Проект в рамках 10-річчя дій з безпеки
дорожнього руху 2011- 2020 та
міжнародної декларації ООН
#SaveKidsLives

Інститут безпеки дітей та молоді
1.

№1
Перший і єдиний в Україні
сучасний освітній заклад з
безпеки.

2.

Тільки найсучасніші
методики, алгоритми, моделі

та інструменти
3.

Виключно!
експерти-практики

ВІД 2015 РОКУ

4,5 РОКИ МИ ГОТУВАЛИ
УКРАЇНУ ДО НОВОГО
РІВНЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ:
-

Тренінги
Соціальні кампанії (“#НеРобиДурні”)
Safety-засоби та матеріали (Комплекти безпеки)
Книги
Інфраструктура

Traffic Challenge – Національна програма, що проходить в рамках 10-річчя дій з
безпеки дорожнього руху, проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН, та
впроваджує в Україні світові інструменти та стандарти дорожньої безпеки.
(нижче – глобальні слогани ООН та відповідні національні проекти які Traffic
Challenge впроваджувала в Україні з 2015 року відповідно до кожного з них)
Відповідальні батьки – вперше створений в Україні тренінг про безпеку на дорозі
для молоді та спеціалістів, що працюють з дітьми (навчання пройшли 1,5 тис.
батьків, педагогів, поліцейських та медпрацівників у 10 областях Укаїни).
100П – 100 пунктів безпеки – національний проект протидії та усунення «чорних
точок» (місць скупчення ДТП), які знаходяться поблизу навчальних закладів.
Прояви себе – всеукраїнська кампанія з запровадження використання
світловідбивачів дітьми та молоддю з передачею 8000 світловідбиваючих жилетів
до 266 шкіл.
1000 та 1 поворот – створення сучасної освітньої книги з безпеки на дорозі для
дітей та їхніх батьків. Безкоштовно розповсюджено у садочках та школах майже
500 тис. примірників (двічі встановлено Національний рекорд України).
FRoSH (First Rad Safety HUB) – перший в Україні навчальний центр з безпеки
дорожнього руху онлайн)
#НеРобиДурні – соціальна кампанія за участю DZIDZIO про 5 головних
проголошених ВООЗ та ООН факторів ризику (причини загибелі) у ДТП:
перевищення швидкості, не використання ременів безпеки, дитячих автокрісел,
шоломів та кермування напідпитку.
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Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine – всеукраїнське змагання шкіл з безпеки
дорожнього руху, яке проходило у 140 населених пунктах України, у організації
якого взяли участь 16 тис. школярів, батьків та вчителів , до заходів було залучено
124,8 тис. громадян.

НОВИЙ ЕТАП:

Ми переходимо від акцій до
системоутворюючих проектів.
НАША МЕТА: створити цілий клас людей, що володіють комплексними знаннями
та навичками з безпеки, стануть новою молодіжною елітою активістів та
професіоналів в галузі безпеки та забезпечать створення та сталий розвиток нової
безпекової стратегії держави.
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ПРОБЛЕМАТИКА
У сучасній загальноосвітній програмі розвинених країн значна увага приділяється
формуванню теоретичних та практичних знань в галузі безпеки. Це – сьогодні є
необхідним та цілком практичним з боку держави, яка має бути зацікавлена у
здоровому працездатному населенні, яке своєю діяльністю генерує бюджет країни та
забезпечує економічну стабільність.
На думку міжнародних аналітиків, хронічне недофінансування державної системи
освіти України загрожує якості освіти, яка наразі є неефективною та нереформованою.
У результаті Україна щорічно несе катастрофічні людські втрати. Кожен 10 українець
не доживає до 35 років. Це проблема не тільки демографії, а також економіки,
культури та національної безпеки.
Traffic Challenge створить альтернативу державній освіті з безпеки – Інститут
безпеки дітей та молоді. Ми імплементуємо у навчальний процес в Україні
європейські стандарти освіти, в яких значне місце займає саме освіта з безпеки, а
також новітні актуальні знання, інструменти, досвід та навички в галузі безпеки.
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МИ БУДУЄМО НОВІТНІЙ
ФОРМАТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Пілотна назва: Safety PARK
Робоча назва: Інститут безпеки дітей та молоді «УЧИСЬ» (UCHYS Institute - Ukrainian Child and Youth
Safety Institute)

Стислий план дій:
2020 рік – 1 крок (Пілотний проект у Київській області)
2021 рік – 2 крок (Створення постійно діючого навчального закладу)
2022 рік – 3 крок (Створення мережі філій та представництв по Україні)
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Комплексне
бачення

Знання

Тренінги

Освіта

Навички

Досвід

ГОЛОВНІ ПОКАЗНИКИ
ГЕОГРАФІЯ:
Вся Україна (всі області)

START-UP ПЕРІОД:
Січень 2020 – Грудень 2022

МЕДІА-ПОКРИТТЯ:
Більш, ніж 15 млн. людей

ПРЯМЕ ПОКРИТТЯ:
Більше 5 000 студентів
150 000 учасників освітніх кампаній

ІНВЕСТИЦІЇ НА 2020 РІК (ПІЛОТ ):
150 000 USD

ІНВЕСТИЦІЇ НА 2021 РІК:
250 000 USD

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ВЛАДИ,
З ЯКИМИ
МИ СПІВПРАЦЮЄМО:
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СКЛАД КУРСУ:
100 Тренінгів з безпеки
15 Напрямків безпеки

ІНВЕСТИЦІЇ НА 2022 РІК:
250 000 USD

ЩО МИ ПЛАНУЄМО
ЗРОБИТИ:
1.

