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Izvleček
Na udeležbo ljudi pri telesni dejavnosti vplivajo grajena, naravna in socialna okolja, v katerem živijo, pa tudi osebni dejavniki, kot so spol in starost, sposobnost, čas
in motivacija. Organi lokalnih oblasti imajo pri oblikovanju okolij, ki vzpodbujajo
možnosti za telesno dejavnost in aktivno življenje, ključno vlogo. Ta publikacija
ponuja zgoščen pregled najboljših dokazov o telesni dejavnosti v mestnem okolju
in podaja predloge za politiko in prakso, ki temeljijo na teh dokazih.
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Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je bila ustanovljena leta 1948 kot specializirana agencija Združenih narodov in deluje kot usmerjevalni in usklajevalni organ
za mednarodna zdravstvena vprašanja in javno zdravje. Ena od temeljnih nalog SZO
je zagotavljati objektivne in zanesljive informacije in nasvete na področju človekovega zdravja. To odgovornost delno uresničuje prek svojih programskih publikacij,
s katerimi poskuša pomagati državam pri oblikovanju politik, ki koristijo javnemu
zdravju in obravnavajo njihova najbolj žgoča zdravstvena vprašanja.
Regionalni urad za Evropo SZO je eden od šestih regionalnih uradov po vsem svetu,
od katerih ima vsak svoj program, prilagojen posebnim zdravstvenim razmeram v
državah, ki jim služi. Evropska regija zajema približno 880 milijonov ljudi na območju, ki se razteza od Arktičnega oceana na severu do Sredozemskega morja na jugu
in od Atlantskega oceana na zahodu do Tihega oceana na vzhodu. Evropski program SZO podpira vse države te regije pri razvoju in ohranjanju njihovih zdravstvenih politik, sistemov in programov, pri preprečevanju in premagovanju tveganj za
zdravje, pri pripravi za prihodnje zdravstvene izzive ter pri zagovarjanju in implementaciji dejavnosti javnega zdravstva.
Da bi bile zanesljive informacije in navodila o zdravstvenih vprašanjih na voljo čim
širšemu krogu ljudi, zagotavlja SZO obsežno mednarodno razširjanje svojih publikacij ter spodbuja njihovo prevajanje in prilagajanje. SZO s svojimi knjigami pomaga promovirati in varovati zdravje ter preprečevati in nadzorovati bolezni; tako prispeva k doseganju temeljnega cilja organizacije, to je k doseganju najvišje možne
ravni zdravja vseh ljudi.

Serija publikacij Trdna dejstva
Namen teh publikacij Regionalnega urada SZO je, da znanstvene dokaze (trdna dejstva) s socialne in urbane domene javnega zdravja ter s tem povezanih dejavnosti
primerno in v zgoščeni obliki predstavi politikom in nosilcem odločanja, ki lahko
podprejo, pospešijo in uzakonijo spremembe politike in dejavnosti.
To publikacijo je izdelal Center za urbano zdravje pri Regionalnem uradu SZO za
Evropo. Tehnično je delo Centra osredotočeno na razvoj orodij in materialnih virov
na področjih zdravstvene politike, integriranega načrtovanja zdravja in celostnega
razvoja, mestnega načrtovanja, mestnih sistemov zdravstva, sodelujočega upravljanja in socialne podpore. Center je odgovoren za programe Zdravih mest in
mestnega upravljanja.

Zahvala
Priprava te publikacije je bila skrbno usklajena z dopolnilno publikacijo SZO, Telesna
dejavnost in zdravje v Evropi: dokazno gradivo za ukrepanje, nastanek katere je omogočilo tesno sodelovanje med dvema programoma SZO (o transportu in zdravju ter
o zdravih mestih in mestnem upravljanju) ter z mednarodnimi strokovnjaki. Usklajevanje je omogočil skupni usmerjevalni odbor šestih sodelavcev. Uredniška skupina je
pomagala avtorjem, besedilo pa so pregledali tudi zunanji sodelavci.
Skupni usmerjevalni odbor:
Finn Berggren,
Akademija za telesno vzgojo in šport Gerlev, Slagelse, Danska
Nick Cavill,
svetovalec za promocijo zdravja, Cheshire, Združeno kraljestvo Velike Britanije in
Severne Irske
Peggy Edwards,
Chelsea Group, Ottawa, Ontario, Canada
Sonja Kahlmeier,
strokovna sodelavka, Transport in zdravje, Evropski center za okolje in zdravje SZO,
Rim, Regionalni urad za Evropo SZO
Francesca Racioppi,
znanstvenica, Nezgode, transport in zdravje, Evropski center za okolje in zdravje SZO,
Rim, Regionalni urad za Evropo SZO
Agis Tsouros,
regionalni svetovalec, Zdrava mesta in mestno upravljanje, Regionalni urad za Evropo
SZO
Uredniška skupina:
Hugh Barton,
Fakulteta grajenega okolja, Univerza West of England, Bristol, Združeno kraljestvo
Velike Britanije in Severne Irske
Finn Berggren,
Akademija za telesno vzgojo in šport Gerlev, Slagelse, Danska
Marie Louise Bistrup,
strokovna sodelavka, Zdrava mesta in mestno upravljanje, Regionalni urad za Evropo
SZO
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Nick Cavill,
svetovalec za promocijo zdravja, Cheshire, Združeno kraljestvo Velike Britanije in
Severne Irske
Susan Handy,
Univerza California at Davis, Združene države Amerike
Sonja Kahlmeier,
strokovna sodelavka, Transport in zdravje, Evropski center za okolje in zdravje SZO,
Rim, Regionalni urad za Evropo SZO
Francesca Racioppi,
znanstvenica, Nezgode, transport in zdravje, Evropski center za okolje in zdravje SZO,
Rim, Regionalni urad za Evropo SZO
Zahvaljujejo se naslednjim zunanjim pregledovalcem: Joan Devlin, direktorici, Zdrava
mesta Belfast, Severna Irska, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske; Lauri Donisetti, koordinatorki projekta Zdravo mesto, Milano, Italija; Marku McCarthyju,
Oddelek za epidemiologijo in javno zdravje, University College, London, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske; Haroldu Kohlu, Podružnica za telesno dejavnost
in zdravje, Center za nadzor in preprečevanje bolezni, Atlanta, Georgia, Združene države
Amerike; Heiniju Parkkunenu, koordinatorju, Zdravo mesto Turku, Turku, Finska; in Tomu
Schmidu, Podružnica za telesno dejavnost in zdravje, Center za nadzor in preprečevanje
bolezni, Atlanta, Georgia, Združene države Amerike.
Zahvaljujemo se koordinatorjem Evropske mreže zdravih mest, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), za poslane študije primerov, ki smo jih uporabili
in z njimi osvetlili delovanje. Mestom in drugim sodelavcem se zahvaljujemo za poslane
fotografije širokega obsega dejavnosti, ki se izvajajo v mestih in s katerimi spodbujajo
možnosti za telesno dejavnost in aktivno življenje. V prilogi 1 so navedeni kontakti za
posebne dejavnosti.
Poleg tega se zaposlenim v SZO, Gudjúonu Magnússonu (direktor, Oddelek programov
zdravja), Haiku Nikogosianu (namestnik direktorja, Oddelek programov zdravja), Roarju
Blomu (Središču žarišča za telesno dejavnost) in Francescu Brancu (regionalni svetovalec
za prehrano), zahvaljujemo za koristne komentarje in nasvete ter nenehno pomoč med
pripravo publikacije. Nadalje gredo številne zahvale Connie Petersen in Hedvig Wibskov
za skrbno opravljeno delo pri vseh administrativnih plateh priprave; Davidu Breuerju, ki
je poskrbel za boljši slog in jezik, in Svenu Lundu za kreativno oblikovanje.
Peggy Edwards in Agis Tsouros
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Predgovor 1
Telesna dejavnost je bistvena sestavina vsake strategije, ki se namerava resno lotiti
problemov, povezanih s sedečim načinom življenja, in debelosti pri otrocih in odraslih. Aktivno življenje prispeva k telesnemu in duševnemu zdravju posameznika ter
tudi k socialni povezanosti in dobrobiti skupnosti. Možnosti za telesno dejavnost
niso omejene zgolj na šport in organizirano rekreacijo, ampak obstajajo povsod,
kjer ljudje živijo in delajo, v soseskah ter v vzgojnih in zdravstvenih ustanovah.
Način, kako gradimo naša mesta, oblikujemo mestno okolje in zagotavljamo dostop
do naravnega okolja, je lahko velika vzpodbuda ali velika ovira za telesno dejavnost
in aktivno življenje. Druge ovire se nahajajo v socialnih okoljih, znotraj katerih ljudje
delajo, se učijo, igrajo in živijo. Številni ljudje, ki trpijo zaradi negativnih učinkov,
ki jih imajo na zdravje debelost in kronične bolezni, trpijo tudi zaradi revščine in
socialne prikrajšanosti. Razreševanje potreb vseh in sodelovanje vseh prebivalcev
v različnih okoljih vsakodnevnega življenja sta predpogoja, s katerima je mogoče
zagotoviti nepristranskost in celovitost pri prizadevanjih za spodbujanje telesne
dejavnosti in aktivnega načina življenja.
Ta publikacija je napisana predvsem za organe lokalnih oblasti in druge uslužbence v organih lokalnih oblasti. Namenjena je tudi oblikovalcem politike in vodjem v
zdravstvenih službah, v izobraževanju, na delovnih mestih, v množičnih medijih,
športu in rekreaciji – vsem, ki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju razmer,
zaradi katerih aktivno mesto postane zdravo mesto. Publikacija bo še posebej zanimiva za mesta, ki so del gibanja Zdrava mesta na področju evropske regije in zunaj
nje.
Lokalna ali mestna raven še najbolje zajame bistvo aktivnega življenja. Župani:
izziv, ki ga v evropski regiji predstavljajo debelost, kronične bolezni in sedeč način
življenja je mogoče učinkovito obravnavati le s skupnimi prizadevanji nacionalnih,
regionalnih in lokalnih organov oblasti. Pri teh skupnih prizadevanjih lahko prav vi
prispevate bistven del . Dobrodošli.
Gudjon Magnusson,
direktor, Oddelek programov zdravja
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Predgovor 2
Ta publikacija prinaša zgoščen pregled najboljših razpoložljivih dokazov o telesni
dejavnosti v mestnem okolju in predlogov za politiko in prakso, osnovanih na teh
dokazih. Vrsta predstavljenih primerov na kratko osvetljuje nekatere zgledne politike in programe mest po Evropi, v prilogi 1 pa je mogoče najti kontakte za nadaljnje
informacije.
Pričevanja o grajenem okolju in telesni dejavnosti, ki jih predstavljamo v publikaciji, prihajajo iz dveh glavnih virov: iz študij o urbanističnem načrtovanju, ki najprej
raziščejo povezave med grajenim okoljem ter hojo in kolesarjenjem kot načinoma
transporta; ter iz študij o telesni dejavnosti, ki raziskujejo povezave med mestnim
okoljem in telesno dejavnostjo v njenem najširšem pomenu, vključno z aktivnimi
oblikami prevoza, športom, rekreacijo in igranjem v parku. Skupaj nakazujejo, kako
so pri promociji telesne dejavnosti in aktivnega življenja pomembne dostopnost (ki
jo skupaj določajo vzorci rabe zemljišča ter transportni sistem), oblika in estetika.
Vsakdanja povezava med aktivnim življenjem in telesno dejavnostjo ter socialnimi
okolji je lahko bistveno bolj zapletena. Vendar pa bi moralo biti oblikovanje možnosti za aktivno življenje prednostna naloga pri urbanističnem načrtovanju, ki skrbi za
javno zdravje, sonaravno okolje, stroškovno učinkovitost, socialno povezanost in za
oblikovanje ljudem prijaznih in privlačnih mest.
Upamo, da bo ta publikacija spodbudila zavest in razpravo na podlagi podatkov ter
predvsem, da bo zbudila čut za obvezo in ukrepanje.
Peggy Edwards in Agis Tsouros
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Ključna sporočila
Organi oblasti na nacionalni, regionalni in lokalnih ravneh se soočajo z dramatičnim
povečanjem pogostnosti kroničnih bolezni, debelosti in sedečega življenjskega sloga. Eden od glavnih dejavnikov, ki prispevajo k tem težavam, je telesna nedejavnost.
V vseh starostnih obdobjih je telesna dejavnost koristna za zdravje. Še zlasti je
pomembna za zdrav razvoj otrok in mladih ljudi; aktivno staranje lahko dramatično
vpliva na blagostanje starejših ljudi.
Aktivno življenje pozitivno prispeva tudi k ekonomski blaginji in socialni povezanosti v mestih. Ukvarjanje s telesno dejavnostjo povečuje možnosti za druženje,
povezovanje in razvoj kulturne identitete.
Promocija telesne dejavnosti zahteva vključenost in sodelovanje vseh ravni oblasti
(nacionalne, regionalne in lokalne), vendar pa morajo biti vloge in obveze na vsaki
ravni jasno opredeljene.
Organi lokalnih oblasti imajo pri oblikovanju okolij in možnosti za telesno dejavnost
in aktivno življenje ključno vlogo. Vodje mest in drugi nosilci odločanja lahko zagotovijo táko vodenje, legitimnost in okolje, ki omogočajo razvoj in izvrševanje politik,
ki podpirajo aktivno življenje vseh meščanov.
Na udeležbo ljudi pri telesni dejavnosti vplivajo grajeno in naravno okolje, v katerem ljudje živijo, ter socialno okolje in osebni dejavniki, kot so spol in starost, sposobnost in motivacija.
Elementi oblikovanja grajenega okolja, kot so razporeditev ulic, raba zemljišč, lokacija objektov za rekreacijo, parkov in javnih zgradb ter prometni sistem, lahko spodbujajo telesno dejavnost ljudi ali pa jih od nje odvračajo. Ljudje so bolj aktivni, če
jim omogočimo lahek dostop do ključnih namembnih krajev, kot so parki, zelene
površine, delovna mesta in trgovine.
Aktivno življenje ljudi ovirajo strah pred kriminalom in prometna varnost, izpušni
plini zaradi prometa in onesnaženost, pa tudi težave pri dostopanju do rekreacijskih in športnih objektov in/ali pomanjkanje le-teh ter negativen odnos do telesne
dejavnosti in aktivnih oblik prevoza.
Socialno ogroženi ljudje in zlasti ljudje z nizkimi prihodki so v prostem času ponavadi manj dejavni in si lahko manj privoščijo, teže dostopajo do programov in objekix

tov ter naprav in verjetneje je, da živijo v soseskah, za katere so značilne težave s
kriminalom in prometno varnostjo.
Lokalne strategije in načrti bi morali biti usmerjeni k spodbujanju telesne dejavnosti pri ljudeh vseh starosti, ki živijo v vseh socialnih razmerah in okoljih ter v različnih
delih mest, posebno pozornost pa bi bilo treba nameniti enakosti, prikrajšanosti in
ranljivosti le-teh.
Možnosti za telesno dejavnost je treba oblikovati blizu krajev, kjer ljudje živijo, skupaj s prizadevanji za oblikovanje čistejših, varnejših, bolj zelenih in telesni dejavnosti bolj prijaznih lokalnih okolij. Na partnerstvu temelječe strategije bi se morale
osredotočiti na spodbujanje telesne dejavnosti v različnih okoljih (kot so soseske,
okolja zdravstvenega varstva, delovna mesta, šole in prometni sistemi) ter na to, da
bi bila odločitev za telesno dejavnost lahka.
V Evropi bi hoja in vožnja s kolesom lahko nadomestili številne vožnje z avtomobili.
Ukrepi za umirjanje prometa, infrastruktura, kot so na primer kolesarske steze in
pešpoti, ter spremembe v politiki na lokalni ravni lahko povečajo obseg pešačenja
in kolesarjenja. Več ljudi bo hodilo in kolesarilo, če bo hitrost v prometu manjša in
če bo zgrajena primerna in varna infrastruktura, kot so kolesarske steze in poti ter
pešpoti, in če se bo spremenila politika na lokalni ravni.
Ključ do uspeha je učinkovito partnerstvo na lokalni ravni. Če hočemo omogočiti
in spodbuditi telesno dejavnost, je potrebno sodelovanje pri urbanističnem načrtovanju, pri načrtovanju nastanitev, prometa, javnega zdravstva, socialnih storitev,
sektorjev izobraževanja in športa, pa tudi sodelovanje zasebnega sektorja in sektorja prostovoljnega dela.
Sektor zdravstva ima dobre možnosti, da pri zmanjševanju debelosti in spodbujanju telesne dejavnosti vseh meščanov prevzame obe vlogi, vodilno in podporno, in
da poišče partnerstva, ki bodo povečevala možnosti za aktivno življenje.
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1. Aktivno življenje, zdravje in
organi lokalnih oblasti
Vlade se soočajo z dramatičnim naraščanjem kroničnih bolezni, debelosti in sedečega življenjskega sloga. Vodje mest se lahko s temi izzivi spopadejo tako, da zagotovijo možnosti za telesno dejavnost in aktivno življenje, ki izboljšujeta zdravje in
vitalnost tako njihovih meščanov kot njihovih mest.

Problem nedejavnosti

© World Health Organization / Connie Petersen

Čeprav se države med seboj zelo razlikujejo, v Evropski uniji dve tretjini ljudi, starih
15 let ali več, ni toliko telesno dejavnih, kot je priporočeno (1). Za vso Evropsko regijo SZO velja, da se ena od petih odraslih oseb s telesno dejavnostjo ukvarja malo ali
pa sploh ne, pri čemer so ravni nedejavnosti višje v vzhodnem delu regije (2). Izkazalo se je, da v Evropi samo ena tretjina anketiranih šoloobveznih otrok izpolnjuje
priznane smernice za telesno dejavnost (3). Te vznemirljive ugotovitve kažejo na
upad telesne dejavnosti, ki je v zadnjih nekaj desetletjih značilen za vse starostne
skupine. Razlogi za to so predvsem mehanizacija dela in vsakdanjih opravil, povečana raba avtomobilov namesto hoje in kolesarjenja, vedno več sedečega načina
dela, raba naprav, ki nam olajšajujejo delo, in porast neaktivnih načinov preživljanja
prostega časa (kot sta gledanje televizije in uporaba računalnika).

