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! Щодо проекту ГО «Траффік Челлендж» Д о н ец ьк а  та Л уган ська

військово-цивільні обласні 
адм іністрації

Д о М іністерства соціальної політики надійшло звернення голови 
громадської організації «ТгаГГіс СЬаІ1еп§е» О. Д робиш евої щодо сприяння 
проведенню  інформаційної кампанії для населення стосовно проекту 
орган ізац ії

З метою  зниж ення рівня дитячої та молодіж ної смертності та травматизму 
громадською  організацією  «ТгаГГіс СЬа1Іеп§е» спільно з Благодійним фондом 
«Демократичний розвиток» започатковано проект «ІІкгаіпіап 5аГеіу Рагк 
ІпіегпаїіопаІ НиЬ -  територія розвитку безпеки» (ІІЗРІІ І).

Завданням проекту є поширення серед молоді України найкращих 
світових практик, методів, протоколів та інструментів захисту життя та 
здоров’я, загальнонаціональне підвищення рівня безпекової культури.

За інформацією  громадської організації впродовж 2020 року планується 
навчання за 15 програмами з безпеки від найкращ их експертів-практикіи 
(інформаційна безпека, психологічна безпека, протидія насиллю , економічна 
безпека, безпека дорож нього руху, безпека здоров’я та харчування, пожежна, 
хімічна, електрична, екологічна, статева безпека, поведінка у надзвичайних 
ситуаціях та безпека для батьків і педагогів) з отриманням за результатами 
навчання відповідних сертифікатів.

Н адсилаємо в порядку інформування презентацію  з описом проекту 
(додається) та просимо довести інформацію  про реалізацію  проекту до відома 
керівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, 
охорони зд оров’я, освіти і науки, а також закладів соціальної сфери.
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