 

propriilor rutine de deplasare, care de multe ori nu sunt 

supuse niciunei analize. Ca un prim pas, participanții 

sunt invitați să-și regândească comportamentul lor 

zilnic de deplasare și să identifice alternative realiste 

la deplasările cu maşina, prin modalități active, (mers 

pe jos sau cu bicicleta) și variante de transport public. 

Pe scurt, PPD are ca scop să:

 9 identifice și să umple lacunele individuale de 

cunoștințe;

 9 sensibilizeze cu privire la consecințele negative, 

individuale și sociale ale unui stil de viață dependent 

de automobil;

 9 informeze despre beneficiile economice și pentru 

sănătate aduse de deplasarea activă;

 9 prezinte alternative specifice adecvate;

 9 motiveze și recompenseze schimbările compor-

tamentale de deplasare.

PPD abordează atât deficitele de informare, cât și 

barierele subiective pe care oamenii le au referitor la 

modul în care se deplasează.

Există o cantitate copleșitoare de informații referi-

toare la deplasare, disponibile din diverse surse. 

Totuşi, aceste informații trebuie să fie accesate în 

mod activ de către oameni și interpretate pentru a se 

potrivi situației lor specifice. Această interpretare in-

dividuală necesită efort și, de obicei, anumite abilități 

(de exemplu, a ști cum să citească un orar/program 

de circulaţie). Nu toată lumea este capabila sau mo-

tivată să facă acest lucru.

În plus, informațiile - chiar şi personalizate - nu 

provoacă, de obicei, schimbări de lungă durată în 

rutinele de deplasare ale oamenilor. Oamenii au 

bariere subiective, cum ar fi teama de a greşi, de a 

se rătăci, lipsa unui factor de menţinere/reactualizare 

a schimbării (cel puțin inițial), sentimentul de a face 

altfel decât „restul lumii”, etc. 

PPD poate ajuta prin setarea unor impulsuri care să 

întrerupă rutina și să reducă barierele psihologice. 

Concentrându-se direct asupra persoanelor și arătân-

du-le modul în care pot beneficia direct de alter-

native specifice, PPD le reamintește și îi răsplătește, 

dându-le sentimentul că fac parte dintr-o comuni-

tate SWITCH mai largă.

Argumentele privind sănătatea

Argumentele privind sănătatea publică și personală 

pot fi foarte eficiente în promovarea deplasării active, 

deoarece cunoștințele despre beneficiile de sănătate 

reale, în plan social și individual, aduse de mersul pe 

jos sau cu bicicleta pot fi un motivator puternic pen-

tru o schimbare de comportament. Ele pot fi folosite 

atât pentru a obţine sprijin din partea părților inte-

resate locale (de exemplu Camera de Comerț), cât 

și pentru a declanșa un proces de refecție în rândul 

călătorilor individuali.

Cel mai probabil, acestea vor fi interesate de datele 

științifice și statistice (vă rugăm să fiţi atent la credi-

bilitatea surselor folosite) care se referă la:

 9 efectele sociale ale inactivității fizice şi comporta-

mentului sedentar;

 9 prevalența bolilor cronice (obezitate, diabet, boli 

cardiovasculare, dureri de spate, etc.);

 9 beneficiile pentru sănătate aduse de activitatea 

fizică regulată / stilul de viaţă activ;

 9 impactul deplasării cu mașina asupra productivi-

tăţii şi sănătăţii muncitorilor, inclusiv asupra zilel-

or de absență ale acestora.

Pentru mai multe detalii, vă recomandăm să ve-

deţi prezentarea acestei teme realizată de Janet 

Djomba - membră a echipei SWITCH - într-un 

webinar înregistrat5 sau într-un scurt interviu. 

5 Consultaţi https://www.youtube.com/watch?v=of3iyX-
qLmQM

©  Fürthner / Jodlbauer / Mobility Agency Vienna

http://www.youtube.com/watch?v=of3iyXqLmQM
http://bit.ly/1Rkr453
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În timp ce părțile interesate și politicienii locali 
ar putea fi foarte atenţi la aceste argumente 
științifice, membrii grupul dvs. țintă (respectiv 
participanții la campanie) sunt, probabil, mai 
curioşi să afe informații foarte practice și indi-
vidualizate privind beneficiile deplasării active 
asupra sănătății și modul lor de realizare, cum 
ar fi:

 9 „decalajul” individual al unei persoane faţă de 

recomandările stabilite privind activitatea fizică6 

 9 potențialele îmbunătățiri ale stării personale de 

sănătate a unei persoane;

 9 cum să respectăm recomandările medicale cu 

ajutorul deplasării active;

 9 cum să includem activitatea fizică în rutina zilnică. 

Indiferent de grupul țintă, datele privind avantajele 

asupra sănătății trebuie să fie prezentate într-un mod 

atractiv și ușor de înțeles pentru respectivul grup. În 

caz ideal, mesajele de informare despre sănătate şi 

modul lor de prezentare sunt specifice pentru grupul 

dvs. țintă. De exemplu, este posibil ca persoanele în 

vârstă să răspundă mai favorabil la diferite informații 

decât copiii sau muncitorii ori imigranții, etc.

Setul de instrumente conține o colecție valoroasă 

de informații referitoare la sănătate, inclusiv o fișă 

informativă despre mersul pe jos, cu bicicleta, pre-

cum și argumente privind sănătatea, pe care le puteți 

utiliza pentru nevoile dvs. locale specifice.

Utilizarea instrumentelor TIC

Instrumentele din domeniul tehnologiei informației 

și comunicaţiilor (TIC) pot fi deosebit de valoroase 

într-o campanie SWITCH, fiind eficiente pentru:

 9 colectarea datelor privind comportamentul  

de deplasare și nivelurile de activitate;

 9 motivarea și sprijinirea schimbării  

comportamentale.  

6 De exemplu: World Health Organisation (2010) Glob-
al recommendations on physical activity for health. 
Disponibil la: http://whqlibdoc.who.int/publica-
tions/2010/9789241599979_eng.pdf?ua=1 (accesat la 
21.05.2015). (Arhivat de WebCite® la http://www.web-
citation.org/6Yh1QRG37)

Dacă le utilizați pentru a colecta date despre rutinele 

de deplasare ale populației țintă, acestea vă pot ajuta 

să evaluaţi în mod obiectiv eficiența campaniei dvs. și 

să înțelegeţi motivele rezultatului obţinut. De aseme-

nea, datele colectate cu ajutorul instrumentelor TIC 

vă pot fi utile la formularea întrebărilor specifice din 

sondajele de evaluare sau când faceţi evaluarea cali-

tativă (a se vedea mai jos). De exemplu, s-ar putea să 

detectaţi modele surprinzătoare în rutinele de depla-

sare ale oamenilor. În acest caz, puteţi aborda aceste 

puncte în interviurile de monitorizare (follow-up).

De asemenea, instrumentele TIC pot și ar trebui să fie 

folosite pentru motivarea și sprijinirea schimbărilor 

comportamentale, respectiv prin furnizarea de infor-

mații practice, precum hărți, indicaţii de orientare, 

adrese unde pot fi închiriate biciclete sau trasee de 

plimbare ferite de zgomot.

Instrumentele TIC au şi capacitatea de a reaminti și 

pot motiva oamenii. De exemplu, smartphone-urile 

permit monitorizarea mișcării și obținerea unui feed-

back generat automat cu privire la comportamentul 

lor de deplasare și la nivelul de activitate fizică - pre-

cum şi despre impactul asupra sănătății. Dacă se 

dorește, se pot împărtăşi aceste date cu prietenii, 

membrii familiei și colegii de serviciu, intrând astfel 

într-o competiție amicală, care s-a dovedit a fi deo-

sebit de eficientă. Acestea și alte instrumente pot fi 

folosite pentru a stimula și recompensa participanții, 

fie direct, ca parte a campaniei SWITCH, sau indirect, 

ca parte a unui concurs între grupuri de persoane (de 

ex. între școli sau firme). 

Instrumentele TIC se prezintă într-o varietate largă de 

forme și abordări. Cele mai frecvent utilizate patru tipuri 

de instrumente sunt:

1. Aparate pentru monitorizarea automată a propri-

ului comportament și impactului asupra sănătăţii 

(de exemplu: monitor de ritm cardiac, pedometre, 

ceasuri cu GPS);

2. Site-uri de internet unde participanții pot obține in-

formații și îşi pot înregistra datele de deplasare (acest 

lucru necesită un nivel mai ridicat de angajament 

din partea utilizatorului);

3. Aplicaţii pentru smartphone-uri, incluzând atât  

produse populare (cu costuri mici și disponibile pe 

scară largă) din magazinele specializate, cât și soft-

ware personalizat (cu costuri de instalare mai mari);

4. Dispozitive (și protocoale de utilizare, jocuri, etc.) 

furnizate de terțe părți (ca de ex. "Beat the Street"  

în Marea Britanie).

De exemplu, aplicaţia "Wien zu Fuß" (www.

wienzufuss.at/app) are pedometru incorporat, 

planificator de traseu și o caracteristică care vă invită 

la o „vânătoare de comori" pentru a descoperi cele 

1000 de diamante virtuale care sunt ascunse în 

întreg orașul. Ultima opţiune a aplicaţiei ilustrează 

tipul de abordare prin jocuri („gamification”), care 

poate fi folosită şi într-o campanie SWITCH.

 
Câteva exemple concrete de potențiale instrumente TIC 

utile sunt prezentate în secţiunea 3.8. Este important de 

remarcat faptul că utilizarea instrumentelor TIC are im-

plicații în ceea ce privește protecția și confidențialitatea 

datelor. Asigurați-vă că le folosiţi cu maximă precauţie 

și că dispuneţi de mecanisme de protecţie pentru a 

împiedica scurgerea de date către părți neautorizate. De 

asemenea, trebuie să fiţi conștienți de faptul că utilizarea 

unor servicii TIC ar putea exclude, în mod neintenționat, 

anumite grupuri de persoane, cum ar fi cele care nu 

dețin smartphone-uri sau nu au acces la internet.

Pentru a avea o bună imagine de ansamblu asupra 

utilizării instrumentelor TIC, vă recomandăm să 

vizualizați prezentarea făcută de Regine Gericke, 

prima coordonatoare de proiect a echipei SWITCH.

Momentele de schimbare în viață
Modelele de mobilitate ale oamenilor sunt rareori bazate 

pe decizii cognitive. În schimb, obişnuim să ne deplasăm 

prin oraș în „modul pilot automat” și nu ne întrebăm de 

ce procedăm astfel. Cu alte cuvinte, suntem ghidați de 

obiceiuri extrem de puternice.

Totuşi, în anumite momente din viața noastră suntem 

nevoiți să regândim rutinele pe care le folosim. Acest lu-

cru se întâmplă atunci când vechile rutine şi-au pierdut 

utilitatea. Pentru a da doar câteva exemple: mașina 

dumneavoastră s-a defectat, aveți un loc de muncă în-

tr-o locație nouă, v-ați schimbat domiciliul sau mergeți 

la o altă școală. În astfel de situații, trebuie să reinventaţi 

modul în care nevoile dumneavoastră de mobilitate 

sunt satisfăcute.

Aceste „momente de schimbare în viaţă” sunt totodată şi 

prilejuri de refecție asupra propriei vieți și ne oferă opor-

tunități unice de a crea rutine noi, mai sănătoase și mai 

durabile. O campanie SWITCH este concepută pentru 

a înțelege exact aceste oportunități. În caseta cu „Bune 

practici” sunt descrise momentele de schimbare în viaţă, 

care au fost avute în vedere de cele cinci orașe în care 

a fost implementată campania SWITCH. Dar pot exista 

multe altele, ca de exemplu:

 9 Persoane care s-au mutat recent de la o școală la 

alta (inclusiv, prin trecerea la un nivel superior de 

învăţământ);

 9 Persoane la care a intervenit recent o schimbare 

în familie (naşterea unui copil, mutarea părinților 

vârstnici împreună cu copiii, plecarea tinerilor ma-

jori în altă locuinţă);

 9 Persoane care şi-au vândut recent maşina;

 9 Persoane care şi-au cumpărat recent o bicicletă 

electrică (e-bike, pedelec);

 9 Persoane ai căror copii au început să circule singuri.

În mod ideal, participanții la campanie sunt recrutați 

direct atunci când are loc evenimentul de schimbare 

a vieţii acestora (de ex, atunci când: medicul le reco-

mandă să facă mai multă activitate fizică; semnează 

un contract de închiriere a unei locuinţe, dar nu s-au 

mutat încă sau imediat după ce s-au mutat; un sec-

tor de drum este închis pentru construcţii; sau când 

trebuie să meargă la un nou loc de muncă sau altă 

școală).

Fiți conștienți de faptul că momentul în care contactaţi 

aceste persoane va infuența strategia de evaluare a 

campaniei (a se vedea Capitolul 3.9).

În cele cinci orașe în care a fost implementată cam-

pania SWITCH s-a lucrat cu următoarele grupuri țintă:

 9 Persoane cărora medicul le-a recomandat re-

cent să facă mai multă activitate fizică;

 9 Persoane care şi-au schimbat recent domiciliul;

 9 Persoane afectate de schimbări majore de 

infrastructură (de ex. închiderea pe termen 

lung a unui drum);

 9 Persoane care şi-au schimbat recent locul de 

muncă;

 9 Copii care au început recent să meargă la 

școală.

Bune practici

Bune practici

http://bit.ly/SWITCH1J3eNUi
http://bit.ly/SWITCH1Znttlj
http://bit.ly/SWITCH1YyZFj8
http://bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
http://bit.ly/SWITCH1LG9l5M
http://bit.ly/SWITCH1LG9l5M
http://www.youtube.com/watch?v=PcbG1hexfKE
http://bit.ly/SWITCH1oHnHOJ
http://www.wienzufuss.at/app
http://www.wienzufuss.at/app
http://www.switchtravelnow.eu/guide.html
http://www.switchtravelnow.eu/guide.html
http://www.youtube.com/watch?v=nxE9-SDy6X0
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3 Proiectarea și pregătirea  
campaniei dvs. SWITCH

Înainte de a ajunge să anunţaţi publicul despre 

campania dvs. SWITCH, trebuie să fie pregătite 

mai multe etape preliminare în fundal. Cu cât 

campania este mai bine proiectată și pregătită, cu 

atât va avea mai mult succes. Acest lucru devine 

clar dacă punem în evidență succesiunea tipică a 

unei campanii SWITCH, care are întotdeauna mai 

multe etape distincte.

1. Trebuie să luaţi legătura cu persoanele țintă. Prin 

urmare, veți avea nevoie de date de contact și canale 

de comunicare pentru a intra în legătură cu acestea. 

2. Odată ce ați stabilit contactul cu persoanele din 

grupul țintă, trebuie să le motivaţi, oferindu-le 

informații și stimulente pentru a deveni participanți 

la campania dvs.

3. Persoanelor participante la campanie, le oferiţi 

informații și stimulente personalizate. De asemenea, 

puteți să le oferiţi sfaturi personalizate și materiale 

care le ajută să-și schimbe comportamentul.

4. Pentru a menține schimbarea comportamentală, 

trebuie să reluaţi legătura cu ei după ce le-aţi 

furnizat informațiile.

Ar putea fi util să parcurgeţi sumar, pentru început, 

acest Capitol 3 și să reveniţi la el pentru un studiu 

complet si amănunţit, după ce ați citit Capitolul 

4 despre implementarea unei Campanii efective. 

Acest lucru v-ar putea permite să apreciaţi mai bine 

importanța pregătirii tuturor etapelor campaniei.

Acest capitol explică detaliile paşilor care sunt 

necesari pentru „pregătirea terenului”, înainte de 

începerea acțiunii reale care se refera, mai ales, 

la cerința de a parcurge următoarele acţiuni - nu 

neapărat exact în această ordine:

 9 definiţi clar grupul țintă și zona țintă;

 9 organizaţi o echipă;

 9 asiguraţi resurse financiare suficiente;

 9 asiguraţi-vă că beneficiaţi de susţinerea  

totală a şefului dvs. de departament;

 9 formaţi o rețea locală de sprijin;

 9 organizaţi suportul logistic;

 9 pregătiţi materialele de informare și  

stimulentele;

 9 selectaţi instrumente TIC adecvate;

 9 stabiliţi momentul oportun pentru  

organizarea campaniei  

(respectiv calendarul ei);

 9 pregătiţi sondajul de  

referinţă;

 9 pregătiţi strategia de  

marketing.

 

Pentru a afa mai multe detalii despre acţiunile care funcționează şi care nu funcționează întotdeauna, 

vă recomandăm să vizualizați prezentarea făcută de Randy Rzewnicki - membru al echipei SWITCH - în 

cadrul unui webinar înregistrat7. Aceste argumente ar putea fi de interes în vederea unei contactări cu 

succes a grupurilor țintă.

7  Consultaţi https://www.youtube.com/watch?v=of3iyXqLmQM

Definirea clară a grupului  
țintă și a zonei țintă

In multe cazuri, selectarea unui grup țintă este deter-

minată de o problemă concretă. De exemplu, dacă 

blocarea traficului pe un anumit traseu urban atinge 

niveluri insuportabile, acest lucru poate fi un indiciu 

pentru a aborda persoanele care folosesc traseul 

respectiv pentru naveta lor zilnică. Sau, dacă nivelul 

de obezitate în rândul copiilor este deosebit de mare, 

puteți lua acest fapt ca pe un apel la acţiune.

Caracteristicile specifice ale unui grup țintă bine definit 

facilitează, într-un mod foarte practic, contactarea 

acestuia, care poate fi făcută, de obicei, prin canale de 

comunicare specifice. Poate că persoanele din grup 

au tendința de a citi aceeași revistă, de a se întâlni în 

anumite locuri (pentru a prelua ceva, a se înregistra 

pentru ceva) sau își fac frecvent cumpărăturile în 

anumite magazine. De asemenea, unele grupuri de 

oameni se întâlnesc virtual în anumite „locuri”, ca 

de exemplu grupurile de pe Facebook. Consultaţi 

secţiunea 4.3 pentru sfaturi referitoare la modalități 

eficiente de contactare a participanților.

Pe lângă decizia pe care o luaţi privind stabilirea unui 

anumit grup țintă trebuie să definiți şi zona țintă a 

campaniei. Acest parametru este important deoarece 

campania are nevoie de abordări destul de diferite 

dacă doriți ca aceasta să se adreseze oamenilor din 

tot orașul dvs. sau dacă doriți să se concentreze doar 

pe un anumit cartier, pe o anumită zonă cu sedii de 

firme sau pe zone specifice care sunt afectate de 

lucrări de construcții de drumuri.

Cu cât definiți mai exact grupul țintă și zona țintă, 

cu atât mai bine. De exemplu, dacă doriți să faceţi 

o campanie destinată „navetiștilor”, s-ar putea să fie 

mult mai greu să ajungeţi la acest grup țintă decât 

dacă știți că doriți să abordaţi precis persoanele care 

fac naveta în timpul nopţii într-o anumită suburbie.

Un alt efect important este acela că un grup țintă clar 

definit împărtășește, de obicei, anumite îngrijorări, 

nevoi și interese. Dacă le cunoaşteți, le veți putea 

răspunde cu precizie și satisface, ceea ce va face mult 

mai probabil ca mesajul dvs. personalizat să fie auzit.

De asemenea, atunci când alegeți grupul țintă și 

zona țintă, luaţi în considerare şi modul în care puteți 

intra în legătură cu ei, ce fel de date de contact sunt 

disponibile și ce parteneriate strategice vă pot ajuta 

să ajungeţi la grupul țintă.

© www.eltis.org
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Organizarea echipei
Teoretic, o campanie SWITCH de mică amploare poate 

fi planificată și desfăşurată de o singură persoană care 

să fie responsabilă pentru aceasta. Cu toate acestea, 

în majoritatea campaniilor, succesul se bazează pe 

eforturile coordonate ale unei mici echipe. Următoarele 

sarcini trebuie planificate și executate complet și 

temeinic de către cineva sub forma unor cerinţe minime:

1. Proiectarea campaniei, respectiv gândirea tuturor 

etapelor până la nivel de detaliu (a se vedea figura de 

la pagina 28). În tot acest capitol este vorba despre 

astfel de eforturi conexe, care nu trebuie subestimate.

2. Coordonarea și implementarea campaniei. Este 

nevoie de multe mâini, ochi și minţi pentru a „nu 

lăsa lucrurile neterminate” și a executa toţi paşii 

planificaţi. Câteva dintre sarcinile care ar trebui să 

fie incluse în planificarea dvs. sunt:

 9 Primul contact personal cu potențialii  

participanți (față în față și telefonic);

 9 Interviurile sondaj; 

 9 Adunarea de materiale pentru pachetele  

de informare;

 9 Expedierea / livrarea pachetelor de informare;

 9 Pregătirea de planuri personalizate de deplasare;

 9 Asigurarea unei linii telefonice directe;

 9 Consilierea privind planificarea personalizată a 

deplasărilor (discuții PPD);

 9 Tipărirea și multiplicarea materialelor; 

3. Desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul (PR), 

inclusiv scrierea comunicatelor de presă, acord-

area de interviuri la radio, conceperea și tipărirea 

materialului de marketing, ocuparea / închirierea 

unui stand, de exemplu, în piața din zona cen-

trală.

4. Evaluarea campaniei pentru a determina efi-

cacitatea acesteia, a aduna argumente pentru 

activitățile conexe viitoare și a afa cum să îm-

bunătățiţi următoarea campanie.

 

 
Nu toți membrii echipei dvs. trebuie să fie angajaţi de 

aceeași organizație (de exemplu o municipalitate). 

De fapt, unii dintre ei pot contribui doar câteva ore 

pe bază de onorariu, ca de ex. membrii unui club lo-

cal de ciclism. Dar chiar și atunci, veți avea nevoie de 

un angajament ferm și serios din partea tuturor celor 

implicați pentru a asigura desfăşurarea de la început 

până la sfârșit a campaniei. Și aveți grijă să nu abuzaţi 

de bunăvoinţa concetățenilor dvs. bine intenționați, 

care lucrează doar pentru un sincer „Mulțumesc!".

Asigurarea de resurse  
financiare suficiente

O campanie SWITCH nu atrage costuri imense  

pentru orice infrastructură fizică majoră și, prin ur-

mare, necesită întotdeauna un buget relativ redus. 

Cu toate acestea, veți avea nevoie, cel puţin, de unele 

resurse financiare pentru elemente ca următoarele:

1. Salarii pentru dvs. şi echipa internă. Acestea 

vor reprezenta o parte mare din buget, dar, în 

majoritatea cazurilor, acţiunile legate de campanie 

pot fi dintre cele pe care angajaţii instituţiilor din 

oraşul dvs. le fac în cadrul activităţii lor normale. 

Prin urmare, nu este atât o problemă de a găsi 

resurse financiare „noi”, cât mai mult de a obține 

aprobarea pentru desfăşurarea unei campanii 

SWITCH în cadrul activităţii normale a acestor 

angajaţi. Poveştile de succes relatate aici va oferă 

detalii suplimentare despre resursele folosite in 

implementarea campaniei SWITCH în oraşele 

implicate in proiect. Gdansk, de exemplu, a 

raportat un necesar de aproximativ 1700 de ore 

lucrate de către angajaţii municipalităţii pentru 

întreaga campanie. Donosia / San Sebastian 

a raportat un minim de 70% din timpul unui 

angajat ca fiind necesar pentru întreaga fază de 

planificare. O a doua persoană, cu o contribuţie 

brută de aproximativ 20% din timpul său de lucru, 

a fost necesară de-a lungul campaniei. Cea mai 

solicitantă fază din punct de vedere al personalului 

pare sa fie faza de planificare, faza de contactare şi 

cea de livrarea a pachetelor de informare.

2. O atenţie specială se acordă salariului unui grup 

mai mare de sprijin, ai cărui membri nu fac parte 

din echipa principală a organizatorului şi, prin 

urmare, trebuie să se asigure participarea acestora 

prin intermediul unor subcontracte. De exemplu, 

Viena a contractat 20 de persoane cu pregătire 

diferită pentru diverse îndatoriri; aceasta este 

cea mai ridicată rată de contractare pentru toate 

oraşele care au implementat SWITCH. În astfel de 

cazuri, trebuie să fie asigurate anumite resurse 

financiare „reale” astfel încât să se poată executa, 

într-o manieră profesională și fără probleme, 

activităţi precum:

 9 Apeluri telefonice sistematice, acest fapt poate 
necesită mai mult efort decât poate acoperi 
un departament din cadrul municipalitătii, cu 
personalul propriu. San Sebastian / Donostia, de 
exemplu, a recrutat doi subcontractori juniori 
care au sunat 3000 de oameni din baza de date;

 9 Organizarea sondajelor de baza si a celor 
ulterioare confirmării participării;

 9 Livrarea la domiciliu a pachetelor de informare;

 9 Livrarea PTP-urilor in cadrul sesiunilor faţă-în-faţă 
sau prin apeluri telefonice;

 9 Pregătirea conținutului broșurilor de campanie, 
materialelor informative, etc.;

 9 Designul pentru identitatea proiectului, siglă, 
prospecte, etc.;

 9 Gruparea și ambalarea materialelor informative;

 9 Distribuţia / livrarea materialelor informative;

 9 Ocuparea de standuri pentru campanie;

 9 Executarea de fotografii profesionale. 

3. În cele din urmă, este posibil ca unele costuri să se 
acumuleze pentru lucruri precum:

 9 Recompense şi cadouri în semn de mulţumire, 
precum autocolante, insigne, baloane, tichete, 
bilete la meciuri de fotbal, abonamente la săli de 
fitness, recompense în numerar, credit pentru o 
schema de bike-sharing, premii la tombola etc.

 9 Costurile necesare creării sau adaptării 
instrumentelor TIC;

 9 Costurile de tipărire pentru materialele de 
informare (asigurata-va la folosiţi documentele 
existente), pentru cărţi poştale, futuraşi, genţi de 
bumbac etc.;

 9 Imprimare de cărți poștale, pliante, etc.;

 9 Costuri pentru scurte calatorii, de exemplu la 
şedinţele de coordonare;

 9 Costuri de expediere prin poștă/curierat (plicuri etc.);

 9 Taxe pentru imaginile protejate prin drepturi de 
autor8;

 9 Taxe de depozitare.

Ca regulă generală, orașele în care au fost 

implementate campanii SWITCH au raportat 

cheltuieli de tipărire și stimulente în valoare totală de 

aproximativ 3 EUR pentru fiecare participant. Suma 

de 14,000 EUR, relativ ridicată, investită de oraşul 

Gdansk, include producţia unei broşuri dedicate, 

ceea ce este considerat un exemplu de bune practice.

Dacă lucrați cu dispozitive specifice, precum 

cititoarele de carduri montate pe stâlpii de iluminat 

dintr-un anumit cartier pentru a înregistra mișcările 

participanților, va trebui să luaţi în calcul şi cheltuielile 

pentru cumpărarea sau închirierea acestor dispozitive, 

plus suportul tehnic necesar. De exemplu, experiența 

Gdansk ne arată că s-au cheltuit în medie 8-10 EUR 

per participant, inclusiv costurile pentru instrumentele 

oferite de Intelligent Health pentru o campanie „Beat 

the Street”9 (vedeţi pagina 21).

Asigurați-vă că veți obține aprobarea pentru 

asemenea cheltuieli de la persoana responsabilă 

cu controlul bugetului. În plus, adesea pot fi găsiţi 

sponsori, în special pentru diverse premii şi cadouri. 

Valoarea acestor stimulente sponsorizate a fost 

estimata, pentru Gdansk, la 1800 EUR. Poate fi 

oportună şi contactarea fundaţiilor care susţin cauze 

din acelaşi domeniu sau de căutarea de posibilităţi 

de finanţare la nivel european sau naţional.

bit.ly/25hWwdX

8 Multe imagini de înaltă calitate sunt disponibile gra-
tuit în baza unei licențe Creative Commons. Vedeţi, 
de ex. www.eltis.org/resources/photos sau www.fickr.
com/creativecommons/ sau www.vectorstock.com/
free-vectors sau https://unsplash.com/

9 De asemenea, Hounslow a solicitat companiei Intel-
ligent Health să livreze programul Beat the Street 
într-o serie de şcoli. Finanţările iniţiale primite din 
proiectul SWITCH au acoperit unu număr de numai 4 
şcoli, dar datorită finanţărilor suplimentare în valoare 
de 50.000 £, primite de la echipele departamentelor 
de Sănătate publică şi Transporturi, au putut fi incluse 
încă 16 şcoli primare (+5 grădiniţe)

http://bit.ly/1QfVN50
http://bit.ly/25hWwdX
http://www.eltis.org/resources/photos
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.vectorstock.com/free-vectors
http://www.vectorstock.com/free-vectors
https://unsplash.com/
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Asigurați-vă ca ați obținut susţinere de-
plină din partea şefului dumneavoas-
tră de departament

Banii nu sunt totul. În plus, față de sprijinul financiar, 

aveți nevoie de susţinere totală din partea angajaţilor 

de rang superior și/sau a factorilor de decizie. Acest 

lucru este important, deoarece s-ar putea să aveţi 

nevoie de sfatul, aprobarea și semnătura acestora în 

anumite situaţii. De asemenea, presa ar putea dori să 

vorbească cu persoana care detine cea mai importantă 

funcţie din departamentul dumneavoastră. Este 

posibil ca unele compartimente din organizația dvs. 

să aibă o contribuţie sporadică (de ex. date, materiale 

de presă, servicii de machetare grafică) pentru care 

ar putea fi necesară aprobarea la un nivel ierarhic 

superior.

