Практични информации
Дата и место
Од 1 до 7 Ноември 2017, Скопје, Република
Македонија
Трошоци
Обуката е бесплатна. Трошоците за сместување,
храна и пат се покриени од Еразмус+ и
организаторот.
Кој може да учествува ?
Млади под 35 години, од партнерските земји кои
се заинтересирани и мотивирани за подигнување
на свеста за поголема безбедност во сообраќајот,
одговорно
учество во сообраќајот и за
позитивна промена во општеството.
Работен јазик на обуката
Англиски јазик.
ИНФОРМАЦИИ
Повеќе информации за обуката можете да најдете
на
www.rsbsp.org.mk
РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
ул. „Ѓорѓи Димитров“ бр.13,
1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2 2700 047

НА

Youth for Road Safety
1-7 November 2017,
Skopje, Republic of Macedonia

МЛАДИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ
Обуката „ Младите за безбедност во сообраќајот„
ќе се оддржи во Скопје, Република Македонија
од 1 Ноември до 7 Ноември 2017 година.
Цел на обуката
• Едукација и подигање на свеста кај младите за
нивно одговорно учество во сообраќајот
• Поттикнување и мотивација на младите за
активно вклучување во општествените процеси
со посебен фокус за нивно стимулирање за
основање на организации и реализација на
активности за унапредување на безбедноста на
сообраќајот на патиштата
• Обука и оспособување на младите за
реализација на проекти и сообраќајно
едукативни кампањи
• Прибирање на идеи, иницијативи, предлози и
сугестии од младите и нивна имплементација во
насока на унапредување на безбедноста на
сообраќајот на патиштата
• Активно вклучување и подршка на младите во
општествените процеси и активности
• Организација на сообраќајно едукативен настан
со цел едукација на учесниците во сообраќајот и

намалување на бројот на загинати и повредени
лица во сообраќајни незгоди.
• Зајакнување на комуникациските вештини и
вмрежување (networking) на младите од
различни држави од Европа и регионот.
Предавачи
РСБСП
АМЕРИТ
Универзитетски професори
Партнерски организации од земјата и надвор.
Програма
На Меѓународната обуката за „ Младите за
безбедност во сообраќајот„ е составена од
теоретски и пракичен дел во комбинација со
посетени на партнерски организации од земјата.

РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (РСБСП)
РСБСП е формиран на 16 мај далечната 1962
година. Во текот на своето долгогодишно
дејствување, РСБСП прераснува во едно од
водечките тела во Република Македонија кое
покрај основните задачи за унапредување и
развивање на сообраќајното образование,
воспитание, култура и етика кај сите учесници во
сообраќајот на патиштата, ја извршува и
функцијата на еден од главните иницијатори за
имплементација на мерки за подобрување на
безбедноста на сообраќајот на патиштата а ја
извршува и функцијата на координатор при
дејствувањето на повеќе надлежни субјекти при
имплементацијата на мерки и активности за
подобрување на безбедноста на сообраќајот на
патиштата.
РСБСП е полноправен член на Европскиот совет
за безбедност на сообраќајот на патиштата (ETSCEuropean Transport
Safety
Council)
и
Меѓународната организација за безбедност во
сообраќајот (РRI – La Prevention Routiere Internationale).

