Działania
Małopolskiej
Wojewódzkiej Rady
BRD

Małopolska Wojewódzka Rada BRD wraz z Małopolskimi Ośrodkami Ruchu
Drogowego inicjują i podejmują szereg działań, aby na polskich, a w
szczególności na małopolskich drogach było bezpieczniej. Programy
skierowane są nie tylko do kierowców, ale także do niechronionych
uczestników ruchu drogowego. Działania realizowane przez MORD oraz
MWRBRD mają charakter długofalowy i systemowy; wdrażane są w ścisłym
porozumieniu z podmiotami, dla których bezpieczeństwo na polskich
drogach jest priorytetem.

Najważniejsze projekty i działania edukacyjne Małopolskiej Wojewódzkiej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:
• „Odblaskowa szkoła” – konkurs dla szkół podstawowych organizowany
we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
• „Road Show” – program edukacyjny dla młodzieży z Małopolski
organizowany we współpracy z Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy BRD
• „Bądź bezpieczny na drodze” – konkurs na film edukacyjno –profilaktyczny
organizowany we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
• „Zapnij pasy” – realizacja cyklicznej audycji radiowej w Radiu Kraków
• „Jedź bezpiecznie” – realizacja programu edukacyjnego na antenie TVP3
oraz ogólnopolskiej
• „Bezpieczny senior na drodze” – kampania profilaktyczno-edukacyjna
realizowana we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
• „Na wszystko przyjdzie czas” – spot edukacyjny w ramach kampanii
„Dorosnąć do bezpieczeństwa” realizowanej przez MWRBRD

• „Pierwsze prawo jazdy” - przygotowanie kompendium wiedzy dla
nauczycieli wychowania komunikacyjnego w formie materiałów
edukacyjnych dla dzieci zdających na kartę rowerową – MORD w
Krakowie.
• „Bezpieczne przejścia” doświetlenie przejść dla pieszych przez Urząd
Marszałkowski Woj. Małopolskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich we
współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie (doświetlenie ok.
76 przejść dla pieszych)
• „Budowa miasteczek”: Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego
współfinansują budowę miasteczek komunikacyjnych w Małopolsce:
realizacje budowy miasteczek ruchu drogowego w czterech edycjach.
Powstało w sumie 12 miasteczek, a kolejne dwa są w trakcie realizacji.
Dofinansowanie Małopolskich Ośrodków do 12 miasteczek wyniosło
2 mln 550 tys. 346 zł.

• „PrzyWracam” - kampania internetowa w ramach której wyprodukowano
3 filmy profilaktyczne, realizowana przy współpracy ze Służbą Więzienną
oraz Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy BRD
• „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” -realizacja szkoleń zewnętrznych dla
klientów Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego z zakresu brd
• „Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych” – wsparcie
organizacji obchodów ogólnopolskich w Zabawie k/ Tarnowa
• Finał Wojewódzkiego Turnieju BRD oraz Finału Wojewódzkiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego – organizacja we współpracy z
Polskim Związkiem Motorowym (Zarząd Okręgowy w Krakowie)
• „Policjant Ruchu Drogowego 2019” – finał wojewódzki ogólnopolskiego
konkursu, realizowany z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
• Wyścig Górski „Limanowa- Przełęcz pod Ostrą” – promowanie zasad
bezpieczeństwa we współpracy z Auto Moto Klub Limanowa
• „Przez zabawę do bezpieczeństwa” Tarnowskie Towarzystwo Sportowo –
Kulturalne K-TEAM Ogólnopolska akcja dla dzieci i młodzieży

• „Jestem mały wiem więcej” akcja profilaktyczna skierowana do uczniów
klas II i III szkół podstawowych w Małopolsce, ucząca dzieci właściwych
zachowań miedzy in. w ruchu drogowym. Organizator: Oddział
Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego;
Partnerzy: WRBRD, OSP w Małopolsce
• „Bezpiecznie nie tylko w autobusie” - dofinansowanie akcji propagujących
bezpieczne zachowania na drodze, skierowanych do dzieci Partnerzy:
Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, WRBRD
• Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego, WRBRD i Partnerzy organizują
w Krakowie, Tarnowie i w Nowym Sączu oraz w regionach dodatkowo:
spoty, konferencje o tematyce brd, szkolenia brd, dni otwarte oraz
publikacje o tematyce bezpieczeństwa.