 
Realizarea unei rețele locale de sprijin

Pentru succesul campaniei dvs., aveţi nevoie de 

parteneri în cadrul propriei organizații, precum și de 

unele instituții externe cu care să realizaţi o alianță 

strategică locală care să susţină campania dvs. În 

toate cazurile, veți avea nevoie de sprijinul factorilor 

locali de decizie politică - mai ales dacă sunteți un 

angajat din sistemul bugetar. Pentru a identifica 

suporterii non-politici cei mai potriviţi, gândiți-vă 

care sunt cele mai bune organizații din perspectiva 

relațiilor pe care le au cu grupul dvs. țintă. Rolurile 

membrilor într-o astfel de rețea locală de sprijin, pot 

varia dar, de obicei, includ următoarele:

 9 Ajutor la recrutarea de participanţi;

 9 Acces la informații și date (statistice) de contact;

 9 Distribuirea mesajului campaniei prin canalul lor 

de comunicare;

 9 Oferă credibilitate, importanță și vizibilitate  

campaniei dvs.;

 9 Furnizarea de servicii (de exemplu, abilități de 

design grafic, analiza datelor) în regim pro bono;

 9 Achitarea în numerar a anumitor costuri;

 9 Sponsorizarea recompenselor și premiilor;

 9 Furnizarea de materiale informative.

Organizațiile din rețeaua dvs. locală de sprijin nu trebuie 

să fie întotdeauna clasicii „prieteni de nădejde”, precum 

sunt organizațiile de mediu. În funcție de grupul dvs. 

țintă, luaţi în considerare organizații dedicate copiilor, 

filiale locale ale societăților de asigurări de sănătate, 

Camera locală de comerţ, grupuri de ajutorare a 

persoanelor suferinde de diabet, sindicate, grupuri 

de cartier, universități, companii mari, și multe altele. 

De asemenea, ţineţi cont şi de alte inițiative existente 

pentru a vă asocia cu acele campanii.

Când abordați potențialii parteneri, asigurați-vă că ei 

înțeleg scopul campaniei locale și care ar putea fi rolul 

lor în aceasta (de ex. furnizarea de date, activități de 

diseminare, premii). Fişele informative pot fi o bază 

bună pe care să vă construiţi argumentaţia pentru a-i 

convinge pe acești parteneri să participe. De asemenea, 

trebuie să subliniaţi faptul că abordarea SWITCH și 

tehnica PPD sunt metode verificate și testate.

De asemenea, este important să le puteţi da potențialilor 

parteneri o imagine clară a angajamentului lor cu privire 

la orele lucrate de o persoană (persoane-ore), frecvență, 

calendar, buget şi beneficiile pe care le pot aștepta 

pentru ei înșiși (reputație, vizibilitate și responsabilitate 

socială corporativă, și pentru societate în sens larg 

(calitatea aerului, independența persoanelor în vârstă, 

sănătatea copiilor).

 

Ajută, de asemenea, să daţi exemple concrete 

în care partenerii externi au făcut o diferență 

pozitivă semnificativă în alte orașe. Astfel, s-ar 

putea menționa cazul oraşului Viena, unde 

asociaţia producătorilor de încălţăminte a 

sponsorizat un concurs de mers pe jos, ofer-

ind câștigătorului o pereche personalizată de 

pantofi, realizaţi manual.

 
Organizarea suportului logistic

În plus față de rețeaua de parteneriate locale, cele 

mai multe campanii SWITCH necesită, de obicei, 

sprijin logistic pentru implementare, în cazul în care 

capacitatea proprie este insuficientă. De exemplu, 

dacă vă decideți să efectuaţi sondaje prin inter-

mediul unor interviuri față în față, veți avea nevoie 

de oameni (colegi, voluntari, studenți sau personal 

angajat) pentru a le efectua. De asemenea, cineva 

va trebui să pregătească materialul informativ care 

urmează să fie trimis, să-l pună în plic, să lipească 

NEWS

Bune practici

timbrele poștale etc. De obicei, campaniile PPD au 

întotdeauna un element de interacțiune, consiliere 

și consultanță între fiecare participant, fiind nevoie 

de multă forță de muncă şi persoane-ore pentru o 

activitate care nu poate fi realizată doar de către o 

singură persoană.

Majoritatea acestor activități au fost deja menționate 

în secţiunea 3.2 („Organizarea unei echipe”). Le 

menționăm din nou aici pentru a sublinia faptul că 

nu toate dintre acestea trebuie sau pot fi executate 

de propria dvs. echipă. Dacă aveți resursele  

financiare necesare, luaţi în considerare angajarea de 

personal auxiliar (sprijin extern), dar ţineţi seama de 

următoarele puncte:

 9 Acordaţi atenție normelor naționale și 

organizatorice privind ofertele. Un exemplu de 

Caiet de sarcini folosit în Marea Britanie este 

disponibil în Setul de instrumente.

 9 Înainte de a recruta personalul auxiliar extern, 

stabiliţi numărul de persoane de care aveți nevoie, 

cât de des și pentru cât timp aveți nevoie de ele, 

ce calificări/experiență trebuie să aibă acestea.

 9 Este important să faceţi instruirea personalului 

auxiliar extern în avans. Acest lucru va necesita 

timp, răbdare si materiale speciale de instruire.

Pregătirea materialelor informative 

și a documentelor de „management” 

Va trebui să pregătiţi materiale atât pentru promovarea 

externă, cât și pentru managementul intern al 

campaniei. În continuare sunt menţionate materiale 

care se încadrează în prima categorie (de ex. informaţii 

pe surse, de încredere, actualizate, precise, bine scrise și 

vizual atractive, care se adresează publicului larg și/sau 

participanților la campanie):

 9 Date faptice despre beneficiile practicării mersului 
pe jos şi a mersului cu bicicleta pentru sănătate;

 9 Date generale (altele decât cele referitoare 
la sănătate) cu privire la efectele pozitive ale 
mersului pe jos sau cu bicicleta;

 9 Hartă cu rețeaua de piste pentru bicicliști în 
orașul dumneavoastră. Concepeți aceste hărți 
astfel încât să fie foarte atractive. Oamenilor le 
plac lucrurile frumoase pe care le pot atinge;

 9 Hartă cu rețeaua de trasee pietonale în orașul 
dumneavoastră, având marcate şi punctele de 
trecere sigure, refugiile etc.;

 9 Prezentare geografică generală a punctelor  
locale de interes;

 9 Consiliere cu privire la prevenirea furturilor de 
biciclete;

 9 Informații și manuale pentru aplicații internet 
(persoanele în vârstă au tendinţa să nu fie foarte 
interesate de acest subiect)

 9 Broșură despre mersul pe jos pentru persoanele 
în vârstă;

 9 Informații despre sistemul local de închiriere 
biciclete;

 9 Sfaturi referitoare la transportul copiilor pe  
biciclete și la folosirea bicicletelor în condiții  
de siguranță de către copii;

 9 Hărți cu traseele și orarele de circulaţie pentru 
transportul public, incluzând şi opțiuni multi-
modale (de ex. parcare pentru biciclete, stații de 
închiriere biciclete, cluburi auto/stații de închir-
iere automobile);

 9 Hărți cu rețeaua și orarele de circulaţie pentru 
trenurile locale, incluzând şi opțiuni multimodale 
privind transportul bicicletelor în vagoane sau 
parcarea acestora în apropierea gărilor;

 9 Informații generale privind moduri de transport 
specifice (de ex. indicaţii pentru repararea  

bicicletelor);

Documentele pentru uzul dvs. intern vă pot fi foarte 

utile, respectiv:

 9 Liste de verificare pentru acțiunile din fiecare fază;

 9 Idei de stimulente;

 9 Listă de materiale informative care trebuie produse; 

O diagramă Gantt10 ar putea ajuta la menținerea unei 

imagini de ansamblu detaliată asupra diferitelor etape 

ale campaniei. 

10 De asemenea, sunt disponibile excelente instrumente 
software Open Source, care vă permit să planificaţi 
și să realizaţi calendarul campaniei (vedeţi, de ex.,  
www.projectlibre.org)

http://bit.ly/SWITCH1YyZ7tF
http://bit.ly/SWITCH1YyZ7tF
http://bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
http://bit.ly/SWITCH1OIVL2a
http://bit.ly/SWITCH1R4912r
http://bit.ly/SWITCH1R4912r
http://bit.ly/SWITCH1nbrAJX
http://bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
http://bit.ly/SWITCH1RfdoHT
http://bit.ly/SWITCH1nbmrl5
http://www.projectlibre.org
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Nu reinventaţi roata! Înainte de toate, familiarizați-vă 

cu materialul informativ disponibil în orașul dvs., iar 

apoi cu numeroasele materiale existente care sunt 

disponibile în Setul de instrumente SWITCH sau cu la 

alte proiecte, precum:

 9 PTP-Cycle: http://ptpcycle-europe.eu 

 9 Active Access: www.active-access.eu   

 9 Trendy Travel: www.trendy-travel.eu 

 9 Transport Learning: http://transportlearning.net/

index.php?id=23

De asemenea, s-ar putea să găsiţi resurse conexe 

disponibile pe internet sau să le procuraţi direct de la 

colegii din alte departamente sau alte orașe. Decideţi 

care dintre aceste documente pot fi folosite în forma 

lor originală, care dintre ele va trebui să le adaptaţi 

la situația dvs. (de ex. datele specifice ale unui 

anumit oraș, siglele), care va trebui să încercaţi să le  

organizaţi (de ex. de la operatorul de transport 

in comun, centre de sănătate, asociația locală de 

ciclism) și care trebuie să le concepeţi de la zero.

Selectarea instrumentelor TIC adecvate

Utilizarea instrumentelor TIC inteligente este unul dintre 

elementele cheie ale unei campanii SWITCH. Un astfel 

de instrument poate să fie, dar nu în mod obligatoriu, 

dependent de o aplicaţie pentru smartphone. Acesta 

poate fi unul dintre multele produse populare (cu 

costuri mici și disponibile pe scară largă) din magazinele 

specializate, sau un software personalizat (cu costuri 

de instalare mari). Alte opțiuni sunt ceasurile cu GPS, 

monitoarele de ritm cardiac, pedometrele, site-uri web 

de monitorizare a activităţii și dispozitivele instalate 

de către terți, de ex. cititoare de carduri cu memorie 

electronică/„cip” montate pe stâlpii de iluminat dintr-

un anumit cartier, care vă pot monitoriza mișcarea.

Ce instrument folosiți, depinde de bugetul dvs., 

de planurile de monitorizare, de gradul de sprijin 

financiar și tehnic primit de la partenerii externi, dar, 

în cea mai mare măsură, depinde de grupul țintă 

ales, pentru că abilităţile de folosire a calculatorului 

pe care le au adolescenții sunt foarte diferite de cele 

ale persoanelor în vârstă. De asemenea, este posibil 

ca anumite persoane să fie preocupate într-un grad 

diferit de aspectul protecției datelor. Copiii s-ar putea 

să reacţioneze mai bine la o abordare de tip joc 

(„gamification”) decât adulții. Dacă lucrați cu elevi 

aţi putea să alegeți un instrument care să permită 

competiția cantitativă între clase. Aceasta funcționează 

şi pentru a declanșa ambiția competitivă între 

departamentele aceleiași societăți; între susținătorii 

a două cluburi de fotbal diferite... şi exemplele pot 

continua. Unele dintre aceste instrumente pot fi 

utilizate chiar şi pentru a întreţine un spirit competitiv 

amical între diferite orașe din întreaga Europă. 

Consultaţi, de ex. www.cyclingchallenge.eu.

Gândiţi-vă care este principiul fundamental care stă 

la baza obiectivului dvs. Dacă aveți nevoie de dovezi 

numerice cu privire la nivelurile de mobilitate activă 

a participanților pentru a acorda corect premiile, 

ar putea fi necesar un instrument diferit față de 

cel pe care îl folosiţi dacă ați organizat un concurs 

de fotografii cu tema „locația cea mai atractivă care 

poate fi întâlnită mergând pe jos”.

Exemple de instrumente TIC conexe sunt:

 9 TRACE, un proiect finanțat de UE pentru 

evaluarea potențialului serviciilor de monitorizare 

a mișcării în vederea unei planificări mai bune și 

pentru promovarea mersului pe jos și cu bicicleta 

în orașe. De asemenea, se ocupă cu dezvoltarea 

instrumentelor de monitorizare pentru a sprijini 

adoptarea de măsuri privind mersul pe jos și cu 

bicicleta. http://h2020-trace.eu/ 

 9 BetterPoints, un program de recompensare care 

poate înregistra activitatea fizică a utilizatorilor într-o 

aplicație specială. Aceştia câştigă puncte pe care le 

pot apoi valorifica pentru a primi recompense sau le 

pot dona în scopuri caritabile. www.betterpoints.uk 

 9 Wien zu Fuß (Plimbare pe jos prin Viena). O 

aplicație ce contorizează pașii și îi convertește 

în puncte de recompensă care pot fi utilizate la 

magazine și muzee participante. De asemenea, 

include un planificator de traseu pentru mers 

pe jos și un joc virtual de găsire a „diamantelor” 

ascunse în oraș. www.wienzufuss.at/app/ 

 9 Beat the Street, un joc distractiv, pentru cei care 

merg pe jos sau cu bicicleta, în care participanții 

trebuie să atingă cardurile inteligente RFID pe 

cititoarele NFC care pot fi montate pe stâlpii de 

iluminat etc. (de ex. afaţi de-a lungul traseului lor 

zilnic spre școală). 170.000 de persoane au participat 

la acest joc în 2015. www.intelligenthealth.co.uk. 

Alte exemple de instrumente TIC interesante:

 9 http://sweatco.in/ Vedeţi şi www.youtube.com/

watch?v=r54I8j9gIYw

 9 http://goeco-project.ch/index.php/en/

 9 www.walkonomics.com

 9 www.pactapp.com

 9 www.bikecitizens.net/bike-citizens-rewards-com-

mitted-cyclists/ 

Stabilirea calendarului optim al campaniei

Calendarul campaniei SWITCH este absolut esenţial; acest lucru se referă la perioada anului calendaristic și/sau 

a anului școlar, ziua din săptămână și ora din zi, așa cum se explică în tabelul de mai jos.

Perioada 
anului 

Gândiți-vă la sezonul potrivit în care condițiile meteo sunt favorabile pentru ca 
oamenii să renunţe la mașinile lor. Primăvara tinde să fie o perioadă deosebit de 
bună pentru campaniile de ciclism și de mers pe jos, nu numai din cauza vremii, 
dar și pentru că obiceiul de a merge cu bicicleta sau pe jos poate fi intensificat în 
cursul verii.

Perioada an-
ului școlar

Dacă grupul dvs. țintă sunt elevii, atunci ar trebui să evitaţi, în mod evident, va-
canțele școlare. De asemenea, şi adulții sunt mai dificil de abordat în aceste perio-
ade sau îi găsiţi în situații atipice. Începutul unui an școlar poate fi un moment bun, 
deoarece atunci se stabilesc rutinele de deplasare.

Experiența din Hounslow/Londra, unde a fost implementată o campanie SWITCH, 
ne arată că primele contacte cu autoritățile de învățământ ar trebui să fie stabilite 
cu cel puțin 5 luni înainte de începerea trimestrului școlar.

De obicei, ratele de participare scad semnificativ în timpul și după vacanțele șco-
lare; încercați să anticipaţi acest lucru în strategia dvs. de comunicare și să nu fiţi 
prea surprins dacă se întâmplă.

Ziua 
săptămânii

Disponibilitatea oamenilor tinde să varieze destul de mult în cursul unei săptămâni 
- aproape indiferent de grupul țintă. Când încercați să stabiliţi un contact față în 
față sau telefonic cu grupul dvs. țintă, gândiți-vă ce zile ale săptămânii ar putea fi 
cele mai bune și faceţi încercarea în zile diferite. Nu apelaţi telefonic oamenii dum-
inica și aveţi grijă la faptul că vineri si sâmbăta pot fi, de asemenea, considerate ca 
zile libere.

Time of day Disponibilitatea oamenilor variază nu numai de la o zi la alta, ci şi de la o oră la alta. 
Acest fapt are de multe ori legătură cu ocupaţia persoanelor din grupul țintă. Elevii au 
tendinţa de a avea un program zilnic fix și acest lucru este valabil şi pentru funcţionarii 
de nivel mediu. Asistentele și ofițerii de poliție lucrează uneori în ture de noapte, iar 
programul zilnic al pensionarilor poate fi deosebit de greu de prezis.

Odată ce ați stabilit care sunt perioadele de desfăşurare ideale pentru campania dvs. s-ar putea să vă daţi sea-

ma că, de fapt, nu aveţi controlul deplin asupra acestora deoarece mulți parametri depind de programul sau 

disponibilitatea părților interesate externe. Fiți pregătiți pentru a găsi soluții creative și compromisuri, deoarece 

o alianță locală puternică tinde să fie mai importantă decât un calendar respectat cu orice preţ.

http://ptpcycle-europe.eu
http://www.active-access.eu
http://www.trendy-travel.eu 
http://transportlearning.net/index.php?id=23
http://transportlearning.net/index.php?id=23
http://bit.ly/SWITCH1LG9l5M
http://bit.ly/SWITCH1LG9l5M
http://www.cyclingchallenge.eu
http://h2020-trace.eu/
http://www.betterpoints.uk
http://www.wienzufuss.at/app/
http://www.intelligenthealth.co.uk.
http://sweatco.in/
http://www.youtube.com/watch?v=r54I8j9gIYw
http://www.youtube.com/watch?v=r54I8j9gIYw
http://goeco-project.ch/index.php/en/
http://www.walkonomics.com
http://www.pactapp.com
http://www.bikecitizens.net/bike-citizens-rewards-committed-cyclists/
http://www.bikecitizens.net/bike-citizens-rewards-committed-cyclists/
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Pregătirea măsurării schimbărilor comportamentale  
(sondajul de referință)
Asigurați-vă că puteți documenta eficienţa 

campaniei. Acest lucru este important nu numai 

pentru a justifica retrospectiv campania (și 

cheltuielile aferente), dar și ca argument pentru ca în 

viitor să se facă investiții mai multe şi mai mari care 

să faciliteze practicarea ciclismului și mersului pe jos. 

Cel mai bun mod de a oferi această "dovadă" este să 

furnizaţi date comparative (înainte/după campanie). 

Prin urmare, va trebui să înregistraţi starea de fapt 

anterioară începerii campaniei și pe cea existentă 

după încheierea campaniei, folosind, în mod ideal, 

același set de întrebări.

În unele cazuri, biroul pentru date statistice din 

orașul dvs. ar putea avea deja informații utile 

referitoare la întregul oraș. Evident, acest lucru este 

util, dar în mod ideal, va trebui să produceţi mai 

multe date specifice. Ceea ce doriţi dvs. să afaţi 

sunt anumite particularităţi care pot fi prelevate prin 

întrebări cum ar fi: ce mijloace de transport folosesc, 

de obicei, persoanele dvs. țintă, în ce perioade, cât 

de des și în ce scop? Sau: Ce nivel de activitate fizică 

au participanții în prezent?

Toate răspunsurile la aceste întrebări sunt numite 

"date de referinţă". În Setul de instrumente, vă 

oferim un exemplu de chestionar care include deja 

astfel de întrebări. Puteți combina acest așa numit 

"sondaj de referință" realizat înainte de începerea 

campaniei și înainte de primul contact cu potențialii 

participanți, pentru a afa dacă aceştia fac parte 

din grupul țintă, dacă sunt interesați să primească 

informații suplimentare și dacă se pot imagina în 

rolul de participanţi la campanie.

Vă recomandăm, în mod deosebit, să citiți cu 

mare atenţie şi Capitolul 5. Acesta oferă informaţii 

suplimentare despre întregul concept de analiză și 

evaluare. O înțelegere aprofundată a acestui lucru vă 

va asigura premisele creării unui sondaj de referință 

de calitate superioară care va returna rezultate mai 

utile. 

Pentru a colecta într-un mod eficient datele efective, 

pregătiţi cu atenție acest pas și gândiți-vă la următoarele 

aspecte atunci când elaborați chestionarul:

 9 Decideți care sunt metodele de cercetare pe care 

le veţi utiliza (de ex. interviu telefonic, interviu față 

în față, chestionar online, chestionar tipărit etc). 

Cea mai bună metodă depinde în mare măsură 

de tipul și disponibilitatea datelor de contact. 

Toate metodele au avantaje și dezavantaje 

specifice care trebuie să fie analizate atent.

 9 Stabiliţi indicatorii pentru identificarea 

persoanelor ţintă. Ce anume trebuie să știți? 

Vârsta, ocupația, situația care a determinat 

schimbarea, starea de sănătate, angajatorul, etc. 

Asigurați-vă că nu puneţi întrebări nepotrivite 

sau mai multe decât este nevoie.

 9 Stabilirea indicatorilor pentru evaluarea 

succesului campanie dumneavoastră este 

important deoarece la sfârșitul acesteia veţi 

dori să știţi cât de eficientă a fost. Acest lucru 

se poate face printr-o simplă comparație a 

situaţiei existente înainte si după campanie. Prin 

urmare, trebuie să cunoașteți bine situația de 

„dinainte”. O bază bună pe care vă puteți construi 

sondajul este prevăzută în Setul de instrumente. 

În funcție de obiectivele dvs. de evaluare, este 

posibil să puteţi folosi doar anumite părţi ale 

chestionarelor furnizate.

 9 Formulaţi întrebările cu mare grijă, evitaţi 

folosirea unui limbaj tehnic, acestea să fie clare și 

directe pentru a evita orice posibilă interpretare 

greşită. Orașele în care au fost implementate 

campanii SWITCH au raportat că respondenţii au 

fost descurajaţi de chestionarele complicate. Este 

esențial să testaţi foarte atent tot chestionarul 

într-o fază pilot cu colegii, prietenii și câţiva 

respondenţi „reali” pentru a vă asigura că ceilalți 

înțeleg ceea ce doriţi să transmiteţi. Revizuiţi 

chestionarul în funcție de feedbackul lor.

 9 Includeţi întotdeauna promisiunea de a proteja 

anonimatul respondenţilor (și respectaţi-o!) şi 

afișaţi o adresă la care aceştia pot intra în contact 

cu personalul de campanie şi unde preocupările 

și reclamațiile lor vor primi răspuns.

În afară de un chestionar bun, aveţi nevoie şi de o 

strategie solidă pentru alte aspecte practice:

 9 Organizarea aspectelor tehnice necesare (de ex. 

instrumente online, plicuri de returnare, bază de 

date pentru stocarea rezultatelor).

 9 Elaborarea materialului suport pentru sondaj, cum 

ar fi: scrisoarea explicativă, fluturaşi de informare, 

„propoziţia de deschidere” a interviului, datele de 

contact ale campaniei.

 9 Dacă este necesar, organizarea ajutorului extern, 

eventual a unui centru de informare („call center”).

 9 Recrutarea și formarea personalului în vederea 

realizării sondajului de referinţă. În majoritatea 

cazurilor, pentru a ajunge la un număr suficient 

de mare de oameni, este inevitabil să aveţi nevoie 

de sprijin din partea altor persoane. Operatorii 

de interviu trebuie să înțeleagă bine subiectul 

campaniei dvs. și trebuie să fie capabili să 

răspundă la întrebări și să motiveze oamenii să 

participe la etapele următoare ale campaniei.

 9 Alegerea celui mai bun moment pentru 

efectuarea sondajelor dvs. (zile ale săptămânii, 

perioade ale zilei - vedeţi subcapitolul 3.9). 

Sondajul de referinţă trebuie să fie efectuat înainte 

ca persoanele din grupul-țintă să primească vreo 

informație despre scopul și subiectul campaniei, 

pentru a se evita astfel infuențarea rezultatului. 

În caz contrar, respondenții sunt de multe ori 

tentați să ofere răspunsuri pe care le consideră a fi 

„așteptate” sau „dorite”.

 9 Stabilirea unei strategii privind oprirea încercărilor 

de a contacta pe cineva (de ex. numărul de 

încercări de contactare eșuate, 7 este o alegere 

bună).

 9 Decideți dacă doriți să stimulaţi participanții la 

sondaj cu ceva, cum ar fi autocolante, insigne, 

baloane, veste de siguranță, huse pentru şaua de 

la bicicleta etc.  

Rețineţi că trebuie să evitaţi supraîncărcarea 

persoanelor ţintă cu sondaje lungi și complicate, 

pentru că astfel le-aţi putea descuraja definitiv să 

devină participanți la campanie!
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http://bit.ly/SWITCH1Mu0anO
http://bit.ly/SWITCH1mpHqkk
http://bit.ly/SWITCH1nbrAJX
http://bit.ly/SWITCH1V2YDfh
http://bit.ly/SWITCH1InyVQP
http://bit.ly/SWITCH1InyVQP
http://bit.ly/SWITCH1nbmrl5
http://bit.ly/SWITCH1nbmrl5
http://bit.ly/SWITCH1nbmrl5
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Pregătirea strategiei de marketing

La un moment dat, este important să informaţi publicul despre campanie. Acest lucru 

trebuie să fie bine pregătit în cel puțin cinci aspecte principale:

1. Identitatea campaniei: Campania dvs. ar trebui să fie recunoscută drept un „brand”. 

Astfel campania dvs. va beneficia mai uşor şi în mod continuu de atenție. Este esențial 

să existe o siglă pentru acest scop - poate vă poate ajuta unul dintre colegii dvs. cu 

talent la desen. De asemenea, utilizaţi întotdeauna exact aceeași culoare pe toate 

materialele publicitare, alegeţi un nume de campanie ușor de reținut și adăugați 

dedesubt un slogan.

2. Organizarea: Gândiți-vă şi alegeţi cel mai bun moment pentru a furniza informații. 

Numiți pe cineva responsabil și asiguraţi-vă că știe ce se întâmplă, în orice moment. 

Asigurați-vă că o persoană poate fi găsită în orice moment și poate răspunde la 

întrebări prin telefon și e-mail.

3. Conţinutul: Gândiți-vă la un titlu care să atragă atenţia și folosiţi cuvinte cheie în mod 

repetat. Creaţi un text scurt, foarte clar şi lipsit de termeni de specialitate pentru a 

fi folosit ca şi comunicat de presă. Creati, obțineţi11 sau cumpăraţi imagini de înaltă 

rezoluție care pot ilustra şi transmite bine mesajul principal. Distrați-vă și fiți creativi!

4. Canalele de comunicare: Gândiți-vă care sunt cele mai potrivite canale prin care puteți 

ajunge, cel mai probabil, la publicul țintă principal. Puteţi apela la ziarul sau postul de 

radio local, mijloacele de comunicare socială (Facebook etc) sau o combinație dintre 

acestea. De asemenea, website-ul organizației dvs. este un mijloc de comunicare 

foarte important și, ideal, ar trebui să încercaţi să îl interconectaţi cu cel al altor 

organizații similare. Liderii de campanie din orașele Donostia/San Sebastian în care 

au fost implementate campanii SWITCH au reuşit să folosească ecranele dispuse în 

autobuzele locale pentru afișarea informațiilor campaniei.

5. Acțiunile care atrag atenția: Întotdeauna oamenii dau atenție la ceea ce se întâmplă 

„live”, pe stradă, așa că poate doriți să organizaţi un astfel de eveniment care să atragă 

atenția atât a publicului, cât și a mass-mediei. Fiţi cât mai creativ!

Ceea ce ajută de multe ori la atragerea atenției este dacă mesajul dvs. include o persoană 

bine cunoscută, precum ar fi o celebritate locală sau directorul unei companii (dacă 

doriţi să abordaţi angajați). Desigur, persoana care este cea mai potrivită pentru rolul de 

„campion” local depinde de grupul țintă ales de dvs. Puteți lua în considerare un jucător 

de fotbal, lider religios, profesor universitar, etc. Aveţi grijă la folosirea politicienilor locali ca 

promotori ai campaniei. Aceasta ar putea fi promovată în mod eficient în circumscripția 

lor electorală, dar s-ar putea să ajungă mai greu la persoanele cu viziuni politice diferite. 

De asemenea, există şi riscul de a pierde un suporter cheie la următoarele alegeri.

În plus față de a atrage atenția publicului țintă principal asupra campaniei dvs., de asemenea 

este important să atrageţi atenția părţilor (politicieni) interesate din municipiul dvs. În 

funcție de legăturile dvs. existente, acest lucru ar putea necesita măsuri suplimentare, ca 

de ex.: câteva apeluri telefonice, o predare personală a broșurii de campanie, o întâlnire 

specială cu factorii cheie de decizie sau o prezentare publică a campaniei propuse.

11 Multe imagini de înaltă calitate sunt disponibile gratuit în baza unei licențe Creative Com-
mons. Vedeţi, de ex., www.eltis.org/resources/photos sau www.fickr.com/creativecommons/ 
sau www.vectorstock.com/free-vectors sau https://unsplash.com/

©Stephan Doleschal / Mobility Agency Vienna
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http://bit.ly/SWITCH1YyZ7tF
http://www.eltis.org/resources/photos sau www.flickr.com/creativecommons/ 
http://www.vectorstock.com/free-vectors sau https://unsplash.com/
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Faza de consiliere
• asiguraţi consiliere individuală la standarde ridicate
• asiguraţi suport şi încurajare continue

4 Implementarea campaniei 
SWITCH

La încheierea tuturor pregătirilor descrise, campania dvs. este gata de lansare. Acest capitol vă ajută să 

diferențiaţi clar între cele cinci faze ale implementării campaniei și pașii esențiali ai oricărei campanii SWITCH. 

Acestea asigură condiţiile unei campanii clar structurată, bine gândită până la ultimul amănunt, în care nu se 

omite nimic, responsabilitățile sunt atribuite etc. Aceste cinci faze sunt prezentate în partea stângă a figurii de 

mai jos. Elementele prezentate în partea dreaptă sunt etape ale procesului de evaluare.   

