


MOJE VIZE NULA
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU



ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Vyhlašovatel projektu:  Platforma VIZE 0

Organizátor projektu:  Bezpečně na silnicích o.p.s.

Trvání soutěže:  1. 10. 2021 – 30. 6. 2022

Vyhlášení projektu:  Červen 2022

Cílová skupina:    Mladí řidiči ve věku 16 – 30 let, studenti středních škol,  
vyšších odborných škol a vysokých škol



O CO NÁM JDE?
 — Mladí řidiči ve věku do 24 let a řidiči s praxí do dvou let jsou výrazně zastoupeni ve statistikách dopravních 
nehod se závažnými a fatálními následky.

 — Chceme motivovat tyto mladé řidiče k aktivnímu se zapojení v dopravně bezpečnostních tématech v rámci 
jejich terciárního vzdělávání a prostřednictvím soutěže působit na rozvoj hodnotového systému účastníků.



ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?
 — Hlavním cílem je aktivizovat mladé řidiče, aby aktivně přispěli k tématům dopravní bezpečnosti, potažmo ke 
snížení nehodovosti a závažných následků dopravních nehod mladými řidiči. 

 — Jedná se o akci s dlouhodobým cílem a dlouhodobým působením. Chceme vypracovat databázi projektů 
týkajících se dopravně bezpečnostních témat, nebo které s nimi souvisí. 



JAK? SOUTĚŽÍ MOJE VIZE NULA 
 — Studenti se mohou přihlásit jako jednotlivci, ale i jako soutěžní týmy o maximálním počtu 7 osob.

 — Studenti se přihlásí do soutěže přes webový portál www.mojevizenula.cz, kde jsou dostupná pravidla soutěže.

 — Odborná komise vybere 6 nejpřínosnějších projektů.

 — Tvůrci těchto projektů mají jedinečnou možnost prezentovat svoji práci a zaujmout experty z oboru,  
kteří následně určí pořadí projektů.

 — Výherci si rozdělí finanční odměnu v celkové výši 100 000 Kč.

 — Výherci mají možnost získat stáž u vybraných subjektů, které se věnují problematice bezpečnosti silničního provozu.



JAKOU FORMOU SE MŮŽE ZAPOJIT VAŠE VYSOKÁ ŠKOLA?
 — Můžete nám pomoci šířit osvětu umístěním propagačních materiálů (letáků, plakátů) v prostorách univerzit,  
vysokých škol, vyšších odborných a středních škol. 

 — Můžete nominovat do řad expertů zapojených do projektu odborníka z vaší školy. 

 — Rádi bychom využili komunikačních kanálů školy směrem ke studentům. 

 — Nabízíme možnost přednášky Týmu silniční bezpečnosti pro studenty partnerské školy z oblasti dopravní 
bezpečnosti v návaznosti na témata projektů studentů (možná forma online přednášky v případě  
distančního vzdělávání).



LIDÉ V PROJEKTU
 — Realizační tým.

 — Odborní konzultanti – lidé, odborníci z různých oblastí jakkoliv se dotýkající dopravní bezpečnosti.

 — Hodnotící komise projektů – tým lidí vybraný z řad odborných konzultantů,  
který bude hodnotit přijaté projekty studentů.

 — Zapojené SŠ, VOŠ a VŠ – rektoři, profesoři a jejich tým lidí, kteří účinně komunikují se studenty.
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