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Erantzukizun deskargua: egileak beste inor ez da liburuxka honen edukiaren erantzulea. Ez du ezinbestean adierazten Europar Batasunaren iritzia. 
Ez EASME ez eta Europar Batasuna ere ez dira erantzule liburuxkan jasotako informazioa erabiltzeko moduari dagokionez.

Informazioa zabaltzeko, ondoko helbidera jo 

www.switchtravel.eu

Izan gure jarraitzaile Twitterren: @SwitchTravel

SWITCHek informazioaren eta komunikazioaren 
teknologiak darabiltza, bai eta bidaiak planifikatzeko 
aholkularitza pertsonalizatua eskaintzen ere, osasun 
argudio sendoetan oinarriturik, haien bizitzan aldaketa 
garai bat bizitzen ari diren pertsonak adoretzeko bidaia 
laburretan autoan joatetik oinez edo bizikletan mugitzera 
igarotzera.

SWITCHek laguntza eskaintzen die hiriei tokian-tokian 
kanpainak garatu eta inplementatzeko, helburua delarik 
ibilgailu motordunen trafikoa eta CO2 maila murriztea.

SWITCH Europar Batasunak finantzaturiko proiektua 
da. Bost hiri dira partaide horretan, osasun eta trafiko 
alorretako adituek laguntzen dietela joan-etorrietako 
jokabidea aldatzearen aldeko kanpainak garatu eta 
inplementatzen.

Azalaren egilearen eskubideak: Eltis / Harry Schiffer

switchtravel.eu

Europar Batasunaren “Europarentzako
Energia Adimendua” egitasmoak finantzatua 

Europar Batasunaren “Europarentzako Energia 
Adimendua” egitasmoak finantzatua



Zergatik aldatu ibilbide 
aktibora?
Bizimodu sedentarioa dugu mendebaldeko 
herrietan gaixotasun ez-transmitigarriak 
jasateko arrisku faktore nagusietako bat. 
Horrek denak banakoari osasun arazoak 
eragiteaz gain, gizarte osoari ekonomia kostu 
handia dakarkio ere.

Eguneroko bizimoduan ibiltzeko modu aktiboak txertatzea, 
horrelako erraza gerta daiteke aktiboago izatea. Egunero-
egunero ariketa fisikoan zuhurtziaz arituz gero - oinez edo 
bizikletaz ibiltzea edo eskailerak igotzea-, osasunerako 
onura handiak lortuko dira, luzarora, gaixotasun kronikoak 
garatzeko arriskua murriztuko eta, batera, poltsikorako onura 
ekonomikoak berehala ekarriko dituelarik!

Zer da SWITCHa? 
SWITCH proiektu bat da, eta mugitzeko 
ohitura osasungarriagoak sustatzen ditu, gure 
bizitzako une garrantzitsuetan akuilatzen 
gaituelarik: lantokiz edo ikaslekuz aldatzean, 
etxebizitzaz aldatzean, erretiroa hartzean edo 
medikuak ariketa areagotzea gomendatzen 
digunean.

Programaren helburu diren pertsonak erakartzeko teknologia 
berriak eta sare sozialak erabiltzeak alde ludikoa eransten 
dio, eta horrek jendea adoretu dezake switchean aritzera eta 
mugitzeko ohitura berriei luzaroan eustera.

Hiri atxikiaren SWITCH programa
Hiri atxikiek SWITCHeko taldearen laguntza 
jasoko dute proiektu osoan. Teknikari 
adituen laguntza izango dute onura, eta 
gure bost hiri partaiderekin batera ikasteko 
modua izango dute, berdintasunean.

SWITCHek ematen duen euskarria:

•  Kanpaina eraginkorrak diseinatzea, informazioaren 
eta komunikazioaren teknologien bidez tokian tokiko 
beharretan txertatzekoak.

•  Eragile interesdunekin elkarteak sortzea, zure tokiko 
erkidegoa sendotzeko.

•  Zure kolektiboa gidatu eta harekin konprometitzea, 
autoa bestela erabiltzeko motibazioa eskaintzeko.

•  Programaren helburu diren pertsona hartzaileei 
helaraztea garraiobide aktiboek osasunari nolako 
onurak dakarzkieten.

•  Kanpainak abiaraztea, bakoitzaren araberako garraio 
aholkularitza garatu eta emanda.

•  Ebaluazea zenbaterainoko eraginkortasuna eta 
gizarte onurak dakartzan bizikletaz eta oinez areago 
mugitzeak..

Tokian tokiko SWITCH kanpainak eta     
hartzaile taldeak
Tokian tokiko 5 SWITCH kanpaina 
diseinatu dituzte, jendeari motibazioa 
emateko autoa ibilbide laburretan ez 
erabiltzeko eta aktiboago izateko, dela 
oinez dela bizikletaz mugituta.

Programa inplementatzeko hiriak

1  Anberes (Belgika)

2  Donostia (Espainia)

3  Gdansk (Polonia)

4  Londreseko Hounslow distritua (Erresuma Batua)

5  Viena (Austria)

Donostiako SWITCHa

Oinezko eta txirrindulariei eskaintzen dien azpiegiturari 
esker, Donostia aukeratu dute SWITCHa abiaraziko duten 
hirien talde mugatua osatzeko; eta proiektuaren jomuga 
diren lau talderi parte hartzeko aukera emango die. 
Ondokoak dira:

•   Helbidea Donostiara aldatu duten pertsonak.

•   Lanez aldatuko diren pertsonak.

•   Ikastegiz edo unibertsitatez aldatu diren pertsonak.

•   Medikuak ariketa areagotzeko aholkaturiko pertsonak.

Analisi talde oso batek 1.500 herritarri baino gehiagori 
egingo die bakoitzaren araberako programa bat, 
mugikortasun ohituretarako beste hautabide bat 
emateko.
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SWITCHera hurbiltzeko 3 pausu
SWITCHek laguntza eskaintzen du bai hiri 
garraiorako bai osasuneko profesionalentzat 
ere, ibilbide aktiboak sustatzeko kanpainak 
diseina ditzaten, oinez ibiltzeari eta bizikleta 
erabiltzeari eragitea helburu.

Kanpaina espezifikoek frogatu dutenez, aldaketa 
esanguratsua sortu ahal dute, jendea lantokira ikastegira 
edo aisialdira modu sostengarriagoan mugitzeko moduan.

Aprobetxa itzazu SWITCHek eskaintzen dituen doako 
zerbitzuak, esaterako, aholkularitza edo prestakuntza.

 SWITCH Toolboxa

Plataforma zabal-zabala da, garraio aktiboaren aldeko 
kanpainetarako laguntza eta aholkularitza eskaintzekoa.

 Prestakuntza programa
Tokiko programak inplementatzeko lantegiak, web bidezko 
mintegiak eta teknikarien euskarria.

 Azalpen fitxak
SWITCHa abian duten hiriek egoerari buruzko informazio 
eguneratua eskaintzen dute, tokian tokiko kanpainetako 
kopuruak eta lorpenak aipatuta..
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Egile-eskubideak: SWITCH
Egile-eskubideak: Eltis / Harry Schiffer
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