2.

3.

4.
6.
7.
8
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Наш план-2020:
Лютий. Розробка навчальної програми, підбір штату
тренерів на 2020 рік. Проведення пілотних тренінгів
для фокус-груп. Оцінка результатів та feedback та
вдосконалення програми.
Березень. Презентація проекту у медіа (пресконференція) та анонсування набору на вступ.
Підготовка робочих матеріалів.
Квітень. Медіа-кампанія, робота з соціальними
мережами та державними інституціями, реклама –
для інформування дітей, молоді та інших зацікавлених
груп щодо можливості отримання освіти нового
зразка. Дні відкритих дверей.
Травень. Відбір студентів на безкоштовне навчання.
Підписання угод зі студентами. Старт навчання.
Травень-грудень. Курс навчання.
Грудень. Підсумкове тестування, захист диплому,
підсумкове завдання. Випуск та отримання дипломів.

100 тем з безпеки

Всі тренери
експерти-практики

500 студентів
від 12 до 35 років

навчатимуться безкоштовно

ХТО НАШІ СТУДЕНТИ:
Ми плануємо навчати платно та безкоштовно. 500 підлітків, студентів, педагогів,
вчителів, соціальних працівників навчатимуться безкоштовно (за кошт донорів), ще
близько 1000 студентів зможуть відвідувати тренінги на платній основі.
Люди з усіх регіонів у віці 12-35 років можуть взяти участь у відборі на безкоштовне
навчання. Курс складається з 15 програм (100 тренінгів) з безпеки. Ми зацікавлені у
студентах, які мають досвід участі у соціальних проектах, прогресивні, готові до
подальшої співпраці у просуванні кращих практик безпеки у суспільство України.
Наша команда має досвід багатьох успішних молодіжних освітніх кампаній. Ми
володіємо механізмом та інструментами залучення молоді до проектів (кооперація з
владою, комерційними партнерами, ГО та різними дитячими та молодіжними
програмами). Ми використовуватимемо це під час відбору на навчання..
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ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Підлітки

Педагоги, медики,
соціальні працівники
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Студенти

Активна молодь

Вагітні та «молоді» батьки

Робочі колективи

НАШІ ЕКСПЕРТИ
Поліцейські

Сертифіковані
тренери
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Рятувальники

Керівники громадських
організацій

Лікарі

Жертви надзвичайних
ситуацій

Психологи

Інструктори з
безпеки

Професійні
гонщики

Міжнародні
експерти

ПРОГРАМИ БЕЗПЕКИ
1. Безпека дорожнього руху
2. Психологічна безпека
3. Інформаційна безпека
4. Фізична безпека та протидія насиллю
5. Пожежна безпека

6. Безпека з електрикою

11. Радіаційна безпека

7. BLS (Basic Life Support)

12. Економічна безпека

8. Безпека здоров’я (санітарна) та
харчування

13. Сексуальна безпека
14. Екологічна безпека

9. Поведінка у надзвичайних ситуаціях
12 10. Хімічна безпека

15. Безпека для батьків та
педагогів

ПЕРЕВАГИ

ДЛЯ ПАРТНЕРІВ:
1. PR та реклама бренду
2. Підвищення кваліфікації та
лояльності співробітників
3. Зниження кількості
травматичних випадків на
підприємстві (зменшення
витрат)

ДЛЯ СТУДЕНТІВ:
1. Захист власного здоров’я та
безпека родини.
2. Більше можливостей підвищення власної цінності на
ринку (підвищення кваліфікації)
3. Отримання переваг (бонусів)
для членів Safety CLUB

4. Підвищення лояльності
партнерів та клієнтів

4. Отримання авторитетних
сертифікатів про проходження
навчання

5. Популяризація ідей та
цінностей бізнесу (розвиток
галузі/ринку)

5. Networking та teambuilding –
побудова нових зв’язків,
входження до спільноти активної
молоді.

ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА:
1. Швидке масштабування сучасних
знань та практик безпеки у суспільстві
(500 студентів мають навчити 50 000
слухачів).
2. Зміна культури суспільства –
зниження травматизму та смертності
серед молоді (зниження економічних
втрат).
3. Формування нового класу активної
молоді, освіченої у питаннях безпеки –
формування якісно нової якості
безпекової політики у розрізі освіти,
культури, інфраструктури,
законодавства.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

БІЗНЕС

ФОНДИ ТА
ГРАНТИ

ПРИВІТНІ
ДОНОРИ
(СТУДЕНТИ)
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ДЕРЖАВНЕ
ПАРТНЕРСТВО

МЕЦЕНАТИ

Safety PARK – це світові стандарти, національне покриття,
sustainability, ефективність … як і всі наші проекти!
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СВІТОВІ ПРИКЛАДИ
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Давайте робити корисні речі!
ОЛЬГА ДРОБИШЕВА
Голова
Громадської організації «Traffic Challenge»,
Заступник голови
Благодійного фонду «Демократичний розвиток»
+38 050 735 73 31
drawbysheva@gmail.com

