
Абитуриенти, запознахте ли се с елктронната версия на програмата
"Шофиране = отговорност" ?

РЗИ - Софийска област и Българска Асоциация на Пострадали при Катастрофи,
организират младежка здравно - информационна кампания за превенция на пътно -
транспортния травматизъм през 2017 г., чрез популяризиране на електронния портал
KARAIOTGOVORNO.COM .  Добър повод за стартиране на кампанията са предстоящия активен
месец април - преди баловете през месец май – периодът, в който е целесъобразно младите
шофьори да се повлияят позитивно в посока избягване на нелепите инциденти, които шокираха
България през последните години. Учениците от 10 клас, зрелостниците и студентите от първи
курс са във възрастта, в която младите хора стават пълноправни членове на обществото, но не
са достатъчно подготвени за здравните рискове, следствие възникване на ПТП, след употреба на
алкохол.

Поместването на сайта на РЗИ - Софийска област на Програмата за социална
отговорност на СЗО, съдържаща късометражния игрален филм „Моментът никога не е само
един“,  има за цел  да  акцентира вниманието на младежите върху  животоутвърждаващата
мисия за избягване на опасностите от шофирането в нетрезво състояние. С посредничеството
на регионалните кабелни телевизии в областта, се предвижда по-широко огласяване на портала
под надслов „Имаш само един живот – пази го! От теб зависи къде ще стигнеш !”.

“Часът на класа” е подходящ вариант за разглеждане на тематично свързаните
материали от информационният портал и провеждане на дискусията „Бъди отговорен - не
шофирай пил!”. Посланниците  на здравословния стил на живот и безаварийното шофиране, в
лицето на дирекция ”Профилактика на болестите и промоция на здравето”, педагозите и
медицинските специалисти от училищните здравни  кабинети - допринасят за превръщането на
актуалния проблем на обществото за безопасно движение по пътищата в ефективно ежедневие.
За да се опази човешкия живот и здраве, често е необходимо само малко толерантност,
дисциплина и трезва, адекватна преценка от страна на участниците в движението.

Каузата заслужава да бъде следвана  и в бъдеще !