Principalele etape ale unei campanii SWITCH

Faza de contact
• contact faţă-în-faţă sau
• contact indirect

Studiu de referinţă
• Aflaţi informaţii despre comportamentul de deplasare actual
• faţă-în-faţă, telefon sau online

Faza de recrutare
• stabilirea grupului ţintă
• obţinerea datelor concrete

Faza de motivare
• Motivati persoanele sa participe; folositi stimulente
• Oferiti informatii/sfaturi in "fisele de servicii"

Faza de segmentare
• Separaţi persoanele care nu se încadrează 
exact în grupul dumneavoastră ţintă

Primul sondaj ulterior de angajament
• imediat după terminarea campaniei
• evaluaţi modificarea de comportament pe termen scurt

Al doilea sondaj ulterior de angajament
• 4 – 6 luni după terminarea campaniei
• evaluaţi modificarea de comportament pe termen lung
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Principalele faze ale unei 
campanii SWITCH (con-
form lui Wiebke Unbe-
haun şi Sebastian Riegler, 
Universitatea de Ştiinţe 
ale Naturii şi Bio-şti-
inţe Viena, Institutul de 
Cercetări în Transporturi) 

O listă de acțiuni structurată în conformitate cu 

aceste etape principale, disponibilă în Setul de 

instrumente SWITCH, ar putea facilita menținerea 

unei vederi de ansamblu și urmărirea progresului 

campaniei. Pentru planificarea activităţii, partenerii 

de proiect SWITCH au folosit următorul ghid (acest 

document este adaptat pentru a avea un format 

mai general şi pentru a putea fi folosit mai ușor pe 

scară largă).  

Un alt document foarte util pe care îl puteți găsi în 

Setul de instrumente SWITCH este manualul planului 

de implementare „Cum să proiectaţi o campanie 

SWITCH”. Acesta conține o prezentare succintă a 

tuturor fazelor unei campanii SWITCH și informații 

suplimentare, de ex. ce fel de informații trebuie 

furnizate, ce lecții au fost învățate din campaniile 

SWITCH anterioare, etc.

Recrutarea

Mai întâi de toate - chiar înainte de a începe 

implementarea - trebuie să stabiliţi clar un grup 

țintă afat într-o situație semnificativă, care implică 

o schimbare în viața acestuia, cum se explică în 

secţiunea 3.1. În continuare, următorul pas important 

este să îi informaţi pe membrii grupului țintă despre 

posibilitatea de a participa la campania dvs. În această 

fază v-aţi putea confrunta cu una dintre următoarele 

două situații (sau o combinaţie dintre acestea):

1. Datele de contact ale persoanelor ţintă sunt 
disponibile: Aveţi nume, adrese, numere de telefon 

de la serviciu, numere de telefon și/sau adrese de 

e-mail de acasă. Aceasta înseamnă că puteți să le 

contactați direct și personal prin poștă, e-mail sau 

telefon. Ar trebui să folosiţi această ocazie pentru 

a le informa cu privire la campania dvs., oferindu-

le argumente convingătoare pentru participare, 

invitandu-le la un stand de informare, solicitandu-

le să vă răspundă printr-o carte poștală sau prin 

înregistrarea acestora pe o platformă online. Dacă 

știți cum puteți intra în contact cu persoanele țintă, 

încercați să estimaţi cât de multe dintre aceste 

persoane ați putea contacta prin această strategie 

și câte vă așteptați să participe la campanie. În plus, 

unele dintre tehnicile de „marketing” menționate 

la punctul 2) pot fi, de asemenea, utile pentru a le 

atrage atenția persoanelor ale căror date le aveți 

sau pentru a relua contactul cu acestea.

2. Datele personale de contact nu sunt disponibile: 

În acest caz, trebuie să fiţi creativi și să vă gândiţi la 

căi de a atrage atenția persoanelor țintă prin alte 

mijloace. De exemplu, încercați să identificați locuri, 

canale de comunicare sau situații în care puteți 

intra în legătură cu ele. Aproape prin definiție, mulți 

membri ai grupului dvs. țintă ar putea împărtăși 

anumite interese: poate au citit aceeași revistă, 

poate se întâlnesc în anumite locuri sau își fac 

frecvent cumpărăturile în anumite magazine. De 

asemenea, unele grupuri de oameni se întâlnesc 

virtual în anumite „locuri”, cum fac grupurile de pe 

Facebook. În mod evident, situaţiile din viața reală 

nu sunt întotdeauna ideale, şi astfel s-ar putea să 

nu puteţi ajunge direct la grupul dvs. țintă. În acest 

caz, trebuie să răspândiți mai larg mesajul dvs. 

prin intermediul anunțurilor publicitare, folosind 

comunicate de presă, emisiuni radio sau chiar 

reclamele convenţionale. Evident, puteți încerca  

să întâlniţi oamenii faţă în faţă la evenimente sau 

în locații selectate strategic.

Vă rugăm să rețineți: Setul de instrumente 

conține o listă de verificare care vă este utilă la 

organizarea recrutării grupului țintă.

http://bit.ly/SWITCH1JrXsiD
http://bit.ly/SWITCH1JrXsiD
http://bit.ly/SWITCH1S8AoMY
http://bit.ly/SWITCH1O6OrB4
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Contactarea

În această fază a campaniei dvs., deocamdată nimeni 

nu s-a înscris ca participant efectiv, astfel încât 

trebuie să intraţi în contact cu potenţialii participanții 

(respectiv să contactaţi cât mai mulţi posibil). Nu îi 

asaltaţi cu o cantitate copleșitoare de informații. 

Atrageţi-le atenția prudent și discret, doar pentru a 

afa dacă persoanele respective aparţin într-adevăr 

grupului dvs. țintă, pentru a le stârni curiozitatea și 

a îi invita să participe la un scurt sondaj (vedeţi faza 

următoare). Există două opțiuni principale pentru 

stabilirea primului contact cu acești: A) indirect și de 

la distanță, respectiv B) față în ață.

A) Contactul indirect/de la distanță: În toate cazurile 

de contact de la distanță, va trebui să dețineți câteva 

informații de contact (fie că este vorba despre adrese 

de e-mail sau poştale, numere de telefon), care pot 

fi dificil de obținut. Unele campanii cumpără, pur și 

simplu, date de contact de la un furnizor comercial, 

dar, uneori, alți parteneri vă pot ajuta (fără a încălca 

legislația privind protecția datelor), de ex. prin 

furnizarea de date de la recensământ sau pot trimite 

în numele dvs. informații despre campanie (de ex. 

împreună cu buletinul informativ sau raportul anual 

al organizației partenere).

Acest tip de contact poate fi făcut prin:

 9 E-mail

 9 Scrisoare pe hârtie  

 9 Carte poștală

 9 SMS (mesaj text pe un telefon mobil)

 9 Telefon

 9 Mijloace de comunicare socială (de ex. Twitter, 

Facebook), pot fi, de asemenea, extrem de  

puternice dacă sunt bine folosite.

Unele exemple de scrisori de informare pentru 

acest tip de contact sunt oferite în Setul de 

instrumente Setul de instrumente. Experiența 

acumulată în orașele în care au fost implementate 

campanii SWITCH arată că, în general, este realist 

să se presupună că majoritatea oamenilor poate fi 

contactată prin SMS sau e-mail.

B) Contactul față în față: O modalitate complet 

diferită de a stabili un contact este prin întâlniri 

față în față. Evident, această metodă este mult mai 

consumatoare de timp, dar - așa cum s-a demonstrat 

în toate orașele in care s-au implementat campanii 

SWITCH - este şi semnificativ mai eficientă! Una 

dintre cauzele acestui efect ar putea fi faptul că 

destul de mulţi oameni tind să nu îşi dea seama 

sau să nu admită că ar putea avea vreun beneficiu 

furnizând mai multe informații unei persoane străine 

sau corespondent anonim. Cu toate acestea, atunci 

când întâlnesc o altă persoană care le zâmbește, care 

le poate trimite sau descifra indicii non-verbale, care 

se pot apropia pentru a le înțelege cuvintele rostite 

timid, unii oameni devin conștienți de nevoia lor de 

informații și încep să pună întrebări.

Contactul față în față poate include:

 9 evenimente generice, precum sunt adunările 

publice (eventual, combinate cu o tombolă) în 

care puteți aduna fişe special pregătite prin care 

aceștia își manifesta interesul în mod voluntar;

 9 evenimente de grup specifice - de exemplu, la 

şedinţa cu părinții elevilor de clasa întâi dintr-o 

anumită școală;

 9 se poate încerca şi contactarea directă a 

oamenilor prin „sunarea la uşă”. Această metodă 

tinde să fie costisitoare și consumatoare de timp, 

dar poate fi foarte eficientă. Există şi varianta de a 

angaja personal extern pentru acest scop.

În cazul în care primul contact se face față în față sau 

telefonic, faza de contactare include şi sondajul de 

referinţă și faza de motivare, deoarece mulți oameni sunt 

mai dispuşi să-şi dea acordul în situații de contact personal.

De asemenea, cadrul cultural si dinamica  

comunităţii sunt foarte importante. O strategie de 

contactare care a funcţionat în Spania s-ar putea 

să nu funcționeze în Germania. Nu uitați să ţineţi 

cont de tabu-urile sociale și culturale, de ceea ce 

este considerat acceptabil sau intolerabil pe plan 

local, de rolurile de gen, atitudinile 

faţă de copii și cetățeni în vârstă, 

sau de prezența străinilor în case 

particulare. 

Câteva exemple de unde și cum pot fi stabilite contacte cu anumite grupuri-țintă:

Grup ţintă Cum puteţi contactata şi ajunge la grupul țintă

Elevi Prin părinți. Un bun prilej pentru a beneficia de atenţia lor sunt serile de 
integrare - care au loc, de obicei, cu câteva săptămâni, dacă nu chiar luni, 
înaintea începerii școlii. De asemenea, în prima săptămână de școală 
mulți părinți îşi conduc copiii la cursuri, zăbovind apoi în preajma școlii, 
momente în care aceştia pot fi abordaţi.

Noi rezidenți Administraţia unor orașe este de acord să dea informații despre oamenii 
care se înregistrează la un nou domiciliu.

Oameni care au 
primit recoman-
dări medicale

Sălile de așteptare ale cabinetelor medicale sau centrelor locale de sănătate. 
Experiența din orașele de implementare a campaniilor SWITCH ne arată că 
acest grup țintă este deosebit de dificil de atins.

Angajații unei 
companii mari

Holul de la intrarea în sediul companiei, buletinul informativ al companiei, 
anexă la futuraşul de salariu.

În toate cazurile, este bine să se stabilească primul contact printr-un mesaj simplu care direcţionează atenția 

acestora spre informații mai detaliate (de ex. afate pe un futuraş sau un site web). Asigurați-vă că folosiți 

limbajul potrivit; nu numai în ceea ce privește stilul, ci și formularea propriu-zisă astfel încât mesajul să poată 

fi înţeles şi de persoanele a căror limbă maternă este diferită de cea folosită în textul dvs. De asemenea, textul 

trebuie să poată fi citit cu uşurinţă, inclusiv de persoanele în vârstă (de ex. folosiţi litere de dimensiuni mari).
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Evaluarea situației participanților (sondaj de referință)

După ce aţi stabilit contactul cu potențialii participanți 

la campanie, trebuie să afaţi o serie de lucruri despre 

ei, pentru a stabili dacă într-adevăr corespund 

profilului grupului dvs. țintă. De asemenea, trebuie 

să afaţi câteva detalii despre comportamentul lor de 

deplasare din prezent si nivelul lor actual de activitate 

fizică, deoarece nu toate persoanele care se califică 

conform cerinţelor unuia dintre criterii, le satisface şi 

pe cele impuse de celălalt. De exemplu, s-ar putea 

întâmpla să vorbiţi cu un navetist de noapte care 

şi-a schimbat recent domiciliul (respectiv cineva 

care pare să „se potrivească), dar care merge deja cu 

bicicleta la serviciu. Pentru a stabili dacă potențialii 

dvs. participanți sunt, într-adevăr, tipul de participanți 

pe care îi doriţi, trebuie să faceţi un așa-numit „sondaj 

de referință”. Acesta este destul de simplu, dacă îl 

pregătiţi și executaţi cu atenție. Trebuie doar să vă 

gândiţi bine la aceste două etape:

Pregătirea sondajului

 9 Această etapă a fost deja descrisă în subcapitolul 3.10 

Pregătirea evaluării schimbărilor comportamentale 

(sondajul de referință). Pentru informarea dvs.: Setul 

de instrumente conține sondajul de referință, așa 

cum a fost aplicat în orașele de implementare a 

campaniilor SWITCH. 

Realizarea sondajului

 9 Anunțarea și promovarea sondajului prin canale 

adecvate cu mult timp înainte. Acestea ar putea fi 

presa locală, dar și o întreagă serie de organizații 

aliate. Acest lucru este important pentru a 

beneficia de atenție, recunoaștere și încredere.

 9 Livrarea chestionarului prin orice formă pe care o 

consideraţi a fi ideală pentru contextul dat. Dacă 

alegeți o metodă tip față-în-față (interviu) sau o 

metodă de contact pe baza telefonului, asigurați-

vă că momentul contactării este potrivit, iar 

operatorii sunt prietenoşi și proactivi. Un sondaj 

online sau un chestionar tipărit pe hârtie oferă 

participanților dvs. o mai mare fexibilitate, dar, 

de obicei, ratele de răspuns sunt mult mai mici 

în comparație cu celelalte metode. De altfel, un  
dezavantaj al sondajelor pe hârtie este acela că 

puteţi primi răspunsuri scrise de mână greu lizibile, 

ceea ce poate fi foarte problematic dacă nu veţi 

putea descifra datele de contact ale respondenţilor.

 9 Revizuirea numărului de răspunsuri la intervale 

regulate. Vă puteți aștepta ca aproximativ 15% 

- 25% dintre persoanele contactate prin e-mail 

anonim vor completa sondajul de referință. În 

cazul în care numărul de răspunsuri este prea mic, 

trebuie să intensificaţi eforturile pentru a obține cel 

puțin 5012 (sau mai bine: 100) de răspunsuri. Acest 

lucru este important, deoarece cu un număr redus 

de respondenți nu numai că veţi avea prea puțini 

participanți, dar şi comparația „înainte/după” nu 

va fi credibilă pentru a putea trage concluziile 

campaniei. De asemenea, este important să aveţi 

în vedere faptul că, de regulă, un număr relativ 

mare de participanţi renunţă la campanie în 

timpul acesteia. De exemplu, dacă aveți 100 de 

respondenţi la sondajul de referință, este posibil 

ca doar 80 să vă răspundă la primul și doar 60 la 

al doilea sondaj ulterior de angajament (consultaţi 

capitolul 5).

 9 După ce ați colectat toate răspunsurile sondajului, 

va trebui să le analizaţi pentru cel puțin trei motive: 

A) a determina dacă un respondent se potrivește 

profilului grupului țintă (intră în faza următoare de 

segmentare), B) a descrie situația existentă („înainte”) 

astfel încât să aveţi ceva de comparat cu situația 

ulterioară campaniei („după) și C) a informa publicul, 

eventual şi politicienii, părţile locale interesate și 

organizațiile partenere despre starea prezentă.

Un alt efect (secundar) intenționat al sondajului de 

referință este acela că întrebările stimulează, de obicei, 

refecția și fac oamenii să se gândească la obiceiurile 

lor actuale privind deplasarea si activitatea fizică; mai 

ales dacă includeţi unele întrebări care declanșează 

un proces de gândire la alternativele posibile.

12 Dimensiunea eșantionului necesar depinde, de fapt, 
de indicatorii specifici pe care doriți să îi măsuraţi/
identificați. De exemplu, dacă doriți să identificați dif-
erențe foarte subtile, aveți nevoie de un număr rela-
tiv mare de răspunsuri. Pentru mai multe informații, 
consultați o publicație cu noţiuni introductive despre 
statistică sau apelaţi la un expert, eventual de la o uni-
versitate din apropiere.

Segmentarea

Pe baza informațiilor colectate din sondajul de 

referință, în faza de segmentare afaţi dacă fiecare 

dintre persoanele țintă (participanți potenţiali) 

poate într-adevăr și trebuie să devină un participant 

real al campaniei. Puteți face acest lucru cu 

ușurință, răspunzând la fiecare întrebare de testare 

din succesiunea alăturată, în ordinea sugerată.

Acest proces de filtrare vă permite să identificaţi 

"fructele uşor de cules", respectiv, persoanele care, 

cel mai probabil, vor răspunde pozitiv la campanie. 

Acestea sunt persoanele, care îşi folosesc maşina 

proprie pentru deplasări scurte zilnice, dar pot vedea 

oportunități de a înlocui mersul cu maşina cu mersul 

 

pe jos sau cu bicicleta, sau care chiar se gândesc deja 

să treacă la un mod de deplasare activ. Un proces 

de segmentare aprofundată pe baza sondajului de 

referință, vă poate ajuta la identificarea și „convertirea” 

acestor persoane. 

Figura 3 ilustrează o succesiune logică de filtrare a 

participanților. Totuşi, ordinea acestor pași ar putea 

necesita ajustări specifice contextului, la care va trebui 

să vă gândiţi cu atenție. De exemplu, echipa SWITCH 

de la Viena a constatat că majoritatea locuitorilor 

dintr-un anumit cartier nu deține o mașină proprie, și 

a raportat că ar fi fost mai bine să folosească ca prim 

criteriu de selecție întrebarea privind obişnuinţa 

acestora de a folosi automobilul
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Aparţine persoane grupului 

dumneavoastră ţintă (în ceea ce 

priveşte momentele de schimbare în 

viaţă, zona ţintă etc.)?

În prezent persoana par-
curge distanţe scurte cu 

automobilul?

Mulţumiţi-i persoanei pentru 

interesul acordat şi ştergeţi-o din 

baza dumneavoastră de date.

Persoana utilizează deja moduri 

active de deplasare. Încurajaţi-o să 

continue şi în viitor, în mod ideal 

prin acordarea unui mic cadou.

Este persoana interesată de 

informaţii suplimentare?

Mulţumiţi-i persoanei pentru 

interesul acordat şi ştergeţi-o din 

baza dumneavoastră de date.

Mulţumiţi-i persoanei pentru 

interesul acordat şi ştergeţi-o din 

baza dumneavoastră de date.

Nu

Da

Da

Da

Invitaţi persoana să se 

înscrie ca participant activ.

Da

Nu

Nu

Nu

Are persoana optiuni realiste de  deplasare 
activa in locul folosirii automobilului? 
(NB stare gravă de sănătate, locuri de 

muncă îndepărtate sau alte motive legi-
time)
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Motivarea

În faza de motivare, acele persoane care ar putea fi participanți ideali la campanie sunt 

motivați să devină participanți reali. Pentru aceasta, oferiţi-le diverse tipuri de materiale 

informative și stimulente, pe o așa-numită „fişă de servicii” 13. Acesta este un document 

atractiv vizual, ca un meniu de sfaturi, asistenţă și informații disponibile, cum ar fi:

 9 Discuții despre planificarea personalizată a deplasărilor, care sunt practic întâlniri 

în care oamenii pot discuta despre obiceiurile lor de mobilitate cu personalul de 

campanie care le poate da un feedback relativ la rutinele lor actuale de mobilitate 

sau sfaturi despre cum pot să integreze deplasarea activă în viața lor de zi cu zi; le 

poate indica oportunități individuale de schimbare comportamentală;

 9 Planuri personalizate de deplasare, de ex. o hartă care arată traseele pentru 

biciclete de la domiciliul unei persoane până la locul de muncă, comparând 

alternativele de deplasare și impactul lor asupra sănătății acesteia;

 9 Stimulente ca recompensă pentru trecerea la moduri active de deplasare;

 9 Hărți și informații generale despre mersul pe jos sau cu bicicleta

 9 Informații despre ce le este şi ce nu le este permis/recomandat bicicliștilor și pietonilor;

 9 Hărți ale diverselor cartiere din oraş, indicând principalele direcții, magazinele și infra-

structura de servicii afate în apropiere, cu intenţia de a reduce sau scurta deplasările;

 9 Date despre beneficiile asupra sănătății aduse de deplasarea activă;

 9 Informații utile din domeniul ciclismului (de ex. adrese de ateliere de reparat 

biciclete, lecţii de învăţarea mersului pe bicicletă, etc).

 9 Invitații la evenimente colaterale pentru testarea noului comportament, de ex. zile 

de testare a bicicletelor electrice, plimbări în grup pentru explorarea diferitelor 

cartiere ale oraşului, zile de informare;

 9 Aplicații pentru smartphone și website-uri care susţin deplasarea activă prin informații și/

sau jocuri („gamification”). De ex. pedometre, jurnale de activitate fizică, concursuri online.

 9 Și multe altele, în funcție de particularitățile orașului și grupului dvs. țintă. 

Experiența ne arată că cea mai bună implementare a conceptului fişei de servicii se face 

prin trimiterea acesteia într-o scrisoare care conţine și un plic de retur cu taxele poştale 

preplătite (pentru a facilita returnarea fişei). Unele orașe au oferit şi facilitatea de depunere 

online a fişei de servicii, variantă care poate, de asemenea, să funcționeze bine. Desigur, cel 

mai bine este să li se ofere oamenilor ambele versiuni, respectiv, pe hârtie și online. Dacă 

după o anumită perioadă, persoanele care şi-au exprimat interesul pentru campanie nu 

v-au returnat fişa de servicii, reamintiţi-le de ea printr-o scrisoare amabilă, sau - mai bine - 

printr-o convorbire telefonică.

13 Fişa de servicii a fost integrată direct în chestionarele de referinţă folosite în campaniile 
SWITCH desfăşurate în Anvers si Viena. Aceasta este o opțiune cu avantaje și dezavantaje 
specifice care trebuie să fie cântărite cu grijă.
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Consilierea

Faza de consiliere reprezintă nucleul fiecărei campanii 

SWITCH, deoarece acum participanții primesc sfaturi 

reale, informații, materiale, know-how și încurajarea 

de care au nevoie în mod special. Această fază poate 

fi diferențiată în două etape:

Consilierea inițială

Ceea ce contează în faza inițială de consiliere este că 

participanții sunt stimulați cel puțin să înceapă să 

încerce noi variante de mobilitate, să pună la îndoială 

prejudecățile avute împotriva deplasării active, să se 

familiarizeze cu un nou traseu de mers pe jos, etc. 

Acestea vor fi urmate de un „sprijin continuu” pentru 

stabilizarea noului comportament față de noile 

rutine.

Există diferite niveluri de intensitate și diferite grade 

de contact individual, prin care acesta poate avea 

loc. Dacă în fişa de servicii, participanții nu bifează 

căsuţa prin care solicită o întâlnire față în față, li se 

trimit acasă pachetele de informare pe care le-au 

comandat, însoţite de o scrisoare amabilă, fără niciun 

alt contact ulterior față în față. (Totuşi, va urma o co-

municare în scris și/sau o contactare telefonică).

Consumatoare de timp, dar şi mult mai eficiente, 

sunt conversaţiile personale (discuțiile PTP) cu 

participanţii dumneavoastră, fie prin intermediul 

convorbirilor telefonice sau faţă în faţă; bineînţeles, 

dacă au solicitat o astfel de întâlnire pe fişa de 

servicii. De asemenea, conversaţiile telefonice au fost 

încercate de oraşele care au implementat SWITCH, 

de exemplu, Hounslow. Acestea au folosit o echipă 

formată din 6 consilieri personali specializati în 

aspecte de deplasare pentru a efectua discuţii PTP 

din locaţia unui call centre cu scopul de a asigura 

volumul de apeluri solicitate. Cu toate acestea, 

în retrospectivă, au ajuns la concluzia că această 

metodă ar putea fi semnificativ mai puţin eficientă 

decât întâlnirile faţă în faţă.

Întâlnirile personale pot avea loc într-o locație 

centrală (ceva de genul unui „sediu” SWITCH, de ex. 

într-un centru civic) sau la domiciliul participanților; 

în mod ideal ar fi ca dumneavoastră sa le furnizaţi 

opţiunea.

Este recomandabil să aranjaţi în prealabil aceste 

întâlniri pentru ca dvs. sau membrii echipei să puteţi 

pregăti și compila în avans informațiile solicitate. În 

timpul întâlnirii, participanții trebuie să primească 

şi materialul solicitat. Aveţi nevoie de personal 

bine pregătit, care să inspire încredere și să creeze 

o atmosferă primitoare; acesta trebuie să poată 

explica materialele informative şi să ofere răspunsuri 

competente. Dacă sunteți gazda întâlnirii, asigurați-

vă că se oferă cafea, ceai, suc etc.

De asemenea, este important ca spațiul în care 

întâlnirea are loc să fie sigur și liniștit, iar conversația 

să fie cu adevărat privată astfel încât să se poată pune 

orice fel de întrebări, chiar şi cele care ar putea părea 

naive. Oamenii trebuie să simtă că pot discuta liber 

despre orice aspect al propriilor rutine de mobilitate 

actuale și eventual viitoare, care pot include subiecte 

precum: cel mai bun traseu, siguranță, preocupări 

legate de sănătate, tabu-uri culturale, așteptări 

sociale, transpiraţie și dușuri, lipsa de competențe, 

probleme financiare etc.

Pentru a vă asigura că astfel de conversații nu au 

loc în grabă, aveți nevoie de un număr suficient de 

ajutoare. Prin urmare, angajaţi personal calificat sau 

colaboraţi cu organizațiile care oferă consultanță (de 

ex. centre de mobilitate) în numele dvs.

Este o bună practică de a oferi participanților un 

cadou suplimentar, în semn de mulţumire pentru 

participarea directă la consultare, cu prilejul întâlnirii 

față în față. Cadoul trebuie să aibă legătură tematică 

cu campania dvs. și să fie interesant pentru participant.

Sprijin continuu

În multe cazuri, aceste informații inițiale determină 

acțiunile corespunzătoare. De fapt, adeseori oamenii 

„fac o încercare” şi merg cu bicicleta sau pe jos. Ceea ce 

contează, însă, este ca participanții dvs. să îşi formeze 

noi rutine. Dacă noul comportament începe ca un 

experiment, el trebuie să fie „adoptat” până la nivelul 

la care nu mai este pus la îndoială, deoarece a fost 

introdus în sistemul de pilot automat al persoanei. 

Acest lucru necesită repetiție, timp, răbdare și câte 

un memento de la un prieten bine intenționat, cum 

este echipa SWITCH. Prin urmare, este important 

să se sublinieze faptul că furnizarea de informații 

relevante (indiferent cât de personalizate și atractive) 

nu trebuie să fie un exercițiu singular. Va trebui să 

menţineţi interesul și entuziasmul grupului dvs. țintă 

pe parcursul întregii campanii.

În acest scop, puteți folosi toate tipurile de stimulente, 

scrisoare-memento amicală, un apel telefonic de 

încurajare sau o întâlnire de monitorizare. Reţineți 

că oamenii au tendința de a aprecia primirea de 

mici cadouri, mai ales atunci când au sentimentul 

că le-au „câștigat”. Astfel de stimulente pot fi  

gadget-uri de lux, cum este pedometrul cu  

monitorizare de puls cardiac integrată, ca în această 

fotografie; a fost dat în semn de mulțumire participanților 

dintr-un focus-grup în Donostia/San Sebastian. 

Totuşi, aceste obiecte nu trebuie să fie scumpe.  

Exemple: veste de 

siguranță, huse 

de șa, genţi de 

bicicletă, lămpi 

de bicicletă, 

umbrele, stick-uri 

de memorie USB, 

insigne (copiii 

- nu numai cei 

mici - le adoră!), 

autocolante, baloane și - desigur - accesorii utile pentru 

repararea bicicletelor (kituri de vulcanizare, scule, pompe 

de aer, ...). 

Stimulentele nu trebuie neapărat să fie obiecte sau să 

aibă valoare monetară. Un permis de intrare gratuită 

la un bazin de înot, sală de fitness sau de escaladă, la 

un traseu de parcurs pe frânghie, la muzee, etc. poate 

fi un astfel de stimulent. Chiar și un meci disputat 

împotriva echipei locale de fotbal sau închirierea 

gratuită timp de 3 săptămâni a unei biciclete electrice 

la modă, poate declanșa motivație și entuziasm. Cu 

cât veţi fi mai creativ și neconvențional, cu atât veţi 

atrage mai multă atenție.

Viena a avut o idee deosebită pentru un stimu-

lent (de fapt, premiul la o tombolă): o pereche 

personalizată de pantofi realizaţi manual, do-

nată de asociaţia producătorilor de încălţăminte. 

Un alt premiu a fost o şedinţă de 30 de minute 

de masaj la picioare. 

De asemenea, feedback-ul despre realizările de 

până acum tinde să fie foarte eficient. Instrumentele 

TIC pot fi deosebit de utile pentru acest lucru dacă 

oamenii vă pun la dispoziţie în mod voluntar datele 

lor (de ex. pedometre) sau dacă le reamintiţi dvs. să şi 

le verifice singuri din când în când. Iar dacă le furnizaţi 

informații referitoare la modul în care aceştia evoluează 

în comparație cu alţi participanți SWITCH (anonimi), 

acest lucru poate să le dea un real impuls. Dar fiţi atent, 

pentru că cineva care are rezultatele sub medie poate fi, 

de asemenea, descurajat! În Setul de instrumente este 

disponibilă o colecție de bune exemple de moduri de 

menţinere a entuziasmului elevilor. Tot acolo mai găsiţi şi 

o sursă bună de inspirație cu privire la alte grupuri țintă.

Bune practici

Gadget cadou pentru participanții la fo-
cus-grupul din Donostia/San Sebastián 

©
 m

ar
ek

 / 
fo

to
lia

.c
om

http://bit.ly/SWITCH1TINXUl
http://bit.ly/SWITCH22nPd2F


Capitolul 538 |  39 EVALUAREA

5 Evaluarea
După ce campania dvs. s-a încheiat, este important ca 

aceasta să fie privită retrospectiv și evaluată. Această 

evaluare servește trei scopuri distincte:

1. Evaluarea eficienței: Evaluaţi cât de eficientă 

a fost campania. Acest lucru este important 

pentru dvs., dar şi pentru părţile locale interesate, 

rețeaua locală de suport, politicieni și publicul 

larg.

2. Mecanismele de înțelegere: Care au fost 

motivele pentru efectele observate? De ce şi-au 

schimbat oamenii complet comportamentele 

- sau doar într-o anumită măsură? Ce ar face ca 

efectele să fie şi mai puternice?

