AMSS kampanja „Koračajmo bezbedno“

AMSS, kao vodeći subjekt unapređenja bezbednosti u saobraćaju na teritoriji Srbije, pokrenuo
je krajem 2012. godine kampanju posvećenu bezbednosti pešaka „Koračajmo bezbedno“. Ovaj
globalni projekat predstavljen je na godišnjem sastanku FIA Fondacije početkom decembra
2012. godine i podržava ga Fond za bezbednost saobraćaja (Road safety fund) i svi klubovi
članice Svetske automobilske federacije – FIA, u okviru svetske kampanje „Učinimo puteve
bezbednim“ (Make roads safe).
Pogledajte pristigle fotografije i video zapise
Cilj ove akcije je unapređenje bezbednosti pešaka kao jedne od najugroženijh kategorija
učesnika u saobraćaju. U Srbiji je, u toku 2009. i 2010. godine poginulo 169, odnosno 159
pešaka. U 2011. godini 143 pešaka su izgubila život, a u prvih 10 meseci 2012. godine njih 117.
Broj povređenih pešaka kretao se od 2.845 u 2009.godini, 2.553 u 2010.godini, 2.222 u 2011.
godini, dok je u prvih deset meseci 2012. godine bilo 1880 povređenih pešaka.

Ovako veliki broj povređenih i poginulih pešaka je nedopustiv, a alarmantna je činjenica da oni
stradaju čak i na pešačkim prelazima koji treba da budu maksimalno bezbedna mesta za
njihovo kretanje.
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U okviru AMSS projekta „Koračajmo bezbedno“ prikupljane su fotografije i video zapisi o tome
kuda i kako se pešaci kreću, koji su im putevi/staze omiljeni, na kojim mestima je njihovo
kretanje bezbedno, a na kojima rizično. Svi zainteresovani su do 31. marta 2013. godine
dostavljali svoje fotografije/kratke video zapise na temu (ne)bezbednog kretanja pešaka: na
putu od kuće do vrtića, škole, posla, prodavnice, o omiljenoj stazi kojom šetaju, kao i o svim
potencijalno opasnim mestima sa kojima se pešaci svakodnevno sreću.
U prvih 10 meseci 2012. godine život je izgubilo 117 pešaka
Sav prikupljen materijal, zajedno sa foto i video zapisima akcije koja je realizovana 12. maja
2013. godine u centru Beograda takođe pod nazivom „Koračajmo bezbedno“, je objedinjen,
obrađen i dostavljen FIA Fondaciji u sklopu druge globalne nedelje UN posvećene bezbednosti
u saobraćaju na putevima koja je obeležena od 6. do 12. maja 2013. godine, u celom svetu.
Sav materijal je prosleđen i nadležnim institucijama u našoj državi kako bi se preduzele
konkretne i praktične mere kojima će se sačuvati mnogi životi.

2/2

