www.varna-pot.si

→ Zakaj sodelovati
	z Zavodom
	Varna pot?
→ Naši programi predstavljajo nadgradnjo vašega dela.
Smo vaši partnerji.
→ Programi so strokovno podprti in hkrati poučno-zabavni.
Soustvarjamo z vami.
→ Vsebine so prilagojene uporabnikom.
Za otroke, za starše, za učitelje, za vodstva institucij in podjetij, za kolektive.
→ Alternativni pristopi in razmišljanja o varni mobilnosti.
Vrednote, pozitivni pristop.
→ Z vključenostjo v naše programe lahko tudi vi nadgradite in opolnomočite svoja
znanja in zmožnosti.
Niste sami.
→ Naši programi so uvrščeni v Katalog programov obveznih
izbirnih vsebin Zavoda RS za šolstvo.
→ Naše aktivnosti so vključene v Resolucijo o nacionalnem programu varnosti
cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP).
→ Naši programi so uvrščeni v Katalog programov profesionalnega usposabljanja
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
→ Naše programe podpirajo Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport - Urad za mladino, Agencija RS za varnost prometa,
Mestna občina Ljubljana in Policija. Pridobili smo status organizacije, ki deluje v
javnem interesu na področju mladinskega dela.

Z Zavodom Varna pot na naši šoli sodelujemo že skoraj
deset let. Delavnice so interaktivne in zanimive za
dijake. Zaključno predavanje žrtve prometne nesreče
jih pritegne, zgodba se jih dotakne in jim da misliti.
Tudi z organizacijsko izvedbo smo zelo zadovoljni.
Izvajalci delavnic »5x STOP je kul« so zanesljivi in
strokovni, hkrati pa se znajo približati našim dijakom.
Svetovalna služba Gimnazije Jožeta Plečnika

Končno predavanje, kjer je bilo povedano jasno,
konkretno, brez dodatnih nepotrebnih razlag in olepšav.
Človeku da misliti. Nujno potrebno tudi za ostale starše
na šoli in za naše učence.
Vodstvo OŠ Brezovica pri Ljubljani

Bilo je ODLIČNO.
Kolektiv Vrtca Pod Gradom

4,8

je POVPREČNA OCENA
ZADOVOLJSTVA Z NAŠIMI PROGRAMI
(na lestvici 1 - 5)
www.varna-pot.si

→	KATERE
	AKTIVNOSTI
	IZVAJAMO?
PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI
ZA VRTCE IN ŠOLE:
→ Lutkovna predstava
S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod! (od 4. do 7. leta starosti)
→ igrana predstava
VILKO ZASIJE NA POTEPU (od 4. do 8. leta starosti)
→ delavnica
4 Prometna deteljica (od 4. do 8. leta starosti)
→ delavnica
Ju3 na cesti (od 9. do 11. leta starosti)
→ delavnica
5x STOP je kul (od 12. do 18. leta starosti)
→ delavnica
zvOzi (od 12. do 18. leta starosti)
→ delavnica
RDEČA LUČ ZA STARŠE
(roditeljski sestanki za starše – začetek, konec šolskega leta,
pred kolesarskimi izpiti, pred počitnicami in izleti)
→ seminar
IZ ŽIVLJENJA SE UČIMO
(za učitelje in strokovne delavce vrtcev in šol - kaj narediti, da se nam
prometna nesreča ne pripeti in kaj storiti, če se …)
→ seminar
VARNA MOBILNOST (za učitelje in strokovne delavce vrtcev in šol)

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI
ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE:
→ predavanje, delavnica
ŽIVIMO VIZIJO NIČ (za vodstva institucij, za zaposlene)
→ teambuilding
MOBILNI. POVEZANI. VARNI. (za kolektive)