3. Evaluarea proceselor: Refectaţi autocritic care 

elemente ale procesului au funcţionat bine și 

care ar fi putut fi mai bune; pot fi îmbunătățite 

data viitoare.

Aceste trei scopuri necesită diferite tipuri de 

informații („date”) și diferite modalități de a le obține. 

După cum puteți vedea în prezentarea generală a 

diagramei de fux (pagina 28), există trei componente 

care au căsuţe de bifare în partea dreaptă. Acestea 

reprezintă trei trepte ale așa-numitei metode de 

evaluare „cantitativă”, ceea ce înseamnă că, veţi 

număra și măsura lucrurile folosind date numerice.

Totuși, unele informații nu pot fi cuantificate numeric; 

în special informațiile care răspund la întrebări care 

încep cu „De ce” şi „Cum”. Colectarea acestui tip de 

„date” necesită cuvinte, discuții, conversații, interviuri. 

Aceasta se numește o abordare „calitativă” şi este 

reprezentată în diagramă cu pictograma balon cu 

text explicativ.

Nu aveți nevoie de o diplomă în statistică sau în 

vreo altă disciplină specială pentru a face o evaluare 

riguroasă. Dar este esențial să se planifice foarte 

atent și încă de la început acest element important 

al campaniei SWITCH. Acest subcapitol vă ajută să 

pregătiţi şi să faceţi o astfel de evaluare, iar apoi să 

analizaţi rezultatele.

Evaluarea eficienței

Eficienţa campaniei este cel mai bine măsurată 

făcând o comparație între situațiile existente înainte 

și după campanie. Cel mai important indicator care 

trebuie măsurat este numărul de deplasări cu maşi-

na și de kilometri aferenţi care au fost înlocuite prin 

mersul pe jos sau cu bicicleta. Din aceasta puteți 

calcula reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

(GES) și a consumului de energie primară (pentru 

sfaturi despre cum să faceţi acest lucru, consultaţi 

secţiunea 5.4 Analizarea și publicarea rezultatelor), 

precum și procentul suplimentar de persoane care 

au devenit active obţinut prin procesul de schimbare 

a modului de deplasare. Aceste aspecte sunt tratate 

de întrebările Q1-Q5 si Q14 ale chestionarului de 

referință propus și de întrebările Q1-Q5 si Q11. Prin 

urmare, trebuie să proiectaţi acest aspect al evaluării 

deja în timpul fazei de pregătire, pentru a identifica 

situația de „dinainte”, prin definirea unor indicatori de 

măsurare adecvaţi (consultaţi secţiunea 3.10 privind 

„sondajul de referință”). 

Este absolut esențial ca sondajul realizat înaintea 

campaniei și cel realizat după terminarea campaniei 

să corespundă și să măsoare informaţii comparabile14. 

Situația „după" se evaluează la scurt timp după 

sfârșitul 15 campaniei printr-un chestionar și o metodă 

destul de asemănătoare cu cele folosite pentru 

sondajul de referință. 

14 În caz ideal, aveți chiar date pentru un așa-numit 
„grup de control”, care are caracteristici foarte 
asemănătoare cu cele ale participanților, dar nu a 
participat efectiv la campania dvs. Acest lucru v-ar 
permite să „controlaţi” factori importanți care nu au 
legătură cu campania dvs., dar cu toate acestea, au 
infuențat comportamentul de deplasare în orașul 
dvs. (de ex. vreme neobișnuit de bună pentru o 
perioadă lungă). Când nu se poate aplica o tehnică 
cu grupuri de control, este foarte important să se 
documenteze cu atenție alți factori posibili și să fie 
abordaţi în discutii/interviuri calitative. 

15 În mod ideal, două până la patru săptămâni după ce 
persoana țintă a trecut prin toate fazele campaniei 
SWITCH și a avut ocazia de a testa noi comportamente 
de deplasare.

Scopul principal al acestui prim sondaj ulterior de 

angajament este de a compara rezultatele sale cu cele 

ale datelor de referinţă, pentru a identifica efectele pe 

termen scurt asupra schimbărilor comportamentale 

de deplasare ale oamenilor (și, eventual, de atitudine 

și mentalitate ale oamenilor) ca urmare a campaniei.

Totuşi, ceea ce contează pe termen lung este dacă 

noile comportamente se vor menţine luni și ani după 

încheierea campaniei. Din acest motiv, va trebui să 

efectuaţi şi un al doilea sondaj de evaluare la circa 4 

- 6 (maxim 9) luni de la sfârșitul campaniei. Sondajul 

va determina dacă noile comportamente s-au 

consolidat în noi rutine de mobilitate. Acesta este 

un moment bun pentru a evalua dacă participanții 

şi-au format într-adevăr obiceiuri noi și sănătoase. De 

aceea, SWITCH face diferența, în termeni tehnici, între 

primul şi al doilea sondaj ulterior de angajament.  

Pentru a avea date comparabile, sondajul de 

referinţă și al doilea sondaj ulterior de angajament 

trebuie să fie efectuate în sezoane comparabile, de 

ex. primăvara și toamna. Întrebările din sondajele 

ulterioare de angajament 1 şi 2 trebuie să fie identice.

Dacă este bine efectuată, această metodă poate duce 

la cifre care pot avea o importanţă deosebită ca probe 

sau dovezi. Mai ales, în discuțiile cu politicienii, părţile 

interesate, mass-media și publicul larg, va fi util să 

aveţi astfel de „date” cantitative. Acestea vă vor arăta şi 

dacă „a meritat” să faceţi campania - mai ales, dacă a 

fost rentabilă considerând banii investiți în ea (analiza 

cost-beneficiu). De asemenea, aceste date numerice 

pot și ar trebui să fie folosite pentru a calcula reducerea 

corespunzătoare a emisiilor de gaze cu efect de seră 

și a consumului de energie primară rezultate din 

comportamentul de deplasare al participanților. 

Este important să stabiliţi de la început exact ce 

anume doriți să obțineți. Subliniem acest lucru, 

deoarece este o greșeală prea des făcută în astfel de 

activități, și anume se colectează prea multe date, 

mai multe decât pot fi procesate ulterior. În plus, 

completarea chestionarelor prea lungi necesită mai 

mult timp, ceea ce este o problemă atât pentru 

operator cât și pentru respondent.

În schimb, uneori evaluatorii îşi dau seama în timpul 

analizei rezultatelor că ar fi fost bine să se includă o 

altă întrebare - dar este prea târziu. Aşadar, înainte 

de toate, este important să clarificaţi precis ce anume 

vreţi să afaţi. Cu alte cuvinte, trebuie să vă „ascuțiţi” 

instrumentele de evaluare.

Pentru aceasta, gândiţi-vă ce anume vă poate indica 

ceva cu adevărat semnificativ despre efecte? De 

exemplu, dacă vreţi să știţi cât de multe persoane 

şi-au schimbat comportamentul trebuie să clarificaţi 

foarte exact ce înţelegeţi prin „persoane”, „schimbare” 

și „comportament”. 

 9 Persoane: Vă referiţi la toţi participanții sau 

sunteţi interesat, de asemenea, de genul și vârs-

ta acestora? Va trebui să realizaţi chestionarul în 

consecinţă.

 9 Schimbare: şi-a schimbat comportamentul 

cineva care obişnuia să meargă cu bicicleta o 

dată pe săptămână, iar acum merge de două 

ori pe săptămână? Doar să fie clar dacă doriți 

să evaluaţi și regularitatea schimbării, ce mod 

de deplasare este folosit, cât de des și pentru 

ce distanțe? Nu există răspunsuri „corecte” la 

aceste întrebări. Pur și simplu, ideea este că 

echipa dvs. trebuie să definească aceste lucruri 

pentru a fi în măsură să formuleze întrebările 

precise in chestionar, care vor returna 

informațiile de care aveți nevoie.

 9 Comportament: Sunteți interesat doar dacă 

oamenii au trecut de la mașină la bicicletă 

sau de la mașină la mersul pe jos, poate chiar 

de la mersul pe jos la mersul cu bicicleta, de 

la transportul public la modurile active de 

deplasare? De asemenea, s-ar putea să doriţi 

să aflaţi numărul de kilometri care astfel nu au 

mai fost parcurşi de maşini.

În esență, un instrument bun pentru evaluarea 

efectelor depinde de precizia componentelor 

sale. Gândiți-vă, de asemenea, să folosiţi  

indicatori preciși dacă doriți să evaluaţi raportul 

costuri-beneficii al campaniei dvs. Pentru aceasta, 

va trebui să păstraţi o situaţie de ansamblu a tuturor 

cheltuielilor și investițiilor făcute pentru campanie 

(materiale, timp de lucru al personalului, costuri 

de tipărire, ... consultaţi secţiunea 3.3 Organizarea 

resurselor financiare suficiente).  

Apoi comparați această 

situaţie cu economiile 

financiare privind costurile 

evitate pentru tratamentul 

bolilor necontagioase, 

orele de producţie salvate 

prin evitarea blocajelor de 

trafic, etc.

http://bit.ly/SWITCH1Mu0anO
http://bit.ly/SWITCH1U2D0ut
http://bit.ly/SWITCH1U2D0ut
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Cu alte cuvinte: ceea ce trebuie să definiţi este par-

ametrul care reprezintă cu exactitate subiectul dvs. 

de interes (în jargonul academic, aceasta se numește 

operaționalizare) 16. Dacă veți face acest lucru bine, 

rezultatele vor fi „valabile”.

Vă rugăm să consultați chestionarul de evaluare din 

Anexă. Cu siguranță, acesta va fi o sursă de inspirație 

pentru activitățile de evaluare specifice contextului 

şi oraşului dvs. De asemenea, proiectul SWITCH a 

definit indicatorii comuni de performanță (pe baza 

programului UE Intelligent Energy Europe - IEE), 

care pot ajuta la elaborarea îndrumătorului pentru 

interviu.

Înțelegerea mecanismelor

În plus față de unele informații despre ce s-a 

întâmplat, veți dori, cu siguranță, să cunoaşteţi 

motivele pentru care anumite efecte au fost realizate 

(sau nu), de ce oamenii şi-au schimbat (sau nu) 

comportamentele și rutinele lor. Pentru a ilustra 

acest punct, evaluarea eficienței este similară cu 

comparaţia pe care o face cineva între parametrii de 

intrare și de ieșire în procesul de producție al unei 

maşini. Ceea ce este, de asemenea, interesant este 

să se deschidă capota motorului, să se uite în interior 

și să se înțeleagă mecanismele care explică efectele. 

Tipul de informații de care aveți nevoie în acest scop 

nu este cuprins şi identificat prin numere, ci prin 

cuvinte, astfel ca aceste informaţii pot fi adunate 

prin conversații. Aceasta este o așa-numită abordare 

„calitativă”, reprezentată în diagrama de la pagina 28 

prin pictograma balon cu text explicativ.

Conversațiile pentru obținerea acestor date pot 

lua fie forma interviurilor luate unor persoane, fie a 

unor discuții cu grupuri de oameni. Pentru interviuri, 

asigurați-vă că v-aţi pregătit dinainte un set de 

întrebări pentru a avea o conversație bine structurată. 

Cu toate acestea, ar trebui să permiteţi oamenilor să 

dezvolte anumite aspecte, deoarece ar putea avea 

informații interesante pe care nu le-ați anticipat în 

întrebările dvs. Procedaţi similar dacă purtaţi discuții 

cu un așa-numit „focus-grup”; aceasta este o întâlnire 

în care mai mulți participanți (ideal 5-10) fac un 

schimb de opinii în prezența dvs. În orice caz, trebuie 

să obțineți acordul scris de participare al persoanelor,

16 Iar pentru orice comparație „înainte/după” va tre-
bui să aveţi colectate exact aceleași date ca cele din 
sondajul de referinţă (vedeţi subcapitolul 4.4). 

să le promiteţi păstrarea anonimatului și să vă luaţi 

notițe; ar fi mai bine ca astfel de conversații (interviuri 

și întâlniri cu focus-grup) să fie înregistrate audio.

De asemenea, puteți folosi şi alte tehnici calitative 

„de colectare a datelor”. Una care poate fi deosebit 

de eficientă într-o campanie SWITCH este să ţineţi 

un jurnal scris în care participanții îşi pot înregistra 

comportamentul, gândurile și experiența în timpul 

campaniei. De asemenea, puteți selecta câțiva 

participanți pe care să îi însoţiţi în deplasările lor 

pentru a înțelege de ce fac lucrurile așa cum le fac. 

Unii cercetători vizionează chiar imagini video cu 

persoane care și-au înregistrat călătoria, folosind o 

cameră video de tip go-pro?. Din nou, sunteţi liber 

să vă elaboraţi propriile tehnici care se potrivesc 

contextului specific și grupului dvs. țintă.

Mai mult, informațiile calitative sunt esențiale şi 

pentru a mai afa informații despre problemele de 

infrastructură din orașul dvs. Dacă primiţi în mod 

repetat feedback despre, de exemplu, perioadele 

lungi de așteptare ale pietonilor la anumite semafoare, 

sau despre suprafața deteriorată a traseelor pentru 

biciclete, puteți folosi în mod constructiv aceste 

informaţii și pentru a le transmite colegilor dvs. din 

alte departamente. Este remarcabil cât de multe 

persoane care au trecut recent la moduri de transport 

active sunt acum mult mai atente la asemenea 

lucruri, în comparaţie cu utilizatorii pe termen lung 

ai modului respectiv, care s-au obișnuit cu astfel de 

situații, chiar dacă sunt foarte enervante.

Pentru a formula întrebări corecte și precise pentru 

astfel de conversații, gândiţi-vă ce fel de informații 

pot oferi înţelegerea mecanismelor afate în spatele 

efectelor campaniei. S-ar putea să faceţi unele 

presupuneri referitoare la niște mecanisme dedicate 

(consilierea PPD fiind unul dintre ele, desigur), aşa 

că asigurați-vă că le includeţi în ghidul dvs. semi-

structurat de interviu. De asemenea, s-ar putea să 

faceţi presupuneri despre potențiale alte mecanisme, 

care nu făceau parte din campanie. De exemplu, în 

cazul în care a existat o perioadă neobișnuit de lungă 

de vreme plăcută în timpul campanie, s-ar putea 

să doriţi să afaţi în ce măsură acest lucru ar fi putut 

infuența efectele ei. Sau a contat faptul că un nou 

pod peste râu destinat bicicliștilor și pietonilor a fost 

deschis în timpul campaniei? Poate faceți supoziţii şi 

despre alți factori sau alte mecanisme care ar fi putut 

conta (de ex. gradul de cultură al participanților).

Ele ar putea ajuta să se înțeleagă mai bine situația 

din orașul dvs. și să se ia măsuri mai eficiente în 

viitor prin toate mijloacele; includeţi-le în lista dvs. 

de întrebări pe care doriți să le adresați în timpul 

unui interviu sau a unei întâlniri cu un focus-grup. 

Desigur, vor exista anumite mecanisme pe care 

nu le veţi putea anticipa. De aceea, asigurați-vă că 

daţi ocazia respondenților să vă spună şi lucruri 

nesolicitate, care sunt importante din punctul lor 

de vedere. Acest lucru vă poate ajuta să descoperiţi 

factori aparent „iraționali” care sunt extrem de 

relevanţi și care, pur și simplu, nu pot fi înlăturaţi, 

indiferent de cât de multă „predică” îi veţi ţine cuiva 

despre comportamentul dorit.

Ar trebui să urmaţi o abordare sistematică pentru a 

extrage lecțiile cheie din informațiile pe care le-aţi 

obținut prin metode calitative. Dacă puteți să faceţi 

transcrierea înregistrărilor audio de la interviuri si 

focus-grupuri, merită, cu siguranţă, să faceţi acest 

lucru - sau să solicitaţi acest serviciu altcuiva. Ideal ar 

fi ca acest material scris să fie apoi analizat folosind 

un software de analiză a datelor calitative17 și pentru 

asta, veți avea nevoie de un așa-numit „plan de coduri”, 

care este de fapt o listă de subiecte (reprezentate 

de cuvinte-cheie) pe care le așteptați să apară în 

conversații. Parcurgeţi fiecare transcriere și evidențiaţi 

aceste cuvinte-cheie la fiecare apariție. Dacă nu aveți 

un software special pentru acest scop, aţi putea pur 

și simplu să deschideţi mai multe documente tip 

text (câte unul pentru fiecare subiect) și să copiați 

respectivele declarații din transcriere în documentul 

corespunzător. La sfârșitul acestui proces, veți avea 

toată „esenţa” datelor dvs. sortate în mai multe 

documente tematice specifice, care pot fi extrem 

de utile pentru a aprofunda înțelegerea dvs. privind 

(non)bicicliștii și (non)pietonii din orașul dvs. De 

asemenea, aceste descoperiri le vor fi utile şi colegilor 

din alte departamente, precum cele responsabile de 

planificarea urbană, siguranța traficului, spaţiile verzi, 

schimbările demografice sau calitatea aerului.

Evaluarea proceselor

Prin așa-numita "evaluare a procesului" documentaţi, 

măsuraţi și evaluaţi dinamica campaniei dvs., 

barierele întâlnite și impulsurile primite, deciziile 

luate și eforturile făcute în ceea ce priveşte bugetul,

17 Poate vă poate oferi ajutor cineva de la o universitate 
afată în apropiere. 

personalul, materialele și alte infrastructuri. Cu alte 

cuvinte, evaluarea procesului ar trebui să răspundă la 

întrebări, de genul: Cum a funcționat? Ce a funcționat 

bine/ce nu a funcționat bine și de ce? Cât a costat? 

Cine a făcut sau trebuia să facă ce? Informații 

privind procesul pot fi obţinute prin discuţii cu 

părțile interesate și persoanele responsabile pentru 

implementarea campaniei. Documentarea costurilor 

și resurselor utilizate în diferite faze ale campaniei 

este o parte importantă a evaluării procesului. Aceasta 

este baza de calcul a raportului cost-beneficiu ca şi 

indicator de evaluare important.

Ar trebui să folosiţi această ocazie şi pentru a privi 

retrospectiv şi autocritic campania, a documenta 

experiența dobândită, astfel încât dvs. și alții, inclusiv 

promotori de campanii SWITCH din alte orașe, să 

poată învăța din ea. În fond, nu este exclus ca în 

viitor să se organizeze o altă rundă a campaniei 

de schimbare comportamentală - mai ales dacă 

experiența SWITCH a fost pozitivă. Prin urmare, 

este util să aveţi unele dovezi solide cu privire la 

principalele obstacole întâmpinate, factorii-cheie de 

sprijin, numărul și tipul de resurse necesare și alte 

aspecte de gestionare a unei campanii.

Unii dintre parametrii care vă permit să evaluaţi 

calitatea și eficiența întregului proces de campanie 

sunt, probabil, la fel, indiferent de locația și de 

perioada campaniei. Unele întrebări pentru stabilirea 

parametrilor ar fi: cât de multe persoane-ore 

s-au investit și respectiv cât de mulţi bani au fost 

cheltuiți. De asemenea, aţi putea dori să refectaţi 

asupra numărului de futuraşi care au fost împărţiți 

și asupra organizațiilor asociate pe care aţi reușit 

să atrageţi în campania dvs. V-au susţinut cluburile 

pro-ciclism mai mult/mai puțin decât magazinele 

de biciclete? Ce efect au avut alegerilor locale 

desfăşurate în mijlocul campaniei asupra rezultatelor 

acesteia? Acestea și multe alte probleme sunt, 

evident, foarte specifice pentru orașul dvs. și situația 

lui caracteristică, structura politică, relieful și clima, 

contextul istoric, și așa mai departe. În eforturile dvs. 

de evaluare a procesului pregătiți întrebări legate de 

aceste aspecte atunci când interacționați cu membrii 

echipei dvs. și cu părțile interesate externe (fie prin 

interviuri individuale sau discuții în focus-grup).
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Analizarea și publicarea rezul-
tatelor - Evaluarea generală

Colectarea de date nu este un scop în sine; este un 

mijloc spre o finalitate. Prin urmare, va trebui să 

realizați ceva anume cu datele colectate, respectiv 

să le analizaţi, sintetizaţi și publicaţi într-o formă 

adecvată. Acest lucru ar putea fi mai ușor de zis decât 

de făcut, pentru că dacă faceţi bine evaluarea, veţi 

avea în final destul de multe date, atât cantitative (din 

punct de vedere numeric) cât și calitative (înregistrări 

audio, notiţe). Este bine să concepeţi în prealabil 

un sistem de gestionare a datelor și, de asemenea, 

în mod ideal, să stabiliți o rutină pentru a verifica 

calitatea și fiabilitatea datelor.

Principalul punct al analizei cantitative este 

comparația între sondajul de referință și sondajele 

ulterioare de angajament 1 şi 2, deoarece aceasta vă 

permite să evaluaţi efectele campaniei dvs. în modul 

cel mai riguros. Cu ajutorul unui software de calcul 

tabelar, puteți cu ușurință transforma esența acestor 

date în reprezentări grafice (grafice cu bare, diagrame 

circulare, etc.) adecvate să transmită clar mesajul.

Când faceţi evaluarea unui anumit impact, va trebui 

să trageţi unele concluzii logice din datele pe care 

le obțineţi din rezultatele sondajului. De exemplu: 

cineva vă spune că locuieşte la 2 kilometri de școala 

unde învaţă copilul și că folosea mașina pentru a duce 

copilul la școală, dar acum face acest lucru mergând 

cu bicicleta. Gândiți-vă cu atenție ce înseamnă acest 

lucru într-adevăr, respectiv kilometrii neparcurşi cu 

maşina, deoarece părintele parcurgea zilnic traseul 

casă-școală de două ori (dimineața şi după școală) 

în ambele sensuri. În acest exemplu, numărul de 

kilometri zilnic neparcurşi cu maşina este, de fapt, 8.

Unele informații elementare care ar putea să vă ajute 

să calculaţi beneficiile aferente sunt:

 9 Combustibil economisit: 0,30 EUR/km (o surpriză 

plăcută pentru angajator dacă este cazul unei 

maşini de serviciu cu card de combustibil)

 9 Loc de parcare economisit: un loc de parcare în zona 

de birouri de la Bruxelles costă 1.500 EUR/an

 9 Timp economisit: biciclistul are, în medie pe an, cu 

o zi de concediu de boală mai puţin, comparativ 

cu alți angajați (înmulţiţi cu salariul mediu pe zi în 

regiunea dvs.)

 9 Productivitate și stres: angajații care merg cu 

bicicleta sunt cu 44% mai fericiţi si cu 20% mai 

productivi (Fietsersbond et al, n.d.) 

Evaluarea cost/eficiență a campaniei SWITCH în 

Hounslow s-a bazat pe instrumentul NICE ROI 

pentru activitate fizică (http://tinyurl.com/zf2fmfe). 

Consultaţi şi Mallender et al. (2013). Rezultatele 

preliminare (presupunând un nivel de inactivitate 

de 49%) indică o rentabilitate a investiției pentru 

fiecare 1 GBP cheltuită între 2 și 5 ani (respectiv, 

productivitate 19,46 £ / 45,68 £). Transport 4,18 £ / 9,91 

£. Servicii medicale 17,23 £ / 17,39 £.

În plus față de impactul „ca atare asupra 

comportamentului de deplasare al oamenilor, este, 

de asemenea, interesant să se creeaze o impresie 

despre ce înseamnă efectiv acest lucru, în ceea ce 

privește economisirea energiei și reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră. Pentru a calcula acest lucru, 

veți avea nevoie, în primul rând, de două tipuri de 

informații suplimentare:

 9 Cantitatea de energie care este, de obicei, folosită 

pentru parcurgerea unui kilometru. O maşină nouă, 

în medie, nu trebuie să consume mai mult de 5,6 li-

tri de benzină la 100 km. Acest lucru este echivalent 

cu 1,79 mega joule (MJ) pe kilometru. Deoarece pe 

străzile noastre circulă multe maşini de generație mai 

veche puteţi considera pentru calcul dvs. raportul de 

2,06 MJ per km.

 9 Cantitatea de dioxid de carbon (CO2) care este, în me-

die, emisă pe kilometru. Conform legislației actuale 

a UE (2015), mașinile noi pot să emită maxim 130 de 

grame de CO2 pe kilometru. Maşinile mai vechi tind  

 

 

sa aibă motoare mai puțin eficiente, astfel că puteți 

considera pentru calcul dvs. o valoare medie de  

150 g CO2/km.

Dacă doriți să faceţi declarații cu privire la timpul 

economisit (prin evitarea blocajelor de trafic) și, doriți 

să extrapolaţi efectele campaniei SWITCH (de ex., dacă 

vreţi să spuneţi ce efecte ar avea dacă fiecare cetățean 

ar face același tip de schimbare comportamentală) 

veți avea nevoie de mai multe informații despre valo-

rile medii ale indicatorilor de transport în orașul dvs.18 

De regulă, puteți obține aceste date din alte anchete/

sondaje de deplasare efectuate în zona dvs.

18 Datele tipice necesare pentru acest tip de calcul includ:
• Repartizare modală [%/mod]
• Distanța medie a deplasării zilnice [km/zi]
• Distanța medie a deplasării zilnice per mod de depla-

sare [km/zi/mod]
• Durata medie a deplasării zilnice [min/zi]
• Durata medie a deplasării zilnice per mod de deplas-

are [min/zi/mod]
• Viteza medie de deplasare per mod [km/h/mod]
• Numărul mediu de deplasări zilnice [număr/zi]

Pentru mai multe informații, în special cu privire la beneficiile legate de sănătate, a se vedea Davis (2014) și Kahlmeier 

et al. (2013) sau un rezumat foarte concis la http://travelwest.info/essentialevidence
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Atractivitatea transportului public: În ultimii 

ani, au fost întreprinse numeroase inițiative de 

promovare a opţiunilor inteligente de deplasare în 

rândul angajaților care lucrează în Anvers. Printre 

măsurile legate de infrastructură se numără și 

extinderea transportului public prin construirea 

de linii suplimentare de tramvai. De asemenea, 

infrastructura feroviară este folosită tot mai intens. 

 

Atitudinea faţă de folosirea automobilelor: Orașul 

Anvers încearcă să promoveze conceptul Park & Ride  

printre locuitori, navetiști și vizitatori. În următorii ani, orașul 

va investi resurse suplimentare în astfel de amenajări.

Informații suplimentare: Ca răspuns la inițiative 

precum Master Planul 2020, vor fi efectuate lucrări 

ample de construcții începând cu anul 2016 până 

cel puțin în 2022. Acestea vor avea un impact 

semnificativ asupra îmbunătățirii transportului în 

oraș. Pentru ca orașul și portul să fie în continuare 

accesibile în timpul lucrărilor, sunt necesare măsuri 

eficiente de reducere a anumitor neplăceri cauzate 

de aceste lucrări. Prin urmare, orașul a decis să 

se folosească de aceste lucrări pentru a declanșa 

un transfer modal sustenabil, de la utilizarea 

automobilului personal spre moduri de transport  

publice și mai active.  

Campania SWITCH în Anvers

Grupul țintă selectat: Datorită dorinței de a aborda, 

în special, problemele de trafic care apar la ore de 

vârf, Anvers a ales ca și grup țintă angajații care fac 

naveta la și de la locul de muncă (din patru companii).

 
Calendarul de desfăşurare

2015 2016

Anvers Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Noi Dec Jan Feb Mar Apr May

Recrutarea compa-
niilor/locurilor de 
muncă

Lansarea campaniei 
prin standuri itinerante 
de prezentare

Segmentarea

Implementarea

Evaluarea 

Determinarea nivelu-
lui de referinţă

Măsurarea ulterioară 
(pe termen scurt)

Măsurarea ulterioară 
(pe termen lung)

Comunicarea și recrutarea

Pentru început, echipa SWITCH din Anvers a stabilit 

printr-o discuție telefonică contactul cu conducerea 

unei companii (numită în continuare generic, „loc de 

muncă”) pentru a avea o primă legătură cu responsabilii 

(de mobilitate) ai acesteia. Ulterior, au avut loc întâlniri 

pentru prezentarea și „promovarea” proiectului și 

pentru încheierea acordurilor cu privire la diverse detalii.

După ce echipa SWITCH din Anvers a obținut 

angajamentul conducerii companiei, s-a început 

pregatirirea ghidului de mobilitate, în colaborare cu 

responsabilii (de mobilitate) de la locul de muncă 

respectiv. Ulterior, angajații au fost contactati prin 

următoarele mijloace:

6 Poveşti de succes

Anvers, Belgia

Contextul general

Locuitori: 516.000 (2015)

Suprafaţă: 204 km2 (Centrul oraşului împreună cu 

toate cele 9 districte)

Caracteristici geografice relevante: Orașul Anvers 

este aşezat într-o zonă de relief plat. Singurele 

denivelări din oraș sunt podurile peste unele drumuri. 

Temperatura medie în timpul zilei este de 7,2 °C în 

timpul iernii și 21,3 °C în timpul verii.

Structura demografică: 13% din totalul locuitorilor sunt 

non-belgieni, 26% sunt de origine străină. Locuitorii sunt 

mai tineri și mai diverşi decât în orice altă parte a Belgiei. 

În 2012 s-au înregistrat circa 35.000 de elevi şi studenţi.

Descrierea oraşului: Anvers este un oraș prosper, cel 

mai mare oraș din Flandra, cu o populație de 516.000 

locuitori (în 2015), ceea ce reprezintă aproximativ 

8% din totalul populație famande. Flandra are 13 

așa-numite „orașe centrale”, respectiv orașe care 

îndeplinesc o funcție centrală pentru zona lor de 

infuenţă (hinterland) în ceea ce priveste ocuparea 

fortei de munca, asistenta medicala sau educația. 