Przykładowe realizacje

„ Odblaskowa szkoła”
Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół
podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w
zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje
możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również
dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w
drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie
uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność
kontrolowania
ustawowego
obowiązku
korzystania
przez pieszych z elementów odblaskowych i promowanie
wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu
drogowym.
Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne
szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę
wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.
Odblaskowa Szkoła” – 2019 - X - jubileuszowa edycja
konkursu dla szkół podstawowych w Małopolsce
Partnerzy: WRBRD, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
w Krakowie, Małopolski Kurator Oświaty, Marszałek
Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Radio
Kraków, TVP Kraków, Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Przykładowe realizacje

„ Road Show”
Road Show: Międzynarodowy program edukacyjny na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Road Show to emocjonalny, multimedialny program edukacyjny dla
młodzieży w wieku 15-24 lat (przy zastosowaniu metody rówieśniczej,
tzw. „peer to peer”) przedstawiany na specjalnie przygotowanej do tego
dużej scenie (najczęściej jest to kino, teatr) w którym bierze udział ok.
300-500 uczestników. Bardzo ważną rolę w całym spotkaniu odgrywa
odpowiednio skonstruowany nastrój, punktowe oświetlenie, muzyka i
efekty dźwiękowe. Program zawiera w sobie efekty audiowizualne,
informacje, refleksje i zeznania bezpośrednich świadków i uczestników
wypadku drogowego z regionu w którym prowadzony jest Road Show.
Młodzież spotyka się m.in. z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej,
Pogotowia, fizjoterapeutami, ofiarami wypadków drogowych oraz
rodzinami ofiar. Czas trwania programu: 1 godzina. Małopolska
Wojewódzka Rada BRD jest partnerem strategicznym programu.

https://www.youtube.com/watch?v=u92K5jHkj_c

Przykładowe realizacje

„ Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków
Drogowych”
W Polsce Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych jest
obchodzony w Zabawie koło Tarnowa, przy jedynym w kraju
pomniku ofiar wypadków drogowych „Przejście”.
W ramach
obchodów, co roku w Zabawie odbywają się uroczystości kościelne,
zaświecenie symbolicznego światła pod pomnikiem ofiar wypadków,
posadzenie drzewa pamięci, spotkania z rodzinami ofiar, warsztaty
terapeutyczne, programy edukacyjne, seminaria naukowe,
konferencje.
https://www.youtube.com/watch?v=ycN6VaakGE4

Przykładowe realizacje
„ Zapnij pasy”, „Radiostrada”, „Jedź bezpiecznie”
Program telewizyjny „Jedź bezpiecznie” realizowany jest przez TVP3
Kraków – magazyn prezentuje ważne tematy z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Pokazuje nieprawidłowe zachowania kierowców oraz
radzi, jak zachować się w trudnych sytuacjach drogowych.
„Zapnij pasy” oraz „Radiostrada” to programy radiowe realizowane w
Radiu Kraków dedykowane motoryzacji oraz tematom poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach.

Przykładowe realizacje
„ Bądź bezpieczny na drodze”
Wojewódzki konkurs filmowy skierowany do uczniów szkół
ponadpodstawowych organizowany przez Wydział Ruchu
Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Małopolską Wojewódzką
Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty
w Krakowie.

Przykładowe realizacje
„ Budowa miasteczek”
Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego współfinansują budowę
miasteczek komunikacyjnych w Małopolsce: realizacje budowy
miasteczek ruchu drogowego w czterech edycjach. Powstało w
sumie 12 miasteczek, a kolejne dwa są w trakcie realizacji.
Dofinansowanie Małopolskich Ośrodków do 12 miasteczek
wyniosło 2 mln 550 tys. 346 zł. Lokalizacje powstałych
miasteczek:
Koniusza, Trzebinia, Wieliczka, Rabka –Zdrój,
Bobowa, Chełmiec, Limanowa, Korzenna, Jabłonka, Nowy Targ,
Bochnia, Szczurowa. Miasteczka w trakcie realizacji: Gorlice,
Stary Sącz.

