Допоможи засвітиться кожній дитині – врятуй чиєсь життя!
Врятуй життя! У світі кожні ТРИ хвилини у ДТП гине дитина!
А ДТП відносяться до чотирьох найпоширеніших причин смерті дітей віком старше п'яти років.
Усвідомлюючи такі страшні факти та намагаючись зменшити рівень смертності і травматизм від ДТП
та забезпечити захист життя та здоров’я населення Всесвітня асамблея охорони здоров’я у 2004 р. створила
Партнерство ООН з дорожньої безпеки, до якого приєдналась і Україна, схваливши національну Стратегію
підвищення рівня безпеки дорожнього руху.
В рамках Партнерства у світі діє програма #SaveKidsLives, мета якої – привернення уваги до проблем
дитячого травматизму і смертності на дорогах і поліпшення дорожньої безпеки.
Однією зі стратегій забезпечення безпеки дітей на дорогах є поліпшення здатності дитини бути
побаченою, для чого рекомендовано використання світлоповертаючих елементів на дитячому одязі.
Акція «Засвітись».
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Петиція України» проводить разом з
«Автомобільною Федерацією України» соціальну акцію «Засвітись», метою якої є привернення уваги до
травматизму за участю пішоходів-дітей.
Наша ціль – зібрати кошти на закупівлю світлоповертаючих наліпок для дитячого одягу, щоб кожен
школяр в Україні отримав свій маленький подарунок – виблискуючий оберіг, що захистить його на дорозі.
А сплатити благодійний внесок зможуть екіпажі учасників змагань.
Також під час розповсюдження у школах пройдуть відкриті уроки для школярів з питань безпеки
дорожнього руху.
Нам допомагають ЮНІСЕФ, Національний координатор ВООЗ з питань безпеки дорожнього руху,
Національна поліція України, Міністерство молоді та спорту та ін.
Підтримують акцію: Автомобільна Ліга «Золоте Кермо України / ЗСТК «АвтоЗАЗ ДЭУ» та ін.
До акції долучилися представники Мінсоцполітики, Міністерства оборони, Державна служба
зайнятості та інших органів влади.
Акція пройде на протязі 2018 року у рамках шести етапів «Національної Серії Jeep Sprint».
Перший етап стартує 11 березня в м. Києві.
У змаганнях приймуть участь класи автомобілів: «Спорт». Автомобілі підготовлені до змагань серії
«Ралі Дакар». «Тюнінг». Автомобілі доопрацьовані власниками для витримки більших навантажень.
«Стандарт». Автомобілі виготовлені заводом-виробником, без будь-яких переробок. «Трак».
Вантажні автомобілі.
Програма заходу:
8.00 – старт змагань (залив Верблюд, Оболонь).
11:00 – презентація учасників змагань (Контрактова площа).
11.30 – 19.00 – музика, розваги, презентації партнерів та розіграші цінних призів (Контрактова
площа).
19.00 – нагородження переможців змагань (Контрактова площа).
Приходьте і ви! Наш захід – це саме те місце, де можна розважитися, смачно поїсти, відпочити всією
родиною та зарядитися гарним настроєм.
Зв'язок з організаторами змагань:
Email: press@jeepsprint.com.ua Тел:+38(095)6559198,+38(067)1116265,+38(050)4423390,(044)3329272
Із питань акції «Засвітись»: Еmail: info@kupno.org Тел: +380 44 2270375, +380 98 1001054
для ЗМІ. Ми завжди раді співпраці зі ЗМІ, тому якщо ви хочете стати нашим інформаційним
партнером, напишіть нам на info@kupno.org або зателефонуйте +380 44 2270375, +380 98 1001054

