Εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι πολύ σημαντικοί για την επιτυχία των νέων πρωτοβουλιών
καθώς έχουν άμεση επίδραση στην επίτευξη των στόχων του έργου. Η δική τους υποστήριξη
μπορεί να διευκολύνει την υλοποίηση και να την κάνει πιο δυνατή και επιτυχημένη.

Βασικά Ευρήματα

•

•

•

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς βάζουν τις προϋποθέσεις
για το πρόγραμμα, μπορούν να λειτουργήσουν ως διαμορφωτές της κοινής γνώμης και της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα περπατήματος και ποδηλασίας, επηρεάζοντας την πολιτική και την κοινωνική
βούληση για σχετικές αλλαγές.
Στους ενδιαφερόμενους φορείς μιας κοινότητας
συμπεριλαμβάνονται οι τοπικοί πολιτικοί, τοπικές
αυτοδιοικήσεις και προσωπικό, τοπικοί σύλλογοι και
οργανώσεις, καταστηματάρχες, γιατροί, διευθυντές
επιχειρήσεων, προσωπικό σχολείου, αστυνομία, εκκλησιαστικοί ηγέτες και ακαδημαϊκοί.
Είναι σημαντικός ο καθορισμός και η ανάλυση των ενδιαφερόμενων φορέων καθώς και η κατανόηση των
θέσεων τους, η πιθανή επιρροή τους και η ικανότητα
τους να υλοποιήσουν μέτρα προώθησης των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης πριν να γίνει η πρώτη
επαφή μαζί τους. Είναι επίσης σημαντική η κατανόηση των προτεραιοτήτων και των κινήτρων γενικά για
την ευθυγράμμιση των στόχων σε θέματα εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης με τις άλλες απαιτήσεις που
υπάρχουν την παρούσα στιγμή.

•

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, παράλληλα με την επιρροή που ασκούν στους στόχους του προγράμματος,
μπορούν να λειτουργήσουν και σαν τελικοί χρήστες
με τις δικές τους συνήθειες και προτιμήσεις τις οποίες το πρόγραμμα θέλει να επηρεάσει. Τα μέλη των
ομάδων στόχου μπορούν να γίνουν ενδιαφερόμενοι
φορείς και να επηρεάσουν και άλλους να υιοθετήσουν ενεργές ταξιδιωτικές συνήθειες, όπως για παράδειγμα πίεση/ενθάρρυνση μαθητών προς τους γονείς και τους συμμαθητές τους.

Οι δραστηριότητες μας
Για να επηρεάσουν και να εμπλέξουν τους ενδιαφερόμενους φορείς οι εταίροι ανάλαβαν μια σειρά από συγκεκριμένες δραστηριότητες στα πλαίσια του προγράμματος
Active Access.

www.active-access.eu
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Σχέδιο
Συμμετοχής
των
Ενδιαφερόμενων
Φορέων – Το πρώτο βήμα είναι η καταγραφή των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων, η ανάλυση των προτεραιοτήτων και των θέσεων τους σε σχέση με τους
εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και η επιλογή
της καλύτερης προσέγγισης.
‘Έλεγχος Ποιότητας Πεζής Μετακίνησης’ – Βιωματική μάθηση στο δρόμο για να βοηθήσουμε τον κόσμο
να «δει» την πραγματική εικόνα του περπατήματος
στις κοινότητες που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και
να τον βοηθήσουμε να εμπλακεί σε διάφορες ομάδες
και να φανταστεί τι θα μπορούσε να κάνει.
Εργαστήρια και Παρουσιάσεις – Προώθηση της έρευνας, των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών
από άλλες κοινότητες και κατανόηση των επιτακτικών αναγκών για εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
Stakeholder Exchange Event – Συνέδριο που διοργάνωσε ο φορέας Walk 21 στην Χάγη το 2010 – πρόσφερε στους ενδιαφερόμενους φορείς γνώσεις και
ευκαιρίες για δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών και
γνώσεων και ερεθίσματα για έμπνευση.
Εκθέσεις – Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων των
ερευνητικών δραστηριοτήτων και των αξιολογήσεων.
Συναντήσεις με τους εταίρους του προγράμματος
και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινότητας – Οικοδόμηση και καλλιέργεια μιας αίσθησης
κοινού σκοπού, συντροφικότητας και φιλικού ανταγωνισμού. Οι επισκέψεις στα πλαίσια της δραστηριότητας ‘Shadowing’ παρείχαν στους επισκέπτες την
ευκαιρία της μάθησης από άλλους και την προσέγγιση και επιρροή των ενδιαφερόμενων εταίρων (από
τον επισκέπτη) με πληροφορίες από άλλες κοινότητες και οργανισμούς.
Εμπλοκή σε δημόσιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του έργου – Παροχή δημοσιότητας σε τοπικές
επιχειρήσεις, ευκαιρίες πολιτικής διαφήμισης σε
μέσα υψηλού κύρους και διοργάνωση φόρουμ με κοινοτικές ομάδες για δικτύωση και ανταλλαγή ιδεών.
Εκδηλώσεις Τύπου – Παρουσίαση των θετικών πτυχών του έργου, προώθηση και επιβράβευση της συμμετοχής π.χ. απονομή βραβείων σε διαγωνισμούς
φωτογραφίας, ταινιών και ζωγραφικής.

