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RIJEČ PREDSJEDNIKA
Poštovani čitatelji našega biltena, drage
odgojiteljice i ravnateljice u dječjim vrtićima,
članovi Udruge za prometnu preventivu mladih
Sigurna cesta, kao i naši projektni partneri!
Planirane aktivnosti
Udruge, nažalost, već
drugu godinu za redom,
nisu u cijelosti mogle biti
realizirane zbog realnih
poteškoća vezanih za
pandemiju i slijeđenje
uputa Nacionalnog
stožera. Zbog toga su
izostali ili su prolongirani
neki kontakti s našim
suradnicima,
volonterkama na terenu,
kao i dio aktivnosti vezanih za zajednička usavršavanja
i zajedničke aktivnosti, bilo na državnoj ili regionalnoj
razini.
Tako su članovi Upravnog odbora udruge, a u cilju
prevencije i očuvanja zdravlja svih nas, na elektroničkoj
sjednici prošle godine odlučili i donijeli odluku da se
odgađa održavanje 6. Državnog stručnog skupa,
planiranog za travanj 2020. Nadali smo se da ćemo
2021. u skladu s razvojem situacije u našoj zemlji imati
više sreće i održati odgođeni DSS i nastaviti naše
zajedničke aktivnosti.
Kontinuirano ćemo pratiti situaciju i buduću realizaciju
naših programskih aktivnosti podrediti mogućnostima i
razvoju ovih, u najmanjem slučaju čudnih okolnosti u
kojoj živimo već godinu i pol.
Određene aktivnosti naše i vaše udruge ipak će biti i u
ovim okolnostima realizirane jer je u prosincu 2020.
potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava s
Ministarstvom unutarnjih poslova za naš Projekt
“Prometna preventiva u predškolskim ustanovama”.
Pored dobivenih sredstava udruga Sigurna cesta nema
ostalih izvora financiranja, niti drugih vlastitih izvora,
osim rada naših volontera/volonterki koji sudjeluju u
realizaciji projektnih aktivnosti na edukacijama,
seminarima, konferencijama, okruglim stolovima,
kongresima, lutkarskim priredbama, izložbama na temu
prometne preventive i drugim stručnim skupovima
teorijskog i praktičnog osposobljavanja i/ili
usavršavanja. Nesebičnom i predanom radu niza naših
članova volontera/volonterki koji na terenu, osim što
rade s djecom na prometnom odgoju - razvoju
prometne preventive, rade i s njihovim roditeljima te
promoviraju prometnu preventivu kod
odgojitelja/odgojiteljica drugih vrtića u svome gradu i

županiji. Na tom njihovom radu, naša im je Udruga
silno zahvalna!

odgovorni, ostajmo odgovorni, ograničena mobilnost,
propusnice, puste ulice, smanjen volumen prometa,
prazni tramvaji i autobusi …
Stožeri, liječnici, pojačana higijena, kontakti svedeni na
minimum, maske, respiratori, smrtnost, ugrožene
skupine stanovništva, izolacije, samoizolacije, drugi val,
mutacije virusa, kako se zaštititi, hoće li biti trećega
vala ili će virus nestati, budimo odgovorni – cijepimo se,
cijepi se, ne cijepi se, posljedice, koristi od cijepljenja...
Sve donesene mjere za zaštitu zdravlja ljudi zapravo su
imale za cilj spriječiti kretanje ljudi i njihovo
kontaktiranje. Smanjena mobilnost posredno je utjecala
i na smanjenje volumena prometa (djeca ne idu u
škole, studenti ne pohađaju predavanja, zaposleni rade
od kuće), ali i slike sigurnosti na cestama u vrijeme
korone i njenih „valova“.

PARTNERI NA PROJEKTU

Živimo kako živimo, radimo kako možemo, odgovorni
smo, mislimo na svoje zdravlje, mislimo i na druge,
zaštitimo se … cijepimo se i nadajmo se boljemu …
IPAK SE NEŠTO RADILO
Rad volontera
Iako su aktivnosti Udruge bile ograničene, realizirane
su aktivnosti našeg voditelja volontera i ostalih članova
udruge na poslovima koordinacije i pružanja podrške
našim volonterima/volonterkama.
PREŽIVLJAVANJE U GODINI KORONE
Prošla 2020., godina iza nas, po mnogočemu je bila
posebna. Potres, korona, pandemija, „lockdown“
(nacionalno i globalno zaključavanje), pustinjski
pijesak, poplave, ponovni potresi, učestala
podrhtavanja tla, klizišta, slijeganje tla i poniranje
zemlje, rupe i vrtače, propadanje cesta …

