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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА ДЛЯ ДІТЕЙ, ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ...

НІ ДНЯ БЕЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
НЕХАЙ НАШІ ДІТИ БУДУТЬ ЖИВІ, ЗДОРОВІ ТА ЩАСЛИВІ!

ШАНОВНІ КЕРІВНИКИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ!
Просимо Вас сприяти отриманню інформації про
українсько-міжнародний виховний проект з БДР
батьківськими громадами навчальних закладів у всіх
регіонах України до 17 березня 2017 року як з боку
керівників відділів (управлінь) освіти 425 РДА, 129 міських
рад і 44 районах в 5 містах України, так і з боку керівників
всіх 29 610 навчальних закладів, шляхом розміщення
у «Куточках з БДР» всього району, міста двох
ПЛАКАТІВ з БДР №1 і №2 щодо їх запрошення до спільної
участі зі своїми дітьми до суспільних заходів на користь
Держави-Україна, спрямованих на зниження коефіцієнту
смертності (k=13,5) від скоєних ДТП в Україні,
найбільшого серед 25 країн в Європі, наданого ВОЗ.
Розміщення у «Куточку з БДР» ПЛАКАТУ №1 дасть
можливість поінформувати всіх дітей-вихованців
та викладачів, по-перше, про батьківський колектив
школи, НВК і ДНЗ у створенні належних умов для
участі їх дітей у світовій програмі Асамблеї ООН
«Десятиліття дій з БДР (2011-2020) та у 9-ти
щомісячних Всеукраїнських Акціях з БДР № 30-38.

Розміщення у «Куточку з БДР» ПЛАКАТУ №2 школи НВК і
ДНЗ дає можливість, по-друге, всім дітям-вихованцям,
педагогам, батькам і рідним побачити участь в цілому
батьківських громад всіх навчальних закладів (шкіл,
НВК і ДНЗ) всього свого району (міста), району в місті
Дніпро, Кривий Ріг, Львів, Одеса або Харків у зазначених
заходах на користь своїх дітей.
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