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SWITCH wykorzystuje technologie informatyczne (ICT), 
spersonalizowane plany podróży oraz silne argumenty 
zdrowotne, aby tych, którzy dokonują w swoim życiu istotnych 
zmian, zachęcić również do częstszego użycia roweru zamiast 
samochodu, przynajmniej na krótkich dystansach.

SWITCH wspiera miasta w kreowaniui wdrażaniu w życie 
pomysłów na kampanie, dążących do redukcji ruchu 
samochodowego i emisji CO2.

SWITCH jest projektem unijnym, angażującym do końca 
maja 2016 roku pięć miast, wspieranych przez ekspertów w 
dziedzinie transportu i zdrowia, celem wykreowania i wdrożenia 
kampanii promujących zdrowe nawyki transportowe.



Siedzący tryb życia jest jedną z głównych przyczyn 
tzw. chorób cywilizacyjnych. W rezultacie problem 
ten dotkliwe odbija się na zdrowiu  jednostek, jak 
również na kondycji finansowej służby zdrowia.

Wprowadzenie częstszego chodzenia pieszo i jeżdżenia rowerem 
w grafik życia codziennego jest jednym z łatwiejszych sposobów 
na  pozytywną zmianę trybu życia. Nawet krótkie, ale regularne 
aktywności, takie jak jak jazda na rowerze, spacery, bądź chodzenie 
po schodach, zmniejszają ryzyko rozwoju chorób przewlekłych i 
przynoszą znaczące korzyści dla kondycji zdrowotnej i portfela!

Czym jest SWITCH?
SWITCH kieruje pozytywne przesłanie promujące 
zdrowe nawyki transportowe zwłaszcza do osób, 
które właśnie doświadczają przełomowych 
zmian w życiu: zmiany szkoły, pracy czy miejsca 
zamieszkania, oraz do tych, którzy skłonni są 
zmienić tryb życia na bardziej aktywny ze względów 
medycznych.

Zastosowanie nowych technologii oraz mediów społecznościowych 
przy współpracy z beneficjentami projektu to sposób na wprowadzenie 
elementów rywalizacji i zabawy, gwarantujących dodatkową 
motywację do trwałej zmiany przyzwyczajeń transportowych.
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Dlaczego warto czesciej chodzic 
pieszo lub jezdzic rowerem?



Do samego końca projektu grupa miast 
uczących się będzie konsekwentnie wspierana 
przez zespół SWITCH. Mogą one korzystać 
bezpośrednio z konsultacji ekspertów 
technicznych oraz z doświadczeń pięciu miast 
wdrażających projekt.

SWITCH zapewnia wsparcie w następujących obszarach:

•  Projektowania skutecznych oraz przystosowanych do lokalnych 
potrzeb kampanii, opartych na wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii.

•  Budowania współpracy z lokalnymi partnerami celem 
wzmocnienia lokalnych społeczności.

•  Wyboru i angażowania grup odbiorców oraz strategii 
motywacyjnych, prowadzących do mniej intensywnego 
użytkowania samochodu

•  Opracowania informacji dotyczących korzyści zdrowotnych, 
płynących z aktywnego trybu życia, dla wybranych grup 
docelowych.

•  Wdrażania kampanii opartych na spersonalizowanych 
konsultacjach i planach podróży.

•  Ewaluacji efektywności i korzyści społecznych płynących z jazdy 
na rowerze i chodzenia pieszo.

SWITCH oferuje kompleksowy wachlarz 
rozwiązań dla wykreowania kampanii 
promujących miejski ruch pieszy i rowerowy, z 
wykorzystaniem wiedzy eksperckiej z dziedziny 
transportu miejskiego i ochrony zdrowia.
Ściśle ukierunkowane kampanie przynoszą pozytywne i realne 
zmiany przyzwyczajeń transportowych, sprawiając że ludzie 
częściej chodzą pieszo i jeżdżą rowerami, do pracy, szkoły czy w 
celach rekreacyjnych.

Skorzystaj z materiałów szkoleniowych i innych usług oferowanych 
przez SWITCH.

	 Narzędzia	SWITCH
Kompleksowe wsparcie merytoryczne dla wdrażania i ewaluacji 
kampanii promujących aktywne podróże typu SWITCH.

 Pakiet szkoleniowy
Warsztaty, webinaria i broszury informacyjne na temat korzyści 
zdrowotnych z chodzenia pieszo i jeżdżenia rowerem.

 Informacje i zestawienia
Bieżące aktualności z miast wdrażających kampanie SWITCH, 
zawierające fakty, statystyki i analizy.
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3-etapowe podejscie w projekcie SWITCH

Wsparcie SWITCHa dla miast uczacych sie



Kampanie SWITCH i grupy docelowe
Pięć kampanii SWITCH zostało 
zaprojektowanych w taki sposób, aby 
zmotywować ludzi do częstego jeżdżenia 
rowerem oraz chodzenia pieszo, zwłaszcza na 
niewielkich dystansach.

Miasta	wdrażające	kampanie:

1  Antwerpia (Belgia)

2  Donostia / San Sebastian (Hiszpania)

3  Gdańsk	(Polska)

4  Londyn (Wielka Brytania)

5  Wiedeń (Austria)

Grupę docelową kampanii SWITCH w Gdańsku tworzą uczniowie, 
ich rodzice i opiekunowie oraz grono nauczycielskie wybranych 
szkół podstawowych. Razem wypracujemy nowe standardy, aby 
uczniowie jak najczęściej drogę do szkoły pokonywali w przyjemny 
i aktywny sposób.

Kulminacyjną częścią kampanii będzie “Bitwa na Kilometry”. 
Podczas czterech tygodni, na przełomie września i października 
2015 r., gdańskie i londyńskie szkoły będą rywalizować o 
rekordową ilość pokonanych pieszo lub rowerem kilometrów. 
„Bitwa na kilometry” będzie wspomagana rozwiązaniami ICT, 
m.in. kartami chipowymi pozwalającymi na rejestrację przebytej 
odległości.

Liczne atrakcje i nagrody z pewnością pomogą utrzymać wysoki 
poziom motywacji uczestników gdańskiej kampanii.

1

5

2

4

33



Partnerzy SWITCH

Kontakt
Koordynator	projektu

Wiebke Unbehaun 
University of Natural Resources and  
Life Sciences, Vienna (BOKU) 
Institute for Transport Studies 
E-mail wiebke.unbehaun@boku.ac.at 
Tel. +43 1 47654 5304

Upowszechnianie

Florinda Boschetti 
Polis 
E-mail fboschetti@polisnetwork.eu 
Tel. +32 2 500 56 74

Grzegorz Krajewski

Active Mobility Office 
Municipality of Gdanske 
E-mail grzegorz.krajewski@gdansk.gda.pl 
Tel. +48 58 526 8088

Wyłączna odpowiedzialność za treść tej ulotki spoczywa na jej autorach. Niniejsza ulotka niekoniecznie odzwierciedla opinię Unii Europejskiej.  
Ani EASME, ani Komisja Europejska nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartej w niej treści.

Więcej informacji można uzyskać na: 
www.switchtravel.eu

Znajdź nas na Twitterze: @SwitchTravel
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Projekt współfinansowany z programu Unii 
Europejskiej „Inteligentna Energia dla Europy”    