Dječji vrtići rade, pa vrtići ne rade, nema škole, onda
neka djeca idu u školu, druga ne idu, fakulteti ne rade,
on-line nastava, rad od kuće, karantena, razmak od 2
metra … 1,5 metar … jedan metar, zabrane ili
ograničavanja napuštanja boravišta – život u svojim
„mjehurićima“, izlasci svedeni na nuždu ili odlazak u
dućan po namirnice, osnovne potrepštine, lijekove,
ukinuta događanja u kulturi i sportu … Budimo
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 Neke naše odgojiteljice/volonterke osmislile su i
izradile izvedbene programe prometne preventive
kao dio kurikuluma dječjeg vrtića.
 U radu s djecom kontinuirano, tijekom pedagoške
godine, provode program prometne preventive
(tematski skupovi, projekti i prometne akcije i
aktivnosti).
 Radile su i na edukaciji i širenju ideje prometne
preventive i prometnog odgoja s ostalim odgojiteljima
u svojim dječjim vrtićima te s roditeljima vrtićke djece
putem internih oblika stručnog usavršavanja, a dio
županijskih timova svoja je iskustva prikazao i na
regionalnim stručnim skupovima za odgojitelje svih
vrtića Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničkokriževačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke,
Varaždinske i Međimurske županije (ukupno 220
sudionika - voditelji, predavači i članice volonterke
udruge Sigurna cesta).
 Realiziraju u potpunosti temu Sigurno i mudro u
prometu - Sigurno kretanje djece kao pješaka,
putnika u vozilima (osobnim i vozilima javnog
prijevoza)
 Provode edukaciju roditelja kako bi oni sami pravilno
usmjeravali djecu za sigurno sudjelovanje u prometu,
putem roditeljskih sastanaka i iskustvenih radionica.
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Suradnja s djelatnicima policijskih uprava
Preventivno edukativni materijali naše udruge vezani za
sigurnost djece u prometu - Mudro i sigurno u prometu,
već su etablirani u radu s djecom na prometnoj
preventivi i odgoju za sigurno sudjelovanje u prometu,
ne samo u dječjim vrtićima.

prometu. Za realizaciju spomenutoga obratili su se
zamolbom našoj udruzi Sigurna cesta – kao izdavaču,
za korištenje ilustracija iz naše slikovnice „Pažljivo i
snalažljivo pješice“. Naravno, rado smo im dali
suglasnost, u nadi kako će naši crteži pomoći realizaciji
TV emisije i postizanju željenog cilja, a na korist svih
mladih sudionika u prometu i sigurnosti prometa uopće!

Ana i Marko, uz pratnju mame i tate voze se tramvajem i
autobusom. Mudri savjeti roditelja, pravila lijepoga
ponašanja u vozilima javnoga prijevoza pomoći će u
odgoju djece i njihovom budućem ophođenju s drugim
ljudima. Javni prijevoz može biti opasan i zahtijeva
mudro ponašanje kako bi za sve bio siguran, bezbrižan i
udoban.