Dintre aceste 13 orașe centrale, numai Anvers şi Ghent 

sunt considerate orașe „metropolitane”. Până în 2030, 

se preconizeaza că populaţia Anvers-ului va crește 

cu circa 60.000 de locuitori. Zona extinsă a Anvers-

ului are o populație totală de 1.190.769 locuitori, 

dintre care o parte considerabilă face naveta. Portul 

din Anvers este al doilea din Europa din punct de 

vedere al volumului de mărfuri transportate, după 

Rotterdam, cu circa 157.800.000 de tone în 2009. Cu 

peste 62.500 de locuri de muncă, portul este esențial 

pentru economia și infrastructura orașului. În plus, 

Anvers se mândreşte şi cu un mic aeroport și o gară  

importantă care asigură legături naționale și 

internaționale prin trenuri de mare viteză.

Contextul privind mobilitatea 
și traficul
Atractivitatea deplasării active: Oraşul si împrejurimile 

extinse ale Anversului se confruntă cu blocaje majore 

în traficul rutier. Pentru a aborda problemele de 

trafic din Anvers și împrejurimi, Guvernul Flamand a 

elaborat un Master Plan pentru anul 2020. Investițiile 

mari efectuate în toate tipurile de transport ar trebui 

să garanteze un trafic mai fuent, drumuri mai sigure și 

o calitate mai bună a vieții. Obiectivul Master Planului 

2020 este de a folosi moduri de transport sustenabile 

pentru jumătate din numărul total de deplasări din 

regiunea extinsă a Anvers-ului până în 2020.

Aceste obiective necesită lucrări majore de infrastructura, 

precum: extinderea rețelei de transport public, 

îmbunătățirea și extinderea pistelor pentru biciclete, 

extinderea și crearea de facilități de tip Park and Ride, 

lărgirea canalului Albert și supraînălţarea podurilor (de cale 

ferată), finalizarea şoselei de centură din jurul Anvers-ului.

De asemenea, au fost/sunt efectuate demersuri tehnice 

pentru extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de 

transport public și cu bicicleta: 57 km de piste noi, 39 

km de piste reconstruite și 4 km de piste cu confort 

sporit. De asemenea, orașul a investit în rastele pentru 

parcarea bicicletelor (în spații publice și în incinte) și în 

sisteme de parcare pentru biciclete de tip turn. În 2009, 

Anvers a introdus un sistem de închiriere a bicicletelor 

cu 150 de staţii și 1.800 de biciclete pentru 34.000 de 

abonamente anuale. Oraşul se pregătește să dubleze 

această capacitate.
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Inainte de a fi lansat www.slimnaarantwerpen.

be, orașul a folosit website-ul www.noorderlijn.

be dedicat primei etape a lucrarilor ample de 

constructie de drumuri in Anvers. Website-ul conţine 

o secțiune separată dedicată campaniei SWITCH în 

Anvers, care se numește "Weg Wijs op" („Deplasare 

inteligentă”): http://www.noorderlijn.be/actiepunt/39/

een-mobiliteitsgids-voor-jouw-onderneming-

organisatie. Website-ul are şi un forum online în 

care partenerii și cetățenii pot posta solicitări, reacţii 

(feedback) și/sau pot pune întrebări. De asemenea, 

SWITCH Anvers trimite buletine informative (în 

format digital) persoanelor care se abonează la ele în 

timpul discuțiilor PPD.

Evaluarea
Experiența cu sondajul de referință: Este important 

să li se reamintească participanţilor despre 

completarea sondajului de referință; acest lucru 

ajută efectiv la creșterea numărului de respondenți. 

În campania SWITCH din Anvers au fost contactaţi 

în total 3.245 de potențiali participanți. 791 dintre 

aceştia au completat chestionarul de referinţă. 

Experiența cu sondajele ulterioare de angajament: 
De asemenea, și în acest caz, este important să se 

trimită cel puțin o scrisoare-memento. Aproximativ 

750 de participanți au completat primul sondaj 

ulterior angajamentului.

Experiența cu evaluarea calitativă: Reprezentanți 

din toate cele 4 companii partenere au fost invitaţi la 

o întâlnire focus grup. În cele din urmă, au fost invitate 

10 persoane, dintre care 9 au confirmat participarea, 

dar 3 au anulat-o în ultimul moment, astfel că discuția 

focus-grup a avut loc cu 6 participanți. Drept cadou 

de mulțumire, toţi aceștia au primit într-un singur 

pachet setul complet de gadget-uri SWITCH.

Experiența cu discuțiile PPD: Experiența generală 

este pozitivă. Pentru unele persoane discuţia PPD 

contează foarte mult, deoarece aceasta poate face 

diferenţa, stimulându-i să gândească și/sau să 

acționeze într-un mod nou. De fapt, unii angajați au 

considerat că discuţia PPD a fost o adevărată revelație.

Planuri de viitor: Pentru a realiza o schimbare 

permanentă a obiceiurilor de deplasare ale 

angajaților, în anii următori trebuie să fie menținute și 

consolidate nevoile dinamice SWITCH prin inițiative 

permanente, în locul celor temporare. Pe lângă 

informare și sensibilizare, orașul Anvers pregătește un 

 9 scrisoare de prezentare cu referire la standul 

itinerant de prezentare;

 9 stand itinerant de prezentare (organizat pentru 

toți angajații);

 9 corespondenţă după prezentare cu solicitarea de a:

a) participa la sondajul de referinţă;

b) completa fișa de servicii;

c) deveni un promotor al campaniei 

    SWITCH la propriul loc de muncă;

 9 discuții de planificare personalizată a deplas-

ărilor (PPD) și livrare de pachete promoționale de 

la un stand de informare SWITCH la companii;

 9 invitaţie prin corespondenţă de a participa la 

ambele sondaje ulterioare de angajament.

Partenerii locali

Echipa de conducere a companiilor este esențială 

pentru a avea o colaborare eficientă atât cu 

angajatorii cât și cu angajații. În campanie, rolul 

companiilor (director general, director de resurse 

umane, manager de mobilitate, manager de 

întreţinere a clădirii, manager de comunicare, etc.) 

este acela de a asigura legătura între toți angajații, 

care se realizează cu ajutorul şabloanelor concepute 

și livrate de către echipa SWITCH din Anvers. În toate 

contactele directe dintre echipa SWITCH și angajați, 

compania este întotdeauna cea care se ocupă de 

organizare, iar echipa SWITCH livrează conținutul 

pentru prezentările itinerante și PPD-uri.

Angajații au primit ghiduri de mobilitate specifice 

locului de muncă. Acestea au fost elaborate într-o 

strânsă colaborare dintre companie și echipa 

SWITCH. Echipa SWITCH a livrat mai târziu o versiune 

finală a ghidului de mobilitate (în format PDF), iar 

companiile s-au ocupat de imprimarea acestuia.

Resursele

În plus față de resursele furnizate prin proiectul 

SWITCH, Anvers a alocat un buget suplimentar, 

pentru a fi în măsură să furnizeze mai multe truse cu 

scule pentru repararea bicicletelor pentru companiile 

participante suplimentar (în afara celor patru care au 

fost inițial selectate ca parteneri de campanie).

Stimulentele folosite

SWITCH în Anvers a înmânat angajaților truse de 

scule pentru bicicletă. Au fost furnizate diferite tipuri 

de truse de scule fiecărei companii participante la 

campania SWITCH, astfel încât să fie satisfăcute toate 

nevoile legate de repararea și întreținerea bicicletelor. 

În campania SWITCH organizată la Anvers au fost 

distribuite următoarele gadget-uri pentru angajați: 

huse pentru şaua de bicicletă, huse de rucsac 

fuorescente și refectorizante, veste de siguranță 

fuorescente și refectorizante de înaltă vizibilitate.

Un aspect legat de competiţie este acela că orașul 

Anvers a promovat într-un mod foarte vizibil companiile 

participante. Orașul Anvers oferă vizibilitate tuturor 

partenerilor SWITCH prin website-urile lor și prin 

menționarea lor în timpul întâlnirilor cu conducerile 

altor companii. Acest fapt motivează companiile să se 

angajeze cu multă seriozitate în campanie. 

Pentru a asigura o rată mare de răspuns la sondajul 

final SWITCH, se vor organiza pentru toţi respondenții la 

sondaje o tombolă cu premii, ca de exemplu faruri pentru 

bicicletă, biciclete de oraș și chiar biciclete electrice.

Instrumentele TIC folosite: Până în prezent, în campania 

SWITCH din Anvers nu au fost folosite instrumente TIC 

Tehnologii ale informației și comunicațiilor) specifice, ca 

de ex., aplicații de deplasare pentru dispozitive mobile. 

Totuşi, ţinând cont de experiența din alte campanii 

SWITCH, în prezent, orașul pregătește, în colaborare 

cu partenerii locali, introducerea acestor instrumente. 

În februarie 2016, orașul Anvers a lansat website-ul 

www.slimnaarantwerpen.be. Acesta acoperă toate 

inițiativele (măsuri soft și hard) pe care orasul le ia (sau 

intenționează să le ia) pentru a face față problemelor 

mari generate de viitoarele lucrări de infrastructură 

rutieră. 

Website-ul promovează deja o „hartă inteligentă”, 

cu informații în timp real despre blocajele rutiere și 

avantajele deplasării active și inteligente (mersul pe 

jos, cu bicicleta, transportul public, folosirea în comun 

a autoturismelor, facilitatea de tip Park & Ride). 

În următoarele luni, se va face următorul pas prin 

punerea în aplicare a unui planificator inteligent 

de traseu (online, precum și sub formă de aplicație 

mobilă). Acesta va fi în măsură să sugereze în timp 

real cel mai rapid și mai „inteligent” traseu dintre 

punctul A și punctul B. În plus, include şi combinații 

între diferite moduri de deplasare activă și inteligentă.

http://www.slimnaarantwerpen
http://www.noorderlijn.be/actiepunt/39/een-mobiliteitsgids-voor-jouw-onderneming-organisatie
http://www.noorderlijn.be/actiepunt/39/een-mobiliteitsgids-voor-jouw-onderneming-organisatie
http://www.noorderlijn.be/actiepunt/39/een-mobiliteitsgids-voor-jouw-onderneming-organisatie
http://www.slimnaarantwerpen.be
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Rezultatele

S-a constatat că pregătirea unei campanii SWITCH 

poate dura mai mult timp decât se anticipează. 

Cu siguranță, este util să se folosească cât mai 

mult posibil toate materialele informative rele-

vante care sunt disponibile la toate tipurile de 

organizații asociate (locale, naționale și europene). 

După ce informațiile principale au fost adunate 

și materialele specifice orașului au fost realizate, 

campania poate fi relativ ușor reprodusă cu un 

număr semnificativ de companii și organizații - 

chiar și în paralel.

În timpul campaniilor SWITCH, orașul era deja 

ocupat cu implementarea unor noi servicii de 

mobilitate. Într-o anumită măsură, acest lucru 

ar fi impus o actualizare continuă a materialelor 

informative. Deși acest lucru nu a fost posibil, o 

astfel de situație semnalează necesitatea și oferă 

posibilitatea de a aborda mai multe companii noi 

în mod continuu în anii următori.

Totodată, s-a constatat că desfăşurarea campaniei 

cu companiile care au mai multe locaţii în oraș 

prezintă o dificultate deosebită. Deși unele dintre 

aceste companii şi-au exprimat interesul de a 

organiza campania pentru toți angajații lor (fapt 

care ar fi fost logic din punct de vedere logistic), 

totuşi a fost imposibil să se realizeze pachete de 

informare diferenţiate pentru fiecare locaţie a 

companiei. Prin urmare, ar putea fi recomandabil 

ca șabloanele pentru viitoarele campanii să  

aibă o secțiune de bază și o secțiune care să 

poată fi ușor adaptată cu informații specifice unei 

anumite locaţii.

O lecție pozitivă învățata: publicitatea despre 

campania desfăşurată în companiile X, Y și Z 

declanșează în mod automat interesul şi în alte  

companii. Aceasta a generat o serie de cereri 

pentru campanii similare solicitate din alte părţi 

și, astfel, a ajutat enorm la recrutarea de alte 

companii partenere.

set mai larg de soluții de mobilitate, inclusiv servicii 

care să le permită cetățenilor să testeze opțiunile 

de mobilitate. Anvers va pune în aplicare o abordare 

specifică pentru companii începând cu primăvara anului 

2016. Primul pas va fi o analiza personalizata, gratuita, 

a tiparului de mobilitate; se va face ţinând cont de 

specificul companiei vizate. După aceea, managerul de 

mobilitate responsabil in compania respectivă prezintă 

rezultatele analizei, precum și o serie de posibile servicii 

de mobilitate și stimulente pentru angajații navetişti,  

ceea ce, probabil, va duce la o schimbare a modului 

lor de deplasare. De ex., un serviciu de mobilitate este 

închirierea gratuită a unei biciclete (electrice) pentru 

câteva săptămâni (maxim o lună). Ulterior, angajații pot 

cumpăra bicicleta respectivă, beneficiind de o reducere 

de preţ. În fiecare lună, bicicletele (electrice) vor fi oferite la 

o altă companie. Ideea este de a combina începutul sau 

sfârșitul perioadei de probă de o luna cu un eveniment în 

cadrul companiei (de ex. un mic dejun festiv).

Primele analize de mobilitate pentru noile companii 

vizate vor fi organizate în martie 2016.

bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
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care să se inverseze această tendință, pentru a crea un 

oraș orientat spre bunăstarea cetăţenilor.

Informații suplimentare: Ca o consecință a procesului 

de schimbare a mentalității, orașul are una dintre cele 

mai mari cote modale de pietoni (49%). Adăugând 

cotele de transport public (22%) și deplasare cu 

bicicleta (4%), Donostia se mândrește cu o cotă de 75% 

pentru modurile de transport sustenabil.

Campania SWITCH în Donostia / San Sebastián
Grupurile țintă selectate: Ca municipalitate, trebuie 

să vizăm întotdeauna întreaga populație. Cu toate 

că acest obiectiv nu a fost realist pentru campania 

SWITCH, îl păstrăm ca un ideal pe termen lung. Din 

motive practice, am ales trei grupuri țintă:

1. persoane care și-au schimbat recent domiciliul;

2. persoane care și-au schimbat recent statutul 
educaţional (universitate) și 

3. persoane cărora medicul le-a recomandat recent 
să facă mai multă activitate fizică. 

Calendarul de desfășurare
2015 2016

Donostia /  
San Sebastián

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Noi Dec Jan Feb Mar Apr May

Lansarea campaniei & 
procesul de recrutare

Sondajul de referință

Livrarea fișelor de 
servicii

Livrarea pachetului 
SWITCH

Campania de  
recrutare 2 numai pentru persoanele care au primit recomandare medicală

Sondajul ulterior de 
angajament 1

Sondajul ulterior de 
angajament 2

Livrarea pachetului SWITCH necesită foarte multe 

resurse și timp. Începerea efectuării sondajului 

ulterior de angajament 1 s-a abătut puțin de la 

calendarul nostru inițial, ceea ce a determinat și 

întârzierea sondajului ulterior de angajament 2. 

Recrutarea persoanelor care au primit recomandări 

medicale s-a dovedit a fi destul de dificilă. Prin 

urmare, s-a decis să se efectueze o a doua campanie 

de recrutare. Această rundă suplimentară s-a 

desfășurat în a doua jumătate a lunii octombrie 2015.

Comunicarea și recrutarea

Grupul țintă „persoane care și-au schimbat domiciliul” 

a putut fi abordat datorită accesului parțial la baza 

de date a Departamentului municipal de evidenţă a 

populaţiei. Contactarea inițială a fost făcută telefonic. 

Pentru contactarea de monitorizare, persoanele au 

putut alege modul de comunicare preferat: telefon, 

e-mail sau corespondenţă poștală. Contactarea 

telefonică a avut foarte mare succes deoarece acest 

contact direct a oferit ocazia de a explica campania și 

a aborda imediat preocupările și întrebările.

Am încercat să abordăm persoanele care au primit 

recomandări medicale prin intermediul unor centre 

medicale din oraș. Această abordare a fost făcută 

direct de către personalul medical (medici sau 

asistente medicale), instruit în prealabil de Direcţia 

de sănătate a Guvernului Basc sub controlul echipei 

de coordonare a proiectului local. 

Eficienţa acestei strategii a fost relativ scăzută 

deoarece personalul medical nu a avut timp 

suficient în cursul consultațiilor să explice în mod 

corespunzător campania și procesul de participare. 

Din acest motiv, a fost făcută o a doua încercare de 

recrutare pentru acest grup țintă. Am organizat zile 

de informare în centrele medicale respective unde 

membrii echipei SWITCH puteau sprijini personalul 

medical.

Poveşti de succes

Donostia / San Sebastián, 
Ţara Bascilor / Spania 

Contextul general

Locuitori: 185.000

Suprafață: 61 km2

Caracteristici geografice relevante: Orașul 

Donostia/San Sebastián este compus din 18 districte, 

din care jumătate sunt situate în zone relativ 

deluroase. Centrul orașului este situat într-una din 

zonele plate, direct pe ţărmul Golfului Biscaya.

Structura demografică: 22% din populația orașului 

este reprezentată de persoane cu vârsta de peste 65 

de ani. Cu toate acestea, majoritatea noilor rezidenți 

au vârsta între 30 - 50 de ani. Imigranții reprezintă 

aproximativ 5% din întreaga populație.

Descrierea orașului: Donostia / San Sebastián 

este capitala provinciei Gipuzkoa din Țara Bascilor. 

În zona metropolitană locuiesc peste 485.000 de 

oameni. Este o destinație turistică importantă, ceea 

ce face ca turismul să reprezinte principala activitate 

economică a orașului. 

Contextul privind mobilitatea 
și traficul

Atractivitatea deplasării active: Strategia actuală 

de mobilitate a orașului acordă prioritate modurilor 

de deplasare nemotorizate și active. Orașul oferă 

mai mult de 65 de km de piste pentru biciclete, iar 

rețeaua de ciclism urbană este conectată cu rețeaua 

regională, oferindu-se astfel legături convenabile 

cu localităţile din apropierea ţărmului și cu restul 

provinciei.

De asemenea, rețeaua pietonală a fost și este încă 

în curs de modernizare. Centrul orașului este deja 

destul de accesibil pietonilor și multe cartiere din 

periferie sunt in curs de reconfigurare într-o direcție 

similară. Au fost aplicate noi abordări, precum 

pietonalizarea sau utilizarea fexibilă a străzilor, cu 

scopul de a recupera și adapta spațiile monopolizate 

de modurile de deplasare motorizată.

Date: 

 9 Procent de teren amenajat: 33%

 9 Indice de compactitate urbană: 44,5 locuințe la 

hectar

 9 Numărul curselor de transport public efectuate în 

2014: 28.077.701

 9 Numărul de biciclete folosite zilnic în 2014: 18.026

 9 Motorizare: 585 de vehicule motorizate la 1.000 

de locuitori (mașini și motociclete)

Atractivitatea transportului public: Donostia oferă 

un serviciu de transport public bine dezvoltat, cu o 

rată de utilizare foarte ridicată (157 deplasări/pasager/

an) și cu o rată de punctualitate de 97%. Flota de 

120 de autobuze este în mod constant înnoită; cele 

mai recente achiziţii sunt 11 autobuze hibride și un 

autobuz complet electric, ceea ce face ca Donostia 

să fie primul oraș de mărime medie din Spania care 

pune în aplicare acest tip de tehnologie.

Atitudinea faţă de folosirea automobilelor: Ca 

răspuns la creșterea masivă a utilizării mașinilor în 

timpul anilor '60 și '70, Donostia a început un important 

program de conversie urbană la sfârșitul anilor '80 prin 
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Costurile

Principalele costuri pentru oraș au fost legate de 

resursele umane ale echipei SWITCH și de unele 

cheltuieli minore pentru diferite lucrări de tipărire. 

În general, trebuie să fie clar că o campanie SWITCH 

poate fi consumatoare de timp; în funcție de grupurile 

țintă, eforturile necesare pot varia foarte mult. Cel 

puțin un procent de 70% din activitatea unei persoane 

cu normă întreagă a fost investit pentru etapele 

preliminare de planificare. În plus, o a doua persoană, 

care a contribuit cu aproximativ 20% din timpul ei, a 

fost necesară pe toată durata campaniei. 

Desigur, eforturile necesare variază în timp. Perioadele 

de vârf au fost în faza de proiectare a campaniei, 

în timpul etapei de recrutare a participanţilor sau 

la livrarea pachetelor de informare. Prima fază de 

contactare, care a fost făcută în principal telefonic și a 

durat aproape două luni (3135 de persoane contactate), 

a fost executată de două persoane subcontractate, cu 

statut de junior, și de doi angajați municipali, cu statut 

de expert, care au lucrat 70% din norma de muncă. 

Tarifele orare au fost de 6,5 EUR pentru începători și 

de aproximativ 33 EUR pentru experți municipali. De 

asemenea, contribuția experţilor este necesară pentru 

coordonarea tuturor sarcinilor de campanie și pentru 

a asigura progresul acesteia.

Alte costuri sunt legate de materialele de campanie, 

precum sunt: broșuri despre proiect, stimulente, 

plase cu logo-ul campaniei sau tombola finală pentru 

toţi participanții. Stimulentele oferite de noi au costat 

mai puţin de 2 EUR fiecare. Referitor la broșuri, am 

profitat de broșurile municipale despre mobilitatea 

activă, deja existente. Premiile de tombolă au fost 

30 de biciclete pliabile (300 EUR/buc), 30 brăţări 

inteligente pentru monitorizarea activităţilor (30 EUR 

/buc) și 30 de abonamente anuale pentru folosirea 

bicicletelor publice din Donostia (45 EUR/buc).

Evaluarea
Experiența cu sondajul de referință: În ceea ce 

privește cel mai important grup țintă din Donostia 

(respectiv, persoanele care și-au schimbat recent 

domiciliu), 3135 de persoane au fost contactate 

telefonic. 530 de persoane au completat sondajul de 

referință, prin telefon sau e-mail.

Marea majoritate a persoanelor pe care le-am contactat 

a fost foarte recunoscătoare pentru informațiile primite 

despre oraș și programul nostru de mobilitate activă. 

Multe persoane și-au exprimat aprecierea pentru 

eforturile proactive depuse de municipalitate pentru 

a intra în contact cu noii ei locuitori, mai ales după ce 

aceasta le trimisese deja o scrisoare de bun venit și o 

invitație de participare la o recepție dată de primar. 

În februarie 2016 am început campania cu 

Universitatea, pe un potențial eșantion de 2.000 

de studenții din primul an. Sunt planificate vizite la 

fiecare facultate pentru a informa studenţii despre 

campanie, și va fi distribuită o carte poștală celor care 

sunt interesați să participe la campania SWITCH.

Partenerii locali 

Departamentul municipal de evidenţă a populaţiei 

poate fi considerat drept partener local principal 

pentru abordarea grupului țintă „persoane care și-au 

schimbat domiciliul”. De asemenea, Departamentul 

de diversitate culturală a sprijinit campania într-un 

mod remarcabil, prin contribuții la campania lor 

Welcome; mai mult chiar, acesta a început deja să se 

adreseze tuturor rezidenților noi din Donostia.

Pentru grupul țintă „persoane care au primit 

recomandări medicale”, Direcţia de sănătate a 

Guvernului Basc a jucat un rol important, asigurând 

accesul la diferite centre medicale.

De asemenea, pentru grupul țintă „persoane care și-

au schimbat recent statutul educaţional”, vicerectorul 

campusului Gipuzkoa a jucat un rol important 

în calitate de intermediar la toate facultățile din 

campus.

Resursele

În ceea ce privește propriile noastre resurse 

(municipale), campania a început cu o echipă inițială 

de 7 persoane. Două persoane au fost subcontractate 

pentru a sprijini procesul de recrutare și a ajuta la 

efectuarea sondajului de referință prin telefon. 

Unele activități din campanie au necesitat neașteptat 

de mult efort și timp (cum ar fi, furnizarea pachetelor 

de informare SWITCH). Motivul a fost că multe 

persoane au putut fi abordate la domiciliu numai 

după ce au fost convenite intervale orare precise. 

Aceasta a necesitat o coordonare intensă prin 

telefon. Pe baza experienței noastre, considerăm că 

ar fi recomandabil să se angajeze un prestator extern 

de servicii pentru astfel de activităţi.

Formarea profesională a personalului

Coordonatorul local de proiect a fost responsabil 

de instruirea propriilor noștri membri, precum 

și a echipei externe. Documentele furnizate de 

către alți parteneri din consorțiul SWITCH au fost 

folosite în mod sistematic în acest scop. Personalul 

medical a fost instruit de către membrii Direcției de 

sănătate basce, care au fost în contact permanent cu 

coordonatorul campaniei locale.

Stimulentele folosite

Noi am pregătit o aplicație mobilă (bazată pe apli-

caţia existentă „Moves”, www.moves-app.com) pentru 

a urmări deplasările active ale participanților. Aceasta 

a necesitat doar unele traduceri minore.

Instrumentul a fost oferit în fișa de servicii, iar 

participanților care au selectat această opțiune li 

s-au dat informații suplimentare și, în unele cazuri, 

instrucțiuni cu prilejul unei întâlniri directe (față-în-

față). Cele mai multe persoane au dorit asigurarea 

explicită că aplicația nu le înregistrează datele de 

localizare (coordonatele geografice), astfel încât să fie 

sigure că aplicația înregistrează numai distanțele (km). 

Persoanele care erau deja familiarizate cu aplicațiile 

mobile au avut tendința de a aprecia această nouă 

sursă de informații și au dat un feedback pozitiv.

Cu toate acestea, ca o observație generală, majoritatea 

participanților au raportat că preferă documentarea 

deplasărilor pe suport hârtie. Conform acestor 

semnale, instrumentele ITC ar trebui să fie considerate 

ca instrumente complementare și nu principale. O 

situație specială este valabilă pentru noii rezidenți 

străini deoarece un număr semnificativ dintre ei nu 

are conexiune la internet mobil. Astfel, instrumentele 

pentru telefoane mobile inteligente le sunt acestora 

inutile dacă nu deţin o cartelă SIM locală.
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Rezultatele
Rezultate pe termen scurt: Diferența dintre 

sondajul de referință și primul sondaj ulterior de 

angajament arată că 48,5% dintre respondenți 

au crescut ponderea mersului pe jos ca mod de 

transport. 39% dintre respondenți au raportat că au 

folosit mai mult bicicleta ca și mijloc de transport. 

Aceste cifre indică o schimbare enormă, mai ales 

dacă ţinem cont de perioada scurtă de timp dintre 

cele două sondaje (3 - 4 luni).

Rezultate pe termen lung: La momentul 

publicării, acestui document, sondajul ulterior 

de angajament 2 nu a fost încă finalizat. Cu 

toate acestea, considerăm ca un indiciu pozitiv 

al impactului probabil pe termen lung, faptul că, 

între sondajul de bază și cel ulterior de angajament 

1, 82% dintre respondenți au raportat că sunt 

mai bine informați despre opțiunile de mers pe 

jos și cu bicicleta în Donostia / San Sebastián. De 

asemenea, 79% dintre respondenți s-au simțit mai 

motivați să reducă ponderea mersului cu mașina 

și să folosească mai mult modurile de deplasare 

active. Acest lucru este de bun augur pentru viitor.

Experiența calitativă: În sens general, participantii 

la campanie au considerat că SWITCH ajută la 

promovarea deplasării active și sensibilizează 

oamenii pentru folosirea diverselor infrastructuri 

pe care le oferă orașul. În marea majoritate a 

conversatiilor cu participantii, am avut senzaţia 

puternică că această campanie SWITCH a atras cu 

succes atenția asupra numeroaselor beneficii de 

sănătate aduse de deplasarea activă, atât în ceea 

ce privește sănătatea fizică, cât și cea psihică.

Perspective generale: Campania SWITCH a 

confirmat experienţa noastră din activitățile 

PPD anterioare, prin care o campanie bazată pe 

comunicare poate avea un impact mai mare în 

schimbarea comportamentală privind modul de 

deplasare decât construcția de infrastructuri care, 

de obicei, este văzută ca un factor mai important 

în infuenţarea alegerilor pe care le fac oamenii 

privind deplasarea. Ce a reieșit ca un factor 

deosebit de important a fost succesul contactului 

personal avut cu participanții și faptul că „produsul” 

pe care l-am oferit a fost, cu adevărat, personalizat, 

conform nevoilor individuale ale oamenilor.

Experiența cu sondajele ulterioare de angajament: 
Cei mai mulți dintre participanții inițiali au fost capabili 

să completeze singuri al doilea sondaj (=sondajul 

ulterior de angajament 1) deoarece erau familiarizați cu 

metodologia de campanie de la sondajul de referință.

Dacă inițial sondajul de referință a fost completat de 

530 de participanți, sondajul ulterior de angajament 

1 a fost completat de 490 (o scădere de aprox. 8%). 

La momentul publicării acestui document, faza de 

evaluare era încă în curs de desfășurare.

Experiența cu evaluarea calitativă: În Donostia, am 

folosit două tipuri de tehnici de evaluare calitativă:

1. O sesiune de focus grup a fost organizată cu 

participanții la campanie, care au primit drept 

cadou de mulțumire o brăţară de monitorizare 

a activităţii. Cei zece participanți au fost recrutaţi 

prin telefon și au asigurat un bun echilibru în ceea 

ce privește sexul, vârsta, statutul profesional și 

locul de reședință. Este necesar să se dedice timp 

pentru pregătirea temeinică a focus grupului, 

pentru asigurarea unei locații adecvate, precum și 

pentru activitatea de moderare și documentare.

2. Jurnalele de progres au fost folosite pentru a 

detecta diversele elemente de motivare și bariere 

în procesul de implementare a campaniei. Grupul 

țintă a fost însăși echipa de campanie, plus unele 

părți interesate importante. Aceste persoane și-au 

prezentat experiența în formularul standard, care 

a fost ușor de completat. În cazul nostru, părțile 

interesate importante au fost cadrele universitare, 

membrii Direcției de sănătate a Guvernului Basc și ai 

Departamentului municipal de evidența a populaţiei.

