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Patří budoucnost dětem? Dokažte, že ano! Nyní můžete vzít věci do svých rukou
a připravit ve svém městě vhodné podmínky pro zdravý vývoj příštích generací.
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1. Přesvědčte se, zda jsou tarify pro jízdu městskou do−
pravou pro děti skutečně výhodnější. Do jakého věku
mohou děti cestovat zdarma?

2. Nahlédněte do statistických údajů o nehodách, jejichž
účastníky byly děti a k nimž došlo ve vaší obci či městě
za posledních deset let, případně za období od naro−
zení vašeho prvního dítěte, je−li starší deseti let.

3. Zjistěte si přibližný počet a celkovou délku ulic, ve
kterých je maximální rychlost přizpůsobena možné
přítomnosti dětí (tj. 30 km/h). 

4. Vyhledejte a shromážděte všeobecnou dokumentaci
týkající se mobility dětí. 

5. Projděte si internetové stránky, týkající se této proble−
matiky.

6. Vyhledejte všechny již probíhající kampaně a vyberte
ty, do kterých by se Vaše město mohlo zapojit.

7. Kontaktujte školy ve vašem městě a jednejte s těmi,
které budou chtít spolupracovat na vytváření vhod−
ných podmínek pro samostatný pohyb dětí.

8. Člen vašeho týmu by mohl připravit průzkum mezi
žáky vybraných škol, případně ve všech školách
vašeho města.

9. Pokuste se vytvořit pracovní skupinu, ve které bude
zástupce plánovacího oddělení vašeho města, dále
úřadu bezpečnosti silničního provozu, vzdělávacího
sektoru, sdružení rodičů, mládeže (mládežnických
hnutí, mládežnických středisek, atd.), zdravotnictví
a dobrovolnického sektoru.  

10. Rozhodněte o ustavení dětského parlamentu a parla−
mentu mládeže.
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