Kako od djelatnika policijskih uprava imamo pohvale za
tiskovna izdanja udruge Sigurna cesta, tako je tijekom
prošle godine tiskano drugo izdanje slikovnica Pažljivo i
snalažljivo pješice - Djeca pješaci u prometu te Sretno i
sigurno u vožnji - Djeca putnici u automobilu, kao i
drugo izdanje priručnika Prometna preventiva od
najranije dobi - priručnik za odgojitelje, stručne
suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima, za njihove
potrebe. Naime, s obzirom na to da PU-e provode
prometno-preventive akcije i aktivnosti s raznim pravnim
subjektima, pri tome su koristile i distribuirale edukativne PREDSTAVLJANJE NOVE SLIKOVNICE
materijale naše Udruge.
Konačno je tiskana i treća slikovnica udruge Sigurna
Izdvajamo primjer Odjela prevencije PU istarske koja je cesta, pod naslovom Djeca putnici u vozilima javnog
u suradnji sa Službom za sigurnost cestovnog prometa prijevoza - SPRETNO I PAMETNO U JAVNOM
PRIJEVOZU, kao edukativni materijal i platforma za
PU istarske osmislila način edukacije djece prvih
odgojiteljice - poučavatelje djece vrtićke dobi o sigurnom IZ RECENZIJE
sudjelovanju u prometu kao i za komunikaciju s njihovim
Vladimira Bencekovića, dipl. ing. prometa
roditeljima.
Ocjenjujem kako sam radio recenziju jednog izuzetno
Kreativna ideja slikovnice: mr.sc. Nenad Zuber, dipl.inž.
kvalitetnog pedagoškog materijala namijenjenoga
prometa
prometnom odgoju najmlađih sudionika u prometu.
Autori: mr.sc. Nenad Zuber i Stiv Cinik;
Djeca početnih razreda osnovne škole mogu ga koristiti
Recenzija: Vladimir Benceković, dipl.ing. prometa, Zlata
samostalno, dok djeca predškolskog uzrasta to će činiti
Gunc, dipl. pedagog, mr.sc. Miron Huljak.
uz pomoć odraslih. No najbolji rezultati u kontekstu
prometne preventive mogu se ostvariti korištenjem
slikovnice zajedno s odraslima. U tom slučaju vjerujem
kako će sadržaj slikovnice utjecati na izgradbu pozitivnih
stavova prema sigurnom ponašanju u prometu ne samo
na djecu, već i na odrasle.
razreda osnovnih škola u akciji „Poštujte naše znakove“.
U sklopu edukacije o prometnim propisima i pravilima
izradili su prezentaciju u kojoj su koristili crteže iz
slikovnice Pažljivo i snalažljivo pješice - Djeca pješaci u
prometu. Za korištenje crteža zatražili su suglasnost
izdavača, udruge Sigurna cesta. Sa zadovoljstvom im je
dana, u želji da i ovaj način rada s najmlađima u
osnovnim školama doprinese stjecanju znanja o
pravilnom ponašanju, izgradbi pozitivnih stavova o
Slikovnica Spretno i pametno u javnom prijevozu prometu, njihovoj sigurnosti i sigurnosti prometa na
Djeca putnici u vozilima javnog prijevoza treća je koju je
cestama uopće.
izradio stručni tim naše Udruge - Sigurna cesta, od
ukupno četiri planirane iz serijala SIGURNOST DJECE
Sportske igre mladih
U PROMETU - Mudro i sigurno u prometu.
Plazma Sportske igre mladih 2020. su najmasovnija
Dio sadržaja didaktičko edukativnog materijala –
amaterska sportska manifestacija u Europi, koja pruža
slikovnice, priča poučnu priču i sugerira pravilne
priliku sudjelovanja djeci osnovnoškolske i
postupke i odgovorno ponašanje djece putnika u
srednjoškolske dobi i natjecanja u desetak sportova.
vozilima javnog prijevoza te o čemu djeca trebaju voditi
U sklopu ovogodišnjih aktivnosti producirali su i TV
računa za vožnje vozilima javnoga prijevoza putnika.
emisiju o svom projektu. Dio sadržaja emisije je vezan
za edukaciju o prometnim propisima i ponašanjima u
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Posebne pohvale zaslužuje slikovnica kao treće izdanje
u serijalu Mudro i sigurno u prometu. Takvom
koncepcijom i načinom izlaganja materije cijela priča
pomalo tendira biti priručnik za sudjelovanje djece u
prometu.
Kao čovjek koji sam cijeli svoj radni vijek radio na
raznim oblicima preventive u prometu, ovakav materijal
me naprosto oduševljava. I na kraju moja osobna
poruka nakladniku: ne oklijevajte s izdanjem ove
slikovnice te razmišljajte o nastavku serijala. Ovakav
pedagoški materijal je nasušna potreba u današnjoj
prometnoj zbilji.
IZ RECENZIJE
Zlate Gunc, diplomirane pedagoginje, stručne
suradnice - savjetnice u Dječjem vrtiću Ivane Brlić
Mažuranić u Zagrebu
Slikovnica „Spretno i pametno u javnom prijevozu“ treća
je iz serije slikovnica vezanih uz različite uloge djeteta u
prometu, a ova se bavi problemom sigurnosti i kulture
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ophođenja djece - putnika u vozilima javnog prijevoza. U
slikovnici se pojavljuju djeci već poznati likovi Ane,
Marka i njihovih roditelja koji se spremaju posjetiti baku
vozeći se tramvajem. Poznati lik prometnog policajca
pojavljuje se u središnjem dijelu slikovnice kako bi
potvrdio dobro ponašanje u vozilima javnog prijevoza,
odnosno, naglasio opasnosti neprimjerenog ponašanja.
Slikovnica promovira i javni prijevoz kao ekonomski i
ekološki prihvatljiviji način prijevoza, jer štedi gorivo,
čuva okoliš i smanjuje gužvu na cestama.
Slikovnica upućuje djecu na ponašanja koja doprinose
njihovoj sigurnosti u vožnji tramvajem, odnosno,
objašnjava zašto su neka opasna. U pogledu
izbjegavanja opasnih situacija djeca osvješćuju da ne
treba žuriti i trčati za tramvajem, da treba izbjegavati
gužvu kod ulaska u tramvaj, odmaknuti se od ruba
nogostupa, ulaziti bez guranja, držati se za rukohvat
tijekom vožnje, osloboditi ulazni prostor, ne naginjati se
kroz prozor, pažljivo silaziti iz tramvaja i ne istrčavati
ispred tramvaja.
Vrijednost slikovnice odražava se i u činjenici da ona
upućuje i na kulturno ophođenje u vozilima javnog
prijevoza. Tako će djeca saznati da je pristojno prvo
pustiti putnike za izađu iz vozila, a potom ući, da je
važno kupiti i poništiti kartu, osloboditi ulazni prostor,
skinuti ruksak s leđa kako ne bi smetao ostalim
putnicima, tiho pričati i pristojno komunicirati s
putnicima, ne ometati vozača, osloboditi sjedalo
invalidnim osobama, trudnicama i majkama s djecom,
osobama koje nose teži predmet.
IZ RECENZIJE
mr.sc. Mirona Huljaka, Ravnateljstvo policije, Uprava
policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa
Slikovnica s mnogo kvalitetnih crteža u boji, dodatno
ilustrira bitne poruke za sigurnost djece starije vrtićke i
dobi nižih razreda osnovne škole, prilikom sudjelovanja
u prometu u svojstvu putnika u vozilima javnog
prijevoza.
Sadržaj slikovnice zadovoljava potrebnu razinu
razumijevanja prometne problematike djece ciljane dobi
i primjer je sinergije prometne struke, iskustva
dugogodišnjeg rada s djecom u smislu odgoja i visokog
umjetničkog i životnog dometa ilustratora. Posebno
treba istaknuti sada već tradicionalan, simpatičan, ali
ipak autoritativan lik policajca Policajka. Treba naglasiti
da ova slikovnica ne zadire toliko u prometnu struku jer
se zapravo radi o temi koja temeljno pripada odgojnoj
komponenti rada s djecom, ali bez obzira na to, autori
pokazuju kako i samo iskustvo može biti dovoljno za
ovako kvalitetan uradak.

