
 

 

Dragi părinți, 

Grădinița/Școala copilului dumneavoastră participă la proiectul „Pașaport de mobilitate“.  

Pașaportul de mobilitate are rolul de a-i oferi copilului dumneavoastră un plus de siguranță în traficul 
rutier, de a integra mai multă mobilitate în viața sa cotidiană și de a face cunoștință cu asociațiile 
sportive din zona dumneavoastră.  

Copilul va primi pașaportul de mobilitate de la grădiniță/școală. În pașaport, copilul colectează 
ștampile și/sau semnături pentru participarea sa la programe de mobilitate. Dacă acest pașaport este 
completat în cadrul intervalului de timp predefinit, copilul dumneavoastră primește un certificat de la 
grădiniță/școală. Participarea la programe este gratuită. 

Copilul primește ștampile/semnături pentru fiecare zi în care merge pe cont propriu la 
grădiniță/școală, atât la dus, cât și la întors - pe jos, cu bicicleta, cu rolele, skateboard-ul. Puteți, 
desigur, să vă însoțiți copilul pe drumul spre/de la școală. Dacă copilul depinde de autobuz pentru a 
merge la grădiniță/școală, el poate primi semnături/ștampile și pentru acest lucru. Însă ar fi frumos 
dacă copilul - în limita posibilităților - ar putea apela la bicicletă sau ar putea parcurge pe jos distanța 
de la (penultima) stație împreună cu alți copii. 

În plus, pașaportul de mobilitate ține cont de participarea, printre altele, la următoarele acțiuni, 
pentru care copilul poate de asemenea primi ștampile/semnături: 

 măsuri de educație în materie de circulație în grădiniță/școală 
 programe de mobilitate, joc și sport în grădiniță/școală (de ex. campanii, comunități de lucru, 

pauze în mobilitate) 
 competiții sportive (printre altele, liga jocurilor în pauze, jocuri pentru tineri) 
 embleme pentru înot și sport (în anul calendaristic) 
 înscrierea în asociații sportive și la antrenamente 

Îi dorim distracție plăcută copilului dumneavoastră în cadrul acțiunilor pașaportului de mobilitate! 

 

Alte aspecte de luat în calcul … 

Asigurare 

Copilul dumneavoastră este asigurat pe durata participării la programele pașaportului de mobilitate: 

 De asemenea, copilul este asigurat prin lege împotriva accidentelor petrecute pe traseul 
direct la/de la grădiniță/școală. Pentru mai multe informații în acest sens, accesați: 
www.dguv.de/wir haften/kita-schule-uni/ 

 Această asigurare acoperă inclusiv programe desfășurate sub răspunderea grădiniței/școlii. 
 Pentru programe oferite de asociațiile sportive aflate la dispoziție copilului în intervalul 

promoțional, Asociația sportivă la nivel regional din Saxonia Inferioară (LandesSportBund 
Niedersachsen) a încheiat o asigurare pentru non-membri. 



 

Oportunități ulterioare pentru copilul dumneavoastră … 

Membru într-o asociație sportivă 

După participarea gratuită la programele pașaportului de mobilitate, copilul poate deveni membru 
permanent într-o asociație sportivă, la alegere.  

În caz de nevoie, contribuția de membru într-o asociație sportivă poate fi finanțată prin pachete de 
educație și participare, dacă copilul îndeplinește premisele în acest sens. Pentru aceasta, vă rugăm să 
vă adresați autorității locale responsabile (de ex. Job Center, Administrația municipală sau 
districtuală). 

Dacă copilul dumneavoastră nu a găsit încă niciun program sportiv potrivit, asociația sportivă din 
regiunea dumneavoastră vă poate ajuta să căutați mai departe. Datele de contact sunt trecute pe 
verso-ul pliantului. 


