1. 6. 2005

Tisková zpráva:

Národní dny bez úrazů
kampaň Pásovec také v Kopřivnici
V rámci Národních dnů bez úrazů proběhne v průběhu měsíce června
v Kopřivnici celonárodní kampaň Pásovec.
Tato kampaň se v roce 2005 poprvé koná v ČR. Kampaň má poukázat
na potřebnost používání dětských zádržných systémů v automobilech
("autosedaček") v rámci prevence úrazů v dopravě. Blíže viz tisková
zpráva Národní sítě zdravých měst ČR a www.nszm.cz/dbu.

5.června 2005 : Kampaň Pásovec v rámci přehlídky Schody:
Schody jsou přehlídkou, kde budou vystupující prezentovat veškeré
dovednosti, které získali v rámci členství či navštěvování různých
oficiálních i neoficiálních kroužků, souborů apod. Ve čtyřiceti různých
vystoupeních se představí na 250 účastníků přehlídky z celého kraje.
Většina vystupujících jsou děti a mládež. Většina obecenstva je pak
tvořena jejich rodiči. Z tohoto důvodu jsme využili možnosti spojit
příjemné s užitečným a zajistit 1. část kampaně právě zde.

Hračka Pásovec bude dětem a rodičům rozdána zdarma. Hračku budou
rozdávat studentky střední zdravotnické školy v Novém Jičíně a Odrách,
které zároveň děti i rodiče poučí o tom, proč je třeba se v autě poutat,
proč používat autosedačku pro děti, jak vybírat autosedačku, jak ji
instalovat v autě, jak má být dítě připásáno apod.
Studentky byly pro tento účel proškoleny Centrem dopravního výzkumu.
Místo a datum konání přehlídky a kampaně: neděle 5.6. 2005 od 14:00
v Kulturním domě v Kopřivnici.

Kampaň Pásovec ve školkách
V současné době probíhá domluva na realizaci kampaně ve všech
kopřivnických mateřských školkách. Domlouvá se také forma průběhu
předávání informací a pásovců. Pokud na školkách bude kampaň
realizována, pak by studentky předávali pásovce a informace buďto aktivní
formou hry přímo ve školce nebo před školkou v rámci vyzvedávání dětí
rodiči.
Na školkách by pak předávání proběhlo ve dvou dnech v průběhu června.
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