Slikovnica Djeca putnici u automobilu - SRETNO I
cilj cijelog nastojanja, a to je sigurno i pristojno
ponašanje djece kao putnika u vozilima javnog
SIGURNO U VOŽNJI
prijevoza. S obzirom na sve navedeno, mišljenja sam da
slikovnica „Spretno i pametno u javnom prijevozu“ u
strukovnom smislu zadovoljava i više nego sve
uobičajene kriterije.

DRUGI O NAMA
Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora usvojio
je izvješće Pravobraniteljice za djecu 15. listopada
2020. Citiramo usvojene saborske odluke vezane za
prometnu preventivu u školskim i predškolskim
ustanovama.
U dijelu izvješća: Predškolske ustanove navodi se:
„Nedostatak stručnih suradnika izražen je u gotovo svim
vrtićima. … Vrtići nude brojne aktivnosti i dodatne
programe za djecu pa, primjerice, riječki DV Delfin nudi
jedinstven program prometne preventive „Promet u
predškoli”. To je ujedno drugi certificirani program
prometne kulture u RH, koji pokriva četiri područja:
pješaci, putnici u osobnim automobilima, putnici u
javnom prijevozu i djeca vozači, kroz četiri aktivnosti za
djecu predškolske dobi, a provodi se u šest vrtića sa
osam skupina djece.“

Priručnik za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje
u dječjim vrtićima - PROMETNA PREVENTIVA OD
NAJRANIJE DOBI

U dijelu izvješća: Suradnja s institucijama, udrugama,
nevladinim i drugim organizacijama navodi se: „Tijekom
godine ostvarili smo ili nastavili suradnju u pitanjima
zaštite djece s institucijama, nevladinim i drugim
organizacijama i svim pravobraniteljskim uredima te
smo pružali podršku različitim inicijativama i projektima.
U nizu aktivnosti i projekata nastavili smo blisku
suradnju s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku, Centrom U PLANU …
za vozila Hrvatske, Sigurnom cestom - udrugom za
Slikovnica - Djeca vozači u prometu - VJEŠTO I
preventivu mladih, Domom mladih Rijeka.
OPREZNO NA CESTI
DOSADAŠNJA IZDANJA
Slikovnica - Djeca pješaci u prometu - PAŽLJIVO I
SNALAŽLJIVO PJEŠICE

U tom smislu i Policajko u nekim scenama odstupa od
svoje prometne vertikale i u čisto policijskom smislu
prelazi u neke druge policijske poslove, ali bitan je
pokušaj da se generalnim preventivnim radom postigne
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