Experiența cu discuțiile PPD: Persoanele care 

au acceptat oferta unei analize PPD (planificarea 

personalizată a deplasărilor) erau deja, de obicei, 

conștiente de alternativele de deplasare. Acest lucru 

înseamnă că, în cele mai multe dintre cazurile respective, 

a fost necesară o analiză mai degrabă generala pentru 

a se potrivi nevoilor acestora și pentru a găsi alternative 

de mobilitate activă cu adevărat potrivite. 

Factorul cheie în evaluarea alternativelor de mobilitate 

activă pentru participanții PPD a fost timpul de deplasare; 

în mod semnificativ mai important chiar decât economiile 

financiare. De obicei, programul cu activitățile zilnice 

ale oamenilor este atât de încărcat încât aceștia acordă 

prioritate timpului de deplasare înaintea aspectelor 

financiare sau celor legate de sănătate.

bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj 

http://bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj


Capitolul 656 |  57 POVESTI DE SUCCES

Campania SWITCH în Gdansk
Grupul-țintă selectat: Gdansk a organizat campania 

SWITCH la trei școli primare locale. Grupul țintă de peste 

2.000 de familii a constat din elevi, părinți și personalul 

din școlii. Motivul pentru această alegere este nivelul 

scăzut de activitate fizică și stilul de viață nesănătos 

din cadrul acestui grup țintă, precum și faptul că mulți 

părinți aduc copiii la școală cu mașina și apoi îşi continuă 

drumul cu mașina spre locul de muncă.

 
Timeline

2015 2016

Gdańsk Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Noi Dec Jan Feb Mar

Pregătire şi comunicare

Implicare parteneri

Activităţi de diseminare date la nivel 
local (pentru elevi)

Activităţi de diseminare date la nivel 
local (pentru participanţii adulţi la 
campanie)

Canale de comunicare cu elevii

Canale de comunicare cu participanţii 
adulţi la campanie

Colectare materiale informative şi 
stimulente

Adaptare instrumente ITC

Recrutare şi contactare persoane

Obţinere date de contact ale elevilor

Obţinere date de contact ale partici-
panţilor adulţi la campanie

Contactare profesori şi elevi

Contactare părinţi

Sondaj de referinţă pentru gru-
pul-ţintă 1

Faza de motivare. Furnizare fişe de 
servicii tuturor participanţilor la 
campanie

Faza de consiliere şi servicii

Livrare pachete de informare partici-
panţilor adulţi la campanie

Discuţii cu copiii despre planificarea 
personalizată a deplasărilor (PPD)

Livrare planuri personalizate de depla-
sare participanţilor adulţi la campanie

Evenimente SWITCH relevante (de 
ex., workshop-uri) pentru participanţii 
adulţi la campanie

Evenimente SWITCH relevante (de ex., 
workshop-uri) pentru copii

Integrare instrumente ITC în cam-
panie. FurnizareITC tuturor partici-
panţilor la campanie

Sondaj ulterior de angajament 1 pent-
ru participanţii adulţi la campanie

Focus-grup

Sondaj ulterior de angajament 2 pent-
ru participanţii adulţi la campanie

Poveşti de succes

Gdańsk, Polonia 

 
Contextul general

Locuitori: 461,000

Suprafață: 262 km2

Caracteristici geografice relevante: Orașul se 

întinde pe o zonă destul de largă, pe două terase 

geomorfologice cu o variație de nivel de aproximativ 

100 m și variații mari topografice. Climatul este 

continental, cu veri relativ blânde și ierni umede.           

Descrierea oraşului: Gdansk este situat pe coasta 

sudică a Mării Baltice, are o istorie de peste 1000 de 

ani și este cel mai mare oraș din regiunea Pomerania 

din nordul Poloniei. Este un mare centru al vieții 

economice, științei, culturii, precum și o apreciată 

destinație turistică. De la aderarea Poloniei la UE în 

2004, aproape 75% din fondurile UE pentru Gdansk 

au fost investite în dezvoltarea sistemelor de transport 

public moderne, coerente, eficiente și ecologice, 

precum și în modernizarea infrastructurii rutiere. 

Strategia de transport a oraşului Gdansk se 

concentrează pe integrarea sistemelor existente de 

transport cu autobuzul, tramvaiul și trenul, folosit 

în special de navetiști; pe îmbunătățirea gestionării 

traficului, siguranței și securității în transportul public; 

pe dezvoltarea unei culturi urbane a mersului pe jos 

și cu bicicleta prin investiții în infrastructură și măsuri 

de promovare. 

Infrastructura de transport s-a îmbunătățit în mod 

semnificativ în ultimii ani, dar ponderea mobilităţii 

active (mai ales, cu bicicleta) rămâne scăzută.

Contextul privind mobilitatea 
și traficul

Atractivitatea deplasării active: Gdansk este 

considerat unul dintre cele mai prietenoase orașe 

pentru mersul cu bicicleta din Polonia, în principal, 

datorită infrastructurii sale de ciclism bine dezvoltate 

și politicilor recente pro-bicicletă. Rețeaua de piste 

pentru biciclete se întinde pe 558 km, ceea ce 

echivalează cu 1,2 km la 1000 de locuitori. Rețeaua 

cuprinde 117 km de piste speciale separate și aproape 

30 de km de trotuare pe care se permite traficul de 

biciclete. Străzile cu trafic la viteză mică (respectiv, 

viteză maximă de 30 kilometri pe oră) reprezintă 49% 

din lungimea totală a drumurilor publice.

Atractivitatea transportului public: Rețeaua este 

într-o continuă creștere și îmbunătățire. Autoritățile din  

Gdansk si cele regionale sprijină investițiile durabile în 

transport cu scopul de a limita traficul auto și de a oferi 

cetățenilor servicii de transport public multimodal, 

diversificate, de bună calitate şi fiabile.

Atitudinea faţă de folosirea automobilelor: Din 

cauza densităţii reduse a orașului, există relativ puține 

obstacole fizice pentru mașini în centrul orașului. În 

consecință, mașina este folosită foarte mult pentru 

transportul zilnic, iar acesta a crescut la 40% din cota 

modală în ultimele două decenii. Această tendinţă a 

fost susținută prin politici de transport urban până 

acum câțiva ani. În prezent, politicile municipale 

susțin mobilitatea activă și transportul public. Se 

așteaptă ca aceste măsuri să conducă la o stagnare 

a ratei de utilizare a mașinilor, mai ales că mersul pe 

bicicletă a câștigat tot mai multa popularitate.
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Partenerii locali

Intelligent Health (companie din Marea Britanie) a 

furnizat toate componentele hardware și software 

pentru instrumentele TIC directe, suport tehnic 

online și primul sondaj de referinţă.

Coordonatori de şcoli: Trei persoane au coordonat 

campania din cele trei școli, răspunzând de furnizarea 

de informații, organizarea diseminării datelor, 

distribuirea diverselor materiale și stimularea altor 

activități școlare similare.

Suport IT intern: 

 9 Realizarea versiunii online a fişei de servicii și 

chestionarului pentru cel de-al doilea sondaj;

 9 Crearea unei legături (link) între profilul campaniei 

şi profilul oficial Facebook al orașului Gdansk;

 9 Transmiterea comunicatelor de presă către media 

locală și națională.  

Susținători politici: Tprimarul (Paweł Adamowicz) și 

viceprimarul din Gdansk (Piotr Grzelak) au promovat 

campania SWITCH în timpul întâlnirilor cu cetățenii 

din Gdansk si au participat la reuniunile școlare de la 

sfârșitul campaniei.

Părţi interesate: 

 9 BlokFit, Port Brzeźno (centre locale pentru 

escaladă şi alpinism) au sponsorizat cu 22 bilete 

de intrare pentru familii.

 9 Mme Velo, POLAR: (magazine online) au 

oferit articole de ciclism/sport drept cadou de 

mulţumire pentru participanții la al doilea sondaj.

 9

Resursele

Pregătirea și implementarea campaniei au necesitat 

aproximativ 1700 ore de lucru. Referitor la resursele 

financiare (exceptând costurile de personal), a 

fost nevoie de peste 14.000 EUR pentru designul 

broșurilor, lucrările de tipărire și achiziționarea de 

diverse stimulente. Costurile legate de instrumentele 

TIC au fost suportate de Intelligent Health, partenerul 

nostru din consorțiul SWITCH.

Pentru premii și stimulente, am găsit sponsori din 

domeniul activităţilor sportive și de agrement - 

contribuția lor poate fi evaluată la circa 1.800 EUR.

Campania nu a necesitat închirierea de spații 

suplimentare, servicii de call center sau personal 

suplimentar; cu excepţia unei persoane care a fost 

angajată de Intelligent Health (IH) pentru a răspunde 

de mentenanţa sistemului IH. IH a asigurat instruirea 

pentru instalarea și întreținerea sistemelor „Beat 

the Street” (respectiv, cititoarele de carduri RFID), 

iar personalul primăriei a instruit coordonatorii din 

școli. Deoarece am estimat că nu va exista prea 

mare interes pentru planificarea personalizată a 

deplasărilor (PPD), am presupus că vom reuşi să 

facem față eventualului interes al grupului nostru 

țintă și că vom furniza informațiile PPD solicitate cu 

propriile noastre resurse. 

Toate sondajele folosite în timpul campaniei au fost 

făcute online.

Stimulentele folosite

Stimulentele noastre au fost distribuite în două tipuri 

de seturi; unul pentru mersul pe jos (pedometru si 

şireturi de silicon pentru pantofi), iar altul pentru 

ciclism (lumini pentru bicicletă și husă de șa) (a se 

vedea Figura 5). Aceste seturi au fost alese ca cele 

mai adecvate stimulente pentru campania de mers 

pe jos sau cu bicicleta datorită atractivităţii acestora 

pentru toate grupele de vârstă.

Aspectele competitionale: Cele trei școli au concurat 

una împotriva celeilalte, ceea ce a infuențat, fără 

îndoială, campania și a crescut motivația oamenilor 

să meargă pe jos sau cu bicicleta. Totuşi, acest lucru 

a declanșat şi emoții negative între adulții și copiii 

din primele două echipe clasate; emoţii manifestate, 

de ex. prin diferite postări pe Facebook. Ar fi 

recomandabil să se evite posibila rivalitate acerbă, 

Planul de lansare a campaniei la începutul anului școlar 

2015/2016 a impus efectuarea unor acţiuni pregătitoare. 

Pentru cele mai multe dintre ele, perioada de execuţie 

era cuprinsă între 2 şi 4 luni. Campania în sine a fost 

finalizată într-o perioadă foarte scurtă de timp. Din 

fericire, nu au intervenit abateri majore.

Comunicarea și recrutarea

Folosirea mai multor tipuri de canalele de difuzare 

și abordări crește șansele de a se ajunge la fiecare 

grup țintă. Campania SWITCH a fost realizată în 3 

școli primare locale, inclusiv elevi, părinții acestora 

și personalul didactic. Unele canale de comunicare 

au fost folosite pentru toate grupurile. Totuşi, ţinând 

cont de diferențele de vârstă, acestea au fost, de 

obicei, adaptate pentru a se comunica cu copiii sau 

cu participanții adulți.

 9 Liste de adrese pentru corespondenţa cu părinții 

au fost folosite în numeroase ocazii: de la scrisorile 

de prezentare până la scrisorile memento (de 

reamintire) și mesajele de mulțumire.

 9 Întâlniri cu cetățeni și părinți: cetățenii din car-

tierele care au fost implicate în campania „Bitwa 

na kilometry” au fost invitaţi la o întâlnire publică 

cu primarul din Gdansk. De asemenea, campania 

a fost anunțată și explicată în cadrul întâlnirilor 

cu părinții pe care școlile le organizează în fiecare 

lună Septembrie.

 9 Comunicare directă (fata in fata): campania 

SWITCH a cuprins periodic şi întâlniri fata in fata cu 

directorii diferitelor școli.

 9 Website-uri: De-a lungul întregii campanii 

am folosit website-ul oficial al orașului (www.

gdansk.pl) şi cel dedicat mobilităţii active (www.

rowerowygdansk.pl), website-ul proiectului SWITCH 

(www.switchtravel.eu) şi cel dedicat în exclusivitate 

campaniei (www.bitwanakilometry.pl). 

 9 Broșuri: Fiecare potențial participant la campania 

SWITCH a primit - în kitul de pornire - o broșură 

care explică obiectivele campaniei. Broșurile au fost 

personalizate în funcţie de vârsta participanților, de 

ex. pentru adults adulti și pentru school children  

elevi. Brosura pentru elevi a fost apreciată în mod 

deosebit pentru aspectul prietenos și activitățile 

distractive și a fost menționată ca model pentru 

campanii similare din alte părți. 

 9 Facebook: Profilul campaniei https://www.facebook.

com/events/485793354925958/506365729535387/ 

a fost actualizat zilnic cu știri și anunţuri referitoare 

la campania "Bitwa NA kilometry". În principal, 

acesta a fost dedicat profesorilor și părinților. Pagi-

na noastră Facebook a avut peste 2200 de vizite în 

perioada de desfăşurare a campaniei.
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Rezultatele
Pe termen scurt:

 9 171.383 km parcurşi pe jos și cu bicicleta în 30 de 

zile - de peste 4 ori mai mult decât obiectivul inițial

 9 4.269 elevi, părinți și profesori implicați

 9 Rata de participare 78% 

 9 57% dintre adulți au raportat că au mers mai 

mult pe jos 

 9 29% dintre adulți au raportat că au mers  mai 

mult cu bicicleta

 9 41% dintre adulți au raportat că au folosit mașina 

mai rar

Pe termen lung:

 9 67% se simt mai motivați să utilizeze moduri de 

mobilitate activă

Calitativ

Testimoniale precum sunt următoarele ilustrează unele concluzii interesante desprinse din evaluarea calitativă 

a campanie:

 
Krzysztof: „Vă mulțumesc pentru această acțiune extraordinară! Datorită ei, toată familia mea a fost 

motivată să reducă utilizarea mașinii și să aleagă bicicleta pentru deplasarea la școală și muncă.”

Joanna: „Campania Bitwa na kilometry m-a motivat să merg pe jos cel puțin o oră zilnic. Fiul 
meu de 9 ani mi s-a alăturat. Trebuie să recunosc că datorită campaniei sunt mai ușoară cu 

câteva kilograme și, totodată, am schimbat şi dieta, care este mult mai sănătoasă acum.”

Ewa: „Un astfel de eveniment ar trebui să fie organizat pentru pensionari, iar medicii ar trebui 
să le explice pacienților ce efecte benefice le-au adus kilometrii parcurşi. Am 83 de ani şi mi-a 

plăcut să obțin puncte, împreună cu strănepoții mei.”

Perspective generale: Bitwa na kilometry a fost cea mai 

bună campanie de mers pe jos organizată vreodată în 

Gdansk. Caracterul de joc al campaniei i-a atras pe copii 

și pe părinți deopotrivă și a permis întregii familii să îşi 

stabilească noi rutine de deplasare activă. 

 
Observații autocritice

Ar fi util să se obțină o prezentare pe larg în mass-

media (TV, radio) pentru a face campania mai 

vizibilă. Rivalitatea dintre școli a fost, de asemenea, 

un pic prea acerbă. Chestionarul pentru sondajul de 

referință poate că a fost un pic prea lung și sofisticat - 

o versiune mai scurtă ar fi dus la o rată de participare 

chiar mai mare. De asemenea, am putea ataşa fişele 

de servicii la studiul de referință (mai puțin spam și 

rate de răspuns mai bune). 

de ex. prin construirea de echipe în vederea atingerii 

unor obiective specifice (cum ar fi, pentru sprijinirea 

unor organizații/acţiuni caritabile). La tombolă, toate 

echipele au primit aceeași cantitate și acelasi tip de 

stimulente care au fost extrase de către cei mai tineri 

participanți, precum și suma de 300 EUR acordată 

de IH pentru echipa câștigătoare la două categorii.

Instrumentele TIC folosite: Gdansk a decis să 

utilizeze sistemul TIC al Intelligent Health care se 

bazează pe senzori electronici și carduri magnetice 

individualizate. Activitățile de mers pe jos sau cu 

bicicleta sunt înregistrate prin atingerea unor carduri 

inteligente personalizate (carduri RFID - Radio 

Frequency Identification) de cititoarele cu senzori 

electronici, (numite unităţi de urmărire a deplasării 

- WTU, Walk Tracking Units - sau „cutii de pontaj”), 

care au fost montate pe stâlpii de iluminat afaţi în 

apropierea celor 3 școli. Cititoarele de carduri WTU 

trimit datele în timp real la o bază centrală de date, 

iar participanții îşi pot urmări evoluţia pe un website.  

Acest sistem s-a dovedit a fi foarte potrivit pentru acele 

grupuri țintă cu persoane din mai multe generații. El 

este perceput ca un joc de către copii și, totodată, este 

acceptat cu ușurinţă de către adulți. Abordarea prin jocuri 

a campaniei SWITCH este o temă motivațională foarte 

importantă. În același timp, sistemul Beat the Street 

le permite participanților și organizatorilor să verifice 

înregistrarea kilometrilor parcurşi pe jos sau cu bicicleta.

În ciuda unor probleme tehnice minore, toți 

participanții au fost, în general destul de mulţumiţi 

de sistem. Am primit mai multe comentarii care 

sugerează că aceasta a fost cea mai importantă  

parte motivațională a campaniei

Costuri: Costul sistemului pentru fiecare participant 

a fost de circa 3,2 - 3,5 EUR.

Timpul necesar: Adaptarea, implementarea și 

mentenanţa acestei tehnologii au necesitat destul de 

mult timp. A fost nevoie de două ori mai mult timp 

decât la jocul „Bitwa na kilometry” și a fost necesar să 

se angajeze personal suplimentar pentru mentenanţa 

sistemului.

Evaluarea

Experiența cu sondajul de referință: Sondajul de 

referință a fost inclus în formularul de înregistrare 

pentru „Bitwa na kilometry”. Participanții au primit 

cardurile care trebuiau înregistrate pentru ca aceştia 

să poată participa activ la jocul de mers pe jos sau cu 

bicicleta și să sprijine echipa școlii pe care au ales-o. 

Înregistrarea și sondajul de referință au livrat datele 

personale necesare pentru punerea în aplicare fără 

probleme a celorlalte faze. Peste 1.900 de persoane 

au completat sondajul de referință, rată pe care o 

considerăm foarte mare.

Experiența cu sondajele ulterioare de angajament: 
Am trimis un mesaj prin e-mail către toți 

participanții, care au completat chestionarul de 

referinţă, conţinând un link către sondajul ulterior de 

angajament 1. În plus, am trimis mesaje de încurajare 

prin intermediul platformei Facebook și le-am postat 

pe website-urile școlilor.

Pentru a motiva participanții să completeze sondajul 

ulterior de angajament 2, le-am oferit posibilitatea de a 

câștiga premii sponsorizate (Smart Watch POLAR, genţi 

elegante de bicicletă, etc.). De asemenea, o săptămână 

mai târziu le-am trimis un mesaj de reamintire.

Numărul de persoane chestionate în sondajul ulterior 1: 386 

Sondajul ulterior de angajament 2 este prevăzut pentru 

luna februarie 2016

Experiența cu evaluarea calitativă: Sesiunea de 

discuţii tip focus grup a adus unele informații 

importante despre cum este percepută campania, 

deși nu a fost ușor să încurajăm participanții la 

campanie să participe la focus grup.

Experiența cu discuțiile PPD: Am oferit posibilitatea 

de consiliere individuală în planificarea 

personalizată a deplasărilor (PPD) pentru fiecare 

dintre cei 1.131 de participanți, care au declarat că 

sunt interesaţi să primească mai multe materiale 

informative și de promovare. Această ofertă a 

fost inclusă în fișa de servicii online. Participanţii 

au putut să aleagă modalitatea prin care să 

primească consilierea individuală (prin scrisoare, 

telefon sau față-în-față). Am obținut doar 11 cereri 

pentru o astfel de consiliere PPD şi toate au fost 

făcute telefonic. Oamenii au fost, în principal, 

preocupați de acele părți ale traseului lor în care 

nu exista o infrastructură dedicată mersului cu 

bicicleta și/sau cu rolele. De asemenea, au fost şi 

câteva întrebări despre deplasările multimodale.

În plus, participanții care au solicitat harta pentru 

ciclism în Gdansk si fișa SWITCH (prin fişa de 

servicii) au primit şi un link la calculatoarele online, 

cu ajutorul carora au putut să-şi genereze propriile 

planuri de deplasare și să evalueze eficiența în 

timp şi bani a deplasării active. 

bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj

http://bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
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Campania SWITCH în  
LB Hounslow
Grupul ţintă selectat: Campania noastră SWITCH 
vizează părinții copiilor care încep să meargă la 
școală. Am ales acest grup țintă deoarece faptul că un 
copil merge pentru prima dată la școală reprezintă 
o schimbare semnificativă pentru familia acestuia. 
Părinții trebuie să planifice modul în care vor duce și 
aduce copilul la/de la şcoală în fiecare zi.

Este un moment important când părinții trebuie să fie 
ajutaţi să aleagă moduri de deplasare activă (deoarece 
știm că, odată ce un obicei de deplasare a fost stabilit, va fi 
foarte dificil să mai fie schimbat). SWITCH este o campanie 
care, de la început, stabileşte deplasarea activă ca un obice. 

Calendarul de desfăşurare 

Recrutarea s-a făcut în timpul verii și jocurile de 
deplasare activă au avut loc în perioada octombrie-
noiembrie, imediat după începerea trimestrului. 

Comunicarea și recrutarea

Ne-am propus să lucrăm cu părinții de la 36 de școli 
primare din tot districtul metropolitan.

Pentru aceasta, în primul rând, am luat legătura în 
perioada de vara (deci înainte de începerea şcolii) 
cu părinții copiilor care urmau să meargă la școală. 
Școlile organizează evenimente de integrare (în 
iunie sau iulie) la care părinții sunt informați despre 
uniformele școlare și modalitățile de plată a mesei 
de prânz servită elevilor. Echipa noastră a participat 
la aceste evenimente pentru a lansa teme de gândire 
despre deplasarea activă și pentru a obține datele de 
contact ale părinților. 

Apoi, ne-am reîntâlnit cu acești părinți la începutul 
trimestrului pentru a le oferi un sprijin suplimentar 
în a alege deplasarea activă potrivită. Le-am furnizat 
hărți de localizare pe care erau marcate traseele 
obișnuite și sigure spre școală și am evidențiat faptul 
că mulţi alţi părinți au ales să meargă pe jos la școală 
împreună cu copiii lor. 

Apoi, prin telefon, am oferit planificarea personalizată 
a deplasărilor (PPD) și am furnizat informații locale, 
precum ghiduri de călătorie și detalii despre sistemul 
de închiriere de biciclete.

După începerea anului școlar, am inițiat jocuri de 
deplasare activă la fiecare dintre școlile participante. 

 9 20 de școli au participat la jocul Traffic Snake   

 9 16 școli au participat la Beat the Street  

Principalul motiv pentru includerea jocurilor a fost să 

oferim copiilor și părinților un motiv plăcut şi distractiv 

de a începe să meargă pe jos sau cu bicicleta la școală 

și pentru a-i ajuta să facă din acest lucru un obicei.

Partenerii locali

Am lucrat îndeaproape cu toate școlile locale și am 

reunit colegi din administrația locală în domeniul 

sănătății publice, educație și transport. Atunci când 

am prezentat inițiativa Beat the Street am implicat şi 

grupuri comunitare și companii locale.

Resursele

Am cerut consultanților noştri să participe la evenimentele 

de integrare în şcoală și să efectueze planificări 

personalizate ale deplasărilor (PPD). Astfel, a fost necesar 

să trimitem câte două persoane la fiecare eveniment (au 

fost peste 50 de astfel de evenimente în total).

Am folosit o echipă de 6 consilieri PPD pentru a oferi 

acest serviciu prin telefon prin intermediul unui call 

center. Alegerea unui serviciu de telefonie printr-un 

call center a fost cea mai eficientă metodă pentru a 

atinge volumul necesar de apeluri. Cu toate acestea, 

consilierea PPD prin telefon a prezentat o serie de 

probleme și este posibil ca această metodă să nu fie 

cea mai eficientă (a se vedea mai jos).

Noi am mandatat compania Intelligent Health să 

livreze în numele nostru Beat the Street într-un 

număr stabilit de școli. Finanțarea inițială a proiectului 

SWITCH a fost suficientă doar pentru a lucra cu 4 

școli astfel încât am asigurat fonduri suplimentare 

de 50.000 GBP de la echipele de Sănătate publică și 

Transport pentru a putea extinde proiectul şi a lucra 

cu 16 școli primare (+5 școli elementare).

Formarea profesională a personalului

Am angajat personal de la o firmă de consultanță (JMP) 

care era deja instruit în domeniul furnizării de programe 

de planificare personalizată a deplasărilor (PPD) prin 

intermediul apelurilor telefonice. În plus, acest personal 

a fost instruit o singură zi asupra contextului local din 

Hounslow și a primit detalii cu privire la oportunitățile 

locale de deplasare activă specifice.

Stimulentele folosite: Pentru a stimula participarea, 

am folosit jocurile de deplasare activă Traffic Snake 

și Beat the Street. Elementul de competiţie din 

cadrul acestora a acționat ca un stimulent, dar am 

inclus şi unele stimulente reale sub formă de bilete 

Poveşti de succes

Hounslow,  
Marea Britanie

Contextul genera

Locuitori: 254,000

Suprafață: 56 km²

Structura demografică: Jumătate din populație 

este în grupa de vârstă de 20 - 49 de ani, iar acesta 

este cel mai mobil grup. Zona este multietnică și 

multiculturală și include una dintre cele mai mari 

comunități asiatice din Londra (26% din populația 

districtului metropolitan). 

Descrierea oraşului: Situat la marginea de vest a 

capitalei Londra, acoperă o zonă administrativă care 

se întinde de la limita comitatului Surrey până la 

Chiswick, în Londra interioară. London Borough of 

Hounslow se afă lângă aeroportul Heathrow.

Contextul privind mobilitatea 
și traficu

Atractivitatea deplasării active: În London Borough 

(LB) Hounslow s-a lucrat în mod constant în ultimii 

cinci - zece ani la proiecte destinate să infuenţeze 

în mod eficient diferite grupuri de populație, cu 

scopul de a promova schimbarea modului lor de 

deplasare spre mijloace sustenabile. Unele dintre 

aceste proiecte sunt legate de investiții de capital, 

cum ar fi infrastructura fizică („drumuri verzi” și 

„super autostrăzi” pentru biciclete) implementată în 

zonele cu cea mai mare probabilitate de a infuența 

alegerea modului de deplasare. Alte proiecte se 

concentrează pe măsuri „soft”, cum ar fi educația, 

instruirea/formarea și publicitatea. Autoritățile din 

Hounslow au fost printre primele din capitală care au 

realizat campanii de marketing personalizate pentru 

promovarea mobilităţii durabile vizând anumite 

grupuri de utilizatori (de ex. adolescente). 

Atractivitatea transportului public: Alături de o rețea 

de drumuri extinsă, acest district metropolitan are un 

sistem complex de transport public, inclusiv servicii 

de transport feroviar și cu metroul pe liniile Piccadilly 

și District, precum și de transport cu autobuzul pe 

linia 49, dintre care șapte funcționează non-stop. 

În general, rezidenții din Hounslow au acces bun la 

mijloacele de transport în comun; conform Transport 

for London, 86,5% dintre persoanele de vârstă activă 

se pot deplasa la locurile de muncă, fără a avea 

nevoie de mașină. Aceasta a fost cea mai ridicată cifră 

pentru toate districtele metropolitane situate în afara 

Londrei (deși numai 21,3% din călătorii sunt realizate 

în prezent cu transportul în comun). 

În general, durata și distanțele de deplasare realizate 

cu mașina personală și transportul public sunt în mare 

măsură comparabile atunci când se călătoreşte pe 

direcţia est-vest. Totuşi, pe direcţia nord-sud situaţia 

este diferită deoarece durata deplasării cu transportul 

public crește rapid în comparație cu durata deplasarii cu 

mașina. Având în vedere aceste condiții inegale, este clar 

că mașina va rămâne modul de deplasare dominant în 

Hounslow pentru mulți ani de acum încolo.

Atitudinea faţă de folosirea automobilelor: Hounslow 

oferă cele mai multe oportunități de acces la transportul 

de suprafață pentru toate deplasările din orașul Londra 

către aeroportul Heathrow și din majoritatea zonelor 

afate la vest de Londra înspre oraș. Ca atare, există o 

importantă infrastructură de transport rutier în care 

apar ambuteiaje în orele de vârf. Pe de altă parte, lipsa 

unor legături centură ocolitoare adecvate contribuie la 

dependența continuă de mașină. 
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obiecte grele (de ex. cumpărături voluminoase) 

sau în timpul ploilor torențiale.

 9 Mersul pe jos generează cele mai multe emoții 

pozitive pentru participanți, comparativ cu alte 

moduri de deplasare.

 9 Participanții au fost preocupaţi de siguranța 

mersului cu bicicleta în zonă și prin Londra. Părinții 

au fost cei mai reticenți în a-și asuma riscuri legate 

de ciclism deoarece erau însoţiţi de copii.

 9 Mersul pe jos împreună la școală a ajutat la 

crearea unei „legături” între părinți și copii.

 9 Pachetele de cu materiale tipărite (în special 

„Walk to School Map” - harta pedestră cu drumul 

spre/de la școală) au fost foarte apreciate.

Rezultatele
Campania SWITCH în Hounslow şi-a depășit  

obiectivele din punct de vedere al participării  

populației. Am lucrat cu 36 de școli primare, am 

contactat peste 1.000 de părinții ai copiilor care 

mergeau la școală pentru prima dată și am făcut 400 

de sesiuni PPD pentru utilizatorii de autoturisme.  

Am livrat jocul Traffic Snake în 20 de școli și Beat the 

Street în 16 școli primare (și 5 școli elementare). Peste 

11.000 de oameni au participat la campania Beat the 

Street și au mers pe jos și cu bicicleta în total peste 

39.000 de mile (de peste 1,5 ori în jurul lumii!)

