VSE ZA VARNOST NAŠIH SONČKOV- AVTO MOJ PRIJATELJ
Otroci so naše največje bogastvo. Starši bi dali vse, le da bi jih lahko zaščitili. A ceste so vedno bolj
neusmiljene. Ugašajo mlada življenja, ki bi lahko še danes živela. A resnica je boleča in zaskrbljujoča,
saj na cesti vsako leto ugasne preveč mladih življenj.
Spremljali smo kar nekaj poskusov k zmanjšanju smrtnosti mladih na naših cestah, ki so sicer mladim
dali nekaj informacij k ozaveščenosti v cestnem prometu, a problematika še danes ostaja.
Skrbno smo analizirali dosedanje izkušnje na področju priprave tovrstnih projektov in ubrali nekoliko
drugačno taktirko.
Odločila sva se za nekaj večjega…odločila sva se,da nekaj storiva sama…kot starša, kot podjetje, kot
prodajalca pnevmatik… in tako je prišla ideja, rodil se je projekt »VSE ZA VARNOST NAŠIH
SONČKOV- AVTO MOJ PRIJATELJ«, z njim skušava približati VARNOST tako malčkom kot tudi
njihovim staršem , saj verjameva, da smo za malčke v prvi vrsti odgovorni prav mi, ki jih vzgajamo,
jih izobražujemo in smo jim v prvi vrsti tudi zgled.
Organizator projekta »VSE ZA VARNOST NAŠIH SONČKOV – AVTO MOJ PRIJATELJ«,
AVTOB STUDENO ŽELEZNIKI, v sodelovanju z Michelin Slovenija pripravlja poseben program za
izbrane vrtce. Otrokom in njihovim vzgojiteljicam iz vrtca bomo s pomočjo zanimivega animacijskega
programa (glej program) poskušali prikazati, kako in na kakšen način so v avtu varni pred nevarnostmi
in seveda, kje vse lahko prežijo te nevarnosti.

Cilji projekta:
-

-

S pomočjo ANIMATORJA , bomo skozi igro (POLIGON) otrokom in njihovim staršem
poskušali prikazati kako pomembno je biti v avtu pripet z varnostnim pasom.
V sodelovanju z AVTOB STUDENO ŽELEZNIKI in kratko animirano predstavitvijo
menjave pnevmatik bomo otrokom in njihovim staršem pokazali kako pomembno je imeti na
avtomobilu dobre pnevmatike, saj so pnevmatike pogosti razlog za številne nesreče.
S pomočjo POLICISTA ozavestiti starše in njihove otroke, kako se pravilno ravnati in
obnašati na cesti in v avtu.
Skozi POSLIKAVO OBRAZA otrokom pokazati temeljna pravila za večjo varnost na cesti in
v avtu.
S pomočjo DJ-a ter animatorja Žiga in pesmic na temo avto približati avto ter cestni promet
kot »prijatelja« s katerim se da sodelovati ☺
Profesionalni fotograf ČUFAR SANDI bo z dobro voljo vse skupaj poslikal
Profesionalni fotograf JOŽE MAČEK pa bo ustvaril fotografije ob maskoti
MICHELINKOTU, katere bodo otroci v lepo urejeni mapi lahko odnesli domov za spomin

Kratek animacijski program:
- Fotografiraj se ob – MICHELINKOTU,
- Podiranje kegljev s pnevmatikami,
- V avtu smo PRIPETI : pripni se in zadeni,
- Rdeča luč na levem…zelena luč na desnem ličku…pridi in poslikaj si obraz ,
- Obisk pravega POLICISTA,
- Prikaz RAZLIKE MED ZIMSKO in LETNO pnevmatiko , ( prikaz izvedi pravi VULKANIZER )
- Pridi na palačinko k PALAČINKOMOJSTRU,
- Zapoj z nami ( DJ KUSTEX )
- Kuponski popusti pnevmatik za starše.

Organizator projekta VSE ZA VARNOST NAŠIH SONČKOV – AVTO MOJ PRIJATELJ , AVTOB
STUDENO ŽELEZNIKI, v sodelovanju z MICHELIN SLOVENIJA sporoča vsem udeležencem v
cestnem prometu, naj bodo te dni še posebej pozorni na naše malčke in tiste malo večje malčke, da
bomo na koncu vsi varno in srečno prispeli na cilj.

Ni pomembno kako hitro potuješ – ampak kako varno potuješ.
S projektom VSE ZA VARNOST NAŠIH SONČKOV – AVTO MOJ PRIJATELJ bo organizator
AVTOB STUDENO ŽELEZNIKI malčkom vrtca Železniki podaril odsevne trakove, fotografije v
lično urejenih mapicah, staršem otrok podaril kupone za cenejši nakup novih zimskih pnevmatik za
večjo varnost v cestnem prometu ter kupone za brezplačno menjavo le teh.

GLAVNI ORGANIZATOR: AVTO B, Domen Benedik s.p. Studeno 2, Železniki
Sodelovali so :
- Michelin Slovenija
- Palačin komojster ALJAŽ DEU
- Policija
- Avtomoto društvo Železniki
- Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
- Javni zavod Ratitovec
- Avtohiša Črešnik
- Dj Kustex in Petra Radi ( ZUMBA)
- Fotograf: Sandi Čufar
- Fotograf: Jože Maček
- Poslikava obraza z ALENKO