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI
ZA ŠIRŠO JAVNOST
→ Čista nula, čista vest
(prireditve, dogodki, zabave, kjer se točijo alkoholne pijače)
→ Z znanjem do večje varne mobilnosti
(prireditev za otroke, mladostnike in odrasle)
→ Čelada prosi, da jo vsaka glava nosi
(prireditve, delavnice, od 4-99 let)
→ Vsi v avtu vedno se pripnemo, da varno domov prispemo
(prireditve, delavnice, od 4-99 let)
→ SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ
(obeležitev z različnimi aktivnostmi)

POMOČ ŽRTVAM PROMETNIH NESREČ
→ SKUPAJ IZ STISKE
(program psihosocialne pomoči)
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lutkovna predstava

4-7 let

35’

max 80

Mnenja o predstavi: zanimiva in zabavna predstava,
izvrstna glasbena spremljava, otroci so obnovili
znanje o varni udeležbi v prometu, otroci so bili
aktivno vključeni v predstavo

→	S PIKAPOKO NA
	POT, DA NE BO
	NEZGOD

Ciljna
skupina:
otroci od 4. do 7.
leta starosti in
učenci v
1. razredu OŠ

Izvajalci:
moderatorji
Zavoda Varna pot
Oblika dela:
ogled lutkovne
predstave in
razgovor ter
petje pesmi Ta
pikapolonica

Cilj:
Na enostaven in interaktiven
način predstaviti otrokom
najpomembnejše elemente varne
mobilnosti ter jih spodbuditi k
previdnosti, pozornosti in uporabi
varnostnih sistemov kot so čelada,
varnostni pas/sedež. Ob učenju
in petju pesmi spoznati pravila o
varni mobilnosti.

igrana predstava

3-8 let

2 x 45’

max 80

Mnenja o predstavi: na zabavno - poučen način
osvetljena tematika (ne)vidnosti v prometu,
dovršena kostumografija in scenografija,
odlična interakcija med otroci in moderatorji

→	VILKO ZASIJE NA
	POTEPU

Ciljna
skupina:
otroci od
4. do 8. leta
starosti in
učenci v 1. in 2.
razredu OŠ

Izvajalci:
moderatorji
Zavoda Varna pot
Oblika dela:
ogled igrane
predstave in
razgovor

Cilj:
Na zabaven način osvetliti vlogo
otroka kot pešca ter izzivov, ki ga
čakajo na cesti. S pomočjo prometnih
likov spoznati pomembnost uporabe
kresničke in drugih odsevnih elementov
v prometu. S pomočjo dialogov in pesmi
otroke spodbuditi k varnemu vedenju v
prometu.
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PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

3-6 let

2 x 45’

max 80

Mnenja o delavnici: jasna navodila za otroke in
starše, odlična demonstracija moderatorjev,
konkretno opozorilo, da je uporaba
varnostnega pasu na vseh poteh nujna

→	KLIK JE GLAS,
	KI VARUJE 	NAS

Ciljna
skupina:
otroci od 3. do 6.
leta starosti

Izvajalci:
moderatorji
Zavoda Varna pot
Oblika dela:
demonstracija,
didaktične igre in
animacija, petje
pesmice

Cilji:
Na sproščen in poučen način predstaviti
pomembnost uporabe varnostnega
sedeža in varnostnega pasu. Otroke
naučiti pravilnega pripenjanja z
varnostnim pasom. Predstaviti možne
posledice neuporabe pasu. S pomočjo
dialogov in pesmi otroke spodbuditi k
varnemu vedenju v prometu.

PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

4-8 let

4 x 45’

max 130

Mnenja o delavnici: poučne in interaktivne
vsebine, raznovrstne aktivnosti, moderatorji, ki
znajo motivirati otroke, kvalitetni pripomočki,
prilagojeno starosti

→ 4 PROMETNA
	DETELJICA

Ciljna
skupina:
otroci od 4. do 6.
leta starosti in
učenci 1. vzgojnoizobraževalnega
obdobja v OŠ

Izvajalci:
moderatorji
Zavoda Varna pot
v sodelovanju z
vzgojitelji, učitelji
Oblika dela:
demonstracija,
didaktične igre in
animacije, hoja v
prometu

Cilji:
Izkusiti različne prometne situacije in se
učiti varnega in kulturnega obnašanja v
cestnem prometu. Predstaviti otrokom
različne vloge, ki jih imajo v prometu.
Spoznavati elemente, pravila in znake,
pomen varnostnega pasu in sedeža,
vlogo pešca v prometu in pravilno
prečkanje ceste. Praktično preizkusiti
ustrezna vedenja za varno mobilnost.
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PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

9-11 let

4 x 45’

max 130

4,7

je POVPREČNA OCENA
ZADOVOLJSTVA s
programom
(na lestvici 1 - 5)

→	JUTRI
	NA CESTI

Ciljna
skupina:
učenci 2. vzgojnoizobraževalnega
obdobja v OŠ

Izvajalci:
moderatorji
Zavoda Varna pot
Oblika dela:
igra, diskusija,
pogovor,
simulacija

Cilji:
Učencem zagotoviti varen ju3. Učence
naučiti pomena osnovnih prometnih
znakov in komunikacije za varno
mobilnost. Izkusiti različne prometne
situacije ter se učiti varnega in
strpnega vedenja kot pešec, kolesar
in sopotnik v avtomobilu. Aktivno
odigrati vlogo odgovornega udeleženca
v varni mobilnost. Analizirati in
kritično ovrednotiti različne situacije
v mobilnosti. Praktično preizkusiti
obnašanje v realnih situacijah.

PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

12-18 let

4 x 45’

ni omej.

4,8

je POVPREČNA OCENA
ZADOVOLJSTVA s
programom
(na lestvici 1 - 5)

→ 5x STOP
je KUL

Ciljna
skupina:
učenci 3. vzgojnoizobraževalnega
obdobja OŠ in
dijaki SŠ

Izvajalci:
moderatorji
Zavoda Varna
pot, strokovnjak
s področja varne
mobilnosti, žrtev
prometne nesreče,
psiholog
Oblika dela:
diskusija, pogovor,
simulacija

Cilji:
Spodbuditi učence in dijake k
oblikovanju pozitivnega odnosa do varne
mobilnosti. Prepoznati vrednote kot so
življenje, zdravje, varnost. Deliti mnenja
in postavljati argumente pro/kontra o
pomenu varne mobilnosti. Ozavestiti
potrebne ukrepe za preprečevanje
vzrokov nastanka prometnih nesreč.
Aktivno iskati rešitve, ki sledijo ciljem
Vizije NIČ.
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PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

12-19 let

45-90’

ni omej.

4,7

je POVPREČNA OCENA
ZADOVOLJSTVA s
programom
(na lestvici 1 - 5)

→ zvOzi

Ciljna
skupina:
učenci 3. vzgojnoizobraževalnega
obdobja v OŠ in
dijaki SŠ

Izvajalci:
ambasadorji
Zavoda Varna
pot in drugi
strokovnjaki s
področja varne
mobilnosti, žrtev
prometne nesreče,
psiholog
Oblika dela:
diskusija, pogovor

Cilji:
Spodbuditi učence in dijake k
oblikovanju pozitivnega odnosa
do varne mobilnosti. Prisluhniti
vrstniku, ki je doživel hudo prometno
nesrečo. Ozavestiti potrebne ukrepe
za preprečevanje vzrokov prometnih
nesreč. Aktivno poiskati rešitve, ki
sledijo ciljem Vizije NIČ.

PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

60’

4,9

ni omej.

je POVPREČNA OCENA
ZADOVOLJSTVA s
programom
(na lestvici 1 - 5)

→	RDEČA LUČ
ZA STARŠE

Ciljna
skupina:
vsi starši, delavci
v izobraževalnem
sistemu in drugi
odrasli

Izvajalci:
strokovnjak s
področja varne
mobilnosti, žrtvi
prometne nesreče,
psiholog
Oblika dela:
razprava, okrogla
miza

Cilji:
Postaviti vlogo in pomen strokovnih
delavcev pri spodbujanju in krepitvi
odnosa med starši in institucijo na
področju varne mobilnosti. Spodbuditi
vključevanje staršev v izobraževanje o
varnem vedenju v cestnem prometu.
Ozveščati starše o njihovi vlogi, zgledu
in odgovornem obnašanju v prometu.
Opolnomočiti starše, da začnejo
razmišljati o napačnih prepričanjih,
ravnanjih in zgledih varne mobilnosti
(svojim) otrokom. Predstaviti osebno
izpoved staršev, ki sta v prometni
nesreči izgubila otroka. Opolnomočiti
starše in druge slušatelje za ustrezna
ravnanja ob izgubi ali hudi poškodbi
otroka v prometni nesreči.
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PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

2 x ali
4 x 45’

min 20

4,9

je POVPREČNA OCENA
ZADOVOLJSTVA s
programom
(na lestvici 1 - 5)

→	IZ ŽIVLJENJA
	SE UČIMO
Vsebine

→

Varna mobilnost

→

Prometna nesreča in posledice

→

Pravilna ravnanja odraslih ob soočenju v primerih hudih posledic
prometnih nesreč

→

Odnos med institucijo in starši

→

Ustrezni ukrepi znotraj kolektiva v primerih najhujših prometnih nesreč

Ciljna
skupina:
vodstveni
in strokovni
delavci v vrtcu
in šolah, lokalne
skupnosti,
podjetja,
organizacije,
državni organi

Izvajalci:
strokovnjaki na
področju varne
mobilnosti,
pedagogi,
psihologi
ter drugi
strokovnjaki
Oblika dela:
delavnica, okrogla
miza, predavanje,
razprava

Cilji:
Ozavestiti o možnih fizičnih in psihičnih
posledicah prometnih nesreč.
Opolnomočiti vodstvene in strokovne
delavce za ustrezna ravnanja ob
posledicah prometnih nesreč. Ozavestiti
vodstvene in strokovne delavce o
pomenu in vlogi strokovnih delavcev v
šoli in vrtcu v odnosu do žrtev prometni
nesreč. Ozavestiti institucijo ali družbo
o kulturi vedenja s ciljem uresničevanja
in udejanjanja Vizije NIČ. Analizirati in
povezati pomen ozaveščanja o vsebinah
varne mobilnosti.

PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

2 x ali
4 x 45’

4,8

min 20

je POVPREČNA OCENA
ZADOVOLJSTVA s
programom
(na lestvici 1 - 5)

→	VARNA
	MOBILNOST
Vsebine

→

Gradimo in soustvarjamo vsebine in področja varne mobilnosti

→

Pedagoški pristopi pri podajanju vsebin in ciljev varne mobilnosti v vrtcu
ali osnovni šoli

→

Šola, starši, drugi deležniki v okolju

→

Varne šolske poti

→

Odgovornost vodstva šole pri prevozu, udeležbi otrok v prometu,
izvajanju kolesarskega izpita

→

Odgovornost in vloga staršev v odnosu do šole pri varni mobilnosti

Ciljna
skupina:
vodstveni
in strokovni
delavci v vrtcu
in šolah, lokalne
skupnosti,
podjetja,
organizacije,
državni organi

Izvajalci:
strokovnjaki na
področju varne
mobilnosti,
pedagogi,
psihologi ter drugi
strokovnjaki
Oblika dela:
delavnica, okrogla
miza, predavanje,
razprava