Beneficiile principale aduse de Beat the Street care 

au fost cel mai frecvent raportate: sentimentul de a fi 

în formă și mai sănătos, distracția și explorarea zonei 

locale. Opt din zece oameni au considerat că Beat 

the Street i-a ajutat să fie mai activi și să se simtă mai 

sănătoşi. Jumătate dintre respondenți au spus că Beat 

the Street i-a ajutat să folosească mașina mai rar.

 

Observație

Când vom organiza campania de anul viitor, ne 

propunem să implicăm mai mult părinții în cele două 

săptămâni dinainte de începerea trimestrului şcolar. 

De asemenea, vom devansa jocurile de deplasare 

activă în luna septembrie. Facem acest lucru pentru 

a avea mai mult timp înainte de trecerea la ora de 

iarnă și inainte ca vremea să se înrăutățească.

Citate din reacţiile participanților cu privire la beneficiile pentru sănătate:

„Beat the Street m-a ajutat să devin mai activ. M-a făcut să las mașina acasă atunci  
când era posibil. Ne-a reunit familia.” 

„M-a încurajat să merg pe jos mai mult și m-a ajutat să ţin mai bine sub control nivelul glicemiei.”

„Am făcut mai multe exerciții fizice pentru că am mers pe jos în diverse locuri doar pentru dis-
tracție și pentru a colecta puncte. N-am considerat mersul pe jos ca pe un exercițiu și am crezut că 

a face exerciții este plictisitor, dar m-am înșelat în privinţa ambelor lucruri.” 

 
Citate din reacţiile participanților cu privire la schimbarea modului de deplasare: 

„M-a făcut să înţeleg cât de aproape sunt locurile dacă mergi pe jos, în timp ce înainte aş fi folosit 
în mod automat mașina pentru a ajunge la ele.” 

„M-a făcut să vreau să merg pe jos de la stația Feltham până acasă și să  
nu folosesc autobuzul.”

 
Citate din reacţiile participanților cu privire la beneficiile sociale:

„Ca familie, ne-am simțit mai aproape de comunitate deoarece toți copiii și familiile din vecinăta-
tea noastră participau la Beat the Street. Ca părinți, am stabilit încă o legătură cu copiii și am avut 

cu toţii un „obiectiv” în timp ce mergeam pe jos, iar copiii se simţeau extraordinar de bine.” 

„Am petrecut mai mult timp cu familia mea. Ieşeam la plimbare, în mod special, la sfârșit de 
săptămână doar pentru plăcerea de a ne „ponta” cu cardul. "

la meciuri de fotbal și abonamente gratuite la săli de 

gimnastică.

Pentru a motiva completarea sondajelor am folosit 

premii în bani, care au fost date în urma extragerilor 

de tip loterie. În general, am constatat că premiile 

de tip loterie asigură cea mai eficientă utilizare a 

resurselor.

Instrumentele TIC folosite: Am folosit Beat the 

Street de la Intelligent Health ca instrument TIC. 

Beat the Street este creat în jurul conceptului de 

„joc interactiv de mers pe jos prin lumea reală” în 

care oamenii concurează pentru puncte pe care le 

acumulează mergând pe jos sau cu bicicleta în zona 

lor: la locul de muncă, la școală sau ca parte dintr-o 

rutină de deplasare zilnică.

Mersul pe jos și / sau cu bicicleta este înregistrat 

prin atingerea unor carduri inteligente personalizate 

de cititoarele cu senzori electronici (numite unități 

de urmărire a deplasării WTU, Walk Tracking Unit 

sau „cutii de pontaj”) care sunt plasate în zonă și 

împrejurimile acesteia. Cititoarele de carduri WTU 

trimit datele în timp real la o bază de date centrală, 

iar participanții îşi pot urmări evoluţia pe un website. 

Pentru participanții care nu se conectează la internet, 

în cadrul bibliotecilor au fost puse la dispoziție pixuri 

și fișe de înregistrare, iar rezultatele au fost publicate în 

presa locală și afişate la biblioteci.

Ca parte a provocării, școlile și companiile pot fi 

invitate să concureze unele împotriva celorlalte pentru 

a vedea care poate acumula cele mai multe puncte. 

Ca un stimulent pentru cei care nu se încadrează 

în categoriile menţionate (școli sau companii), se 

stabileşte un obiectiv valabil pentru întregul oraș, iar 

participanții pot câştiga la tombole premii donate de 

companiile locale.

Se stabilește un obiectiv pentru întreaga comunitate, 

cum ar fi „plimbare în jurul lumii” sau „pe jos până la 

Lună”. Acest format de competiţie cu scoruri în timp 

real atrage atenția oamenilor și implică întreaga 

comunitate.

Avantajul major al abordării Beat the Street este 

că utilizează carduri inteligente care pot fi ușor 

distribuite în școli, pentru toți copiii și pot fi utilizate 

imediat. Astfel, mii de persoane vor putea lua parte 

la campanie într-un timp foarte scurt. Acest lucru 

este important deoarece puterea exemplului dat de 

persoanele care participă este un foarte bun motivator 

de comportament.

Este interesant să se compare abordarea Beat the 

Street cu cea a jocurilor de mers pe jos și cu bicicleta 

care folosesc aplicaţii pentru smartphone. Experiența 

noastră în Hounslow ne arată că atunci când am 

lucrat anterior cu astfel de aplicații, am limitat - 

neintenţionat - baza noastră de utilizatori, și că poate 

fi mult mai greu să determinăm oamenii să înceapă să 

folosească aplicațiile și să le reamintim să le utilizeze. 

Inițial, abordarea bazată pe o aplicație smartphone 

poate fi mai ieftină, dar dacă nu sunteţi în măsură să 

determinați pe cât mai mulți oameni să o folosească, 

atunci costul per persoană poate fi, de fapt, mai mare 

decât o interacţiune cu lumea reală, cum este Beat 

the Street sau jocul Traffic Snake.

Evaluarea
Experiența cu sondajul de referință: Am efectuat 

sondajul de referință și primului sondaj ulterior 

de angajament, prin intermediul conversațiilor 

telefonice. Am colectat 431 de răspunsuri în cadrul 

sondajului de referință, iar în cadrul primului sondaj 

ulterior de angajament am colectat 278 de răspunsuri

Lungimea sondajului și modul de formulare a 

chestionarului SWITCH original au avut un impact 

negativ asupra ratelor de răspuns; mulți participanți 

au raportat că acest set de întrebări a fost prea 

lung și prea complex. De asemenea, am avut unele 

probleme de comunicare cu participanții pentru 

care engleza nu era limba lor maternă.

Am organizat o sesiune focus grup într-o sală 

publică din Hounslow și am primit feedback de la 9 

participanți. Principalele rezultate obţinute la focus 

grup sunt enumerate mai jos:

 9 Campania „a debutat bine”, iar jocul de deplasare 

activă a fost, în general, bine primit de către părinți 

și copii. Unii au sugerat că proiectul ar trebui să 

fie continuat prin campanii viitoare concepute 

să-i asigure sustenabilitatea și/sau permanenta 

actualizare.

 9 Cea mai mare infuență asupra participanților 

a venit din partea prietenilor. Opiniile au fost 

împărţite cu privire la eficienţa reclamelor în 

mass-media socială și chiar a acestor mijloace 

de comunicare socială asupra infuențării 

participanților.

 9 Mașina este considerată, în continuare, necesară 

pentru deplasări mai lungi, transportul unor 

           bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj

http://bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
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Poveşti de succes

Viena, Austria

 
Contextul general

Locuitori: 1,8 milioane

Suprafață: 415 km2

Caracteristici geografice relevante: Viena este 

situată pe o câmpie relativ plată în nord-estul Austriei. 

Temperaturile medii zilnice ating un maxim de 33 de 

grade și un minim de --10 de grade, cu precipitații 

medii de 40-60 mm în timpul verii și 20- 40 mm în 

timpul iernii. 

Structura demografică: Populația actuală din Viena 

este de aproximativ 1,84 milioane de persoane și se 

preconizează să crească la 2 milioane până în 2030. În 

prezent, aproximativ 25% din populație este în vârstă 

de peste 64 de ani. Aproximativ 11% din populație 

sunt studenți, iar 37% provin din familii de migranți. 

Rata șomajului este de aproximativ 11,6%.

Descrierea oraşului: Datorita patrimoniului său 

cultural bogat, atmosferei foarte placute, străzilor 

vibrante și spațiilor publice, Viena este un oraș potrivit 

pentru mersul pe jos sau cu bicicleta. Pentru a crește 

accesibilitatea mersului pe jos sau cu bicicleta, orașul a 

găzduit conferința Velo-City în 2013, Walk21 în 2015 și, de 

asemenea, a proclamat 2015 ca "Anul mersului pe jos". 

Rata de creștere a populației este însoțită de o scădere, 

în ultimii ani, a numarului proprietarilor de mașini. 

Distribuția modală a tuturor deplasărilor este de 27% cu 

maşina, 39% cu transportul public, 27% mers pe jos și 6% 

cu bicicleta. Creșterea gradului de utilizare a bicicletei și 

mersului pe jos este posibilă datorită traseului mediu 

relativ scăzut (7,6 km) de parcurs cu maşina, cu o durată 

medie de deplasare de 32 de minute.

Contextul privind mobilitatea 
și traficul

Atractivitatea deplasării active: Obiectivul general al 

strategiei oraşului pentru sprijinirea deplasării active a 

fost extinderea infrastructurii pietonale și a pistelor de 

biciclete. În prezent, Viena oferă 1.270 de kilometri de 

piste pentru biciclete. De asemenea, pe aproximativ 

238 de kilometri de străzi cu sens unic, bicicliștilor li 

se permite să utilizeze aceste străzi în ambele sensuri 

de mers. Modificările de infrastructură vor permite o 

creștere a ponderii mersului cu bicicleta la 10% (de 

la 7% în 2015). Așa cum arată distribuția modală a 

orașului, mersul pe jos este deja foarte popular (27%). 

Factorii motivaționali principali în favoarea mersului 

pe jos sunt împrejurimile frumoase ale aleilor și 

simplitatea acestui mod de deplasare. 

Atractivitatea transportului public: Sistemul de 

transport public din Viena este foarte bine dezvoltat. 

Cele mai importante linii de metrou și de tramvai 

circulă la fiecare 3-5 minute în timpul orelor de 

vârf. Transportul public are o pondere de 39% din 

distribuţia modală.

Atitudinea faţă de folosirea automobilelor: 
Disponibilitatea auto din Viena este relativ scăzută. 

Doar 27% din deplasările locuitorilor Vienei sunt 

efectuate cu mașina, iar tendința este în scădere. 

Date recente arată că 14,5% din toate deplasările între 

1 și 2 km se efectuează cu mașina. 14% din suprafața 

totală a orașului este dedicată infrastructurilor de 

trafic auto.

Campania SWITCH în Viena

Campania SWITCH în Viena a durat din primăvara 

până în toamna anului 2015.

Grupurile țintă selectate: La nivelul cel mai elementar, 

grupul țintă din Viena este format din persoane care 

efectuează deplasări scurte cu mașina, dar care se pot 

înlocui în mod realist prin mersul pe jos sau cu bicicleta. 

Campania SWITCH s-a concentrat asupra persoanelor 

care: (i) au acces la o mașină și şi-au schimbat recent 

domiciliul, (ii) au primit recomandare medicală de 

a face mai multă activitate fizică și (iii) au avut un 

„moment de schimbare în viață” (care a fost determinat 

în timpul fazei de contactare). 

Calendarul de desfăşurare
2015 2016

Viena Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Noi Dec Jan Feb Mar Apr May

Pregătire şi  
comunicare

Recrutare şi  
contactare persoane

Sondaj de referinţă

Faza de motivare

Faza de consiliere şi 
servicii

Integrare instrumente 
ITC în campanie

Sondaj ulterior de 
angajament 1

Focus-grup

Sondaj ulterior de 
angajament 2

 

Iniţial, a fost prevăzută o perioadă de desfăşurare a 

campaniei de două luni. Adaptarea acestui program 

a devenit necesară din cauza unor dificultăți cu 

colectarea datelor de contact de la grupurile țintă. 

Prin urmare, contactarea persoanelor și realizarea 

sondajului de referință a durat mai mult decât s-a 

prevăzut inițial. Pentru a se asigura pentru fiecare 

persoană în parte respectarea intervalelor stabilite 

între primul şi ultimul sondaj (de bază și ulterior de 

angajament 2), a fost necesar ca o anumită perioadă 

de timp să gestionăm toate cele trei sondaje simultan.

Comunicarea și recrutarea

Pentru a trezi interesul persoanelor pentru campanie 

și pentru a-i stimula să ne contacteze, au fost aplicate 

mai multe strategii de comunicare adaptate situaţiei 

noastre specifice. Contactul cu persoanele care şi-

au schimbat recent domiciliul a fost stabilit prin 

intermediul dezvoltatorilor imobiliari, al asociațiilor 

de proprietari, la evenimente tematice cum  

 

ar fi Smart Citizen Labs, prin interviuri față-în-față la 

lansarea noilor proiecte rezidentiale; de asemenea, 

s-au folosit adresele de corespondenţă furnizate 

de serviciul poștal din Austria și listele de adrese ale 

universităţii. Pentru alte grupuri, contactul față-în-față 

a fost stabilit în zone de agrement și recreere, cum ar fi 

parcuri, evenimente publice si piscine în aer liber.

Din cauza problemelor de confidențialitate, grupul 

de persoane care a primit recent recomandarea 

medicului să facă mai multă activitate fizică, a fost cel 

mai dificil de abordat. Datele de contact ale acestor 

oameni nu au putut fi obținute. Prin urmare, s-au 

stabilit parteneriate cu diferite cadre medicale, spitale 

și centre de sănătate și au fost distribuite cărți poștale 

de anunțare a campaniei. Pentru a putea aborda 

cât mai mulți oameni, am participat la întrunirile 

săptămânale ale grupurilor Nordic Walking ale 

persoanelor în vârstă, precum și la evenimente publice 

specifice, cum ar fi „Ziua persoanelor cu diabet din 

Viena” sau la expoziția „Experiența” pentru persoanele 
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Evaluarea
Experiența cu sondajul de referință: Pentru 

promovarea campaniei au fost distribuite prin 

diverse canale 20.600 de cărți poștale de înregistrare 

și circa 10.000 de scrisori de prezentare. 1.540 de 

persoane au răspuns la sondajul de referință; 863 

în timpul interviurilor față-în-față, 508 prin telefon 

și 168 s-au înregistrat prin platforma noastră online. 

957 dintre toți respondenții au fost interesați de 

materialele informative personalizate; în total, aceştia 

au comandat 3.743 materiale informative. 

Experiența cu sondajele ulterioare de angajament: 
Sondajul ulterior de angajament a fost completat 

de 692 de persoane, iar sondajul ulterior de 

angajament 2 a fost completat de 417 de persoane. 

La cele mai multe dintre chestionare s-au primit 

răspunsuri prin telefon. 

Experiența cu evaluarea calitativă: Evaluarea 

calitativă a fost realizată printr-o întâlnire focus grup 

la care am invitat 12 de participanți; au participat 7 

dintre ei. Ne-am preocupat să creăm o atmosferă 

primitoare pentru toţi participanții, astfel încât aceştia 

s-au simțit confortabil și în siguranță pentru a-și 

exprima opiniile în mod deschis, inclusiv observațiile 

critice. De asemenea, am oferit un stimulent de 30 

EUR şi câteva mici daruri. Participanții au apreciat 

faptul că au avut ocazia să-şi spună opiniile.  

Experiența cu discuțiile PPD: Consilierea în 

planificarea personalizată a deplasărilor (PPD) a fost 

asigurată de patru membri ai personalului (în patru 

puncte de lucru), oferind informații personalizate 

specifice cu privire la deplasare și sănătate. Efortul 

de a atrage participanţi la acest serviciu special a fost 

destul de mare în comparație cu numărul de persoane 

care, de fapt, au venit efectiv pentru discuții PPD.

în vârstă active. Această abordare activă pentru 

a ajunge la grupurile țintă a fost crucială pentru 

succesul campaniei. De asemenea, ne-am asigurat 

că va putea fi utilizată o gamă largă de canale de 

comunicare: e-mail, mesaje text SMS, linii telefonice 

directe (Hotline), cărţi poștale cu returnare gratuită, 

mediul online prin intermediul website-urilor noastre 

sau unui cod QR.

Partenerii locali

Agenția pentru mobilitate din orașul Viena a fost 

partenerul cel mai important în campania noastră. 

Campania SWITCH a fost inclusă în acțiunea „Anul 

mersului pe jos”. Campania SWITCH a beneficiat de 

materiale complexe și stimulente pentru pachetele 

de informare; de asemenea, a furnizat resurse pentru 

consilierea PPD și pentru ateliere de reparații de biciclete.

De asemenea, campania a primit un sprijin deosebit 

din partea sectorului de sănătate. Fondul regional de 

asigurări de sănătate din Viena a promovat campania 

SWITCH prin intermediul propriei linii telefonice 

(Hotline) dedicată renunţării la fumat. 

În plus, pe langa numărul foarte mare de medici şi per-

sonal din spitale și centre de sănătate, s-a mai primit sprijin 

pentru contactarea persoanelor vizate de la Serviciul pent-

ru locuințe din Viena și de la unii dezvoltatori imobiliari.  

Resursele

Am angajat personal pentru recrutarea 

participanților, efectuarea interviurilor, pregătirea și 

livrarea pachetelor de informare, precum și pentru 

discuțiile de planificare personalizată a deplasărilor 

(PPD). În total, mai mult de 20 de persoane au fost 

folosite pentru diferite sarcini.

Tot personalul a fost instruit de către echipa de bază 

SWITCH, cu ajutorul unui ghid cuprinzător pentru 

interviuri și a unei prezentări detaliate a campaniei 

SWITCH. Au fost necesare două sesiuni de instruire 

pentru ca toate cele 20 de persoane auxiliare să fie 

complet pregătite. Patru dintre acestea au fost instruite 

suplimentar de Agenția pentru mobilitate din Viena 

pentru a face consiliere PPD. Un factor important al 

succesului a fost că personalul implicat era întru totul 

de acord cu ideea de deplasare activă și reducere a 

folosirii mașinii pentru deplasări pe distanţe scurte.

Stimulentele folosite

Am organizat o tombolă cu diferite premii, inclusiv 

o bicicletă, o geantă pe rotile, pedometre, umbrele 

etc. Aceste stimulente au fost folosite pentru a 

motiva oamenii să se înregistreze la campanie și să 

participe la toate cele trei sondaje. Alte stimulente 

au fost oferite prin fişa noastră de servicii și au fost 

înmânate în timpul unor evenimente; de ex. eșarfe 

multifuncționale, huse pentru șa de bicicletă, șireturi, 

benzi refectorizante. Livrarea personală a acestor 

stimulente a fost foarte eficientă deoarece a motivat 

participanții să rămână fideli campaniei. Totuşi, un 

astfel de serviciu de livrare personală a constituit o 

problemă logistică semnificativă. 

Aspectele de concurență: Grupurile țintă nu se 

concureze între ele în nici un fel. În opinia noastră, 

participanții au fost cu adevărat motivați de 

contactul față-în-față cu personalul de campanie, de 

informațiile furnizate și de interesul lor pentru diverse 

beneficii aduse de deplasarea activă. Discuțiile PPD si 

atelierele de reparații de biciclete au oferit cunoştinţe 

foarte concrete, ceea ce a părut a fi deosebit de 

eficient în a motiva participarea. Acest lucru a fost 

confirmat de interviurile de probă cu participanții.

Instrumentele TIC folosite: În timpul campaniei 

au fost folosite diferite instrumente TIC. Partenerul 

de proiect, Agenția pentru mobilitate din Viena a 

dezvoltat, pentru campania „Anul mersului pe jos” în 

Viena, o aplicație „Wien zu Fuß” (Plimbare pe jos prin 

Viena) care a inclus un pedometru (contor de paşi) și 

un joc de vânătoare de comori. În plus, am promovat 

şi aplicația „AnachB ” (AtoB) și o versiune adaptată 

pentru campania SWITCH a aplicaţiei Moves, care se 

conectează la aplicația Moves API și încarcă datele de 

activitate ale utilizatorilor pe serverul SWITCH.

Mai ales tinerii, care au considerat incomode hărțile 

convenționale pe hârtie, au fost interesați de diferitele 

tehnologii TIC. De asemenea, posibilitatea de a câștiga 

premii a fost un factor important de participare și de 

creștere a activităţii fizice făcută zilnic. 

©  Fürthner / Jodlbauer / Mobility Agency Vienna
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Observații autocritice

Ne-am confruntat cu multe probleme în timpul 

implementării campaniei. În ciuda eforturilor susţinute, 

unele instrumente și acțiuni nu au avut succesul anticipat. 

În schimb, altele, cum ar fi interviurile față-în-față, au avut 

succes foarte mare. Indiscutabil, abordarea față-în-față, 

care este foarte mare consumatoare de timp, a adus cu 

o treime mai mulți participanți decât sondajele făcute 

telefonic. Datorită experienței noastre de la alte proiecte, 

precum şi sprijinului primit din partea partenerilor 

noştri de proiect și părților interesate locale, la care s-au 

 
adăugat eforturile deosebite ale operatorilor de in-

terviu și echipei de management a campaniei, 1.540 

de persoane au completat sondajul de referință; 957 

dintre ele și-au exprimat interesul să primească diferite 

pachete de informare și, astfel, au devenit participanți 

la campania SWITCH. Dar chiar și cei care au participat 

la procesul de planificare personalizată a deplasărilor 

(PPD) au avut o atitudine favorabilă față de campanie, 

participând la unul sau două sondaje efectuate după 

primul contact. 

Rezultatele

S-a obținut o perspectivă generală asupra modului 

cum poate fi organizată o astfel de campanie în Viena. 

A devenit evident faptul că realizarea unei campanii 

SWITCH într-un oraș ca Viena, cu o rată de utilizare 

a mașinilor deja scăzută și un sistem excelent de 

transport public, necesită strategii adaptate pentru 

identificarea și recrutarea grupului tinta. Zonele din 

oraș, în care s-a desfăşurat campania, au fost alese 

cu grijă. Au fost oferite diferite canale de comunicare 

pentru a acoperi diversitatea grupului țintă și pentru 

a trezi interesul oamenilor. În total, peste 3.700 de 

diferite hărți și broșuri privind deplasarea activă au 

fost solicitate de către participanții SWITCH. Printre 

cele mai populare hărți au fost cele privind mersul 

pe jos și cu bicicleta prin Viena. Stimulentul cel mai 

apreciat a fost eşarfa multifuncțională care era foarte 

utilă în ambele situaţii, mers pe jos sau cu bicicleta.

Pentru a măsura impactul campaniei SWITCH, 

participanții au fost contactaţi din nou la scurt timp 

de la încheierea campaniei și încă o dată după circa 

cinci luni. Li s-au pus diferite întrebări cu privire 

la comportamentul lor de deplasare. În total, 692 

de persoane au răspuns la sondajul ulterior de 

angajament 1, respectiv 525 de persoane care au 

primit materiale informative și 167 de persoane care 

nu au solicitat materiale informative (menționate ca 

un grup de control). În cadrul grupului de persoane 

care au primit materiale informative, a fost raportată o 

creștere cu peste 4% a deplasărilor generale prin mers 

pe jos, pe luna. În schimb, grupul de control a raportat 

o scădere cu peste 5% a aceluiași indicator. Mai mult, 

creșterea procentuală a deplasărilor cu bicicleta 

făcute lunar a fost mai mare în cadrul grupului de 

persoane care au primit materiale informative gratuite. 

Cu toate acestea, s-au realizat cele mai importante 

schimbări în ceea ce privește comportamentul 

general de deplasare a persoanelor care folosesc 

mașina (ca şoferi) pentru toate deplasările lor: o 

scădere de 4,27% din totalul deplasărilor lunare a fost 

raportată în cadrul grupului de persoane cu materiale 

informative. Pentru aceeași perioadă, grupul de 

control a raportat o creștere de 12,47% a deplasărilor 

cu maşina făcute lunar. În plus, persoanele care au 

primit materiale informative au declarat că acum se 

simt mai bine informate cu privire la mersul pe jos și 

cu bicicleta, respectiv cu privire la beneficiile aduse 

de deplasarea activă. Ele au discutat mai des cu 

prietenii despre campania SWITCH și datorită acesteia 

 
sunt mai motivate să reducă mersul cu mașina și să 

se deplaseze prin moduri active decât persoanele care 

nu au fost interesate să primească materiale informa-

tive gratuite.  

Cele mai recente date de distribuţie modală valabile 

pentru sfârșitul anului 2015 au dovedit succesul 

tuturor acțiunilor combinate privind deplasarea 

activă în orașul Viena. S-a obţinut o creștere de 

un procent din rata deplasărilor pe jos în cadrul 

distribuției modale a locuitorilor din Viena.

    bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
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8 Setul de instrumente SWITCH

Documente precum cele menţionate mai jos (şi multe altele) sunt disponibile în SWITCH online  

Toolbox la www.polisnetwork.eu/switch

 
Clauza exoneratoare de răspundere: În ciuda unei proceduri foarte amănunțite de asigurare a calității, oferim toate 

documentele din Setul de instrumente, fără nici o pretenţie de completitudine, precizie sau răspundere juridică. Nu 

le utilizaţi fără a verifica și adapta foarte atent conținutul lor, iar utilizarea acestora o faceţi exclusiv pe propriul risc.

Materiale  
publicitare

Pentru părțile interesate  
și parteneri

Pentru potențialii 
participanți

Formatori/parteneri  
la nivel executiv

Pentru participanții 
implicați

Pentru uz  
intern

Selectie

 9 Argumente privind sănătatea pentru diferite grupuri țintă

 9 Fișe cu date faptice despre ciclism, plimbări și sănătate

 9 Interviu despre ciclism și sănătate

 9 Comunicate de presă

 9 Idei de stimulente/cadouri

 9 Metodologia ciclului PDD 
pentru diferite grupuri țintă

 9 Recomandare de a fi 
mai activ

 9 Exemple de sti-
multente

 9 Material informativ

 9 Exemple de harti

 9 Brochura pentru moti-
varea scolarilor

 9 Șablon de recrutare

 9 Șablon orientativ PPD (suc-
cint)

 9 "Foaie de parcurs" pentru im-
plementarea unei campanii 
SWITCH

 9 Fisele de proiect ale oraselor 
SWITCH

 9 Video Interviu: Abordarea 
SWITCH

 9 Video interviu: Campania 
SWITCH in Gdansk

 9 Exemplu de cerere de oferta 
pentru suport extern

Implementare  9 Fluturaş informativ 

Evaluarea

 9 Sondaj de referință. 

 9 Sondaj ulterior de angajament 

 9 Set de întrebări pentru interviuri semi-structurate

 9 Focus grup (sfaturi de moderare și transcriere)

Utilizare TIC

 9 Idei pentru aplicații existente 

 9 Sistemul “Beat the street” 

 9 Idei pentru solutii TIC personalizate sau nepersonalizate

Rezultate

 9 Articole

 9 Comunicate de presă 

http://www.polisnetwork.eu/switch
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Ghid pentru planificarea person-
alizată a deplasărilor (PPD)

1 Recrutarea

Alegerea persoanelor țintă / grupurilor țintă

Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

 9 În general: persoanele care utilizează mașina 

personală (cel puțin, uneori)

 9 În particular: grupul țintă definit pe baza formularului 

de cerere și/sau primului seminar de instruire

 
Lecții învățate din campania SWITCH 

Alegerea unei zone clar definite din orașul 

dvs. în care campania ar putea avea un mare 

succes poate fi un avantaj.

Observatii

Obținerea datelor de contact ale persoanelor ţintă

Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

Este necesar să obţineţi datele personale de contact 

și adresa Informații care trebuie furnizate pentru 

campaniile locale.

 9 Cum intenționați să abordaţi persoanele pe care 

doriţi să le contactaţi? 

 9 Cum intenționați să obțineţi datele de contact 

(adresă şi numere de telefon)? 

 9 De ce parteneri aveţi nevoie și cum îi convingeţi 

să vă susțină? 

 9 Ce veţi face efectiv pentru a intra în contact cu 

persoana ţintă?

2 Contactarea

Trimiterea scrisorii de prezentare

Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

 9 Anunțarea campaniei și a contactului telefonic 

ulterior printr-o scrisoare oficială trimisă la 

adresele persoanelor ţintă

 9 Informații care trebuie furnizate pentru 

campaniile locale

 9 Cine este persoana potrivită pentru a semna 

scrisoarea / a promova campania?

 9 Ce fel de canale de distribuție veţi folosi?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecții învățate din campania SWITCH 

Ţineţi cont de faptul că această persoană 

trebuie să fie de încredere și aproape neutră; 

dacă este posibil, evitaţi segmentarea indusă 

de partidele politice, etc. Alegerea persoanei 

poate depinde de zona sau subiectul ales 

pentru campanie.

3 Motivarea

Pregătirea materialelor de informare

Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

Lista de materiale, informații locale (furnizate de 

autorităţile din oraș), ca de exemplu:

 9 Hărți cu trasee pentru ciclism și mers pe jos,

 9 Hărți cu cartierele oraşului,

 9 Informații despre ce le este şi ce nu le este  

permis/recomandat bicicliștilor și pietonilor,

 9 Date despre beneficiile pentru sănătate aduse 

de deplasarea activă,

 9 Informații generale oferite de proiectul SWITCH 

(de ex. fișe cu date referitoare la mersul pe jos, 

mersul cu bicicleta, sănătate)

Informații care trebuie furnizate pentru campaniile 

locale:

 9 Care sunt nevoile de informare estimate ale 

persoanelor ţintă?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 Specificaţi ce informații sunt disponibile  

și în ce măsură!

 9 Planificați să furnizaţi informații noi, iar acestea 

vor trebui să fie tipărite, publicate, etc.?

 9 Cine poate oferi informații suplimentare?

 9 Cine depozitează materialele de  

informare și unde?