Kopenhagen je dobro znan kot mesto kolesarjev. Kolesarji po mestu vsak dan prevozijo več kot milijon
kilometrov, saj je zanje na voljo domišljeno izdelan in varen sistem kolesarskih stez in poti po vsem
mestu (4).
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»Nobena država se ne more uspešno spopasti z debelostjo in ustvariti ugodne razmere za telesno
dejavnost, če ne prizna pomembne vloge organov lokalnih oblasti.
Prepričan sem, da je to področje,
na katerem bi lahko ministri za
zdravstvo videli župane kot svoje
naravne zaveznike v prizadevanjih
za spodbujanje zdravega načina
življenja in za preprečevanje ter
zmanjševanje debelosti pri mladem in odraslem prebivalstvu.«
Dimitris Avramopoulos,
minister za zdravje in socialno
solidarnost Grčije,
nekdanji minister za turistični
razvoj, nekdanji župan Aten

Majhna udeležba pri telesni dejavnosti za krepitev zdravja bistveno vpliva na zdravje
ljudi. Ocenjujemo, da je v Evropski regiji SZO telesna nedejavnost vzrok za 600.000
smrti na leto in povzroči izgubo 5,3 milijona let pričakovane zdrave življenjske dobe
na leto zaradi prezgodnje umrljivosti in invalidnosti (2). Telesna nedejavnost povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih bolezni, vključno s srčno-žilnimi boleznimi, sladkorno boleznijo in nekaterimi vrstami raka. Poleg trpljenja, ki ga ljudem
prinašajo težave z zdravjem, se vlade soočajo tudi s finančnimi bremeni, povezanimi s temi boleznimi in stanji. Poročilo iz Anglije ocenjuje letni strošek zaradi telesne
nedejavnosti (brez stroškov zaradi debelosti) na 12 milijard £ (17,5 milijarde €) (5).
Na podlagi te študije in podobne študije, ki so jo opravili v Švici (6), ocenjujemo, da
je stroškov zaradi telesne nedejavnosti med 220 € in 440 € na osebo na leto.
Poleg prehranskih sprememb je manjša udeležba v telesni dejavnosti glavni dejavnik, ki je v zadnjih desetletjih prispeval k naraščanju stopnje debelosti v Evropi. V
nekaterih državah ima več kot polovica odraslih preveliko telesno težo. Kot ocenjujejo, v Evropski uniji je 14 ali več milijonov otrok pretežkih, od katerih jih je 3
milijone debelih. Število otrok s preveliko telesno težo vsako leto naraste za več kot
400.000 (7).
Izhodiščni program EU o prehrani, telesni dejavnosti in zdravju ima promocijo telesne dejavnosti za enega od petih ključnih področij ukrepanja pri obravnavanju tega
problema. Izhodišča ponujajo vsem zainteresiranim skupinam skupni forum, kjer je
mogoča izmenjava načrtov in izkušenj v prizadevanjih za zdravo prehrano, telesno
dejavnost in v boju proti debelosti (8).

Lokalne rešitve
Kako lahko organi lokalnih oblasti pomagajo spremeniti te trende? Pristopi, ki se
osredotočajo samo na spremembo posameznikovega vedenja, imajo omejen
uspeh. Dokazi vedno bolj govorijo v prid temu, da so politike in prakse, ki usmerjajo
ljudi k telesni dejavnosti, verjetno bolj uspešne, če oblikujejo oboje, ustrezno fizično in socialno okolje.
Spremembe v politiki na lokalni ravni so lahko še zlasti bolj učinkovite pri spodbujanju povečanja telesne dejavnosti na dolgi rok, tako da odločitev za telesno dejavnost olajšajo. Na primer, zmanjšanje hitrosti vozil v prometu ter ureditev varnih
kolesarskih stez in pešpoti lahko pripomorejo k povečani telesni dejavnosti in s tem
k boljši preventivi ter nadzoru nad kroničnimi boleznimi (10). Verjetnost, da bodo
ljudje hodili, bo večja, če bo raba zemljišč mešana (trgovine, šole, delovna mesta
in drugi namembni kraji morajo biti v bližini bivališč). Študija (11) je pokazala, da
se v primeru, kadar so soseske na podlagi tega pristopa razdeljene na štiri četrti, v
vsaki četrti poveča raznolikost v rabi zemljišč, kar spodbuja aktivno življenje, to pa
je povezano z 12,2-odstotnim zmanjšanjem verjetnosti, da bodo ljudje debeli. Vsak
dodatno prehojen kilometer na dan je povezan s 4,8-odstotnim zmanjšanjem (11).
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Župani in drugi izvoljeni funkcionarji, pa tudi mestni uslužbenci lahko zagotavljajo
politično legitimnost in tehnično podporo, ki sta potrebni za povezavo med urbanističnim načrtovanjem in politiko javnega zdravja, in to na tak način, ki spodbuja
aktivno življenje vseh meščanov. Uradniki, zadolženi za načrtovanje, promet, zdravstvo, nastanitev, rekreacijo in gospodarski razvoj, vsak dan sprejemajo odločitve, ki
vplivajo na priložnosti za aktivno življenje. Oblika soseske, lokacije šol in podjetij ter
to, kako lokalno vodstvo dodeljuje prednost avtomobilom, kolesarjem in pešcem,
vse to vpliva na možnost ljudi, da so telesno dejavni in da živijo aktivno.

Kaj vpliva na telesno dejavnost in aktivno življenje v
mestnih okoljih?
Način, kako so mesta načrtovana, oblikovana in prenovljena, je močno povezan s
posledičnimi ravnmi telesne dejavnosti ter zdravja posameznikov in skupnosti. Na

Nekateri ključni koncepti:
Telesna dejavnost
Telesna dejavnost je »kakršnakoli sila, izvedena s strani skeletnih mišic, ki se
konča s porabo energije nad ravnjo mirovanja« (12). Sem sodijo hoja ali kolesarjenje v transportne namene, ples, tradicionalne igre in razvedrila, vrtnarjenje in hišna opravila, pa tudi šport in namerna telesna vadba. Šport ponavadi
vključuje neko obliko tekmovanja, telesna vadba pa je običajno namenjena
izboljšanju zdravja (1).

Aktivno življenje
Aktivno življenje je način življenja, ki povezuje telesno dejavnost z rednimi
vsakodnevnimi opravili. Cilj, za katerega bi si morali prizadevati, je, da bi
telesni dejavnosti vsak dan posvetili vsaj 30 minut. Posamezniki to lahko
naredijo na različne načine, kot so hoja ali kolesarjenje v transportne namene,
telesna vadba za užitek in dobro telesno pripravljenost, udeležba pri športnih
aktivnostih (tako organiziranih kot neformalnih), igranje v parku, delo na vrtu,
hoja po stopnicah in uporaba rekreacijskih objektov (13).
Telesna dejavnost za krepitev zdravja
Koristne so lahko vse oblike telesne dejavnosti, njihov namen pa je, da ljudje
uživajo v telesni dejavnosti za krepitev zdravja, ki je opredeljena kot »vsaka
oblika telesne dejavnosti, ki koristi zdravju in funkcionalni sposobnosti brez
nepotrebne škode ali tveganja« (14). To je najlaže doseči tako, da telesno
dejavnost vsaj zmerne intenzivnosti (kot so na primer živahna hoja in druge
aktivnosti, ki pospešijo dihanje in vas ogrejejo) vključite v vsakdanje življenje.

© City of Copenhagen / Helle Moos

Lokalno vodstvo

»Mestni svet Kopenhagna se je
odločil, da se bo posebej potrudil
in Kopenhagen spremenil v mesto
v gibanju. Da bi prebivalci Kopenhagna postali bolj telesno dejavni,
smo telesno vadbo in telesno
dejavnost dali na dnevni red v obliki medsektorskega načrta. Upam,
da bo Kopenhagen v prihodnjih
letih postal prepoznaven po tem,
kako je povzročil, da je telesna
dejavnost njegovih prebivalcev
postala del njihovega vsakdanjega
življenja. Tako bo odločitev za zdravo življenje postala lažja.«
Mogens Lonborg,
župan za zdravje,
mesto Kopenhagen
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Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na telesno dejavnost v skupnostih
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Vir: Prilagojeno iz Dahlgren (15).

to, ali bodo posameznik, skupina ali celotna skupnost telesno dejavni ali ne, vplivajo
različni dejavniki (slika 1).
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Na udeležbo pri telesni dejavnosti vpliva več osebnih
dejavnikov, vključno s spolom,
starostjo, ravnjo spretnosti,
zmožnostjo ali nezmožnostjo,
prepričanji, odnosom do telesne dejavnosti in motivacijo
zanjo. Ključne ovire za telesno dejavnost pa so občutek
pomanjkanja časa, pomanjkanje motivacije ter skrb zaradi
varnosti. Obravnavanje teh
ovir je pri vključevanju ljudi v
telesno dejavnost odločilnega
pomena. Na primer, če so prebivalci prepričani, da je kolesarska steza ali pot nevarna,
je ne bodo uporabljali. Dejavniki, ki so pozitivno povezani
z aktivnim življenjem, vključujejo samozavest (mnenje
v lastno sposobnost biti aktiven), uživanje in pričakovanje
koristi (2).
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Socialno okolje vključuje več dimenzij, za katere vemo, da vplivajo na udeležbo
v telesni dejavnosti, vključno s socialnoekonomskim statusom in enakostjo. Za
socialnoekonomski status je značilno, da je v obratnem razmerju z udeleženostjo
v prostočasnih telesnih dejavnostih, kar bi bilo lahko povezano s tem, da imajo ljudje z nizkimi dohodki manj prostega časa in manjši dostop do objektov in
zelenih površin (16). Kultura vpliva na poglede in prepričanje o tem, kdo naj bi bil
aktiven, ter na to, katere vrste telesnih dejavnosti so primerne za različna spola,
različne starosti in skupine. Verjetnost, da bodo ljudje telesno dejavni, je večja, če
imajo socialno podporo in vzpodbudo družine, prijateljev, sodelavcev in drugih
(16, 17). Telesna dejavnost ponuja možnosti za povečanje socialne povezanosti
v soseskah, mestih in regijah. Svet Evrope opredeljuje socialno povezanost kot
»sposobnost družbe, da zagotovi blaginjo vsem svojim članom, ob zmanjševanju nesorazmerij in izogibanju polarizaciji« (18).
Grajeno okolje zajema vzorce rabe zemljišč in vse zgradbe, prostore in elemente, ki jih ljudje zgradijo ali oblikujejo. To vključuje domove, šole, delovna mesta,
parke, področja za rekreacijo, zelene površine, poslovne okoliše in prometne
sisteme. Mestni načrt je vidik urbanističnega načrtovanja, ki je osredotočen na
ustvarjanje želene okolice za življenje, delo in igro. Razmere v grajenem okolju
lahko negativno in pozitivno vplivajo na udeležbo v telesni dejavnosti. Soseske, kjer je mogoče hoditi peš, na primer omogočajo, da hoja za ljudi postane
razveseljiv del njihovega vsakdanjega življenja (19). Zelene površine in parki
meščanom ponujajo možnosti za druženje in uživanje v rekreaciji na prostem.
Širjenje mestnega področja, velika nakupovalna središča na mestnih obrobjih in
geografska ločenost življenja, dela, učenja in nakupovanja pa so vzrok za vedno
večjo rabo avtomobilov in zmanjšujejo možnosti za aktivno življenje v mestu.
Naravno okolje v mestu in njegovi okolici prav tako vpliva na udeležbo v telesni
dejavnosti. Vreme, zlasti ekstremna vročina in mraz ter leden mraz, lahko zavira
sodelovanje v aktivnostih na prostem, kot so hoja, kolesarjenje in igranje v parku.
Tudi slaba kakovost zraka otežuje aktivnosti na prostem.
Dostop do varnih sladkovodnih jezer in rek ter morskih obal odpira vrsto možnosti
za plavanje, čolnarjenje in druge aktivnosti, ki pritegnejo tako prebivalce mesta
kot obiskovalce od drugod. Topografija in geografija mesta in njegove okolice
(na primer bližina hribov in gora) vplivata na vrsto aktivnosti in športov, v katerih
lahko ljudje uživajo. Zeleni gozdovi in hribovita pokrajina ponujajo možnosti za
pešačenje in planinarjenje, raziskovanje narave, taborjenje in zimske športe, kot
so tek na smučeh in alpsko smučanje, deskanje na snegu in sankanje.

5

Nekatere ključne koristi
telesne dejavnosti:

• zmanjšuje tveganje za nastanek

bolezni srca in kapi, sladkorne
bolezni tipa 2, raka na debelem
črevesu in osteoporoze;
• ohranja ali povečuje moč, gibljivost, vzdržljivost in gostoto kosti;
• zmanjšuje tvegaje padcev pri
starejših ljudeh;
• izboljšuje duševno zdravje in
razpoloženje, lajša simptome
depresije in anksioznosti ter
izboljšuje družabne spretnosti in
samospoštovanje;
• pomaga vzdrževati ali zmanjševati telesno težo, zmanjševati
telesne maščobe in povečevati
mišično maso (1, 20).

2. Telesna dejavnost:
življenjsko pomembna investicija
Politike in reforme, ki omogočajo in spodbujajo aktivno življenje, lahko pomagajo
zmanjšati zdravstvene težave prebivalstva, ki smo jih obravnavali v prvem poglavju.
Takšne politike in reforme je tudi mogoče uskladiti z drugimi urbanističnimi, okoljskimi, energetskimi, javnozdravstvenimi in gospodarskimi razvojnimi cilji. Tukaj je
nekaj dodatnih razlogov za organe lokalnih oblasti in njihove partnerje glede vlaganj v telesno dejavnost.

Trdna gospodarska investicija

© Stadt Salzburg / Helpferer

Oblikovanje in ohranjanje aktivnega mesta lahko pomaga zmanjšati trpljenje ljudi in
visoke ekonomske stroške, do katerih zaradi nedejavnosti prihaja na področju zdravstvenih in socialnih storitev. Študija v Združenih državah Amerike, je pokazala, da
imajo telesno dejavni ljudje nižje neposredne stroške zdravljenja na leto kot nedejavni in da bi povečanje redne zmerne telesne dejavnosti med nedejavnimi odraslimi lahko znižalo neposredne nacionalne stroške zdravljenja za kar nekaj milijard
dolarjev na leto (21). Tudi delodajalci imajo od tega koristi, kajti zaradi telesno dejavne delovne sile se lahko zmanjša odsotnost z dela in poveča produktivnost (20).

Heinz Schaden, župan Salzburga, kolesari na delo in z njega ter na sestanke v mestu. Pod njegovim
vodstvom in v prepričanju, da je kolesarjenje lahko način življenja, mesto povprečno vloži več kot
milijon evrov na leto v podporo tej aktivni obliki prometa.

T elesna dejavnost : ž ivljenjsko pomembna investicija

Mesta, ki za zagotavljanje mobilnostne infrastrukture za svoje prebivalce porabijo
najmanj, so srednje ali gosto naseljena mesta, v katerih največ prometa poteka s
pomočjo javnega prevoza, s hojo in kolesarjenjem (slika 2). Delež dohodka skupnosti, porabljen za promet, se z manj kot 6 odstotkov v gosto naseljenih mestih, kjer
se večina voženj opravi s kolesom, javnim prevozom ali peš, v mestih, kjer je avto
skoraj izključni način prevoza, dvigne na 12 odstotkov (22).
Slika 2. Stroški prevoza za skupnost kot odstotek dohodka skupnosti glede na vrsto prevoza
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Delež voženj z uporabo javnega prevoza, kolesarjenja in hoje
Vir: Mednarodno združenje za javni prevoz (22).

Povečanje socialne povezanosti
Večja udeležba pri ustrezni športni in telesni dejavnosti lahko prispeva k socialni povezanosti, oživitvi sosesk in povečanemu občutku identitete skupnosti (23, 24). Zelene
površine, parki za skejtanje, kolesarske steze, sprehajalne poti in športni objekti so
socialna zbirna točka in pri ljudeh krepijo dojemanje soseske. Zagotavljanje enakih in
varnih možnosti za aktivno življenje lahko spodbudi tudi širitev socialnih mrež. To je
zlasti pomembno za pripadnike narodnostnih manjšin, rasnih in verskih skupin in za
starejše prebivalce.

Podpora deležnikov
Ni treba, da organi lokalnih oblasti aktivno življenje spodbujajo sami. Številni deležniki za to so tudi v javnem sektorju, na področju prostovoljnega dela in v poslovnem
sektorju. Vedno več nacionalnih vlad ima strategije za spodbujanje telesne dejavnosti, ki lahko uzakonijo in podprejo prizadevanja na lokalni ravni. Na svetovni ravni so
države članice SZO sprejele Globalno strategijo o prehrani, telesni dejavnosti in zdravju (26). V Evropi je bila strategija SZO o nenalezljivih kroničnih boleznih predložena
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Praznovanje telesne
dejavnosti po vsem svetu
Države članice SZO so se dogovorile, da bodo vsako leto okrog
10. maja (ali na ta dan) praznovale
t.i. Dan gibanja za zdravje. To je
povezano s širšimi pobudami za
promocijo telesne dejavnosti in
bolj zdravega življenjskega sloga
prek celega leta. Leta 2005 je bil
Dan gibanja za zdravje osredotočen na podporna okolja, ob
poudarjanju dejstva, da okolja,
prijazna telesni dejavnosti, več
ljudem omogočijo, da se udeležijo
priporočene polurne, zmerno
intenzivne telesne dejavnosti na
dan in jo tudi dosežejo (25).

v potrditev na petinšestdeseti seji Regionalnega odbora za Evropo SZO septembra
2006, in pričakujemo, da bo rezultat sklepov Ministrske konference o boju proti debelosti SZO novembra 2006 listina o boju proti debelosti. Drugi mednarodni instrumenti, ki sledijo sinergijskim ciljem, vključujejo Evropski akcijski načrt za okolje in zdravje
otrok (angl. »Children's Environment and Health Action Plan for Europe« ali skrajšano
»CEHAPE«) (27) ter Vseevropski program za promet, zdravje in okolje (angl. »Transport,
Health and Environment Pan-European Programme« ali skrajšano »THE PEP«) (28).

