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 MISJA
 ORGANIZACJA
 METODA PRACY



MISJAMISJA

 Podstawy prawne: Prawo federalne -> "wkład

w zapobieganie wypadkom drogowym"w zapobieganie wypadkom drogowym" 
 Środki finansowe, środki koordynacji i wsparcia Funduszu

Bezpieczeństwa Drogowego (FVS) mające głównie na celu
zapobieganie wypadkom drogowym

 Kształcenie (kształcenie ustawiczne) -> zmiana w zachowaniu

 NIE: aspekty prawne / infrastruktura



ORGANIZACJA (I)ORGANIZACJA (I)

 FVS = Instytucja prawa publicznego 
 Rada zarządzająca (12 członków) 
 Biuro (4-5 osób)
 Finansowanie: firmy ubezpieczeniowe zajmujące się Finansowanie: firmy ubezpieczeniowe zajmujące się 

ubezpieczeniami komunikacyjnymi odpowiedzialności 
cywilnej (0,75%)

 Budżet na 2013 r. — około 20 mln CHF. 
 Pod nadzorem Rady Federalnej Szwajcarii



Organizacja (II)Organizacja (II)

Firmy 
ubezpieczeniowe

Firmy 

Firmy 
ubezpieczeniowe

Firmy 
0 75% / 20 mln CHF ubezpieczenioweubezpieczeniowe 0.75% / 20 mln CHF 

FVS
Rada Federalna 

Szwajcarii
raport 
roczny

Badania
podstawowe

Kampanie Szkolenia

Kształceniefinansowanie po 
złożeniu wniosku lub w 

formie przyznania
bezpośredniego2,4 mln CHF 

3,3 mln CHF 

p

Projekty
7,8 mln CHF 

2,5 mln CHF 

4,0 mln CHF 



METODA PRACY (I)   METODA PRACY (I)   

 Badania podstawowe: oparte na wiedzy (analizy  dotyczące

przyczyn wypadków > raport Sinus arkusze informacyjne )przyczyn wypadków -> raport Sinus, arkusze informacyjne, …)

 Kampanie: prędkość, alkohol/narkotyki, rowerzyści… 

 P j kt b l tki fil ł t CD Projekty: broszury, ulotki, filmy, płyty CD, ….

 Kształcenie -> 5-9 związane z pieszymi, 10-15 z rowerami, 

16+ różne tematy (narkotyki/alkohol, nadmierna prędkość…)

 Szkolenia (dobrowolne)



METODA PRACY (II)   METODA PRACY (II)   
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METODA PRACY (III)   METODA PRACY (III)   

 Przyznanie bezpośrednie przez zarząd lub wnioski złożone 

przez organizacje partnerskieprzez organizacje partnerskie

 Listy kontrolne, zasady finansowe, polityka funduszu: 

publikowane na stronie www fvs chpublikowane na stronie www.fvs.ch

 Kontrola projektów: raporty (pośrednie / ostateczne) oraz 

szczegółowe sprawozdanie finansoweszczegółowe sprawozdanie finansowe   

 Ewaluacja kampanii oraz projektów specjalnych 



METODA PRACY (IV)   METODA PRACY (IV)   

 Rada zarządzająca spotyka się 4 razy w roku:ą ją p y ę y

 Marzec ->   Projekty i kampanie

 Czerwiec ->   Projekty i kampanie

 Wrzesień ->   Strategia / Cel / Polityka 

 Grudzień ->   Projekty i kampanie


