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Kampania edukacyjna na rzecz obniżania emisji CO2 w transporcie
Kampania przeciwdziałająca wypadkom drogowym oraz kształtująca postawy ekologiczne społeczeństwa
poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w transporcie.
Cele szczegółowe:
a) Upowszechnianie wiedzy z zakresu postaw ekologicznych w transporcie – popularyzacja ecodrivingu,
transportu miejskiego oraz alternatywnych do spalinowych środków transportu;
b) Przeciwdziałanie wysokiej liczbie wypadków z udziałem i spowodowanych przez młodych kierowców za
sprawą popularyzacji ecodrivingu jako stylu codziennej jazdy (według raportu ECOWILL z 2013 roku,
opracowanego na podstawie 11,5 mln szkoleń stosowanie zasad ecodrivingu przyczynia się do 40%
spadku wystąpienia kolizji)
c) Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych oraz odpowiedzialności w ruchu drogowym ogółu
społeczeństwa;
d) Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze bezpieczeństwa
drogowego, ochrony atmosfery i zrównoważonego rozwoju w transporcie.
Współczesna mobilność wymaga szerokiego spektrum działań w kierunku zmiany postaw społecznych i nawyków
wpływających na bezpieczeństwo i zanieczyszczenie atmosfery. Kampania skierowana do ogółu społeczeństwa
(głównie młodzieży w wieku 17-18 lat), przedstawicieli środowiska szkół nauki jazdy, egzaminatorów
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Wydziałów: Komunikacji, Środowiska oraz Biura
Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ma za zadanie propagowanie zasad ecodrivingu jako
stylu codziennej jazdy dla wzmocnienia współczesnej odpowiedzialności społecznej w przeciwdziałaniu wysokiej
emisji spalin w transporcie oraz wysokiej liczbie wypadków i kolizji z udziałem młodych kierowców.
Zasady ecodrivingu – ekonomicznej i ekologicznej jazdy – stały się od 1.01.2015 elementem wymaganym i
ocenianym podczas egzaminów na prawo jazdy. Niska świadomość społeczna wpływu ecodrivingu na środowisko
naturalne (niższe spalanie i emisja spalin, mniejszy hałas, dłuższa żywotność podzespołów) oraz bezpieczeństwo
w ruchu drogowym, wymaga działań w kierunku jego popularyzacji. Największą skuteczność upowszechniania
filozofii ecodrive zapewni kształtowanie prawidłowych nawyków, które rzadko są traktowane jako standard
techniki poruszania w procesie nauki jazdy. Warsztaty skierowane do kadry instruktorskiej podniosą kwalifikacje
oraz wiedzę w zakresie zasadności stosowania zasad ecodrivingu w codziennej jeździe.
Podniesienie kompetencji nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz środowiska nauki jazdy (instruktorzy i
egzaminatorzy) przyczyni się do wdrażania zasad ecodrivingu jako standardu jazdy a nie dodatku do kursów.
Trwała zmiana świadomości publicznej pozwoli zwiększyć efektywność transportu, obniżyć zanieczyszczenie
atmosfery oraz poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym – kampania posłuży tym samym budowaniu
odpowiedzialności społecznej.
Na czas trwania kampanii, tj. do 31.12.207 roku na stronie www.ecomobilni.pl uruchomiony został internetowy
kurs ecodrivingu (elearning). Dostęp do kursu jest bezpłatny po zarejestrowaniu i podaniu hasła #ECODRIVER.

KAMPANIA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH STOWARZYSZENIA ORAZ DOTACJI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH
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