Cilji:
Ozavestiti o pomenu podajanja vsebin
varne mobilnosti. Soustvarjati kulturo
vedenja s ciljem uresničevanja in
udejanja Vizije NIČ. Analizirati in povezati
pomen ozaveščanja za zmanjševanje
škodljivih posledic prometnih nesreč
za posameznika, družino, institucijo,
družbo. Opolnomočiti vodstvene in
strokovne delavce za ustrezno uporabo
organizacijskih, vodstvenih in vsebinskih
pristopov na področju varne mobilnosti.
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PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

nič smrtnih
žrtev in
nič hudo
poškodovanih
oseb zaradi
prometnih
nesreč v
Sloveniji

→ Mobilnost dandanes ni več
izbira. Je preprosto del nas.
Brez nje ne obstajamo, nas
ni. Mi pa smo. Tukaj in sedaj.
Kvaliteto mobilnosti si lahko
izbiramo in soustvarjamo.
Naša izbira je varna
mobilnost. Mobilnost
vrednot, spoštovanja
lastnega in tujega zdravja
ter življenja, ekološka,
moderna, prijazna, strpna ...

Vizijo NIČ ustvarja vsak izmed
nas s podpisom ZAVEZE ali
odgovorom na vprašanje:

Kaj bom za varno mobilnost
storil kot posameznik,
član družine, zaposlen v
podjetju/NVO, prebivalec
lokalne skupnosti,
državljan?
Leta 1994 so program ustanovili na
Švedskem, Slovenija je Vizijo NIČ
sprejela leta 2013, program Živimo Vizijo
NIČ smo pričeli izvajati ob obeležitvi
Svetovnega dne spomina na žrtve
prometnih nesreč 2017 v Ljubljani.

Viziji NIČ se lahko pridružite
na www.vizijaNIC.si

PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

60’, 4h ali
8h

ni omej.

4,9

je POVPREČNA OCENA
ZADOVOLJSTVA s
programom
(na lestvici 1 - 5)

→ Predavanje,
delavnica
Živimo Vizijo NIČ

Ciljna
skupina:
podjetja,
izobraževalne
institucije,
nevladne
organizacije,
lokalne skupnosti
in državne
institucije

Izvajalci:
strokovnjaki s
področja varne
mobilnosti
Oblika dela:
delavnica, okrogla
miza, predavanje,
razprava

Cilji:
Ozavestiti o pomenu podajanja vsebin
varne mobilnosti. Soustvarjati kulturo
vedenja posameznikov v kolektivih
in v družbi. Povečati zavedanje pri
posameznikih, da lahko sami storijo
veliko za zavarovanje zdravja in življenj
ter s tem dvigniti standard in kvaliteto
življenja v naši družbi.
Krepiti in varovati zdravje ter zmanjšati
poškodbe in bolniške staleže v
kolektivih. Pridobitev certifikata Vizija
NIČ.
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PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

4h ali
po dog.

po dog.

→ Mobilni.
	Povezani.
	Varni. (teambuilding)
Mobilnost je zelo pomemben del našega življenja.
V prometu kot vozniki, sopotniki, pešci, kolesarji v povprečju
preživimo veliko časa. Tako kot v službi smo tudi na cesti del
kolektiva, ki mora med seboj komunicirat in se spoštovat, da vsi
pridemo varno do cilja.
Ciljna
skupina:
odrasli različnih
starosti

Izvajalci:
moderatorji
Zavoda Varna pot
Lokacija:
v dogovoru z
naročnikom
različne lokacije
po Sloveniji

Cilji:
Na inovativen način udeležencem
približati varno mobilnost (veščine,
zakonitosti, vedenja in zavedanja).
Spodbuditi medsebojno spoznavanje v
različnih prometnih situacijah. V timu
spodbuditi povezovanje in poglabljanje
medosebnih odnosov na neformalni
ravni. Utrditi pozitiven odnos do
prometnih pravil. Izboljšati kulturo
varne mobilnosti.
Oblika dela:
animacija,
socialne igre,
delo v manjših
skupinah

PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

ni omej.