Druge koristi aktivnih oblik prometa za zdravje ljudi
V zadnjih letih se je v evropskih mestih dramatično povečala uporaba avtomobilov, s
tem pa so se povečale težave, povezane s hrupom, onesnaženjem zraka in poškodbami v cestnem prometu. Spodbujanje hoje in kolesarjenja namesto vožnje z avtomobili prispeva k izboljšanju vseh omenjenih resnih težav, povezanih z zdravjem ljudi.

Privabljanje turistov in obiskovalcev, pa tudi stalnih prebivalcev
Številni ljudje si želijo živeti v krajih (ali pa jih obiskovati), v katerih so lahko aktivni in
kjer lahko »gredo naokrog« ter se aktivno družijo drug z drugim. Mestni karnevali,
prireditve in zimske dogodivščine, katerih značilnost sta telesna dejavnost in šport, so
lahko pomemben način za privabljanje turistov, pa tudi mestnim prebivalcem vseh
starosti zagotavljajo možnosti, da sodelujejo v tradicionalnih, kulturnih in sezonskih
dejavnostih, ki podpirajo aktivno življenje v mestu in v okoliških območjih, namenjenih rekreaciji, in jih izkusijo.
V sredi š č u p o zornosti : » York , Zdr u ž eno K raljestvo
V elike B ritanije in S everne I rske «

Oblikovanje mest okrog ljudi in ne okrog avtomobilov
Mesto York je prejelo številne nagrade za razvoj celostnega prometnega omrežja,
ki se ne opira samo na osebne avtomobile in izpolnjuje lokalne cilje glede kakovosti zraka. Sestavni del te strategije spodbuja prikladne in zanesljive trajnostne
aktivne alternative zasebnim avtomobilom kot so uporaba javnega prevoza, hoja
in kolesarjenje. V mestu York so organi lokalnih oblasti pri sprejemanju odločitev
glede rabe zemljišč in prometa ter pri implementaciji ukrepov, povezanih s prometom, med prvimi sprejeli hierarhijo uporabnikov prevoza z naslednjim prednostnim vrstnim redom:
6. trgovski in poslovni uporabniki
1. pešci,
(vključno z dostavnimi in težkimi
2. ljudje s težavami pri premikanju,
tovornimi vozili),
3. kolesarji,
7. nakupovalci in obiskovalci, ki se
4. uporabniki javnega prevoza (vključno
prevažajo z avtomobili,
z mestnimi in primestnimi avtobusi,
prevozom po vodi, taksiji in železnico), 8. ljudje, ki se z avtom vozijo na delo in
z njega (29).
5. motorna dvokolesa,

3. Izzivi in možnosti v grajenem
okolju
Izzivi: kaj je znanega
Vsi elementi oblikovanja grajenega okolja, kot so razporeditev ulic, raba zemljišč,
prometni sistem in lokacija objektov za rekreacijo, parkov in javnih zgradb, so sestavine skupnosti, ki lahko pri ljudeh bodisi spodbujajo telesno dejavnost bodisi jih od
nje odvračajo. Ti elementi so pri obravnavi izzivov, s katerimi se soočajo načrtovalci
in izvoljeni funkcionarji, odločilnega pomena.
Širjenje mestnih področij in naraščajoča odvisnost od avtomobilov
V Evropi se je, gledano v celoti, prevoz z avtomobili od leta 1970 povečal za skoraj
150 odstotkov; prevoz z javnimi prometnimi sredstvi se je bistveno manj povečal,
obseg voženj s kolesom ter hoje pa se je zmanjšal (30, 31). Naraščajoča odvisnost
od avtomobilov je oboje, vzrok in posledica urbanizacije. Številni meščani in politiki
se zavedajo problemov, povezanih s širjenjem mestnih področij. S stališča javnega
zdravja to vključuje povečano onesnaženost zraka, hrup, zasičenost s prometom in
tveganje za poškodbe v prometu, povečane izpuste toplogrednih plinov in slabši
dostop do prijetnih zelenih površin. V Evropi postaja širjenje mest na mestnih obrobjih nekaj vedno bolj običajnega (22).
Širjenje mestnega področja je vzajemno povezano z večjo telesno težo, debelostjo
in z njima povezanimi kroničnimi boleznimi (11, 32).
Omejen prostor za zelene površine
Prenatrpana mestna središča in vnovično oživljanje življenja v mestih resda lahko
otežijo iskanje prostora za zelene površine, zlasti v starejših uveljavljenih mestih.
Delež prebivalstva, ki ima 15 minut hoje do zelene površine, je, na primer, v Bologni
samo 56-odstoten, v Bratislavi 40-odstoten, v Varšavi pa 36-odstoten (33).
Nizka prioriteta aktivnim oblikam transporta
V številnih državah sta bila kolesarjenje in hoja pri sprejemanju odločitev glede
prometa potisnjena na rob. To se kaže v nizkem deležu vlaganj v tovrstne površine
– manjšem od 10 odstotkov, v nasprotju s približno 65-odstotnim deležem, vloženim v ceste, in 25-odstotnim deležem, vloženim v javni promet (33).
Poškodbe in nesreče v cestnem prometu
Poškodbe in nesreče v cestnem prometu zaradi velike hitrosti vozil, gost promet
in pomanjkanje ločenih kolesarskih stez in poti ter pešpoti so glavni razlogi, zaradi katerih ljudje po mestih ne hodijo peš ali ne kolesarijo. To še zlasti velja za otroke in starejše ljudi (34). Pomanjkanje pločnikov in zavarovanih območij za hojo in
kolesarjenje na poti v šolo lahko prispeva k naraščajočemu številu trčenj, v katera so

Širjenje mestnega
področja
Za širjenje mestnega področja je
značilno več vzorcev rabe zemljišč,
med drugim tudi:
• nizka gostota rabe zemljišč, kot
so stanovanjske hiše in stavbe,
postavljene široko vsaksebi in
ločene s širokimi cestami, krajinskim oblikovanjem in parkirišči;
• ločena raba zemljišč za različne
namene, kot so ločena področja
za trgovine, urade in rekreacijo,
in
• odvisnost od avtomobilov, ker so
stanovanjske hiše, trgovine, uradi in površine za rekreacijo ločeni
s prometnimi potmi in je za pot
na delo, koncerte ali v trgovine
ponavadi potreben avto.
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V sredi š č u p o zornosti :
» Pristo p W ooner f «

Woonerf (nizozemska beseda, ki
pomeni "ulični prostor za življenje") je skupen prostor, ki si ga
delijo pešci, kolesarji in počasna
motorna vozila. Ponavadi so to
ulice, dvignjene na isto raven, kot
so robniki in pločniki; vozila po
njih vozijo počasneje zaradi dreves, dekorativnih korit z rastlinami,
območij za parkiranje in drugih
ovir. Vozniki avtomobilov so
obravnavani kot vsiljivci in morajo
voziti s hitrostjo hoje. Razpoznavni
znak "woonerf" je nameščen ob
vsakem vhodu na ulico. Ta pristop
deljene ulice, ki ga uspešno uporabljajo v Nemčiji, na Nizozemskem
in drugih državah severne Evrope,
je lahko zlasti uporaben za mesta,
ki imajo omejen dostop do zelenih
površin.

vključeni otroci (34). Kratki prometni signali in široke ceste z neustreznimi oznakami
na prometnih poteh ravno tako ogrožajo varnost pri starejših pešcih. Velika hitrost
vozil, število kilometrov glavnih cestnih povezav v soseski, slabo nameščena avtobusna postajališča in prehodi za pešce ter slaba osvetljava so povezani s povečanim
tveganjem glede varnosti pešcev vseh starosti. Slabo vzdrževani pločniki in psi brez
nadzora so za pešce in kolesarje prav tako vir nevarnosti (35).
Drugi dejavniki v grajenem okolju
Od aktivnega življenja v grajenem okolju lahko ljudi odvračajo tudi drugi dejavniki. Gre predvsem za pomanjkanje kakovostne osvetlitve, za neustrezen dostop do
površin na prostem in do športnih in rekreacijskih objektov, za zanemarjene hiše in
soseske, neustrezno estetiko in zaklenjena stopnišča na delovnih mestih in v javnih
zgradbah.
Odpor prebivalcev do sprememb
Dobronamerni načrti za povečanje aktivnega načina življenja lahko naletijo na
odpor prebivalcev, če ti ne dojamejo splošne koristi ali če mislijo, da aktiven življenjski slog zmanjšuje njihov ugled. V nekaterih okoljih na primer kolesarjenje ali uporabo javnih prometnih sredstev za prevoz na delo lahko razumejo kot znak nizkega
statusa, ker se vplivni ljudje na delo ponavadi vozijo z avtomobili.

Možnosti: kaj je znanega
Raba zemljišč in oblikovanje zgradb
Urbanistično načrtovanje in vedenjske študije dosledno ugotavljajo, da način, kako
so skupnosti zgrajene, vpliva na to, ali ljudje za to, da bi prišli na cilj potovanja, uporabljajo javni prevoz, vozijo avto, hodijo ali kolesarijo (32, 36–38).
Študija, opravljena v šestih državah v zahodni Evropi (39), je pokazala pozitivno
povezavo med dojemanjem na skupnosti osnovanih možnostih za telesno dejavnost (možnosti v bivalnem področju, krajevnih klubih in ob podpori skupnosti), ravnmi telesne dejavnosti, o katerih poročajo ljudje sami, ter zdravjem, kot ga ocenijo
sami. Vpliv na zdravje bolj upoštevajo ženske, kadar so na voljo ustrezne možnosti.
V drugi študiji, v katero so zajeli podatke o odraslih osebah v Angersu (Francija),
Bonnu (Nemčija), Bratislavi (Slovaška), Budimpešti (Madžarska), Ferreiri do Alentejo
(Portugalska), Forlliju (Italija), Ženevi (Švica) in Vilni (Litva), so ugotovili, da je več
zelenja in manj smeti v tistih bivalnih okoljih, v katerih so ljudje, ki tam živijo, telesno
dejavni in nimajo prevelike teže ali niso debeli (40).
Parki v soseskah, ki so od človekovega doma ali delovnega mesta oddaljeni toliko,
da jih je mogoče doseči peš ali s kolesom, lahko spodbujajo večjo telesno dejavnost. Pešpoti, ki povezujejo domove, delovna mesta, trgovske centre, javni prevoz
in objekte skupnosti, zagotavljajo varne in privlačne glavne poti za pešce (38).

I zzivi in mo ž nosti v grajenem okolju
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Čeprav dolgoročni učinki še niso dokazani, več ljudi uporabi stopnice, če znaki, ki
so nameščeni ob dvigalih in tekočih stopnicah v različnih okoljih (kot so podzemna
železnica, železniške in avtobusne postaje, knjižnice in nakupovalni centri), ljudi
obveščajo o tem, da hoja po stopnicah koristi njihovemu zdravju in pomaga pri
izgubi prekomerne teže (41).
Mestna zgoščenost je povezana s potovalnimi vedenjem, saj vpliva na razdalje med
namembnimi kraji in na delež namembnih krajev, ki jih je mogoče doseči s hojo ali
kolesarjenjem. Ko se gostota povečuje, se število ur in kilometrov vožnje z avtom
zmanjšuje, delež hoje, kolesarjenja in uporabe javnih prometnih sredstev pa se
povečuje, če je vse drugo ostalo enako (19). Veliko večja verjetnost je, da bodo ljudje
hodili peš ali kolesarili, če so kraji, kamor so namenjeni, blizu. Gostota in ustrezna
razporeditev trgovin, šol in delovnih mest spodbuja aktivne oblike prometa. Te »tradicionalne« soseske so značilne za številna stara evropska mesta; vendar se včasih
ljudje ne počutijo varne in infrastruktura ni naklonjena hoji in kolesarjenju.

© Liverpool Sport Action Zone

© Liverpool Sport Action Zone

V središču pozornosti: »Liverpool, Združeno Kraljestvo Velike Britanije In Severne Irske«

Prej odlagališče...

...Admiral Park potem

Potreben športni objekt v Admiral Parku

objekt, ki ga lokalne šole in skupnost še kako potrebujejo. Uredili so majhna travnata športna igrišča, območja,
namenjena atletiki, večnamensko športno igrišče s trdo
podlago za tenis in košarko ter moderne garderobe. Tamkajšnji šoloobvezni otroci so bili v projekt vključeni ves čas
njegovega oblikovanja. Študentje so z glasovanjem izbrali
ime objekta, poleg tega so oblikovali slike in druga umetniška dela, ki so bila vključena v objekt. Parkirišče za avtomobile na lokaciji Admiral Parka souporablja sosednja
policijska postaja; gre za ureditev, ki povečuje varnost in
objektu zagotavlja dragocen dotok prihodka.

Novi Admiral Park je rezultat štiriletnega dela, ki je vključilo enkratno partnerstvo med tremi lokalnimi agencijami
za prenovo: Vključite regeneracijo sosesk ( angl. »Include
Neighbourhood Regeneration«), Odsek športnih aktivnosti Liverpool ( angl. »Liverpool Sport Action Zone«) in
Odsek izobraževalnih aktivnosti Dingle Granby Toxteth
(angl. »Dingle Granby Toxteth Education Action Zone«).
Ob sodelovanju s tamkajšnjimi šolami in liverpoolskim
mestnim svetom je tem agencijam uspelo spremeniti
lokalno odlagališče (umazan, zanemarjen kraj) v športni
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Koliko lahko po
svoji soseski hodite peš?
Orodja, kot je lestvica možnosti
hoje v okolju soseske (42), je
mogoče uporabiti, da ocenimo,
kaj je tisto, za kar prebivalci
menijo, da dela sosesko primerno
za hojo. Za to ponavadi uporabijo
podatke iz geografskih informacijskih sistemov in odgovore prebivalcev, na osnovi česar je mogoče
izračunati in izmeriti naslednje
postavke:
• gostoto naseljenosti;
• bližino nebivalnih objektov, kot
so restavracije in trgovine (mešana raba zemljišč), in kako lahek je
dostop do njih;
• povezljivost ulic;
• objekte za hojo, kot so pešpoti;
• estetiko;
• prometno varnost; ter
• varnost in zaščito pred kriminalom.
Študije kažejo, da prebivalci
sosesk, ki so za hojo dobro urejene,
gostoto naseljenosti, mešano rabo
zemljišč in povezljivost ulic na
ocenjevalnih lestvicah dosledno
ocenjujejo više, kot jo ocenjujejo
prebivalci sosesk, ki so za hojo
slabo urejene (43).

Povezljivost – stopnja, do katere mreža ulic zagotavlja neposredne in varne poti za
pešce in kolesarje – prav tako vpliva na odločitev za aktiven transport. Ljudje pogosteje hodijo peš ali kolesarijo, če ceste in infrastrukture za pešce povezujejo ključne
namembne kraje (38, 44). Študija (45) je pokazala, da se verjetnost, da bo šel nekdo
peš brez namena, da bi šel na delo, poveča za 14 odstotkov ob vsakem 25-odstotnem
povečanju ravni povezljivosti cest na območju, kjer živi.
Čeprav slepe ulice pogosto uredijo zato, da bi vzpostavili mirne soseske, pa le-te bivalne skupnosti tudi izolirajo drugo od druge in povečajo razdalje med stanovanjskimi
objekti in trgovinami ter delovnimi mesti. V obstoječih bivalnih okoliših bi bilo treba
okrog slepih ulic urediti poti, ki bi ljudem omogočile kolesarjenje ali hojo med njimi.
Aktivne oblike transporta
Dostop do sredstev javnega prevoza tudi spodbuja telesno dejavnost, saj veliko
voženj vključuje s tem povezano hojo ali kolesarjenje. Omogočanje dostopa pešcev
do sredstev javnega prevoza je lahko za zdravje ljudi z nizkimi dohodki izredno koristno, ker je verjetnost, da bodo do krajev, kamor nameravajo priti, šli peš ali pa bodo
uporabili sredstva javnega prevoza, velika (19).
Možnost, da bi številne vožnje z avtomobili nadomestili s hojo in kolesarjenjem, je v
Evropi zelo izvedljiva. Več kot 30 odstotkov voženj, ki jih v Evropi opravijo avtomobili, so razdalje, krajše od 3 km, 50 odstotkov voženj pa so razdalje krajše od 5 km.
Te razdalje bi bilo s kolesom mogoče premagati v 15 do 20 minutah ali v 30 do 50
minutah živahne hoje (46, 47).
Študije primerov v severni Evropi so večkrat pokazale, da ukrepi za umirjanje prometa ter spremembe v infrastrukturi in v politiki na lokalni ravni povečajo obseg
pešačenja in kolesarjenja (11,48).

Kaj lahko storijo organi lokalnih oblasti?
Urbanistično načrtovanje
Povežite strateško rabo zemljišč in načrtovanje prometa. Sodelujte z agencijami za
načrtovanje, promet in gospodarski razvoj, s čimer boste zagotovili, da bo razvoj
mesta in regije dolgoročno postal manj odvisen od avtomobilov in da bo spodbujal
enak dostop do visoko kakovostnega javnega prevoza za vse.
Zavarujte tradicionalno obliko starejših mest in nadzorujte nadaljnji razvoj razpršene, razdrobljene rabe primestnih zemljišč za poslovno dejavnost, maloprodajo in
razvedrilne parke, nadzorujte izolirane posege v prostor za izobraževalno ali bolnišnično dejavnost in posamične posege v prostor za bivalne objekte, pri katerih je
predviden dostop z avtomobili.
Zmanjšajte širjenje mest z izboljšanjem javnega prevoza, omejevanjem rabe avtomobilov v mestu in vgrajevanjem delovnih mest, trgovin, šol in objektov za zdravstveno varstvo v povezane soseske, ki spodbujajo hojo in kolesarjenje.

•
•

•
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• Zagotovite, da bodo bivalna okolja vsem dohodkovnim skupinam prebivalstva
•

•
•

•
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ponujala polne možnosti za premikanje, ki spodbuja zdravje, in enak dostop do zelenih površin za vse. Naj bo vaš namen doseči te cilje.
Preusmerite oblikovanje skupnosti tako, da boste dali prednost ljudem pred avtomobili in drugimi tehnologijami. Bistvene storitvene dejavnosti, trgovine z zdravo
hrano, delovna mesta in druge namembne kraje postavite na razdalji, ki jo ljudje
od tam, kjer živijo, lahko dosežejo peš ali s kolesom. Povečajte dostop do javnega
prevoza in poskrbite za izboljšave na pločnikih, križiščih ter začetkih in koncih ulic ter
cest, ki so potrebne za nov razvoj mesta. Izogibajte se slepih ulic ali pa med zaprtimi
ulicami zgradite pešpoti.
Zagotovite preprost dostop do morske obale, rek, jezer in gozdov na obrobju mesta.
Zavarujte in vzdržujte zelene površine. Zagotovite spodbude za razvoj nezazidanih
parcel in področij v slabem stanju v zelene in/ali odprte površine. Oblikujte skupnostne »žepne« parke v prenatrpanih mestnih središčih. V starem slogu prenovite območja, ki so v slabem stanju, z bivališči zgrajenimi okrog skupnega vrta ali majhnega igrišča. Delajte v smeri urbane zelene mreže, dostopne vsem prebivalcem, dopolnjuje pa
naj jo mreža trgov in drugih krajev na prostem, ki omogočajo aktivno življenje.
Poskrbite, da bodo mestne ulice postale območja aktivnega preživljanja prostega
časa, primerna za otroško igro in druženje starejših ljudi. Posadite drevesa in rože , da
bodo mestni trgi postali privlačnejši in da bo dovolj sence.
Spremenite parkirišča za avtomobile. Premestite parkirišča pod zemljo in/ali okrog
objektov za parkiranje postavite trgovine, kavarne in zelene površine. Parkirišča za
avtomobile zamenjajte s parkirišči za kolesa in jih parkirajte na robu ulice, kar prav
tako upočasni promet.

Krajinski načrt, Bursa, Turčija
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V mestu Kadikoy v Turčiji oprema za telesno vadbo in pešpoti v tamkajšnjih parkih omogočajo ljudem,
ki nimajo niti možnosti niti časa, da bi hodili v fitnes centre, da vadijo na prostem.
Aktivno življenje
Načrtujte in oblikujte aktiven način življenja. Zagotovite, da bodo dokumenti z načrti in smernicami skupnosti obravnavali možnosti prebivalcev za ukvarjanje s telesno
dejavnostjo. Ocenite vplive na zdravje, s čimer boste zagotovili, da bodo vprašanja
aktivnega načina življenja vključena v preučevanje in načrtovanje rabe zemljišč.
Zagotovite rekreacijske in športne objekte, parke, pešpoti in kolesarske steze. Razvijte
povezovalni sistem parkov in poti, ki bodo v soseskah povezovale domove s šolami,
delovnimi mesti in trgovinami. Zagotovite, da bodo objekti za telesno dejavnost dostopni in da si bodo ljudje lahko privoščili obiske v njih. Zaposlite čuvaje, ki bodo obiskovalcem v pomoč, pa tudi zato, da se bodo otroci in drugi obiskovalci počutili varne.
Naredite celovit načrt, ki bo pri obstoječih in prihodnjih posegih v prostor upošteval
poti, namenjene kolesarjenju in hoji, in ga povežite s širšim načrtovanjem prometa.
Podprite kolesarjenje z ustrezno prometno politiko in zakonodajo, razširjeno mrežo za
kolesarjenje, dostopom do mestnih koles za kratke vožnje in z območji za shranjevanje koles na javnih krajih. Zgradite ločene steze in poti za pešce, kolesarje in avtomobile. Zagotovite kolesa za državne uslužbence, zlasti za policiste, za osebje, zaposleno
v parkih, in osebje, ki odčitava parkirne števce, da jih bodo uporabljali na poteh po
soseski.
Uvedite ukrepe za nadzor prometa: stroge omejitve hitrosti, območje umirjenega
prometa, kjer je dovoljena hitrost do 20 km/h, ustrezno časovno usklajene semaforje,
jasno označene prehode za pešce in križišča, naprave za umirjanje prometa (na primer hitrostne ovire) in zagotovite varnostnike, ki bodo na kritičnih križiščih ljudem
pomagali, da bodo lažje prišli čez cesto. Poskrbite za jasne oznake, ki bodo opozarjale
na različne vrste cestnega prometa in pomagale, da se bodo kolesarji, pešci in vozniki
izognili poškodbam in se naučili upoštevati trase drug drugega.

•
•

•
•

•
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• Zagotovite, da bodo imeli otroci varne kraje za igro. Oblikujte ulice in soseske tako,
•
•
•

•

da bodo vključevale varna območja za aktivno igro; zagotovite, da bo načrtovanje
stanovanj vključevalo skupne igralne površine na skupnih prostorih, in poskrbite za
zanimiva, varna in dobro vzdrževana igrišča.
Zagotovite čisto in privlačno okolje, ki bo ljudi vabilo k temu, da bodo v svojih soseskah aktivni. Namestite klopi in gredice s cvetjem na poteh za pešce, kjer se nahajajo
zgodovinske znamenitosti in trgovine.
Soseske, namenjene pešcem, opremite z zelenjem, kraji za počitek in posvetite pozornost zgodovinskim in kulturnim znamenitostim. Vzdržujte pločnike in z njih čistite led
in sneg. Spodbujajte oživljanje starih mestnih jeder in zavirajte nastanek velikih parkirnih in industrijskih objektov.
Zagotovite ljudem jasne informacije o tem, katere varne in prijetne možnosti za aktivno preživljanje časa so jim na voljo v vašem mestu. Za aktiven način življenja celotne
skupnosti oblikujte in promovirajte zemljevid parkov, poti, kolesarskih stez in pešpoti
ter objektov, ki ponujajo programe za telesno dejavnost, in spodbujajte njihovo uporabo.
Poskrbite, da bodo stopnice primerne in vidne ter na javnih površinah namestite
oznake, ki bodo ljudi spodbujale, da jih bodo uporabljali.

Investicije in financiranje
Dajte dober zgled. Načrtujte in namestite izobraževalne, zdravstvene in socialne ustanove ter lastne mestne urade tako, da bo to ljudi odvračalo od odvisnosti od avtomobila in spodbujalo hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza.
Povečajte proračun za oblikovanje in vzdrževanje površin, ki podpirajo zdrav, aktiven
način življenja. Poiščite in načnite vsa sredstva, ki jih imate za spodbujanje aktivnega
načina življenja na voljo iz nacionalnih ali širših evropskih virov; gre za programe, ki
spodbujajo povečevanje javnega prevoza, zmanjševanje zasičenosti s prometom in
izboljšanje kakovosti zraka.
Prednost dajte financiranju javnega prevoza in projektom, kot so pločniki, poti, naprave za umirjanje prometa ter kolesarske steze in poti ter pešpoti.
Uvedite visoke davke in pristojbine za parkirne objekte. Sistemi »parkiraj in se odpelji«
naj bi bili v rabi samo na območjih, ki niso zgoščena in kjer obstoječe ravni javnega
prevoza niso ustrezne. Postavite jih čim bližje virom, od koder prihajajo potniki: bolj
na obrobje kot je rob mesta. Spodbudite kolesarje in pešce, da jih bodo uporabljali
tudi oni.
Razmislite o zaračunavanju davka na zasičenost s prometom kot o sredstvu, ki bo pripomoglo k splošnemu zmanjševanju rabe avtomobilov, in ga kombinirajte s finančnimi transferji, ki bodo izboljšali javni prevoz. Ta strategija je bila uspešna v številnih
evropskih mestih, vključno z Londonom, Oslom in Stockholmom. Odkar so leta 2003
v Londonu uvedli takso na zasičenost s prometom, so se v notranji coni vožnje s kolesom povečale za 20 %, število prometnih nesreč pa se je zmanjšalo za 7 %. Hoja in hoja
po stopnicah kot posledica povečane rabe javnega prevoza sta verjetno prav tako
postali pogostejši (49).

•
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V sredi š č u p o zornosti :
» B ar c elona , Š panija «

Ponovna vzpostavitev
zelenih površin in površin,
iztrganih morju v omejenem prostoru
V Barceloni ponuja urbanistično
načrtovanje ljudem zelo kakovostne možnosti za aktiven način
življenja in aktivno delo. Mestni
načrtovalci so to dosegli kljub
temu, da je fizična lokacija majhna
in topografske omejitve za razvoj
navzven omejujejo prostor za
zelene površine in aktiven način
življenja. Soočeni z resnimi težavami propadanja mesta so se načrtovalci odločili za holistični pristop
in olimpijske igre, ki so jih gostili
leta 1992, izrabili kot spodbudo za
prenovo celotnega mesta. Olimpijske objekte so zgradili na štirih
zanemarjenih mestnih območjih,
olimpijsko mesto pa so postavili na
zapuščenem industrijskem zemljišču v bližini obale. Obale oceana so
obnovili in jih iztrgali morju, tako da
so zgradili šest umetnih plaž na vsaki strani olimpijskega pristanišča.
Hkrati se je s politiko izboljševanja
socialnega kapitala in zmanjševanja
kriminala začelo temeljito preoblikovanje okolišev notranjega mesta.
Preobrazba notranjega mesta se
nadaljuje. Številni stanovanjski
bloki, ki so zaradi industrijskih posegov v prostor ostali brez površin na
prostem, postopno spet dobivajo
zelene površine in majhne parke,
namenjene soseskam.

4. Izzivi in možnosti v
socialnem okolju
Socialnoekonomsko okolje prinaša organom lokalnih oblasti številne izzive in
možnosti za oblikovanje in ohranjanje mest, prijaznih aktivnemu načinu življenja.

Izzivi: kaj je znanega
Raznolikost
Velika moderna mesta imajo pogosto prebivalstvo, ki se glede starosti, sposobnosti
ter etničnega in kulturnega ozadja med seboj zelo razlikuje. Zato je to, kako izkoristiti različne prednosti, ki jih ponuja raznoliko prebivalstvo, in zadostiti njegovim
različnim potrebam, pravi izziv. To, ali so ljudje mladi ali stari, bogati ali revni, vpliva
na njihove odzive na oboje, na grajeno in socialno okolje, in na to, kako so telesno
dejavni. Kultura, ki je ponavadi povezana z etnično in rasno pripadnostjo, pogosto
vpliva na to, koliko bo določeno prebivalstvo telesno dejavno ali nedejavno. Udeležbo pri plesu, plavanju in kolesarjenju, na primer, lahko spodbujajo ali omejujejo
kulturne tradicije in odnosi ter prepričanja, ki se nanašajo na spol, oblačila in udeležbo v športnih aktivnostih.
Neenakost
Številni posamezniki in skupnosti – zlasti ljudje z nizkimi dohodki – trpijo zaradi
nesorazmerno visoke stopnje kroničnih bolezni in debelosti, kar je povezano z
manjšo telesno dejavnostjo in nezdravimi vzorci prehranjevanja (11). Ta nesorazmerja so izraz širše neenakosti pri rabi zemljišč, nastanitvi, prevozu in gospodarskem razvoju.
Manj verjetno je, da si bo socialnoekonomsko prikrajšano prebivalstvo lahko privoščilo telovadbo ali imelo dostop do nje; članarine lahko družinam z nizkimi dohodki
preprečijo, da bi sodelovale v programih rekreacije, ki jih ponujajo organi mestnih
oblasti. Manj verjetno je, da bo imelo prikrajšano prebivalstvo lahek dostop do krajev, ki spodbujajo zdrav način življenja – do varnih ulic in pločnikov, parkov, poti in
vrtov skupnosti. Če se prikrajšani prebivalci odločijo za aktiven način življenja, se
pogosto soočajo z nesorazmerno visokim tveganjem zaradi prometne varnosti in
dejanskim ali zaznanim tveganjem zaradi izpostavljenosti kriminalu (50). V revnih
soseskah, na primer, kjer se otroci igrajo na cestah, je zaradi pomanjkanja dostopa
do drugih varnih prostorov za igro, pogosto poškodovanih več otrok- pešcev kot
drugod (51).
Čeprav je bolj verjetno, da bodo ljudje z nizkimi dohodki v trgovine ali na delo hodili peš ali s kolesom kot ljudje z višjimi dohodki, je manj verjetno, da bodo hodili
peš, kolesarili ali vrtnarili v svojem prostem času, vsaj delno tudi zaradi neenake
razporeditve možnosti za telesno dejavnost (kot so pešpoti, steze in zasebni vrtovi)
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v revnih in bogatih soseskah (52). Raziskovalci v Eindhovnu na Nizozemskem so tudi
ugotovili, da je manj verjetno, da se bodo ljudje iz prikrajšanih sosesk udeleževali
športnih aktivnosti(53).
Za načrtovalce mest so prizadevanja, ki spodbujajo zdravo življenje s povečano
telesno dejavnostjo, neločljivo povezana s socialno in rasno enakostjo. Če so rasne
in razredne napetosti trdovratne, lahko ljudje večjo zgoščenost in povezana grajena okolja zaznajo kot grožnjo (54). Čeprav je zgodovinsko institucionalizirana rasna
diskriminacija (kot je omejen dostop do igrišč za golf ) zdaj večinoma nezakonita,
lahko diskriminacija, temelječa na bivalni segregaciji, še vedno vpliva na dostopnost možnosti za telesno dejavnost in aktiven način življenja.
Socialna povezanost
Nekatere skupine so glede socialne izključenosti še posebej ranljive; sem sodijo mladi ljudje, starejši (zlasti tisti, ki živijo sami), ljudje z invalidnostjo, družine v negotovih
življenjskih razmerah ter migranti in etnične manjšine, katerih integracija v družbo
je za socialno povezanost zelo pomembna. Evropske države imajo v zvezi s temi
zadevami različno politiko. Svet Evrope spodbuja pristop k socialni povezanosti,
temelječ na enakih pravicah. Ena od teh temeljnih pravic je dostop do optimalnega
zdravja, bistven element za zdravje pa je telesna dejavnost. Čeprav imajo pri tem
ključno vlogo vlade, so vsi sektorji družbe odgovorni za vzdrževanje sposobnosti
družbe, da zagotavljajo socialno povezanost in blagostanje vseh (18).
Skrb za osebno varnost
Nekateri raziskovalci niso našli nobenih dokazov za trdne povezave med osebno
varnostjo in ravnmi telesne dejavnosti, vendar študije na podpopulacijah, kot so
ženske, otroci in starejši odrasli, kažejo močnejšo pozitivno povezavo med dejansko
in zaznano nevarnostjo za osebno varnost in sedečim načinom življenja. Več študij
je na primer ugotovilo, da sta kriminal in strah pred njim oviri za telesno vadbo
in telesno dejavnost na prostem za mlade ženske, zlasti za ženske manjšin. Skrb
staršev za varnost otrok prav tako vpliva na zmanjšano dejavnost otrok na različnih
ravneh, od uporabe javnih površin, kot so parki in druge igralne površine, do sodelovanja v izvenšolskih športnih programih. Druge študije so ugotovile, da starejši
odrasli lahko omejijo svojo telesno dejavnost zaradi skrbi za osebno varnost (36).
Dejanske in zaznane osebne ovire
V današnjem svetu hitenja sta čas in motivacija (oba, dejanska in zaznana) ključni
osebni oviri za aktiven način življenja. Te ovire, ki lahko izhajajo iz kulturnega pristopa in socialnih vlog, je mogoče obravnavati tako, da povečamo možnosti za aktiven
način življenja v različnih okoljih. Zaposlene matere, na primer, ki imajo malo prostega časa, potrebujejo možnosti, da aktivno življenje vključijo v svoj delovni dan
in v preživljanje časa z otroki, ko so ti doma. Včasih zaznave okolja, v katerem ljudje
živijo, ne ustrezajo objektivni oceni. Na primer, starejša ženska je lahko prepričana,
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Spol in telesna dejavnost
Čeprav je raven telesne dejavnosti v posameznih državah različna,
v Evropski uniji več žensk (43%)
kot moških (38%) poroča, da se v
zadnjih sedmih dneh niso ukvarjale z nikakršno telesno dejavnostjo zmerne intenzivnosti. Verjetneje je, da bodo o znatni količini
telesne dejavnosti v prostem času
poročali bolj moški kot ženske
(18% proti 12%), podobno velja
za kakršnokoli telesno dejavnost
v prostem času (39% proti 35%)
(55). Po vseh državah in regijah
in v vseh starostnih skupinah so
dekleta manj telesno dejavna od
fantov in razlika med spoloma se
s starostjo povečuje (3). Verjetni
razlogi za ta neskladja so stereotipi, vezani na spol; pomanjkanje
podpornih sistemov in programov, ki so oblikovani posebej
za dekleta in ženske; premajhna
zastopanost deklet in žensk v
vodilnih vlogah, ki se nanašajo
na šport in telesno dejavnost;
pomanjkanje časa zaradi domačih obveznosti ter skrbi za otroke
in starejše ljudi; in skrb za osebno
varnost, zlasti ponoči. Organi
lokalnih oblasti morajo obravnavati neenakost, ki temelji na
spolu, in podpreti vzornice in
dogodke, ki pozitivno prikazujejo
aktivna dekleta in ženske.
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V središču pozornosti: »Stoke-on Trent, Združeno Kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske«
© Stoke-on-Trent / Nick Gater of ngphotographic

Zmanjševanje razlik za ljudi
z nizkimi dohodki in socialno
izključeno mladino
Mesto Stoke-on-Trent dela v partnerstvu na več strategijah, da bi tako
povečali telesno dejavnost, zlasti med
skupinami z nižjim socialnoekonomskim statusom in mladino, ki je socialno izključena ali je v nevarnosti, da
postane socialno izključena.
Projekt »Podaj se na pet« (angl. »Go5«)
omogoča strokovnjakom osnovnega
zdravstvenega varstva, da varovance
napotijo na 10-tedenski program, ki
ponuja do pet aktivnostnih tečajnih

ur na teden (kot so obiski telovadnice,
plavanje in vodeni sprehodi), in to za
največ 10 funtov. Partnerji zagotavljajo
možnosti za telesno dejavnost na lokacijah v skupnosti ter so bili izbrani zaradi svoje osredotočenosti na skupnost
in dostopnost.
»Zmanjševanje razlik« (angl. »Closing
the Gap«) skuša odpraviti številne ovire, s katerimi se pri udeležbi v športu
in pri rekreaciji soočajo socialno izključeni mladi ljudje. Mestni svet gosti
projekt »Zmanjševanje razlik« v imenu lokalnega strateškega partnerstva
mesta Stoke-on-Trent in deluje v sodelovanju s številnimi notranjimi in zuna-

njimi skupinami in organizacijami, ki
se ukvarjajo z mladinskimi programi,
športnimi in prostočasnimi dejavnostmi, enakostjo in preprečevanjem kriminala.
»Zmanjševanje razlik« pomaga nešportnim organizacijam, da šport in
telesno dejavnost uporabijo kot orodje
za izpolnjevanje svojih temeljnih ciljev,
pomagajo pa tudi športnim skupinam,
da se bolje vključijo v netradicionalna
partnerstva in da učinkovito delajo z
mladimi. Te nove navezave so močno
vplivale na obnašanje vpletenih organizacij in so neposredno povečale udeležbo mladostnikov, za katere skrbijo.

