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Шановна Олено Олександрівно!

вересня 2019 року в рамках Національної програми Traffic

запускається всеукраїнський молодіжний проект - Хештег- Марафон 

#SpeakUpUkraine. Хештег #SpeakUp - це міжнародне гасло цього року, яке 

проголошене ООН та символізує активні дії та висловлювання за безпеку на 

дорозі. Тож Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine стане для України знаком 

оклику наприкінці 10-річчя Дій з безпеки дорожнього руху, проголошеного 

Генеральною Асамблеєю ООН в світі до 2020 року. Хештег-Марафон 

#SpeakUpUkraine - це змагання шкільних команд з усієї України, яке 

відбуватиметься у 4 етапи. Команди проводитимуть громадські молодіжні 

акції з безпеки дорожнього руху за участю школярів усіх вікових категорій, а 

також вихователів та батьків. Просимо вас розпорядитися розповсюдити

поінформувати адміністрації цих закладів та дітей про запуск цього

масштабного проекту. Графік конкурсу Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine: 

17 вересня 2019 року - старт проекту. Офіційна прес-конференція, під час якої 

буде оголошено умови конкурсу, призовий фонд, партнерів, старт реєстрації

команд. 17 вересня-27 вересня 2019 року.

Реєстрація команд.
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I етап - ЗО вересня - 11 жовтня . «Моя безпека на дорозі!» - Діти 

молодшого шкільного віку проводять культурні події про безпеку на дорозі: 

виставку плакатів, читання віршів, виставу;

II етап - 14 жовтня - 25 жовтня. «Цінуй моє життя!» - Громадські акції, 

організовані дітьми середньої та старшої школи за участю інших дітей 

середнього та старшого шкільного віку;

III етап - 28 жовтня - 8 листопада. Освітній марафон - тренінги 

«Відповідальні батьки», організовані для педагогів та батьків. 11 листопада- 

17 листопада - підсумковий тест «100 питань про безпеку». Оголошення 

остаточних результатів та урочисте нагородження переможців відбудеться до 

17 грудня 2019 року. Умови змагання розміщені на сайті «Traffic Challenge»: 

http:// trafficchallenge.com.ua/heshteg-marafon/, а також на офіційних сторінках 

проекту:

1. Офіційна сторінка «Traffic Challenge» у Facebook: 

https://www.facebook.coni/Tra.fficChallenge/

2. Група Хештег-Марафону #SpeakUpUkraine у Facebook (до групи

мають додатись усі учасники конкурсу):

https://www.fa.cebook.eom/groups/l 096742113 869414/

Цілі Хештег-Марафону: стимулювати запровадження якісної освіти з 

дорожньої безпеки серед українських шкіл; заохотити молодь активно 

втручатися у питання власної безпеки; масово та оперативно підняти рівень 

безпекової грамотності населення України.

Аудиторія проекту:

1) учасники - 15,5 тис. шкіл (у яких навчається близько 4 мли дітей та 

працює близько 500 тис. педагогів);

2) батьки - члени батьківських рад;

3) шкільні офіцери поліції;

4) співробітники центрів громадського здоров‘я (МОЗ);

5) місцеві мешканці, що братимуть участь у акціях, а також ті, 

хто спостерігатимуть за активностями;

trafficchallenge.com.ua/heshteg-marafon/
https://www.facebook.coni/Tra.fficChallenge/
https://www.fa.cebook.eom/groups/l_096742113_869414/


6) аудиторія ЗМІ.

Переможцями стануть 3 команди, що посіли 1, 2, 3 місце серед усіх 

учасників, а також локальні переможці 1, 2, 3 місце у кожній області - загалом 

75 призових місць, а також спеціальні відзнаки (800 людей, з яких: 160 учнів 

молодших класів, 160 учнів середньої школи, 160 старшокласників та 320 

педагоги та батьки).

З повагою
Начальник управління патрульної поліції
В Миколаївській області
Департаменту патрульної поліції
ст. лейтенант поліції Віталій ДАНІЛА

Виконавець
Хитько А.А. +380637839329