→ Čista nula,
	čista vest

Ciljna
skupina:
(mladi) vozniki

Izvajalci:
moderatorji
Zavoda Varna pot

čas izvajanja:

Oblika dela:

v času trajanja
prireditev, v
nočnih urah v
lokalih

delo na terenu,
ozavšečanje,
preizkus
alkoholiziranosti,
nagrade za 0,0
voznike

Cilji:
Zmanjšati število pretežno mladih
voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom
alkohola. Spremeniti odnos družbe do
vožnje pod vplivom alkohola. Pri voznikih
utrditi prepričanje, da alkohol in vožnja
ne sodita skupaj.
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PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

po dog.

ni omej.

→ Z znanjem do
večje varne
mobilnosti

Ciljna
skupina:
otroci,
mladostniki,
odrasli

Izvajalci:
moderatorji
Zavoda Varna pot
Oblika dela:
prometne
postaje, poligoni,
demonstracije

Cilji:
Preizkusiti se v različnih vlogah
in okoliščinah varne mobilnosti.
Opolnomočiti udeležence za uspešno
premagovanje izzivov pri vsakodnevni
udeležbi v prometu. Nasloviti teme
varne mobilnosti, ki se morda zdijo »že
slišane in videne« na drugačen način in
s tem odgovoriti na morebitne dvome,
razmišljanja, argumente udeležencev.

PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

po dog.

neom.

→ Prireditve varne
mobilnosti
po vaši meri
Prilagodimo se različnim vrstam
dogodkov, prizoriščem in starosti
obiskovalcev ter vašim pričakovanjem.
NUDIMO:
→ različne prometne poligone za otroke,
mladostnike in odrasle (s pogajalci,
kolesi, gokarti),
→ simulacije s posebnimi očali
(simulacija vidne zaznave zaradi vpliva
alkohola, prepovedanih substanc ali
utrujenosti).
→ predstavitev naletnih tež,

Skupaj z vami oblikujemo
različne vsebinske postaje,
preizkuse spretnosti, poligone
varne mobilnosti za različne
starostne skupine in za različne
spretnosti.

→ demonstracija pravilne uporabe
varnostnega pasu in otroškega
sedeža,
→ prikaz, kako čelada varuje glavo,
→ preizkus alkoholiziranosti,
→ merjenje reakcijskega časa,
→ ustvarjalni kotiček za najmlajše,
→ vodene animacije za najmlajše itd.
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PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

po dog.

ni omej.

→ Čelada prosi,
da jo vsaka (tudi
velika) glava nosi!

Ciljna
skupina:
kolesarji

Izvajalci:
moderatorji
Zavoda Varna pot
Oblika dela:
delo na terenu,
ozaveščanje,
patrulje na
kolesih, nagrade
za kolesarje, ki
uporabljajo čelado

Cilji:
Ozavestiti kolesarje o pomenu uporabe
kolesarske čelade na vseh vožnjah s
kolesom. Vzpodbuditi zavedanje o tem,
da je čelada edino zaščitno sredstvo, ki
lahko prepreči hude poškodbe glave v
primeru nesreče.

PREVENTIVNO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

po dog.

neom.

→ Vsi v avtu vedno se
pripnemo, da varno
domov prispemo!
Varnostni pas me varuje, da se moje telo ne
poškoduje.