Lecții învățate din campania SWITCH

Care este starea de cunoaștere și modalitatea 

de distribuire a informațiilor în oraș? Cum să 

distribuiţi ceva „nou, încă necunoscut ” la per-

soana țintă?

Ţineţi cont de faptul că aveţi nevoie de spațiu 

pentru depozitarea materialelor de informare 

și a stimulentelor.

Observatii
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Trimiterea fişei de servicii

Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

 9 Oferirea de informații, consiliere personalizată  

(și stimulare)

Informații care trebuie furnizate pentru campaniile locale:

 9 Care sunt cele mai bune canale de distribuție în 

orașul dvs.? 

 9 Pe care îl veţi folosi? 

 9 Cum veţi distribui fișa de servicii (prin e-mail, scrisoare 

expediată prin poştă/curier, scrisoare predată per-

sonal la domiciliu, cu ocazia unui eveniment, etc.)

Lecții învățate din campania SWITCH

Design profesional, lizibilitate, accesibilitate

Stimulentele

Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

 9 Stimulentele pentru motivarea și susținerea 

schimbării comportamentale sunt oferite prin 

fișa de servicii și/sau în timpul fazei de contactare 

pentru a convinge persoanele să se înregistreze 

pe o platformă dedicată și să devină participanți 

ai campaniei, etc.

Informații care trebuie furnizate pentru campaniile 

locale:

 9 Care sunt cele mai bune canale de distribuție în 

orașul dvs.? 

 9 Pe care îl veţi folosi? 

 9 Cum veţi distribui fișa de servicii (prin e-mail, 

scrisoare expediată prin poştă/curier, scrisoare 

predată personal la domiciliu, cu ocazia unui 

eveniment, etc.)

 

Lecții învățate din campania SWITCH

Design profesional, lizibilitate, accesibilitate

Observatii

 
4 Consilierea
Fişa de servicii / Etapa de servicii

Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

 9 Returnarea fişei de servicii. Persoanele care nu 

v-au returnat fişa de servicii sunt contactate 

printr-o scrisoare memento (pentru a le reaminti 

că răspunsul lor este aşteptat) sau telefonic (când 

pot să răspundă direct la fişa de servicii)

Informații care trebuie furnizate pentru campaniile 

locale:

 9 Cine colectează fişele de servicii?

 9 Cine se ocupă de problema nereturnării fişelor de 

servicii (contactare telefonică, trimitere de scrisori 

și mesaje e-mail)?

 9 Cine le solicită participanților să completeze fișa 

de servicii prin telefon?

 
Lecții învățate din campania SWITCH

Reamintirea are loc la una-două săptămâni 

după trimiterea fișei de servicii prin poştă/curier 

sau la o săptămână după trimiterea acesteia 

prin e-mail.

Dacă participanții nu vă trimit fişa de servicii 

completată, oferiţi-le posibilitatea de a vă 

comunica telefonic care sunt informațiile de 

care mai au nevoie.

 
 
Aranjarea materialelor informative

Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

 9 Aranjarea pachetelor de informare personalizate

Informații care trebuie furnizate pentru campaniile 

locale:

 9 Cine va aranja materialele de informare în 

pachete personalizate conform fişelor de servicii?

 9 Veţi folosi personalul propriu existent sau aveți 

nevoie de personal suplimentar?

 

Lecții învățate din campania SWITCH

Personalul trebuie să fie de încredere, dar nu 

cu înaltă calificare. Cel mai important este 

să aveţi suficient personal și timp pentru 

această activitate. Ţineţi cont de faptul că aveţi 

nevoie de spațiu pentru sortarea şi ambalarea 

materialelor informative și a stimulentelor.

Observatii

 

 
Distribuirea pachetelor de informare

Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

 9 Livrarea personală a pachetelor de informare 

personalizate

Informații care trebuie furnizate pentru campaniile 

locale:

 9 Cine va distribui materialele informative  

pentru pachetele personalizate conform  

fişelor de servicii?

 9 Veţi folosi personalul propriu existent sau  

aveți nevoie de personal suplimentar?

Lecții învățate din campania SWITCH

Distribuirea ar trebui să aibă loc cât mai 

curând posibil după ce vi s-a returnat fişa de 

servicii completată.

Persoana care face distribuirea trebuie să 

aibă cunoștințe generale complete, să fie 

de încredere și în măsură să ofere informații 

exacte și consultanță.

Verificaţi dacă o agenție/asociație pentru 

mobilitate vă poate oferi personal cu experiență.
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5 Testați noi tipuri de 
comportament și alte tipuri 
de elemente de motivare ca și 
măsură suplimentară
Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

 9 Încurajarea oamenilor să testeze și să se bucure 

de noul comportament

Informații care trebuie furnizate pentru campaniile 

locale:

 9 Ce intenționați să faceți pentru a încuraja 

persoanele să testeze noul comportament?

 
Lecții învățate din campania SWITCH

Există multe exemple disponibile din alte 

proiecte: 

Sistemul RTF cu jocuri și concursuri (H), 

aplicații pentru urmărirea comportamentului 

și măsurarea efectelor pozitive (Moves, etc.),

Plimbări de probă cu biciclete personale sau 

de închiriat, evenimente, concursuri

ObservatiiProgramarea întâlnirilor pentru  
consiliere personalizată

 
Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

 9 Consilierea personalizată se oferă atunci când 

este solicitată în fișa de servicii. Întâlnirea 

pentru aceste discuții de consiliere trebuie să fie 

programată cu participantul.

Informații care trebuie furnizate pentru campaniile 

locale:

 9 Cine se ocupă de aranjarea întâlnirilor?

 
Lecții învățate din campania SWITCH

Întâlnirea trebuie să fie fixată la scurt timp 

după primirea fişei de servicii

Consilierea personalizată

Elemente de bază ale campaniilor locale SWITCH:

 9 Consilierea personalizată se oferă atunci când este 

solicitată în fișa de servicii. Se fac vizite la domiciliul 

participanților. Ca alternativă, interviurile de 

consiliere pot avea loc la un birou de consultanță.

Informații care trebuie furnizate pentru campaniile 

locale:

 9 Cine face consilierea personalizată?

 
Lecții învățate din campania SWITCH

Persoana care face consilierea trebuie să 

aibă cunoștințe generale complete, să fie 

de încredere și în măsură să ofere informații 

exacte și consultanță.

Verificaţi dacă o agenție/asociație pentru mo-

bilitate vă poate oferi personal cu experiență.

Observatii
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Acum vă rugăm să consideraţi toate deplasările  
dvs. din timpul săptămânii 

Q5 - Cât de des folosiți fiecare dintre următoarele moduri de deplasare pentru toate deplasările (de ex. la 

magazine, loc de muncă, școală, universitate, la prieteni, sau orice alte locuri pe care le vizitați)?

Zilnic sau 
aproape 

zilnic

4-5 zile pe 
săptămână

1-3 zile pe 
săptămână

1- 3 zile pe 
lună

Mai puțin 
de o dată 
pe lună

Niciodată 
sau aproape 

niciodată

Nu ştiu

Mers pe jos

Bicicletă

Transport 
public

Maşină/
motocicletă 

(ca șofer)

Maşină/
motocicletă 
(ca pasager)

 
Q6 - Care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine felul cum apreciaţi nivelul dvs. actual de utilizare 

a mașinii pentru deplasarea zilnică și dacă aveți vreun plan de a încerca să reduceţi parţial sau total aceste 

deplasări auto? (Vă rugăm să alegeți afirmaţia care se potrivește cel mai bine situației actuale și bifați numai o 

singură căsuță!)

În prezent, folosesc maşina pentru majoritatea deplasărilor mele. Sunt mulţumit de 

nivelul actual de utilizare a mașinii și nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să-l reduc.

În prezent, folosesc maşina pentru majoritatea deplasărilor mele. Aș dori să reduc nivelul 

actual de utilizare a maşinii, dar am senzaţia că mi-ar fi imposibil să fac acest lucru acum.

În prezent, folosesc maşina pentru majoritatea deplasărilor mele. În prezent, 

mă gândesc ca o parte sau chiar toate aceste deplasări să le fac fără a mai folosi 

maşina, dar în acest moment nu ştiu exact cum pot înlocui aceste deplasări 

auto sau când ar trebui să fac acest lucru.

În prezent, folosesc maşina pentru majoritatea deplasărilor mele, dar scopul 

meu este să reduc nivelul actual de utilizare a maşinii. Ştiu deja pe care dintre 

deplasări le voi înlocui și ce mod alternativ de deplasare voi folosi, dar încă nu 

am pus efectiv în practică acest lucru.

Deoarece nu dețin/nu am acces la o mașină, reducerea nivelului de utilizare a 

maşinii nu este o problemă de actualitate pentru mine. 

Deoarece sunt conștient de numeroasele probleme asociate cu utilizarea 

mașinii, încerc deja să folosesc cât mai mult posibil modurile de deplasare 

independente de aceasta. Voi menține sau chiar am să reduc nivelul (deja 

scăzut) de utilizare a maşinii în următoarele luni.

SWITCH - Sondaj preliminar de 
angajament (sondaj de referinţă)
Cu negru - întrebări de bază referitoare la comportamentul de deplasare

Cu verde - întrebări de bază pentru segmentare și etape ale schimbării

Cu roșu - întrebări de bază referitoare la disponibilitatea modului de deplasare

Cu violet - întrebări de bază referitoare la sănătate

Cu gri - întrebări opționale referitoare la sănătate

Cu albastru - întrebări de bază referitoare la atributele persoanelor și familiilor acestora

Promise about privacy protection! (Your contact data and any other information about you will 
only be used for the SWITCH campaign. Under no circumstances will we disclose this data to anyone 
outside the SWITCH team. Upon your written request (insert contact details of the SWITCH team) we will 
delete all such data about you. Please sign below to indicate that you agree to these conditions.)

Q1 - În general, câte zile pe săptămână faceţi naveta 

la locul de muncă/universitate? (Vă rugăm să bifați 

numărul de zile!)

Număr de zile Nu este cazul 

(Nu mai puneţi întrebările 

Q2, Q3 şi Q4)

Q2 – Care este distanța dintre domiciliul dvs. și locul 

de muncă/școală/universitate (punct de plecare - 

punct de destinaţie, parcurgere într-un singur sens, 

distanţă efectivă)?

kilometri

Q3 - Câte minute durează această deplasare (par-

curgere într-un singur sens, distanţă efectivă)?

minute

Q4 - În medie, câte zile pe săptămână mergeţi la locul 

de muncă/școală/universitate folosind următoarele 

moduri de deplasare (Vă rugăm să bifați căsuţele 

corespunzătoare în tabelul de mai jos!)

Nicio-

dată

1 zi  
pe 

săptă- 
mână

2 zi  
pe 

săptă- 
mână

3 zi  
pe 

săptă- 
mână

4 zi  
pe 

săptă- 
mână

5 zi  
pe 

săptă- 
mână

Mers pe 

jos

Bicicletă

Trans-
port 

public

Maşină/
motoci-
cletă (ca 

șofer)

Maşină/
motoci-
cletă (ca 
pasager)

km; m

min
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Q15.2 - Activitatea fizică ajută la prevenirea bolilor 

cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabet, cancer, 

precum și la întărirea sănătăţii mintale și sistemului osos. 

Nu sunt deloc de acord

Într-o anumită măsură, nu sunt de acord

Sunt parțial de acord

Sunt parțial de acord

Nu știu / Nu am o opinie

Q15.3 - Pentru copii și sănătatea lor, este important ca 

aceștia să fie activi cel puțin 60 de minute în fiecare zi. 

Nu sunt deloc de acord

Într-o anumită măsură, nu sunt de acord

Sunt parțial de acord

Sunt parțial de acord

Nu știu / Nu am o opinie

Q16 - Vă rugăm să precizați următoarele informații 

despre dvs. și familia dvs.

Anul nașterii

Sex Femeie Bărbat

Q17 - Care este nivelul dvs. actual de educaţie? (Vă 

rugăm să bifați doar o căsuţă!)

Învăţământ gimnazial (8 clase)

Învăţământ liceal, ciclu inferior (10 clase)

Învăţământ liceal, ciclu superior (12 clase)

Învăţământ postliceal non-universitar 

(colegiu postliceal, şcoală profesională, etc.)

Învățământ superior de scurtă durată

Studii universitare de licență sau echivalente

Studii universitare de masterat sau 

echivalente

Altele

Q18 - Vă rugăm să precizați numărul de persoane 

care locuiesc cu dvs. (inclusiv dvs.)

 
 

Numărul de persoane în vârstă de până la 

6 ani

Numărul de persoane cu vârste cuprinse 

între 6 și 17 ani

Numărul de adulți

 
Mulţumiri

Adresaţi respondenților un scurt şi sincer „Mulțumesc!” 

și daţi-le datele dvs. de contact.

Q19 - Am dori să vă contactăm peste circa o lună pentru 

a vedea dacă aţi făcut unele schimbări comportamen-

tale de deplasare după ce aţi participat la campania 

SWITCH. Vă rugăm introduceți adresa dvs. de e-mail aici: 

Adresă e-mail

 
Dacă sunteţi preocupat de vreun element al acestui 

chestionar, de utilizarea datelor dumneavoastră sau 

dacă doriţi să depuneţi o plângere cu privire la orice 

aspect al sondajului, vă rugăm să contactați ...

Q7 - În ultimele 12 luni, aţi mers mai mult pe jos sau 

cu bicicleta pentru deplasările zilnice decât în anii 

precedenți? (Sunt posibile mai multe răspunsuri)

DA, am mers 

pe jos mai mult

DA, am mers 

cu bicicleta 

mai mult 

NU

Q8 - Intenționați să mergeţi mai mult pe jos sau 

cu bicicleta în viitor? (Sunt posibile mai multe 

răspunsuri.)

DA, am mers 

pe jos mai mult

DA, am mers 

cu bicicleta 

mai mult 

NU

Q9 - Doriți să primiți gratuit materiale de informare 

și consiliere personalizată cu privire la utilizarea mo-

durilor de deplasare activă (cum ar fi mersul pe jos 

sau cu bicicleta) și la beneficiile aduse sănătăţii dvs.?

DA NU

Q10 - Aveţi cel puțin o bicicletă în stare bună de 

funcționare? (Vă rugăm să bifați o căsuță!)

DA NU

Q11 - Aveţi permis de conducere pentru autovehi-

cule? (Vă rugăm să bifați o căsuță!)

DA NU

Q12 - Aveţi acces la un automobil sau o autoutilitară? 

(Vă rugăm să bifați o căsuţă!)

Niciodată Uneori Întotdeauna

Q13 - Aveţi abonament anual/lunar/săptămânal pen-

tru transportul public?

DA, vă rugăm să precizați 

NU

anual lunar săptămânal 

Q14 - În ultimele șapte zile, câte zile aţi făcut activitate 

fizică timp de 30 de minute sau mai mult, la o 

intensitate suficientă pentru a vă creşte ritmul cardiac 

și respirator? Aceasta poate include sportul, exerciţiile 

fizice, mersul pe jos în ritm alert, cu bicicleta sau 

activităţile gospodăreşti. Cele 30 de minute nu trebuie 

să fie făcute dintr-o dată, dar o repriză de activitate 

fizică trebuie să dureze neîntrerupt cel puțin 10 minute. 

0 zile 1 zi 2 zile  3 zile

4 zile 5 zile 6 zile 7 zile

Q15.1 - Mersul pe jos sau cu bicicleta în mod regulat 

pentru deplasarea zilnică este un lucru benefic 

pentru sănătate.

Nu sunt deloc de acord

Într-o anumită măsură, nu sunt de acord

Sunt parțial de acord

Sunt parțial de acord

Nu știu / Nu am o opinie
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SWITCH - Sondajele ulterioare de 
angajament (1 și 2)

Cu negru - întrebări de bază referitoare la comportamentul de deplasare

Cu verde - întrebări de bază pentru segmentare și etape ale schimbării 

Cu roșu - întrebări de bază referitoare la disponibilitatea modului de deplasare

Cu violet - întrebări de bază referitoare la sănătate

Cu gri - întrebări opționale referitoare la sănătate

Cu portocaliu - întrebări de bază/facultative (DE STABILIT) referitoare la succesul campaniei

Cu albastru - întrebări de bază referitoare la atributele persoanelor și familiilor acestora

Q1 - În general, câte zile pe săptămână faceţi naveta 

la locul de muncă/universitate? (Vă rugăm să bifați 

numărul de zile!)

Număr de zile Nu este cazul  

(Nu mai puneţi întrebările 

Q2, Q3 şi Q4)

Q2 - Adresa locului dvs. de muncă/școlii/universităţii a 

rămas aceeaşi, ca la ultima noastră conversație?

DA (Nu mai 
puneţi între-
bările Q2.1 şi 

Q2.2)

NU
Nu este cazul 

(Nu mai puneţi 
întrebările Q2.1 şi 

Q2.2)

Dacă NU: Q2.1 - Care este distanța dintre domiciliul 

dvs. și noul loc de muncă/școală/universitate (punct 

de plecare - punct de destinaţie, parcurgere într-un 

singur sens, distanţă efectivă)?

kilometri

Dacă NU: Q2.2 - Câte minute durează deplasarea 

(parcurgere într-un singur sens, distanţă efectivă)?

Minutes

Q3 - În medie, câte zile pe săptămână mergeţi la locul 

de muncă/școală/universitate folosind următoarele 

moduri de deplasare (Vă rugăm să bifați căsuţele 

corespunzătoare în tabelul de mai jos!)

Nicio-

dată

1 zi  
pe 

săptă- 
mână

2 zi  
pe 

săptă- 
mână

3 zi  
pe 

săptă- 
mână

4 zi  
pe 

săptă- 
mână

5 zi  
pe 

săptă- 
mână

Mers pe 

jos

Bicicletă

Trans-
port 

public

Maşină/
motoci-
cletă (ca 

șofer)

Maşină/
motoci-
cletă (ca 
pasager)

Acum vă rugăm să consideraţi toate deplasările dvs. din timpul săptămânii ...

Q4 - Cât de des folosiți fiecare dintre următoarele moduri de deplasare pentru toate deplasările (de exemplu, 

la magazine, loc de muncă, școală, universitate, la prieteni, sau orice alte locuri pe care le vizitați)?

Zilnic sau 
aproape 

zilnic

4-5 zile pe 
săptămână

1-3 zile pe 
săptămână

1- 3 zile pe 
lună

Mai puțin 
de o dată 
pe lună

Niciodată 
sau aproape 

niciodată

Nu ştiu

Mers pe jos

Bicicletă

Transport 
public

Maşină/
motocicletă 

(ca șofer)

Maşină/
motocicletă 
(ca pasager)

 
Q5 - De la ultimul sondaj efectuat, folosiţi următoarele moduri de deplasare mai des, mai rar sau la fel?

M
e

rs
 p

e
 jo

s

La fel

Mai des

Mai rar

Referitor la mersul mai frecvent pe jos, aprox-
imativ câte deplasări în plus și câte minute în 
plus faceţi săptămânal? 

Aproximaţi numărul suplimentar 

de deplasări pe săptămână

Aproximaţi numărul suplimentar 

de minute pe săptămână

B
ic

ic
le

tă

La fel

Mai des

Mai rar

Referitor la mersul mai frecvent cu bicicleta, 
aproximativ câte deplasări în plus și câte 
minute în plus faceţi săptămânal? 

Aproximaţi numărul suplimentar 

de deplasări pe săptămână

Aproximaţi numărul suplimentar 

de minute pe săptămână

Tr
a

n
sp

o
rt

 p
u

b
li

c

La fel

Mai des

Mai rar

Referitor la deplasarea mai frecventă cu mijloacele 
de transport în comun, aproximativ câte călătorii 
în plus și câte minute în plus faceţi săptămânal?

Aproximaţi numărul suplimentar 

de deplasări pe săptămână

Aproximaţi numărul suplimentar 

de minute pe săptămână

M
a

şi
n

ă
/m

o
to

ci
cl

e
tă

La fel

Mai des

Mai rar

Referitor la deplasarea mai frecventă cu 
maşina, aproximativ câte deplasări în plus și 
câte minute în plus faceţi săptămânal? 

Aproximaţi numărul suplimentar 

de deplasări pe săptămână

Aproximaţi numărul suplimentar 

de minute pe săptămână
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Q12.1 - Mersul pe jos sau cu bicicleta în mod regulat 

pentru deplasarea zilnică este un lucru benefic 

pentru sănătate.

Nu sunt deloc de acord

Într-o anumită măsură, nu sunt de acord

Sunt parțial de acord

Sunt parțial de acord

Nu știu / Nu am o opinie

Q12.2 - Activitatea fizică ajută la prevenirea bolilor 

cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabet, cancer, 

precum și la întărirea sănătăţii mintale și sistemului osos.

Nu sunt deloc de acord

Într-o anumită măsură, nu sunt de acord

Sunt parțial de acord

Sunt parțial de acord

Nu știu / Nu am o opinie

Q12.3 - Pentru copii și sănătatea lor, este important ca 

aceștia să fie activi cel puțin 60 de minute în fiecare zi. 

Nu sunt deloc de acord

Într-o anumită măsură, nu sunt de acord

Sunt parțial de acord

Sunt parțial de acord

Nu știu / Nu am o opinie

Q13 - Aţi vorbit cu prietenii sau colegii dvs. despre 

campania SWITCH?

DA NU

Q14 - După ce aţi participat la campania SWITCH, vă 

considerați mai bine informat cu privire la mersul pe 

jos sau cu bicicleta și la beneficiile aduse de modurile 

de deplasare activă?

DA NU

Q15 - După ce ați participat la campania noastră, 

sunteţi mai motivat să reduceţi nivelul de utilizare a 

mașinii și să folosiţi moduri de deplasare activă, cum 

ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta?

DA NU

Q16 - După ce ați participat la campania noastră, ceilalţi 

membri ai familiei dvs. sunt motivaţi să reducă nivelul de 

utilizare a mașinii și să folosească moduri de deplasare 

activă, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta?

DA. Vă rugăm să precizați 

care dintre membri!
NU

Q17 - În perioada care a trecut de la ultimul sondaj, 

au avut loc schimbări ale modului de deplasare în 

familia dvs. ?

DA Vă rugăm să precizați 

care au fost aceste 

schimbări!

NU

 
Adresaţi respondenților un scurt şi sincer 
„Mulțumesc!" 

Q18 - Am dori să reluăm legătura cu dvs. după aprox-

imativ cinci luni pentru a vedea dacă ați continuat 

să aplicaţi schimbările pe care le-aţi făcut în timpul 

campaniei SWITCH. Dacă sunteţi de acord să facem 

acest lucru prin e-mail, vă rugăm să introduceți adre-

sa dvs. de e-mail aici:

Adresă e-mail

 
Dacă sunteţi preocupat de vreun element al acestui 

chestionar, de utilizarea datelor dumneavoastră sau 

dacă doriţi să depuneţi o plângere cu privire la orice 

aspect al sondajului, vă rugăm să contactați ...

Q6 - Care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine felul cum apreciaţi nivelul dvs. actual de utilizare 

a mașinii pentru deplasarea zilnică și dacă aveți vreun plan de a încerca să reduceţi parţial sau total aceste 

deplasări auto? (Vă rugăm să alegeți afirmaţia care se potrivește cel mai bine situației actuale și bifați numai o 

singură căsuță!)

În prezent, folosesc maşina pentru majoritatea deplasărilor mele. Sunt mulţumit de 

nivelul actual de utilizare a mașinii și nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să-l reduc.

În prezent, folosesc maşina pentru majoritatea deplasărilor mele. Aș dori să reduc nivelul 

actual de utilizare a maşinii, dar am senzaţia că mi-ar fi imposibil să fac acest lucru acum.

În prezent, folosesc maşina pentru majoritatea deplasărilor mele. În prezent, 

mă gândesc ca o parte sau chiar toate aceste deplasări să le fac fără a mai folosi 

maşina, dar în acest moment nu ştiu exact cum pot înlocui aceste deplasări 

auto sau când ar trebui să fac acest lucru.

În prezent, folosesc maşina pentru majoritatea deplasărilor mele, dar scopul 

meu este să reduc nivelul actual de utilizare a maşinii. Ştiu deja pe care dintre 

deplasări le voi înlocui și ce mod alternativ de deplasare voi folosi, dar încă nu 

am pus efectiv în practică acest lucru.

Deoarece nu dețin/nu am acces la o mașină, reducerea nivelului de utilizare a 

maşinii nu este o problemă de actualitate pentru mine. 

Deoarece sunt conștient de numeroasele probleme asociate cu utilizarea 

mașinii, încerc deja să folosesc cât mai mult posibil modurile de deplasare 

independente de aceasta. Voi menține sau chiar am să reduc nivelul (deja 

scăzut) de utilizare a maşinii în următoarele luni.

Q7 - Aveţi cel puțin o bicicletă în stare bună de 

funcționare? (Vă rugăm să bifați o căsuță!)

DA NU

Q8 - Aveţi permis de conducere pentru autovehicule? 

(Vă rugăm să bifați o căsuță!)

DA NU

Q9 - Aveţi acces la un automobil sau o autoutilitară? 

(Vă rugăm să bifați o căsuţă!)

Niciodată Uneori Întotdeauna

Q10 - Aveţi abonament anual/lunar/săptămânal pen-

tru transportul public?

DA, vă rugăm să precizați 
NU

anual lunar săptămânal 

Q11 - În ultimele șapte zile, câte zile aţi făcut activitate 

fizică timp de 30 de minute sau mai mult, la o 

intensitate suficientă pentru a vă creşte ritmul cardiac 

și respirator? Aceasta poate include sportul, exerciţiile 

fizice, mersul pe jos în ritm alert, cu bicicleta sau 

activităţile gospodăreşti. Cele 30 de minute nu trebuie 

să fie făcute dintr-o dată, dar o repriză de activitate 

fizică trebuie să dureze neîntrerupt cel puțin 10 minute. 

0 zile 1 zi 2 zile  3 zile

4 zile 5 zile 6 zile 7 zile
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pagină pasaj de text adresă URL

6 "Analiză de transferabili-
tate " bit.ly/1RSAk06

10 "interviul" www.youtube.com/watch?v=_WUZVVlGay0

13 "webinar înregistrat" www.youtube.com/watch?v=of3iyXqLmQM

13 "scurt interviu" bit.ly/1Rkr453

14 "grupul dvs. țintă" bit.ly/SWITCH1J3eNUi

14 "beneficiile deplasării" bit.ly/SWITCH1Znttlj

14 "recomandările medicale" bit.ly/SWITCH1YyZFj8

14 "mersul pe jos" bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj

14
"monitor de ritm cardiac, 
pedometre, ceasuri cu 
GPS"

bit.ly/SWITCH1LG9l5M

14 "Beat the Street" www.youtube.com/watch?v=PcbG1hexfKE

15 "Wien zu Fuß" bit.ly/SWITCH1oHnHOJ

15 "utilizării instrumentelor TIC" www.youtube.com/watch?v=nxE9-SDy6X0

15
"protecția și confidențialita-
tea datelor"

http://www.switchtravelnow.eu/guide.html

19 "broşuri" bit.ly/1QfVN50

20 "materiale de presă" bit.ly/SWITCH1YyZ7tF

20 "Fişele informative" bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj

21 "Caiet de sarcini" bit.ly/SWITCH1OIVL2a

21
"instruirea personalului  
auxiliar extern"

bit.ly/SWITCH1R4912r

21 "materiale" bit.ly/SWITCH1nbrAJX

21 "Date generale" bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj

21 "Hartă cu rețeaua" bit.ly/SWITCH1RfdoHT

21 "stimulente" bit.ly/SWITCH1nbmrl5

22
"GPS, monitoarele de ritm 
cardiac, pedometrele"

bit.ly/SWITCH1LG9l5M

24 "date de referinţă" bit.ly/SWITCH1Mu0anO

24 "chestionar tipărit" bit.ly/SWITCH1mpHqkk

pagină pasaj de text adresă URL

24 "Setul de instrumente" bit.ly/SWITCH1nbrAJX

25 "fluturaşi de informare" bit.ly/SWITCH1V2YDfh

25 "participanții la sondaj" bit.ly/SWITCH1InyVQP

25

"autocolante, insigne, ba-
loane, veste de siguranță, 
huse pentru şaua de la 
bicicleta etc"

bit.ly/SWITCH1nbmrl5

26 "text scurt" bit.ly/SWITCH1YyZ7tF

28 "procesului de evaluare" bit.ly/SWITCH1JrXsiD

29 "listă de acțiuni" bit.ly/SWITCH1JrXsiD

29 "Pentru planificarea" bit.ly/SWITCH1S8AoMY

29 "Setul de instrumente" bit.ly/SWITCH1O6OrB4

30 "Scrisoare pe hârtie" bit.ly/SWITCH1mpHqkk

30 "Setul de instrumente" bit.ly/SWITCH1mpHqkk

31 "privește stilul" bit.ly/SWITCH1V2YDfh

32 "sondaj de referință" bit.ly/SWITCH1Mu0anO

34 "fişă de servicii" bit.ly/SWITCH1InyVQP

36 "pachetele de informare" bit.ly/SWITCH1TINXUl

37 "de bune exemple" bit.ly/SWITCH22nPd2F

38 "Q1-Q5 si Q14" bit.ly/SWITCH1Mu0anO

38 "Q1-Q5 si Q11" bit.ly/SWITCH1U2D0ut

39
"al doilea sondaj ulterior 
de angajament"

bit.ly/SWITCH1U2D0ut
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Consorțiul SWITCH

Cinci orașe europene preiau conducerea pentru sprijinirea proiectului SWITCH - susținută 
de opt experți în deplasare alternativă, aspecte de sănătate sau economice ale mobilității. 
Această echipă entuziastă combină experienţa practică, o metodologie clară și transferabilă, 
cu exemple verificate și testate în campanii locale eficiente.

contact:
Wiebke Unbehaun (project coordinator) 
 
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna | Institute for Transport Studies

Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien | Tel. +43 1 47654 5304 | e-mail: wiebke.unbehaun@boku.ac.at 

For further information please visit www.switchtravel.eu 
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