da park v njeni soseski ni varen za sprehod, celo če objektivne pripovedi in opažanja
trdijo drugače.
Možnosti: kaj je znanega
V vsaki soseski, kjer se politike za izboljšavo zmožnosti pešačenja in rabe zemljišč
prepletajo, se poveča splošna povezanost občine. To se delno zgodi zaradi urbanističnega načrtovanja, ki pomaga povečati osebno varnost in spodbuja sosede, da
pazijo drug na drugega in skrbijo drug za drugega (19).
Družbena podpora je pomembna za zdravje (56). Sistemi družbene pomoči (kot so
skupine za hojo, skupine za tai- chi na prostem in skupine za hojo do šole) prav tako
pomagajo ljudem, da postanejo bolj aktivni. Študije kažejo, da bi posegi družbene pomoči v skupnostnih okoljih (kot so soseske, delovna mesta in univerze) lahko
prinesli 44-odstotno podaljšanje časa, preživetega na telesno dejaven način, in 20odstotno povečanje pogostnosti telesne dejavnosti (57).
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Obsežne in trajnostne vseskupnostne kampanje, ki na zelo viden in široko zasnovan
način vključujejo številne sektorje, z večstranskimi intervencijami in kombinacijami
le-teh (kot so promocija prek množičnih medijev, podpora in skupine za samopomoč, sejmi v skupnosti in mestni dogodki, programi v šolah in na delovnih mestih
ter ustvarjanje pešpoti in ostalih poti), so lahko pri povečevanju telesne dejavnosti
zelo učinkovite. Te kampanje lahko občinam tudi pomagajo razviti večji občutek
povezanosti in mestnega ponosa (57).
Športna, kulturna in okoljska združenja ter organizacije za otroke, mlade in starejše odrasle pritegnejo številne ljudi k prostovoljnim dejavnostim in imajo še zlasti
pomembno vlogo pri vzpostavljanju socialne povezanosti. Športna in rekreacijska
posredovanja, ki vključujejo telesno dejavnost, lahko preprečijo vandalizem in kriminal mladih, zlasti če gre za inovativne in razširjene pristope. Izkušnje pri športnih
in telesnih dejavnostih lahko občini prinesejo večje lastništvo in povečajo sposobnost ter zaupanje občanov, da se spopadejo s širšimi vprašanji skupnosti.
Programi prenove sosesk, ki zagotavljajo objekte in opremo za aktiven način življenja (kot so igrišča za košarko, skejterski parki, otroška in nogometna igrišča), majhni vrtovi, varne poti do šole in postajališča za javna prevozna sredstva ter ureditev
varnih parkov v soseskah lahko zmanjšajo neenakost glede dostopa do objektov za
telesno dejavnost in možnosti zanjo (23).
Ples in šport ponujata možnosti za spoznavanje in predstavitev etnične raznolikosti
in lahko obogatita kulturno življenje v mestih. Vendar je treba pri organiziranem
športu paziti, da se ne zgodi nasprotno – da se ne poveča izključenost na osnovi
sposobnosti, spola, rase, starosti, kulture in etnične pripadnosti ali da ne prihaja do
pretiranega poudarjanja tekmovalnosti.
Kaj lahko storijo organi lokalnih oblasti?
Preverjajte enakost, da boste vsem občanom, ne glede na spol, starost, raso, raven
dohodka ali sposobnosti, zagotovili enake možnosti za sodelovanje v programih
športnih in telesnih dejavnosti. Posebej se potrudite, da boste občutljivemu prebivalstvu zagotovili dostop do enake izbire in enakih možnosti za telesno dejavnost in aktiven način življenja, kot ga ima prebivalstvo na splošno. Sprejmite politiko mestne rekreacije na temelju enakosti spolov in ras pri storitvah in vodenju.
Podpirajte šport, aktiven način življenja in kulturne organizacije ter bodite njihov
partner v programih, ki so usmerjeni v vzpostavljanje socialne povezanosti, ob
tem pa povečujte možnosti za telesno dejavnost.
Povežite nastanitvene objekte, ki si jih ljudje lahko privoščijo, in možnosti za aktiven način življenja. Podpirajte možnosti za pešačenje, razvoj zelenih površin in
možnosti za šport v prikrajšanih soseskah.
Omogočite varnost, zaščito in preprečevanje kriminala. Zavarujte pešpoti in kolesarske steze pred kriminalom; očistite prazne posesti in poskrbite za patruljira-
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Sprehajalci psov, združite se!
Raziskava kaže, da se lastniki psov
več časa ukvarjajo z zmernimi
telesnimi dejavnostmi kot drugi
ljudje. V eni študiji so ugotovili,
da so se lastniki psov sprehajali
povprečno 300 minut na teden,
v nasprotju z drugimi, ki so hodili
povprečno 168 minut na teden
(59). To ima na urbanistično
načrtovanje pomemben vpliv:
zagotoviti je treba na primer
možnost, da lahko starejši ljudje
varno sprehajajo svoje pse v
svojih soseskah, in območja, kjer
so lahko psi spuščeni z vrvic, da
lahko lastniki uživajo v aktivni igri
s svojimi psi. Hkrati pa je treba
strogo uveljavljati predpise o varnosti in čistoči: skratka nobenih
spuščenih psov v soseskah, poleg
tega pa morajo lastniki za svojimi
psi počistiti.
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nje po njih; poskrbite za policijske aktivnosti občine, kot so skupine za straženje
sosesk in policijske enote sosesk, ter pri oblikovanju sosesk uporabite načela, ki
bodo odvračala od kriminala in pomirila strah prebivalcev.
Podprite razvoj obsežne kampanje za promocijo telesne dejavnosti, ki bo z raznovrstnimi intervencijami vključila številne sektorje. Sponzorirajte in spodbujajte
posebne dogodke, ki vključujejo telesno dejavnost, in vključite vse socialne skupine.
Praznujte multikulturnost in raznolikost. Spoznavajte različne kulture in vere ter
delajte z njimi v skupnosti, tako da boste spodbujali rekreacijo in možnosti za
aktiven način življenja, in poiščite najboljše rešitve za premagovanje skupnih
ovir.
Zagotovite informacije o varnih in dostopnih parkih, sprehajalnih poteh ter kolesarskih stezah in poteh, otroških igriščih, drsališčih, kotalkališčih, plavalnih bazenih in drugih objektih, pa tudi o programih, športih in aktivnostih, ki jih sponzorirajo mesto in partnerji.

© Maribor / Pingi Dance School
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Mladi udeleženci festivala »Ples četvork« plešejo na glavnem mostu v Mariboru, v Sloveniji, 19. maja
2006. Pričakovati je, da bo 18. maja 2007 opoldne približno 100.000 mladih po vsej vzhodni Evropi
znova plesalo slavno četvorko na Straussovo glasbo iz Netopirja.

5. Skupine prebivalstva, ki potrebujejo
posebno pozornost
Možnosti za aktiven način življenja in telesno dejavnost so pomembne za vse,
vendar morajo organi lokalnih oblasti posvetiti posebno pozornost več ključnim
skupinam prebivalstva. Mednje sodijo posamezniki in družine z nizkimi dohodki, pa tudi etnične manjšine (omenjene v prejšnjem poglavju). Otroci, ljudje s
posebnimi potrebami in starejši ljudje so pri premikanju po mestu pogosto odvisni od hoje, kolesarjenja in javnega prevoza. Zato si je treba posebej prizadevati,
da bi jim omogočili, da bi v teh aktivnih načinih transporta uživali. Le-ti imajo
prav tako posebne potrebe pri podpiranju možnosti za rekreacijo, šport in prostočasne dejavnosti.

Otroci in mladostniki

© San Fernando de Henáres City Council

V večini skupnosti so možnosti za telesno dejavnost otrok in mladostnikov dramatično okrnjene. Kot bomo videli v naslednjem poglavju, se številni mladi vozijo z avtobusi ali jih v šolo vozijo starši, in to zaradi razdalje ali skrbi glede varnosti
v prometu. Na žalost so skrbi glede prometne varnosti utemeljene: v evropski
regiji so poškodbe v cestnem prometu glavni vzrok smrti med otroki v starosti od
5 do 14 let in mladimi v starosti od 15 do 29 let (60). Zaradi strahu glede cestnega
prometa in strahu pred kriminalom starši otroke neradi pustijo, da se igrajo zunaj

San Fernando de Henáres, Španija
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ali da gredo sami na otroška igrišča. Izredno dragi in tekmovalni športni programi
so morda eden od razlogov, da še zlasti mladi opuščajo športno udejstvovanje.
Predmestja s širokimi cestami, dolgimi bloki, redkimi pločniki in pomanjkanjem
zemljišč mešane rabe so razlog, da otroci in mladi nimajo kam iti in morda je prav
to prispevalo k naraščanju pasivnih prostočasnih aktivnosti v zaprtih prostorih,
kot so računalniške igrice in gledanje televizije.
Redna telesna dejavnost je bistvenega pomena za zdravo rast in razvoj otrok in
mladine. Telesna dejavnost prinaša mladim ljudem koristi na socialnem, vedenjskem in mentalnem področju. Za otroke in mladostnike sta zabava in preživljanje
časa s prijatelji glavna razloga za ukvarjanje s telesno dejavnostjo in športom.
Večina strokovnjakov priporoča, da bi se morali otroci in mladi ukvarjati z zmerno
telesno dejavnostjo vsega skupaj eno uro ali več na dan, in to pet ali, kar je še
bolje, več dni na teden. Čeprav se evropske države med seboj precej razlikujejo,
je leta 2002 samo približno ena tretjina mladih ljudi v starosti 11, 13 in 15 let
izpolnjevala te smernice (3).
Omejeno število študij in njihove protislovne ugotovitve predstavljajo težavo
pri odgovarjanju na vprašanja, ki se nanašajo posebej na načrtovanje skupnosti
in telesne dejavnosti za otroke (61). Vendar pregled (62) omogoča dva sklepa:
več časa otroci preživijo na prostem, višja je raven njihove telesne dejavnosti; in
zagotavljanje dostopa do objektov, parkov in programov aktivnosti je pozitivno
povezano z ravnjo telesne dejavnosti med otroki in mladostniki. Celo če so nare-

© Municipality of Sandnes / Tom Sørum
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jene varne poti, sprehajališča in kolesarske steze in poti ter pešpoti, je mogoče,
da jih otroci ne bodo uporabljali, zlasti če so na osamljenih območjih. Otroci so
verjetno raje na krajih, kjer jih je mogoče videti in kjer oni lahko vidijo druge ljudi.
Pomembno je, da pri odločanju, ki je povezano z mobilnostjo otrok, upoštevamo
tudi poglede in predloge otrok in mladih ljudi.
K temu pozivata tudi Evropski akcijski načrt za okolje in zdravje otrok (27) in Izjava mladih, sprejeta 24. junija 2004 (63), ki pravi, da »imajo mladi ljudje temeljno
vlogo pri oblikovanju politike zdravja in okolja, v s tem povezanih procesih odločanja in pri gradnji bolj zdravega in znosnega sveta. V naših skupnostih, državah
in na mednarodni ravni že prihaja do dejanskih in pozitivnih sprememb.«

Starejši ljudje
Starejši ljudje so heterogeni in raznoliki ter ravni njihove neodvisnosti in mobilnosti so različne. Velika večina starejših ljudi živi v skupnosti in si želi tam ostati.

© Stoke-on-Trent / Nick Gater of ngphotographic

Nikoli ni prepozno, da dosežemo koristi, povezane z redno telesno dejavnostjo.
Celo majhno povečanje telesne dejavnosti lahko veliko prispeva k dobremu
počutju starejših ljudi in poveča njihove sposobnosti, da ostanejo neodvisni in
aktivno prispevajo k življenju v mestih (64, 65). Z omogočanjem in spodbujanjem
povečane telesne dejavnosti v tej skupini prebivalstva lahko tudi zelo učinkovito
preprečujemo in znižujemo visoke stroške, povezane z zdravstvenimi in socialnimi storitvami. Kljub tem dejstvom starejši ljudje (zlasti starejše ženske) ostajajo med najmanj aktivnimi od vseh skupin prebivalstva. Leta 2002 se več kot
60 odstotkov Evropejcev, starih nad 65 let, v zadnjih sedmih dneh ni ukvarjalo z
nobeno zmerno telesno dejavnostjo (55).
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H ključnim oviram za starejše sodijo nedostopnost (na primer zmanjšana gibljivost lahko omejuje uporabo stopnic na podzemni železnici); vprašanja varnosti,
povezana z vremenom (kot so poledeneli pločniki) in cestnim prometom (kot so
nevarni prehodi čez cesto); podcenjevanje starejših (prepričanje, da sta telesna
dejavnost in šport samo za mlade) in izoliranost (kot je pomanjkanje podpore
drugih, vključno s strokovnjaki iz zdravstvenega področja in specialisti za rekreacijo).

V sredi š č u p o zornosti :
» J er u z ale m , I z rael «

V Jeruzalemu starejši ljudje
sodelujejo na letnem »Športnem
dnevu starejših« na stadionu
Givat Ram. Športni dan organizirata mestna občina in JDCESHEL, Združenje za načrtovanje
in razvoj storitev starostnikov v
Izraelu.

Odnos med grajenim okoljem in ravnmi telesne dejavnosti med starejšimi je bil
predmet omejenega števila študij (66). Uspeh je povezan s širokim pristopom, ki
vključuje do starejših prijazno urbanistično načrtovanje, izobraževanje, dvigovanje zavesti in intervecijah povezanih z domom. Sposobnost prikladnega pešačenja od doma do namembnih krajev, kot so trgovine, parki in poti, zaznavanje varnega in estetsko prijetnega okolja za hojo in preprost dostop do zelenih površin
– vse to je povezano z večjo telesno dejavnostjo med starejšimi ljudmi (68).

Ljudje s posebnimi potrebami
Ljudje s posebnimi potrebami predstavljajo velik in naraščajoč segment splošnega prebivalstva in so pogosto manj telesno dejavni kot tisti, ki nimajo omejenih
sposobnosti. Za ljudi z omejenimi sposobnostmi je telesna dejavnost izredno
pomembna, ne samo zaradi boljšega zdravja in preprečevanja bolezni, temveč
tudi zaradi odpravljanja številnih sekundarnih stanj, ki lahko nastanejo zaradi
prvotne invalidnosti. S prilagoditvijo aktivnosti, spreminjanjem okolja ali uporabo dodatne opreme, ki omogoča večjo udeležbo, lahko ljudje s posebnimi potrebami sodelujejo v aktivnem načinu življenja (69).
1 – IGRIŠČE

4 – HIŠE

2 – TRG

5 – ŠPORTNI KLUB

3 – PLOČNIK

6 – PARKIRIŠČE
7 – GRMIČEVJE

© Seixal City Council / architects Ana Albuquerque and Teresa Martins
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8 – TRATA

Načrt parka Fanqueiro

Najbolj očitne ovire za ljudi z omejenimi
sposobnostmi so nedostopne stavbe ali
objekti. Med druge ovire pa sodijo ekonomska vprašanja, pomanjkanje prevoza do rekreacijskih objektov, neustrezna
oprema, negativni odnosi in negativna
dojemanja, ovire, povezane z informacijami, ter pomanjkanje profesionalnega
znanja in usposobljenosti. Pomanjkanje
pločnikov in klančin na križiščih ter grobe
površine na sprehajalnih stezah in zelenih
poteh otežujejo ohranjanje ravnotežja in
mobilnost (69).

Kaj lahko naredijo organi lokalnih
oblasti?
Organi lokalnih oblasti lahko oblikujejo
ustrezno, starosti prijazno okolje za aktivno življenje. To bo koristilo vsem meščanom, tako mladim kot starejšim in ljudem
s posebnimi potrebami.

© Press and Public Relations Department, Metropolitan Municipality of Bursa
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Mestna občina Bursa je organizirala športno aktivnost
za ljudi z motnjami v razvoju: balinanje.

Dostopnost in varnost
Izboljšajte dostop do površin za rekreacijo. Igrišča, športna območja, poti in pešpoti ter parke namestite na razdalje, ki jih je mogoče premagati s hojo ali na vozičku. Zagotovite dobro vzdrževane, varne parke in igralna območja za otroke (kot
so otroška igrišča, otroški bazenčki, skejterska igrišča na prostem, skejterski parki,
športna igrišča in kolesarske steze in poti ter pešpoti). Otrokom in mladim, starejšim odraslim in ljudem z omejenimi sposobnostmi zagotovite brezplačen ali
finančno podprt dostop do plavalnih bazenov in drugih objektov.
Izboljšajte dostop do javnega prevoza in/ali zagotovite prevoz do rekreacijskih
objektov ljudem s posebnimi potrebami, starejšim odraslim in socialnoekonomsko ogroženim družinam.
Povečajte prizadevanja za vključitev ljudi s posebnimi potrebami in kroničnimi
boleznimi (vseh starosti) v ustrezno telesno dejavnost. To bo zahtevalo izboljšave
glede dostopnosti v grajenem in naravnem okolju ter večjo vlogo zdravstvenih
strokovnjakov in tistih, ki ponujajo oskrbo v ustanovah za dolgoročno oskrbo.
Spodbujajte kolesarjenje kot način prevoza za vse starosti, tudi tako, da boste
za avtomobile na mestnih cestah uvedli omejitve hitrosti, pri načrtovanju prevoza pa dajte prednost kolesarjem, zgradite kolesarske steze in poti ter pešpoti,
izboljšate načrtovanje cest in ponudite kolesarsko usposabljanje mladim ljudem,
starejšim in ženskam iz etničnih manjšin.
S pomočjo mestnega oddelka za rekreacijo zagotovite programe telesne dejav-

•

•
•
•

•
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nosti, ki bodo ustrezali različnim skupinam prebivalstva:
- za starejše ljudi: skupine za hojo, vrtnarjenje v skupnosti, ure telesne vadbe v
občinskih centrih, programe, ki temeljijo na aktivnostih doma, integracijske
dejavnosti, tai- chi v parkih na prostem in telesno vadbo v vodi v lokalnih bazenih;
- za otroke in mlade: aktivnosti, ki poudarjajo zabavo, razvijajo spretnosti, družabnost in doseganje uspehov po najboljših močeh; in
- ljudi s posebnimi potrebami: skupine za hojo in vožnjo z invalidskimi vozički,
ki uporabljajo lahko dosegljive poti; poskrbite, da bo v parkih in na poteh na
voljo prilagojena oprema, na primer kolesa na ročni pogon, ki si jih bo mogoče
izposoditi, in pripravite programe, ki bodo spodbujali vključevanje ljudi z omejenimi sposobnostmi v obstoječe dejavnosti, namesto da bi razvijali ločene
dejavnosti.
Politike in postopki
Preglejte politike, postopke in programe, ki se nanašajo na urbanistično načrtovanje in aktiven način življenja ter zagotovite, da ne bodo diskriminatorni do različnih starostnih skupin in ravni sposobnosti. Imenujte zaposleno osebo ali zaveznika skupnosti, da bo obravnaval vprašanja glede dostopnosti za prednostne
skupine.
Uzakonite politike in predpise, ki bodo prostore in objekte za aktiven način življenja naredile dostopne vsem. Promovirajte klube za zdravo življenje, ki so dostopni in ustrezajo potrebam starejših odraslih in ljudi s posebnimi potrebami ter
opozarjajte na njihov pomen.
Odredite politike razvoja mešane rabe zemljišč, ki združuje stanovanjsko, maloprodajno in komercialno rabo znotraj majhnega zemljepisnega območja. Zahtevajte, da prostorski oblikovalci zagotovijo pločnike in ustrezno razsvetljavo.
Postavite nove stanovanjske objekte za družine, ljudi z omejenimi sposobnostmi
in starejše prebivalce, pa tudi objekte za dolgoročno oskrbo poleg trgovin in storitev, prometnih poti, parkov in rekreacijskih centrov.
Zagotovite območja za sprehajanje psov na vrvicah in območja, kjer se lahko
lastniki sprehajajo s spuščenimi psi; ta območja morajo biti na razdalji, ki jo je
mogoče prehoditi, stran od območij, kjer živijo starejši ljudje, družine in ljudje z
omejenimi sposobnostmi.
Promovirajte aktiven način življenja starejšim odraslim in ljudem s posebnimi
potrebami. Skupaj z množičnimi mediji se borite proti podcenjevanju starejših
in proti stereotipom o starejših odraslih, o ljudeh z omejenimi sposobnostmi in o
aktivnem načinu življenja.

•

•
•

•
•

Delajte v partnerstvu
Vključite otroke, mladino, starejše ljudi ter zagovornike ljudi s posebnimi potrebami in sorodne organizacije v faze načrtovanja, ocenjevanja in razvoja gradnje
ali v izboljšave objektov ali površin, ki spodbujajo aktivno življenje.

•
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V sredi š č u p o zornosti : » S andnes , N orve š ka «

Vključitev otrok v načrtovanje rabe zemljišč
Občinski svet mesta Sandnes si sistematično prizadeva, da bi prepoznal in
v lokalnem načrtovanju spodbujal interese otrok in mladostnikov. Program »Po sledi otrok« (angl. »The Children's Trail programme«) je otrokom
omogočil, da so določili in registrirali 1265 območij za igro, 550 bližnjic, 130

© Municipality of Sandnes

priporočenih območij za šole
in 185 priporočenih območij za
vrtce. Ta registrirana območja
so vnesena v digitalne zemljevide in letalske foto karte in jih
je treba uporabljati pri vsakem
načrtovanju z namenom zavarovanja območij pomembnih
za igro.

• Vstopite v partnerstvo s skupnostnimi agencijami, prostovoljnimi in verskimi
organizacijami ter športnimi klubi, da bi otrokom, mladim, starejšim odraslim in
ljudem z omejenimi sposobnostmi omogočili aktiven način življenja, in ga promovirali.
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6. Okolja za izvajanje telesne
dejavnosti
V sredi š č u p o zornosti :
» E vro pa «

Šole, ki spodbujajo zdravo
življenje
Evropsko mrežo zdravih šol
(angl. »The European Network
of Health Promoting Schools«
ali skrajšano »ENHPS«), podpirajo Svet Evrope, Evropska komisija in Regionalni urad za Evropo
SZO. Politiko in prakso šol, ki
spodbujajo zdravo življenje, si
mreža prizadeva vključiti v širše
sektorje zdravstva in izobraževanja. Deluje na treh ravneh:
šolski, nacionalni in mednarodni. V središču modela je mlada
oseba, na katero je treba gledati
kot na celovitega posameznika v dinamičnem okolju. Na
tisoče šol v več kot 40 državah,
članicah SZO, je prek članstva
v, ENHSP navdušeno uvedlo ta
pristop. Novice ENHSP poročajo
o številnih inovativnih programih za spodbujanje telesne
dejavnosti in zdrave prehrane v
šolskem okolju ter prek odnosov s starši in v skupnosti. Za
več informacij obiščite spletno
stran: http://www.euro.who.
int/ENHPS.

Pregled literature (41) je prinesel sklep, da oblikovanje ali izboljšanje dostopa do krajev za telesno dejavnost lahko povzroči 25-odstotno povečanje števila ljudi, ki telesno
vadijo najmanj trikrat na teden, zlasti če je to povezano s seznanjanjem ljudi o koristih aktivnega življenja in možnostih zanj. Poleg sprememb v širšem grajenem okolju
(glej Poglavje 3) so ti posegi najverjetneje učinkoviti v treh ključnih okoljih: šolah, na
delovnih mestih in na področju zdravstvenega varstva. Organi lokalnih oblasti imajo
v vsakem od teh okolij različne stopnje izvršne oblasti. Včasih morajo prevzeti vodilno
vlogo, v drugih okoljih pa je njihovo sodelovanje za uspeh odločilnega pomena.

Šole
Otroci in mladi ljudje od male šole do univerze v šolskem okolju presedijo mnogo
ur. To je tudi okolje, kjer se naučijo številnih odnosov, vrednot in spretnosti, povezanih z aktivnim načinom življenja, jih prakticirajo in ohranijo vse življenje.
Obstaja trden dokaz, da šolska športna vzgoja spodbuja večjo telesno dejavnost in
telesno pripravljenost (57). Na žalost je bilo športni vzgoji v učnih načrtih v zadnjem
desetletju namenjeno manj pozornosti (70), in pokazalo se je, da so dijaki (zlasti
dekleta) v srednjih šolah med šolskimi odmori manj aktivni (71). Številne dijake v
šolo zdaj pripeljejo z avtomobili ali z avtobusi, namesto da bi šli peš ali s kolesom.
In nazadnje, v nekaterih mestih so šole zdaj po pouku zaprte zaradi domnevne varnosti in finančnih razlogov. To pomeni, da otroci, mladina in drugi člani skupnosti
nimajo dostopa do pomembnega objekta, ki v soseščini omogoča telesno dejavnost, delovanje športnih klubov in aktivno rekreacijo. Na splošno je to vplivalo na
precejšnje zmanjšanje telesne dejavnosti, povezane s šolo.
Aktivno gibanje na poti v šolo in nazaj je pomembno za bolj aktiven način življenja,
poleg tega pa mladi tako porabijo odvečne kalorije, ker se to dogaja najmanj dvakrat na dan ob šolskih dnevih. V številnih državah je bila učinkovita zlasti zagotovitev aktivnih in varnih poti v šolo.
Kaj lahko storijo organi lokalnih oblasti?
Sodelujte s šolami, izobraževalnim sistemom in starši ter spodbujajte vsakodnevne,
zelo kakovostne ure športne vzgoje na vseh ravneh; zagotovite, da bodo ure športne vzgoje primerne za vse otroke in ne samo za športnike, ter pomagajte dijakom,
da se bodo zavedali, kako pomemben je vseživljenjski aktiven način življenja.
Podpirajte druge šolske politike in programe, ki spodbujajo telesno dejavnost in
telesno pripravljensot med otroki in mladino. Sem sodijo zagotavljanje prostora, opreme, spodbude in nadzor med odmori, vključevanje učiteljev v aktivni čas
igre in izboljšanje možnosti za izvenšolske športe, aktivnosti in klube (72, 73).

•
•
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• Sprejmite standarde za vsakodnevno varno, aktivno in zabavno igro na prostem

•
•

V sredi š č u p o zornosti : » R i m , I talija «

Šolski pešbus
»Šolski pešbus« (angl. »The Walking School Bus« je varen, zabaven
in zdrav način potovanja otrok v
šolo in iz nje. Otroci v skupini hodijo po določeni poti in na določenih
»avtobusnih postajališčih« vzdolž
poti pobirajo dodatne »potnike«.
Vsak pešbus ima spredaj in zadaj
odraslega »voznika«. V Rimu je
mestni svetnik (Lia Di Renzo, svetnik spodbujevalnih politik za družino in otroštvo) pri načrtovanju in
implementaciji šolskega pešbusa
sodeloval s šolskimi oblastmi in
starši, lokalno policijo, predstavniki okoliša, prometnimi varnostniki
in mestno policijo. V šolskem letu
2005/2006 je bilo v projekt vključenih več kot 50 šol (1300 otrok in
100 »avtobusnih« prog). V šolskem
letu 2006/2007 so program razširili
na vse šolske okoliše v mestu. Program otrokom ponuja možnost, da
so vsak dan aktivni, da se družijo z
drugimi otroki in se učijo o prome-

tni varnosti. Poleg tega izboljšuje
kakovost mestnega okolja okrog
šol, saj je tam manj avtomobilskega
prometa in onesnaževanja zaradi
prevelike rabe avtomobilov. »Šolski

pešbus« je zdaj posebnost številnih
mest in je del širokega mednarodnega gibanja, ki spodbuja aktivne
in varne poti v šolo (74, 75).

© City of Rome / Paola Samaritani
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in v zaprtih prostorih vrtcev, malih šol in centrov za dnevno varstvo.
Vključite načrtovanje telesne dejavnosti v širše programe zdravih šol.
Sodelujte s šolami, izobraževalnim sistemom, starši, policijo in lokalnimi agencijami, da boste zagotovili varne in aktivne poti v šolo in da boste otroke naučili pravil
o varnosti v cestnem prometu.
Spodbudite starše, stare starše in varuhe, naj se v šolo skupaj z majhnimi otroki
odpravijo peš ali s kolesom. Ena od inovativnih idej je t.i. pešbus: odrasli na poti
po soseski poberejo več otrok in jih peš ali s kolesom spremljajo v šolo.
Sodelujte z organi šolskih oblasti in zagotovite, da bodo šolski objekti prebivalcem in klubom po pouku brezplačno na voljo za aktivno rekreacijo in športe.

Walter Veltroni, župan mesta Rim, z otroki na avtobusnem postajališču za »šolski
pešbus«
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Soseske
Soseske so naravna okolja za
aktiven način življenja. Soseske
in bivalna območja se razlikujejo
od drugih organizacijskih okolij,
kot so šole, objekti zdravstvenega varstva in delovnih mest.
Oblikuje jih grajeno okolje in
družbeni povezanost ter so
kraj vsakodnevnega življenja
vseh občanov: mladih in starih,
moških in žensk, delavcev in študentov, umetnikov in migrantov.
Večina intervencij, opisanih v tej
publikaciji, velja za vsako sosesko
in jih je mogoče uporabiti v vsaki
od njih. Povezovanje posredovanj na ravni soseske, na primer
gradnja pešpoti in kolesarskih
stez ter urejanje igrišč, zelenih
površin in zlahka dosegljivih
lokalnih objektov, lahko povečajo možnosti ljudi za aktiven način
življenja in izboljšajo njihovo
zdravje ter družbeni kapital.

Delovna mesta
Danes je vedno več sedečih delovnih mest: leta 2002 je v okviru ankete Evropske
unije polovica anketirancev poročala o zelo majhni ali nikakršni telesni dejavnosti
na delu (55). Z avtom se vozi na delo več ljudi kot kdaj prej.
Čeprav je o učinkovitosti določenih intervencij v zvezi z delovnimi mesti nekaj
nasprotujočih si dokazov, pomenijo kraji zaposlitve, kjer večina odraslih preživi 7
ali 8 ur na dan, velike možnosti za telesno dejavnost, zlasti če so na voljo objekti
za telesno vadbo in če politika spodbuja hojo in kolesarjenje na delo (1). Delovno
okolje ponuja tudi možnost družabne podpore aktivnem načinu življenja, v kolikor so sodelavci med odmori in po koncu delovnega časa skupaj aktivni.
Pregled literature (41) je pokazal, da so programi za telesno dejavnost na delovnem mestu pogosto vključevali tudi druge sestavine, na primer zdravstveno
vzgojo, preventivne presejalne preglede z namenom odkrivanja dejavnikov tveganja in napotitve na dodatne storitve. Večina udeležencev teh »kombiniranih«
programov je poročala o znižanju telesne teže, zmanjšanju telesne maščobe, o
izboljšanju srčno-žilnega zdravstvenega stanja in drugih vidikih dobre telesne
kondicije. Poleg tega so študije na delovnih mestih ugotovile, da so neto koristi
na osebo bistveno presegle preračunane stroške v zvezi z oblikovanjem prostorov
za telesno dejavnost ali izboljšanjem dostopa do njih.
Delodajalci lahko vplivajo na telesno dejavnost zaposlenih s tem, da spodbujajo
kolesarjenje na delo in z njega, in sicer tako da povrnejo kolesarjem stroške za
kolesarjenje ter zagotovijo prostore za tuširanje in območja za shranjevanje koles
(76).
Kaj lahko storijo organi lokalnih oblasti?
Dajte dober zgled na delovnih mestih občinske uprave s pomočjo oblikovanja
odbora za aktiven način življenja na delovnem mestu, v katerem bodo zastopane vse ravni sindikatov, profesionalnih združenj in vodstva; spodbujajte
aktivno prihajanje na delo in odhajanje z njega (na primer zagotovite stojala in
shrambe za kolesa) in odvračajte od rabe avtomobilov (na primer ne ponujate
ugodnosti, povezanih z avtomobili in parkiranjem); nudite možnosti za telesno
dejavnost na delovnem mestu (na primer s programi za fitnes, tuši, garderobami in podpirajte športne klube in tekmovanja med zaposlenimi) ali pa zaposlenim ponudite nadomestila za uporabo lokalnih objektov, če rekreacija na
delovnem mestu ni mogoča.
Spodbudite druge delodajalce in podjetja, da sprejmejo podobno politiko in
prakso, in sodelujte z njimi, kadar intervencija zahteva podporo ali strokovno
znanje služb pri organih lokalnih oblasti. Javno izrazite priznanje delodajalcem in podjetjem, ki svojim zaposlenim, upokojencem in družinam ponujajo
možnosti za telesno dejavnost.

•

•

O kolja za izvajanje telesne dejavnosti

• Zagotovite in promovirajte aktivne in varne poti na delo, ki spodbujajo hojo, kole•
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•

sarjenje in uporabo učinkovitih sistemov hitrega prevoza v kombinaciji z omenjenimi aktivnimi načini premikanja.
Oblikujte mestna okolja tako, da bodo delovna mesta in podjetja umeščena v
mešane soseske ali blizu postaj javnega prevoza.
V uradu za javno zdravje oblikujte delovno mesto, osredotočeno na aktiven
način življenja, z namenom nabora majhnih in velikih mestnih podjetij, ki bodo
izrazila zanimanje za ureditev ali za izboljšanje dostopa do telesne dejavnosti
za svoje delavce. Kadar je to primerno, povežite posle z lokalnimi storitvami za
rekreacijo in telesno dejavnost ter sorodnimi programi.

Vsako leto se približno 500 zaposlenih mestne občine Bursa v Turčij zabava na prijateljskih tekmah v
košarki, odbojki in nogometu, ki jih organizira njihov delodajalec. Zaposleni pravijo, da jih to motivira,
da so bolj telesno dejavni, krepi prijateljstvo med njimi in dviga moralo zaposlenih.
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V sredi š č u p o zornosti :
» E vro pa «

Bolnišnice, ki spodbujajo
zdravo življenje
Namen projekta »Bolnišnice, ki
spodbujajo zdravo življenje« (angl.
»Health Promoting Hospitals«),
je izboljšati kakovost oskrbe z
zagotavljanjem podpore promociji zdravega življenja, preprečevanju bolezni in rehabilitacijskim
dejavnostim v bolnišnicah. Projekt
obravnava tudi zdravje osebja.
Promocija telesne dejavnosti za
krepitev zdravja, je prednostna
naloga, zlasti za bolnišnično osebje. Več informacij lahko dobite na
spletni strani Sodelovalnega centra za promocijo zdravja v bolnišnicah in zdravstveno varstvo SZO
(angl. »WHO Collaborating Centre
for Health Promotion in Hospitals
and Health Care«): http://www.
hph-hc.cc.

S podbujanje telesne dejavnosti in A K T I V N E G A ž ivljenja v mestnih okoljih

Okolja zdravstvenega varstva

V sredi š č u p o zornosti :
» E vro pa «

Sistemi zdravstvenega varstva igrajo ključno vlogo pri obravnavanju telesne dejavnosti, debelosti in zdravega prehranjevanja. Zdravstveni domovi, bolnišnice in ustanove za dolgoročno oskrbo morajo dajati zgled, s pomočjo ustvarjanja možnosti za
udejstvovanje v telesni dejavnosti in jih izboljševati. Aktivno življenje in ustrezna
telesna vadba so ključ do rehabilitacije, z njima je mogoče znova pridobiti zdravje
in vitalnost po bolezni ali poškodbi, pomagajo pa tudi pri ohranjanju neodvisnosti
v starosti. Zdravstveni strokovnjaki, ki delajo v teh ustanovah, so verodostojni zagovorniki dragocenosti in koristi redne telesne dejavnosti. Izvajalci storitev osnovnega
zdravstvenega varstva imajo odlično priložnost, da s pomočjo jedrnatih napotkov
motivirajo ljudi za zvečanje telesne dejavnosti (78).

Aktivno potovanje v objekte
za zdravstveno varstvo in
odhajanje iz njih
Sustrans, nacionalna dobrodelna skupina, ki spodbuja aktivni
prevoz v Združenem kraljestvu
Velike Britanije in Severne Irske, je
za organizacije zdravstvenega varstva pripravila vodič, ki spodbuja
zdrav način potovanja za osebje
in obiskovalce. Vodič svetuje, da
je treba smernice za transport
razvrstiti po najbolj zdravem
vrstnem redu – začeti je treba s
hojo in kolesarjenjem, nato je na
vrsti javni prevoz (ker je na koncu
vsakega potovanja ponavadi hoja)
in šele na koncu je prevoz z avtom.
Informacije o vožnji in parkiranju
uvrstite na zadnje mesto, tako da
so bolj zdravi načini premikanja
najbolj poudarjeni. Splošno pravilo: številni ljudje lahko razdaljo
treh kilometrov prehodijo, razdaljo
do osmih kilometrov pa prekolesarijo. Spodbujajo tudi izbiro
takih prostorov za srečanja in take
dogodke, ki ustrezajo zdravemu
potovanju in so dostopni za ljudi z
omejenimi sposobnostmi (77).

Kaj lahko storijo organi lokalnih oblasti?
Sodelujte z zdravstvenimi ustanovami in ustanovami za dolgoročno oskrbo in jih
spodbujajte, da bodo povečale možnosti za aktiven način življenja in ustrezno
telesno dejavnost, in to tako za svoje zaposlene kot za paciente ali oskrbovance.
Spodbudite zdravstvene strokovnjake, ki delajo v osnovnem zdravstvenem varstvu (kot so medicinske sestre, pediatri in ostali zdravniki ter fizioterapevti), da
bodo promovirali aktiven način življenja in motivirali telesno nedejavne ljudi, da
bi začeli delati ustrezne zmerne telesne vaje.
Vključite načrtovanje telesne dejavnosti v del širših programov za bolnišnice, ki
spodbujajo zdravo življenje.

•
•
•
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»Zeleni pas okrog
Milana« povezuje
mnogo obstoječih
parkov in odprtih
predelov med njimi.
Glede na zemljevid
bo zeleni pas postal
jedro obsežnejšega
sistema zelenih
površin, ki bodo
povezovale obstoječe
javne trge velemesta Milano: gre za
60-kilometrski obod
zemljišča parkov za
rekreacijo, igro, sprehode in kolesarjenje.

7. Načrtovanje spodbujanja
zdrave telesne teže
Kaj je znanega?
Prevelika telesna teža in debelost nastaneta, ker s hrano dobimo več energije,
kot je porabimo s telesno dejavnostjo. Vendar so za tem, na prvi pogled preprostim odnosom, kompleksne interakcije med genetskimi, okoljskimi in vedenjskimi dejavniki. Dokazi nakazujejo, da grajeno okolje – kjer ljudje živijo, delajo,
se učijo in igrajo – vpliva na oboje, na enostavne in sestavljene dejavnike, ki so
vpleteni v prehranjevanje in telesno dejavnost (79).
V soseskah, kjer živijo ljudje z nizkimi dohodki, je tudi manj priložnosti za maloprodajni nakup zdrave hrane, saj prevladujejo možnosti za nakup nezdrave
hrane. Poleg tega je za dostop do najbližjih trgovin z zdravo hrano ponavadi
potreben prevoz, ki je za večino socialnoekonomsko ogroženih prebivalcev
neprikladen ali nedosegljiv (12). Visoko-kalorična hrana je močno razširjena in
na voljo povsod, poleg tega je navzoč še močan tržni pritisk, kot je ponudba
igrač in zabave otrokom. Ti dejavniki, prepleteni s pritiskom na družine, naj
znižajo stroške za hrano in skrajšajo čas za njeno pripravo, so vzrok za pogosto
uživanje pripravljene ali polpripravljene hrane z visoko vsebnostjo maščob in
kalorij.
Problem se še poslabša pri otrocih in mladostnikih, kadar šole zmanjšajo obseg
športne vzgoje in športnih programov ter dopuščajo, da so prigrizki hitre hrane
z visoko vsebnostjo maščob in sladkorja ter pijače z visoko vsebnostjo sladkorja
del šolskih malic ali na voljo v prodajnih avtomatih. Dobra stran pa je, da predhodne raziskave kažejo, da uvedba svežih izdelkov v šole lahko pripomore k
večji porabi sadja in zelenjave (80).
Čeprav raziskave še ne morejo dokazati, da lahko spremembe v grajenem okolju
same po sebi zmanjšajo stopnjo debelosti, bo celotna vedno večja telesna dejavnost pomagala spremeniti naraščajočo prekomerno telesno težo in debelost
med otroki in mladino. Dejansko lahko spremembe v grajenem in družbenem
okolju, ki otrokom in mladim omogočijo, da so aktivni, dolgoročno pomagajo
zmanjšati prekomerno telesno težo, zlasti če je to povezano s spremembami v
načinu in dostopnosti ponudbe hrane ter v politiki šolske prehrane (81).

Kaj lahko storijo organi lokalnih oblasti?
Poleg tega, da zagotavljajo vedno večje možnosti za telesno dejavnost v grajenem in socialnem okolju, lahko organi lokalnih oblasti izboljšajo dostop do zdrave hrane, tako da podprejo ustrezno politiko na področjih, kot so kmetijstvo, prevoz, raba zemljišč, gospodarski razvoj in finančne strategije.
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• Uzakonite politiko zdrave rabe prostora. Oblikujte tako politiko rabe zemljišč,
•
•

ki bo ohranjala kmetijsko zemljo, in omogočite nastanek skupnostnih vrtov na
praznih javnih in zasebnih površinah. Povabite otroške vrtce, centre za dnevno
oskrbo in šole, naj obdelujejo skupnostne vrtove in »zazelenijo« svoja igrišča.
Podprite oblikovanje majhnih tržnic, ki ponujajo zdravo hrano in izdelke. Omejite
število lokalov s hitro hrano na kvadratni kilometer in prepovejte njihov nastanek
v bližini šol.
Podprite živilske tržnice, obcestne živilske trgovine in programe s kmetije v ustanove (kakršni so na primer programi s kmetije v šole in s kmetije v bolnišnice).
Oblikujte programe, ki bodo omogočali gospodarske spodbude in javno-zasebno partnerstvo za razvoj tržnic in veletrgovin z živili v soseskah, ker živijo prebivalci z nizkimi dohodki.
V sredi š č u p o zornosti : » B rno, Če š ka re p u blika «

Zmanjševanje debelosti med otroki
V Brnu na Češkem je zmanjševanje debelosti med otroki družinska zadeva.
Pod vodstvom Svetovalnega centra za zdrav način življenja v Masarykovem
spominskem inštitutu za boj proti raku (angl. »Counselling Centre for Healthy
Lifestyles at the Masaryk Memorial Cancer Institute«) otroci s preveliko telesno težo in njihovi starši obiskujejo ure telesne vadbe, predavanja o prehrani
in se udeležujejo razprav o drugih okoliščinah, ki vplivajo na otrokovo težo v
kontekstu celotne družine. Mesto Brno tudi finančno podpira poletni tabor za
debele otroke. Taborniki uživajo zdrave obroke in se veliko ukvarjajo s telesno
dejavnostjo ter se učijo, kako naj navade, povezane z zdravim prehranjevanjem in telesno dejavnostjo, vključijo v svoj način življenja.

© Brno / Iva Hrncirikova, Masaryk Memorial Cancer Institute
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N ačrtovanje spodbujanja zdrave telesne te ž e

• Razvijte prevozne politike, ki bodo zagotavljale, da bodo mestne avtobusne
•
•
•
•

© City of Copenhagen / Alexander Brandel

•

proge potnike prikladno povezovale s velikimi živilskimi trgovinami in živilskimi tržnicami, ter oblikujte gospodarske stimulacije za živilske trgovine, ki bodo
zagotovljale brezplačen ali nizkocenovni prevoz.
Z ustrezno politiko šolske prehrane je mogoče nezdravo hrano nadomestiti z bolj
zdravimi možnostmi v prodajnih avtomatih in v šolskih obrokih. Vključite otroke
v pripravo hrane in delo v menzah z zdravo, lokalno pridelano hrano.
Podprite prepoved trženja nezdrave hrane in pijače v šolah in na drugih območjih, kjer se zbirajo otroci.
Na vseh dogodkih in srečanjih, ki jih sponzorira mesto, ponudite zdravo hrano in
t.i. aktivni odmor.
Vključite strokovnjake za prehrano in delavce v prehrani v urbanistično načrtovanje, s čimer se bodo povečale možnosti za telesno dejavnost in zdravo prehrano v
grajenem in socialnem okolju.
Kjer je to ustrezno, oblikujte partnerstva s prehrambeno industrijo in proizvajalci
hrane.

Veslači v Kopenhagnu
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V sredi š č u p o zornosti :
» S tirling , Škotska «

V Stirlingu na Škotskem ponuja
enkratno partnerstvo mestnih
oddelkov in številnih skupnostnih
skupin številne dejavnosti za otroke in mlade ljudi, vključno z brezplačnim plavanjem, nogometom
opolnoči, košarko ob večernem
mraku ter glasbo in plesom.

8. Če povzamemo vse skupaj
Medsektorsko sodelovanje

V sredi š č u p o zornosti :
» Ko p enhagen , D anska «

Zdravo urbanistično načrtovanje – vključno s prizadevanji, ki omogočajo in spodbujajo aktiven način življenja – vključuje interdisciplinarno, medagencijsko in medsektorsko sodelovanje: ugotovljanje skupnih težav in potreb po povezovanju, kar
omogoča učinkovito in celostno obravnavo problemov. Ključni akterji so številni
oddelki javnega sektorja (kot so nastanitve, promet, načrtovanje, socialne storitve,
javno zdravstvo in izobraževanje), pa tudi zasebni sektor in sektor prostovoljnega
dela.

Kopenhagen v gibanju
»Kopenhagen v gibanju« (angl.
»Kopenhagen on the Move«) je
večstranski dolgoročni program,
katerega namen je večja udeležba meščanov v telesni dejavnosti.
Uporablja trojno strategijo (kampanje, informacije ter navodila za
meščane in skupine strokovnega
osebja), s čimer si prizadeva
povečati znanje; možnosti (kot
so politike za povečanje telesne
dejavnosti v grajenem okolju in
spodbujanje aktivnega načina
življenja na delovnih mestih,
v centrih za otroško varstvo in
šolah); in ukrepanje (obravnavanje osebne motivacije za izbiro
telesno aktivnega življenjskega
sloga). Medsektorski usmerjevalni odbor zagotavlja usklajena
prizadevanja. Program gradi na
znanju in izkušnjah, pridobljenih
na podlagi prejšnjega dela, in na
drugih prizadevanjih, povezanih
z načrtovanjem grajenih okolij
mesta (82).

Urbanistični načrtovalci igrajo pri načrtovanju, oblikovanju in uravnavanju okolij, v
katerih ljudje živijo, pomembno vlogo. Jasno je, da morajo načrtovalci v svoje delo
v celoti vključiti vidike zdravja in aktivnega načina življenja. Podobno lahko uradniki, odgovorni za promet, zagotovijo uravnotežen prometni sistem, ki prebivalcem
omogoča, da gredo v trgovine, šole in na delo peš ali s kolesom.

© City of Copenhagen/Pia Laulund

Številni deležniki so v civilni družbi in sektorju prostovoljstva, vključno z organizacijami, ki delujejo na področju rekreacije, športa, narave, okolja, izobraževanja
in zdravja. Otroci, mladostniki, starši in drugi družinski člani se iskreno zanimajo

V petek zvečer na rolerjih v Kopenhagnu.

Č e povzamemo vse skupaj

za oblikovanje in vzdrževanje varnih površin in programov, ki spodbujajo telesno
dejavnost in aktiven način življenja. Te skupine bi morale biti zastopane pri procesu
odločanja in vključene v izvajanje, spremljanje in ocenjevanje intervencij.
Sodelovanje meščanov je v zdravih, aktivnih mestih osrednje načelo. Vključenost
v dialog in izmenjava informacij o oblikovanju skupnosti in možnostih za telesno
dejavnost daje državnim uradnikom dostop do izkušenj, spoznanj, mnenj in strokovnega znanja v skupnosti, pa tudi možnost za izobraževanje javnosti o pomembnih zadevah, prednostnih nalogah in omejitvah.

© City of Turku

V sredi š č u p o zornosti : » T u rk u, Finska «

Gibanje 2000
V mestu Turku na Finskem je projekt »Gibanje 2000« pokazal, kako lahko
celovit pristop poveča aktivno življenje meščanov vseh starosti, vključno tistih, ki večino časa presedijo. Strategija, ki je vključila širok razpon
aktivnosti od komunikacije, storitev, svetovanja in vključenosti mestnih
urbanistov v izvedbo sprememb v grajenem okolju, je delovala po načelu korak za korakom. Spodbudila je ljudi, da uživajo v številnih dejavnostih. Projekt je usklajeval Urad za šport, ki je sodeloval s prostovoljnimi
organizacijami in drugimi mestnimi oddelki. Med letoma 1993 in 2004
se je odstotek odraslih mestnih prebivalcev, ki so bili dovolj aktivni za
ohranjanje zdravje (trikrat na teden, z rahlim potenjem) z 28 odstotkov
dvignil na 42 odstotkov.
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Celovit pristop
Zamisli iz te publikacije je mogoče uresničevati po vsej Evropi; vendar se mora
vsako mesto odločiti glede prednostnih nalog in glede tega, kako najbolje izvesti
določene ukrepe. Najpomembnejše sestavine so voditeljstvo, partnerstvo, sistematično in strateško delovanje ter izkoriščanje možnosti, kadar se pojavijo. V evropskih
mestih je veliko inovativnih spodbud za telesno dejavnost. Izziv za lokalne vodje,
ki si koncept zdravega aktivnega življenja v mestu vzamejo k srcu, je, da investirajo
v celovit pristop in ga razvijejo. Za začetek je pametno izkoristiti vsako priložnost
in podpreti projekte, ki spodbujajo aktiven načina življenja v soseskah ter drugih
okoljih, kjer je za to dovolj zanimanja in so na voljo ustrezni viri. Vendar pa bi moral
biti splošen cilj celovit pristop; in sicer razviti je treba načrt, ki bo obravnaval vse
dejavnike, ki vplivajo na udeležbo v telesni dejavnosti, povezane s posameznikom
ter družbenim in telesnim okoljem, s posebnim poudarkom na ključnih okoljih in
potrebah ogroženih skupin.
Ta pristop, ki ga je navdihnila strategija Zdravje za vse SZO in je z njo tudi usklajen, je
v skladu s konceptom Zdravih mest SZO. Prizadeva si, da bi v mestih zdravje postavil
na družbeni in politični dnevni red, in sicer s politično zavzetostjo, institucionalnimi spremembami, z na partnerstvu temelječim načrtovanjem in delnim nadzorom
razvoja zdravja. Po definiciji naj bi bilo zdravo mesto aktivno mesto.
Vsako mesto se mora odločiti, kdo bo usklajeval izvajanje načrta. V nekaterih primerih je ta odgovornost dodeljena uradu, odgovornemu za rekreacijo in šport, čeprav
lahko usklajevanje prevzamejo tudi drugi uradi ali partnerstva, vključno z nevladnimi organizacijami. Uspešna izvedba celovitega pristopa k telesni dejavnosti in
aktivnemu načinu življenja zahteva štiri predpogoje, ki omogočajo spremembe:
jasna politična zavzetost na najvišji ravni, pri čemer morajo biti zdravje, enakost in
trajnostni razvoj v politiki in viziji mesta osrednje vrednote;
skupna vizija, razumevanje in zavzetost za celovit in sistematičen pristop k aktivnemu načinu življenja za vse meščane;
organizacijske strukture in procesi morajo omogočati usklajevanje, vodenje in
podporo spremembam, medsektorsko pospeševanje ter aktivno vključenost
meščanov; in
formalne in neformalne priložnosti za vzpostavljanje partnerstva in povezovanje
z organi zakona in tistimi organi, ki niso določeni z zakonom, ter s skupinami v
skupnostih.

•
•
•
•

Prejšnja poglavja so predstavljala širok spekter vidikov in dejavnikov, ki vplivajo na
vzorce telesne dejavnosti posameznikov in skupnosti. Celovit pristop ne nakazuje, da ima vse omenjeno enako težo in enak pomen za vsa mesta. Kar je v enem
kraju izziv, je lahko samoumevno v drugem. To velja tako za družbene in osebne
zadeve kot tudi za gradnjo in oblikovanje. Receptov za spremembe je lahko veliko.
Pomembno pa je prepoznati pomen številnih lokalnih vplivov na vedenje v zvezi

Č e povzamemo vse skupaj
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s telesno dejavnostjo in jih preučiti. V starih mestih z omejenim prostorom bi se
lahko morda pojavil argument, da so povečanje zelenih površin ali ureditev sprehajalnih poti ter kolesarskih stez in pešpoti nerealni posegi. To je lahko delno res in
lahko usmeri pozornost k spodbujanju telesne dejavnosti v drugih okoljih. Vendar
so evropske izkušnje pokazale tudi, da politična volja, vizija in zavzetost za spodbujanje aktivnega načina življenja omogočajo inovativnost celo v grajenih okoljih, kjer
je prostor kar najbolj omejen. Cilj je oblikovanje podpornih okolij za zdravje: okolij
in sosesk, ki bodo omogočali zavzetost meščanov za telesno dejavnost in aktiven
način življenja.

Kaj lahko storijo organi lokalnih oblasti?

•

•
•

•
•
•
•

vanja v hoji, kolesarjenju, spodbujajte aktivne načine življenja in cilje skupnosti,
ki bodo podpirali te dejavnosti.
Negujte sodelovanja v organih lokalnih oblasti. Zagotovite forume za mestne
oddelke (kot so promet, zdravje, javna varnost, parki in rekreacija ter izobraževanje), na katerih bo mogoče razpravljati o razvoju integrirane strategije aktivnega
načina življenja. Spodbudite tesno sodelovanje javnega zdravstva in urbanističnih načrtovalcev.
Oblikujte partnerstvo s prostovoljnimi organizacijami, strokovnjaki in organizacijami skupnosti. Vzpostavite mehanizem, ki bo zdravstvenim strokovnjakom
ponudil možnost za njihov prispevek k načrtovanju in k prometnim načrtom.
Oblikujte partnerstvo z zasebnim sektorjem. Sodelujte s podjetji ter gospodarsko
in obrtno zbornico, da bi izboljšali trženje, zunanje vzdrževanje in varnost kot
načine za pospeševanje gospodarske rasti in aktivnega načina življenja v središču mesta. Spodbujajte delodajalce, da sponzorirajo programe aktivnega načina
življenja za svoje zaposlene. Športni klubi, fitnes centri, izdelovalci ter prodajalci
opreme na drobno so lahko navdušeni partnerji pri kampanjah in spodbujanju
aktivnega življenjskega sloga.
Izmenjujte informacije. Zagotovite mehanizem za izmenjavo podatkov o aktivnem načinu življenja, na primer o stroških zdravljenja zaradi nedejavnosti in o
pešačenju v transportne namene ter vzorcih varnosti v cestem prometu, in sicer
po državnih uradih in nevladnem zasebnem sektorju.
Spodbujajte sodelovanje javnosti. Vključite nevladni, zasebni in javni sektor ter
meščane vseh starosti v spodbujanje aktivnega načina življenja in telesne dejavnosti.
Izvajajte strategijo komunikacije, ki bo okrepila zavest o koristnosti telesne dejavnosti in aktivnih oblik transport; o tem, kako premagati ovire, ki ljudem preprečujejo, da bi bili aktivni, in o tem, kako jih vključiti v aktiven način življenja v soseski,
mestu in okoliških območjih posameznika.
Izvajajte pristop po načelu korak za korakom. Prvi korak lahko vključuje prizadevanja za vzpostavljanje zaveze, oblikovanje strateške vizije, pregled lastnosti
skupnosti, posvetovanje s prebivalci in deležniki ter postavitev ciljev. Drugi korak
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• Izkažite voditeljstvo. Zagotovite vzornike in dajte zgled. Zavzemite se za tekmo-

Mogens Lonborg, župan za zdravje mesta
Kopenhagen, redno teče in tako vzdržuje
kondicijo. Tukaj ga spremlja njegov sin Andreas
(na levi).
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vključuje pripravo posebnih načrtov za povečanje možnosti za telesno dejavnost
v grajenem in socialnem okolju. K tretjemu koraku pa sodijo izvajanje projektov,
ocena rezultatov in izmenjava le-teh.

Zaključek
Oblikovanje zdravih, aktivnih mest postaja sprejeta in cenjena praksa, ki jo podpirajo prebivalci, podjetja in strokovnjaki z različnih področij. Nekatera od teh prizadevanj izvirajo iz želje po podpiranju gospodarskega razvoja in socialne povezanosti;
druga pa se zmanjšajo na zmanjševanje degradacije okolja ali izboljšanje prometa v mestih. Ne glede na različne utemeljitve pa politike in programi, ki povečujejo možnosti za telesno dejavnost in aktiven način življenja, pozitivno vplivajo na
zdravje ljudi in kakovost življenja v mestih.
Težave, ki nastajajo zaradi zmanjšane telesne dejavnosti in naraščanja debelosti, je
nujno treba ustrezno obravnavati, in pri tem igrajo mesta pomembno vlogo. Da bi
bila politika, ki si prizadeva za zdravje, bolj odločna, morajo vlade podpirati nadaljnji razvoj, objaviti v številkah izražene vzročne povezave med telesno dejavnostjo,
zdravjem in spremembami v grajenem in socialnem okolju, pa tudi spremljati ocene lokalnih politik in programov, ki obravnavajo te zadeve.
Pri tem so jim lahko v pomoč številni viri (Priloga 2). Zdravo mesto je aktivno mesto
(83) in ponuja celovit okvir za ukrepanje ter predlaga sklop praktičnih strategij. Če
vodje mest in lokalni uradniki to prepletejo z vizijo in predanostjo, lahko ustrezno
obravnavajo sedanje skrbi, povezane s sedečim načinom življenja, in izboljšajo
vitalnost in zdravje svojih mest in meščanov.
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83. Edwards P. A healthy city is an active city. A strategic framework for the promotion of active living at the community or city level. Ottawa, ParticipACTION, 1990 (http://www.lin.ca/resource/html/al044%5B0%5D. pdf, accessed 21
August 2006).

Priloga 1: Kontakti za nadaljnje informacije
o primerih v središču pozornosti
Brno: Zmanjševanje debelosti med
otroki
Ivana Draholova
koordinatorica projekta Zdravo mesto
Občina Brno
Brno
Češka republika
E-naslov: draholova.ivana@brno.cz
Bursa: Prijateljska športna tekmovanja v metropolski občini Bursa
Nalan Fidan
koordinator projekta Zdravo mesto
Metropolska občina Bursa
Bursa
Turčija
E-naslov: nfidan@bursa-bld.gov.tr
Kopenhagen. Kopenhagen v gibanju
Pia Laulund
višja svetovalka
Telesna dejavnost
Pisarna za javno zdravje
Kopenhagen
Danska
E-naslov: Pia.laulund@suf.kk.dk
Kopenhagen: Kolesarsko mesto
Niels Jensen
planer
Oddelki za ceste in parke
Kopenhagen
Danska
E-naslov: niejen@tmf.kk.dk
Jeruzalem: Letni športni dan za
starejše
Samuel Heimberg
koordinator projekta Zdrava mesta

Jeruzalem
Izrael
E-naslov: healthyc@zahav.net.il
Kadikoy: Telovadba v lokalnih parkih
Sule Onur
koordinator projekta Zdravo mesta
Kadikoy
Istanbul
Turčija
E-naslov: sule.onur@kadikoy-bld.gov.tr
Liverpool: Potreben športni objekt v
Admiral Parku
Nadine Adu
administrator
Cona za športno akcijo Liverpool
Liverpool
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
E-naslov: nadine.adu@liverpool.gov.uk
Maribor: Dan plesa
Igor Krampač
koordinator
Nacionalna mreža zdravih mest
Maribor
Slovenija
E-naslov: igor.krampac@zzv-mb.si
Milano: Zeleni pas okrog Milana
Emilio Cazzani
direktor
Mestni razvoj & območne politike
Milano
Italija
E-naslov: Emilio.Cazzani@comune.milano.it
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Rim: Šolski pešbus
Daniela Aureli
vodja oddelka promocijskih politik za
družine in otroštvo
Rim
Italija
E-naslov: d.aureli@comune.roma.it
Salzburg: Kolesarjenje župana
Heinza Schadena
Peter Weiss
kolesarski koordinator
Salzburg
Avstrija
E-naslov: Peter.Weiss@stadt-salzburg.at
Sandnes: Vključitev otrok v
načrtovanje rabe zemljišč
Hans Ivar Somme
koordinator projekta Zdravo mesto
Sandnes
Norveška
E-naslov: hans.invar.somme@sandnes.
kommune.no
San Fernando de Henares: Zdravi
življenjski slogi
Marfa Dolores GerezValls
direktorica občinskega centra za zdravje
in koordinatorica Zdravega mesta
mestni svet San Fernando de Henares
San Fernando de Henares
Španija
E-naslov: directora.sanidad@ayto-sanfernando.com
Seixal: Telesna dejavnost v Parku
Fanqueiro
Celeste Goncalves
tehnična koordinatorica projekta Zdrav
Seixal
Seixal
Portugalska

E-naslov: seixal.saudavel@cm-seixal.pt
Stirling: Sodelovanje pri dejavnostih za otroke in mladino
Andrew Bain
glavni uslužbenec
Activen Stirling
Stirling
Združeno kraljestvo Velike Britanije in
Severne Irske
E-naslov: baina@activestirling.org.uk
Stoke-on-Trent: Zmanjševanje razlik
in Podaj se na pet
Zmanjševanje razlik
Andrew Heaward
programski vodja projekta
Zmanjševanje razlik
Mestni svet »Stoke-on-Trent«
Združeno kraljestvo Velike Britanije in
Severne Irske
E-naslov: Andrew.Heaward@stoke.gov.uk
Podaj se na pet
Carl Bennett
programski vodja telesne dejavnosti
Direktorat promocije zdravja severnega
in južnega kraja
Sklad primarnega varstva
Združeno kraljestvo Velike Britanije in
Severne Irske
E-naslov: carl.bennett@northstaffs.nhs.
uk
Turku: Gibanje 2000
Heini Parkkunen
koordinator projekta Zdravo mesto
Turku
Finska
E-naslov: heini.parkkunen@turku.fi

Priloga 2: ključni viri
dodatnega gradiva za branje
Zdravo urbanistično načrtovanje
Barton H.,Tsourou C. Healthy urban planning. London, Spon Press, 2000.
Barton H., Mitcham C., Tsourou C., eds. Report of the WHO City Action Group on
Healthy Urban Planning. Copenhagen, WHO, Regional Office for Europe, 2003 (http://
www.euro.who.int/lnformationSources/Publications/
Catalogue/20050118_4,
accessed 21 August 2006).
Communities and local government: working together, a resource manual - "Forging partnerships for healthy communities". 2nd ed. Toronto, Ontario Healthy Communities Coalition, 2003.
Healthy cities and the city planning process: a background document on links
between health and urban planning. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1999 (http://www.euro.who.int/healthy-cities/UHT/20050201 _2, accessed 21
August 2006).

Načrtovanje aktivnega življenja v mestu
Designing for active transportation. San Diego, CA, Active Living Research, 2005
(http://www.activelivingresearch.org/downloads/ transportationrevised021105.
pdf, accessed 21 August 2006).
Designing for active recreation. San Diego, CA, Active Living Research, 2005 (http://
www.activelivingresearch.org/downloads/recreationrevised021105. pdf, accessed
21 August 2006).
The guide to community preven tive services: what works to promote health? Atlanta, United States Centers for Disease Control and Prevention, 2002 (http://www.thecommunityguide.org/library/book, accessed 21 August 2006).
Frank L. D., Engelke P. How land use and transportation systems impact public health:
a literature review of the relationship between physical activity and built form.
Atlanta, Centers for Disease Control and Prevention, 2000 (ACES: Active Community
Environments Initiative Working Paper No. 1; http://www.cdc. gov/nccdphp/dnpa/
pdf/aces-workingpaperi.pdf, accessed 21 August 2006).
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Frank L., Kavage S., Liman T. Promoting public health through smart growth. Vancouver, Canada, SmartGrowthBC, 2006 (http://www.smartgrowth.bc.ca, accessed 21
August 2006).
Mobility in cities. Brussels, International Association of PublicTransport, 2005.
Jackson R. J., Kochtitzky C. Creating a healthy environment: the impact of the built
environment on public /ieo/f/i. Washington, DC, Sprawl Watch Clearinghouse, 2001
(http://www.sprawlwatch.org/home.html, accessed 21 August 2006).
Leadership action strategies. San Diego, CA, Active Living Leadership, 2003 (http://
www.activelivingleadership.org/strategies.htm, accessed 21 August 2006).
A primer on active living for government officials. San Diego, CA, Active Living Leadership, 2003 (http://activelivingleadership.org/pdf_file/ALL_primer_final. pdf,
accessed 21 August 2006).
Healthy by design: a planner's guide to environments for active living. Victoria,
National Heart Foundation of Australia, 2004 (http://www.heartfoundation. com.
au/sepavic, accessed 21 August 2006).
Does the built environment influence physical activity? Examining the evidence.
Washington, DC, Transportation Research Board, Institute of Medicine of the National Academies, 2005 (http://www.trb.org/news/blurb_detail. asp?ID=4536, accessed 21 August 2006).
Dora C., Phillips M., eds. Transport, environment and health. Copenhagen, WHO
Regional Office for Europe, 2000 (WHO Regional Publications, European Series,
No. 89; http://www.euro.who.int/transport/publications/20021008_1, accessed 21
August 2006).
Technical Consultation with the WHO European Healthy Cities Network on the
Role of Local Governments in Promoting Physical Activity and Active Living, Bursa,
Turkey, 21-24 September 2005: report on a WHO consultation. Copenhagen, WHO
Regional Office for Europe, 2006.

P riloga 2 : ključni viri dodatnega gradiva za branje

Telesna dejavnost, aktivno življenje in zdravje
Physical activity and health in Europe: evidence for action. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2006.
United States Surgeon General. Physical activity and health: a report of the Surgeon
General. Atlanta, Centers for Disease Control and Prevention, 1996.
The world health report 2002 - Reducing risks, promoting healthy life. Geneva,
World Health Organization, 2002 (http://www.who.int/whr/2002/en, accessed 21
August 2006).
Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Geneva, World Health Organization, 2004 (http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/ ebi 1344/en,
accessed 21 August 2006).

Skupine, ki potrebujejo posebno pozornost
Age-friendly built environments. Opportunities for local governments. Deakin,
Australian Local Government Association, 2005 (http://www.alga.asn.au/ policy/
healthAgeing/ageing/resources/publications/builtEnv.php, accessed 21 August
2006).
Canada's physical activity guide to healthy active living for older adults. Ottawa,
Public Health Agency of Canada, 2003 (http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/
fitness/pdf/guide_older.pdf, accessed 21 August 2006).
Canada's physical activity guides to healthy active living for children and youth
[web site]. Ottawa, Public Health Agency of Canada, 2003 (http://www.phac-aspc.
gc.ca/pau-uap/paguide/child_youth/index.html, accessed 21 August 2006).
Racioppi F. et al. A physically active life through everyday transport - With a special
focus on children and older people and examples and approaches from Europe.
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2002 (http://www.euro. who.int/
document/e75662.pdf, accessed 21 August 2006).
The walking bus guide [web site]. Smethwick, Lollypop Publishing, 20066 (http://
www.thewalkingbus.co.uk, accessed 21 August 2006).
IWalk-theoffical web site of International Walk to School [website] (http://www.
iwalktoschool.org/resources.htm, accessed 21 August 2006).
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Active, safe routes to school [web site]. Ottawa, Go for Green, 2006 (http://www.
goforgreen.ca/asrts/home_e.html, accessed 21 August 2006).
Active ageing: a policy framework. Geneva, World Health Organization, 2002 (http://
www.who.int/ageing/publications/active/en/index.html, accessed 21 August
2006).

Preprečevanje debelosti
A primer on access to healthy food for government officials. San Diego, CA, Active Living Leadership, 2005 (http://www.activelivingleadership.org/pdf_file/all_
government_primer.pdf, accessed 21 August 2006).
Designing to reduce childhood obesity. San Diego, CA, Active Living Research, 2005(http://www.activelivingresearch.org/index.php/What_We_are_ Learning/117, accessed 21 August 2006).
Green Paper. Promoting healthy diets and physical activity: a European dimension
for the prevention of overweight, obesity and chronic disease. Brussels, European
Commission, 2005.
Background material to the Action Plan for Healthy Dietary Habits and Increased
Physical Activity. Sweden, National Food Administration, National Institute of Public
Health, 2005 (http://www.slv.se/upload/dokument/ln_English/Food_ and_health/
TheSwedishActionplan.pdf, accessed 21 August 2006).
Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Geneva, World Health Organization, 2004 (http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/ ebi 1344/en,
accessed 21 August 2006).

Regionalni urad za Evropo
Svetovne zdravstvene
organizacije (SZO)

Na udeležbo ljudi pri telesni dejavnosti vplivajo grajena, naravna in
socialna okolja, v katerem živijo, pa tudi osebni dejavniki, kot so spol
in starost, sposobnost, čas in motivacija. Način, kako ljudje organizirajo
mesta, oblikujejo mestno okolje in zagotavljajo dostop do naravnega
okolja, je lahko velika spodbuda ali velika ovira za telesno dejavnost in
aktiven način življenja. Druge ovire obstajajo v socialnih okoljih, znotraj
katerih ljudje delajo, se učijo, igrajo in živijo.
Telesna dejavnost je bistvena sestavina vsake strategije, katere namen je
resno obravnavanje problemov sedečega načina življenja in debelosti pri
otrocih in odraslih. Aktivno življenje prispeva k telesnemu in duševnemu
zdravju posameznika ter tudi k socialni povezanosti in dobrobiti
skupnosti. Možnosti za telesno dejavnost niso omejene zgolj na šport
in organizirano rekreacijo, ampak obstajajo povsod, kjer ljudje živijo in
delajo, v soseskah ter v vzgojnih in zdravstvenih ustanovah.
Evropski center za urbano zdravje in program zdravih mest Regionalnega
urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo se osredotoča na to,
kako lahko lokalni organi oblasti izvajajo zdravo urbanistično načrtovanje,
da bi ustvarili okolja, ki spodbujajo možnosti za telesno dejavnost in
aktiven način življenja.
Ta publikacija prikazuje najboljše dokaze, ki so na voljo o telesni
dejavnosti v mestnem okolju, in ponuja predloge za politiko in prakso,
osnovane na teh dokazih. Župani in drugi izvoljeni mestni funkcionarji
lahko te informacije uporabijo pri obravnavanju potreb in prispevkov
vseh meščanov v različnih okoljih vsakodnevnega življenja, z namenom
zagotoviti nepristranska in celovita prizadevanja za promocijo telesne
dejavnosti in aktivnega načina življenja.

World Health Organization (Svetovna zdravstvena organizacija)
Regional Office for Europe (Regionalni urad za Evropo)
Scherfigsvej 8
DK-2100 Copenhagen Ø/ Kopenhagen
Denmark (Danska)
Tel.: +45 39 17 17 17
Faks: +45 39 17 18 18
Elektronski naslov: postmaster@euro.who.int
Spletna stran: www.euro.who.int
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