Ciljna
skupina:
otroci, odrasli
Izvajalci:
moderatorji
Zavoda Varna pot
Oblika dela:
delo na terenu,
demonstracija
pravilne uporabe
varnostnega
pasu in otroškega
sedeža,
ozaveščanje

Cilji:
Povečati delež pripetosti potnikov
v avtomobilih (spredaj in zadaj) na
vseh vožnjah. Povečati zavedanje
o pomembnosti (pravilne) uporabe
varnostnega pasu pri vseh udeležencih
v prometu ter na morebitne posledice
njegove neuporabe.
Ozavestiti starše in stare starše glede
pravilne uporabe otroških varnostnih
sedežev in rednega pripenjanja otrok.

www.varna-pot.si

KDAJ:

NOSILEC:

tretja nedelja v
novembru

Združeni narodi,
Svetovna
zdravstvena
organizacija,
Evropsko
združenje žrtev
prometnih nesreč,
Zavod Varna pot

KJE:
domovi, lokalne
skupnosti
KDO:
posamezniki,
žrtve prometnih
nesreč, vladne
in nevladne
organizacije

PARTNERJI:
različni državni
organi, Agencija za
varnost prometa,
Policija, občine,
izobraževalne
institucije,
podjetja, nevladne
organizacije

Pomemben je, ker:
→ povezuje žrtve prometnih nesreč po svetu in doma,
→ družbi sporoča, da so posledice prometnih nesreč nesprejemljive,
→ posreduje informacije o žrtvah prometnih nesreč in preprečuje ravnodušnost
med ljudmi ter zatiskanje oči pred resnico,
→ ustvarja skupno preventivo z javnim pogovorom in aktivnostmi. Podpreti naše
aktivnosti pomeni razumeti naše osnovno poslanstvo, ki ga je z enim stavkom
zajela ga. Marjana Kračun (Svetovni dan, Ljubljana, 2009):

Včeraj se je prometna nesreča zgodila njim,
danes nam in ne želimo, da se jutri zgodi vam.

www.wdor.org

POMOČ ŽRTVAM PROMETNIH NESREČ

»skupaj
iz stiske.«
Ponujamo podporo žalujočim
posameznikom, družinskim
članom, hudo poškodovanim,
njihovim bližnjim in
povzročiteljem prometnih
nesreč. Nudimo vam pomoč
pri soočanju z izgubo bližnje
osebe in v procesu žalovanja.
Srečanje v skupini mi je
bilo v veliko pomoč pri
premagovanju žalosti.
Bila sem med svojimi
in razumeli so moje
trpljenje, saj so tudi
sami preživljali podobno.
Včasih besede niso bile
potrebne, samo pogled
in objem ... olajšanje.
Zdenka Vrečko

Skupaj s strokovnjaki vam nudimo:
→
→
→
→

individualno psihološko terapijo,
skupinsko terapijo,
skupino za samopomoč in druženje,
telefonsko in osebno svetovanje.

Zdi se, kot da je vse, kar je bilo do sedaj,
nepomembno in da jutri ne obstaja.
Sprašuješ se ali se bom lahko sploh kdaj
počutil bolje? Mnogi od nas poznamo
te občutke in razumemo vašo bolečino,
ki jo doživljate v tem trenutku. Vemo,
da iščete svojo lastno pravo pot v novi
preizkušnji, na katero nihče od nas nikoli
ni bil pripravljen.

→	O ZAVODU

Ustanovljeni:

Kdo:

2007

žrtve prometnih
→ pomoč žrtvam prometnih nesreč,
nesreč in naši
→ preventivni, vzgojni in izobraževalni
bližnji, strokovnjaki,
programi varne mobilnosti,
simpatizerji,
→ zagovorništvo na področju pravic
podporniki
žrtev prometnih nesreč in
zakonodaje,
Cilj:
→ nosilci certificiranega programa

Status:
neprofitna in
nepolitična NVO

Vizija NIČ

Poslanstvo:

FEVR Živimo Vizijo NIČ.

Dosegljivi smo na:
Linhartova cesta 51 (prostori URI Soča), 1000 Ljubljana
05 99 55 022, info@varna-pot.si
Spremljajte nas na:
www.varna-pot.si
www.nazdravi.si
www.vizijanic.si

Naše programe in projekte sofinancirajo:

Demonstracijske naprave omogočajo:

Podpiramo programe in smo člani mednarodnih organizacij:

