Senior bez nehod

Divadelní přednáška Senior bez nehod se uskuteční dne 4. prosince 2018 ve 14:00 hod.
v Městské knihovně Luhačovice.

Článek je publikován v rámci projektu Vytvoření komunitního plánu na území ORP
Luhačovice r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588.

Senior bez nehod je projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě. Jedná se
o osvětový neziskový projekt, který probíhá v letech 2018 a 2019, jehož cílovou
skupinou jsou lidé starší 65 let.

CÍL PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je snížení nehodovosti seniorů a rozšíření povědomí o této
problematice; seznámení se se specifiky chování seniorů v provozu a doporučení opatření,
které přispívají ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích; představení potenciálu
moderních asistenčních systémů motorových vozidel; připomenutí pravidel silničního
provozu pro řidiče, cyklisty a chodce; upozornění na zdravotní omezení vyplývající z věku
účastníka silničního provozu; informování o vedlejších účincích léků a dalších rizikových
faktorech.

FORMA PROJEKTU
Projekt probíhá formou turné po celé České republice. V rámci projektu se uskuteční 300
edukativních přednášek formou divadelních scének spojených s odborným výkladem
a audiovizuální prezentací. Součástí těchto představení bude i hlasovací zařízení v publiku,
díky němuž se senioři budou moci interaktivně zapojovat při vývoji děje.

STATISTICKÉ ÚDAJE
Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně
ohrožení. V roce 2015 tvořili senioři v celkové populaci České republiky 17,3 %, přičemž

jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod dosáhl 25 %. Očekává se, že v roce 2030 bude
až 30 % populace starší 65 let.
Zvláště alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí
nehoda jedince ve věku 65 – 74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než
u osob ve věku 30 – 49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až čtyřikrát vyšší.
V rámci Evropské unie jsou senioři druhou nejohroženější skupinou účastníků silničního
provozu, v těsném závěsu za osobami ve věku od 15 do 24 let.
Seniory ohrožuje jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických
a fyzických schopností. Nejohroženější jsou senioři jako cyklisté, výrazně méně nebezpečí
jim hrozí při přepravě automobily. Obecně jsou osoby ve věku nad 65 let dvakrát více
vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá.
Kampaň Senior bez nehod cílí i na mladší ročníky, jsou pravidelně informováni o tom, jak se
ke starším osobám v silničním provozu správně chovat. Nejde jen o bezpečné jednání, ale
i o vstřícnost a vzájemnou slušnost. Silnice jsou společenské prostředí, kde by měla být
zachována alespoň základní pravidla etiky a etikety.

Tento projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ
Součástí projektu je i mediální kampaň – TV, rádio, tisk, internet. Kampaň není zaměřena
jen na seniory v roli řidiče, ale i na chodce, cyklisty a cestující prostředky hromadné dopravy.
Tvářemi projektu a kampaně jsou herečka Jaroslava Obermaierová a herec a zpěvák Jiří
Štědroň.
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POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDNÁŠKU
Zveme všechny seniory a veřejnost do Městské knihovny Luhačovice, přízemí, 4. 12. 2018
ve 14.00 hodin na divadelní přednášku zaměřenou na bezpečnost seniorů v dopravě, vstup
zdarma.