Βήματα Επιτυχίας
Εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων όσο το δυνατόν νωρίτερα
Καθορισμός των ενδιαφερόμενων φορέων στην αρχή του
έργου και εμπλοκή τους στα στάδια του σχεδιασμού και
της ανάπτυξης των εκστρατειών. Αυτό θα βοηθήσει στην
ανάπτυξη καλύτερης αντίληψης της έννοιας της «ενεργής
μετακίνησης» με την πρόοδο του προγράμματος, θα καλλιεργηθεί η αίσθηση της ιδιοκτησίας και της επένδυσης και
θα διασφαλιστεί η συμβατότητα των χρονοδιαγραμμάτων
και των προσδοκιών με άλλες δραστηριότητες και προτεραιότητες.

Προετοιμασία μιας απλής παρουσίασης με πειστικά
επιχειρήματα και εμπειρικά δεδομένα
Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης με βασικά εμπειρικά δεδομένα και με τοπική έρευνα για τις στάσεις και τις
συμπεριφορές συνδυασμένα με μια σειρά πειστικών επιχειρημάτων. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας κοινής ιδέας
αναφορικά με το θέμα και το τι μπορεί να γίνει. Παρουσίαση
των ωφελημάτων που θα αποκομίσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς από τη συμμετοχή τους.

Διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος
για συντονισμένη δράση
Για τη διαμόρφωση του προγράμματος των εκδηλώσεων
η οποία θα παρέχει χρόνο για προετοιμασία, συντονισμό
και υλοποίηση των πρωτοβουλιών θα είναι καλό να λαμβάνονται υπόψιν τα ακόλουθα: σχολική χρονιά, διακοπές,
τοπικές εκλογές, εποχές, τοπικά φεστιβάλ και άλλες σημαντικές εκδηλώσεις καθώς και διοργανώσεις και θεσμοί οι
οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν «ομπρέλα»
όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ή η Μέρα
Χωρίς Αυτοκίνητο.

Ξεκάθαρος καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων
Ενθάρρυνση της οικειοποίησης των ενεργειών τόσο κατά
τη διάρκεια των εκστρατειών όσο και μετά, και προετοιμασία περιγράμματος με χρονοδιάγραμμα των καθηκόντων
του κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Οποιεσδήποτε εισηγήσεις
και παραλλαγές οι οποίες θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα
πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες.

Παροχή ευκαιριών για βιωματική μάθηση
Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους φορείς για συμμετοχή τους στον έλεγχο ποιότητας πεζής μετακίνησης
καθώς και σε εργαστήρια και εκστρατείες, για να κατανοήσουν καλύτερα τη δυναμική του περπατήματος και της
ποδηλασίας στη δική τους τοπική κοινωνία, με στόχο τη
δική τους στήριξη και ενθάρρυνση άλλων να εμπλακούν
πιο ενεργά.
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Αναγνώριση της συμβολής τους
Επιβράβευση των ενδιαφερόμενων φορέων για τη συμμετοχή τους και αναγνώριση της συμβολής τους στις εκστρατείες με την προβολή από τα ΜΜΕ. Μην ξεχάσετε να
γιορτάσετε την επιτυχία υλοποίησης του έργου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων.

