HARMONOGRAM AKCJI
„Wypadki na drogach – porozmawiajmy”
4 edycja, 2011

1. Wystąpienie o udzielenie patronatów przez:
• Ministra Edukacji Narodowej,
• Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
• Rzecznika Praw Dziecka,
• Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
• Komendę Główną Policji,
oraz uzyskanie poparcia Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych / FEVR,
- do 25 lipca 2011 r.
2. Informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”
o kontynuacji akcji w postaci 4-tej edycji w roku 2011 r.
- do 25 lipca 2011 r.
3. Merytoryczne opracowanie i dobór statystyczno-informacyjnych materiałów, stanowiących
podstawę merytoryczną przedsięwzięcia do umieszczenia na stronie www. Stowarzyszenia
- do 31 sierpnia 2011 r.
4. Umieszczenie na stronie materiałów z pkt 3 do przeprowadzenia akcji, jako inspiracji i
pomocy do przygotowania się dla uczestników
- do 20 września 2011 r.
5. Umieszczenie na stronie programu, regulaminu uczestnictwa i harmonogramu
Przedsięwzięcia
- do 20 września 2011 r.
6. Poinformowanie kuratorów oświaty o tegorocznej edycji, zaprezentowanie dotychczasowych
osiągnięć programu, jak i założeń tegorocznej edycji. Zaproszenie do aktywnego włączenia się
w promowanie akcji.
- do 25 września 2011 r.
7. Ogłoszenie konkursu dla uczniów-uczestników na wiersz / hasło, lub krótki utwór literacki
( w zależności od poziomu wiekowego), związane z tematem przewodnim
- do 10 października 2011 r.
8. Realizacja akcji w szkołach przez dyrekcje, nauczycieli i uczniów
- w dniu 17 listopada 2011 r.
9. Realizacja przedsięwzięć towarzyszących akcji w szkołach
- w dniu 17 listopada 2011 r.,
oraz / lub w dniach sąsiadujących z tymi datami.

10. Przygotowanie i przesłanie do organizatora sprawozdań i relacji przez uczestników
( nauczycieli i dyrekcje szkół, wraz z dokumentacją fotograficzną i wypełnionymi ankietami),
oraz wykonanych przez uczniów prac konkursowych , sporządzonych i przekazanych zgodnie
z regulaminem
- do 3 grudnia 2011 r.
9. Analizowanie nadesłanych prac i ogłoszenie listy nagrodzonych uczestników w trzech
kategoriach
- do 11 lutego 2012 r.
10. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu akcji i sformułowanie wniosków, przekazanie
ich patronom i innym instytucjom, wymienionym w programie.
- do 15 marca 2012 r.
11. Zakończenie i wręczenie nagród oraz wyróżnień w trakcie spotkania w Warszawie z
udziałem zaproszonych gości, w tym zwrócimy się do Pani Minister Katarzyny Hall
oraz pozostałych patronów o zaszczycenie swoją obecnością spotkania i wręczenie nagród.
- do 15 marca 2012 r.
( dokładna data do uzgodnienia )

