Evropská charta bezpečnosti silničního provozu (ERSC) je největší platformou občanské společnosti
zaměřenou na bezpečnost silničního provozu. K ERSC se zavázalo více než 3 500 veřejných a
soukromých subjektů, které tvoří společenství pro sdílení odborných znalostí v oblasti opatření a
iniciativ týkajících se bezpečnosti silničního provozu. Toto společenství je úžasným zdrojem
informací, které zdůrazňují význam bezpečnosti silničního provozu v zemích EU i mimo ni.
Činnost našich členů zvýšila povědomí o příčinách dopravních nehod, pomohla vybudovat kulturu
bezpečnosti silničního provozu v celé Evropě a upozornila na úspěšná preventivní opatření v oblasti
bezpečnosti silničního provozu. Naši členové zveřejňují rozmanité aktivity, z nichž se lze poučit a
inspirovat. Lze je přizpůsobit konkrétním lokalitám nebo demografickým podmínkám a vytvořit tak
účinnou strategii bezpečnosti silničního provozu pro jakoukoli zemi, město nebo obec.
Význam našich členů
Naši členové mají pro ERSC zásadní význam. Sdílení jejich znalostí hraje významnou roli v
celoevropském úsilí o zvýšení bezpečnosti našich silnic. Spoléháme na to, že členové budou nahrávat
informace o svých aktivitách, aby dále zvyšovali znalosti o bezpečnosti silničního provozu a
předkládali osvědčené postupy používané k dosažení cílů v oblasti nehodovosti na silnicích. Ty
osvědčené postupy, které jdou nad rámec standardních cílů, budou zvýrazněny jako dobrovolné
závazky.
Naši členové pořádají akce, které podporují spolupráci a inspiraci, čímž podporují ještě silnější
kulturu bezpečnosti silničního provozu. Tyto akce oslovují široký okruh lidí, které bychom sami nebyli
schopni kontaktovat, povzbuzují je, aby se ozvali, a dávají jim prostor, aby byl jejich hlas slyšet.
Potřebujeme, abyste se zapojili a pomohli zvýšit bezpečnost na našich silnicích způsobem, který
bychom si nikdy nedokázali představit.
Jak se zaregistrovat do ERSC
S existujícím přihlášením do EU
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Na domovskou stránku ERSC přejděte zde: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/.
Klikněte na tlačítko Přihlásit v pravém horním rohu obrazovky.
Budete přesměrováni na přihlašovací stránku EU
Zadejte svou e-mailovou adresu EU a heslo
Budete přesměrováni na stránku pro registraci nového uživatele ERSC.
Vyplňte prázdná pole ve svém profilu (povinná pole jsou označena *).
Po dokončení klikněte na tlačítko uložit
Tým ERSC vaši žádost přezkoumáa
.
Pokud bude potřeba více informací, obdržíte e-mail s výzvou k doplnění profilu
b. Pokud budou všechny informace v pořádku, vaše členství bude potvrzeno.
Po potvrzení vašeho členství obdržíte uvítací e-mail s odkazem na vizuální materiály ERSC, jako jsou
loga a bannery (upozorňujeme, že bez úplného profilu nebudete moci sdílet obsah na webových
stránkách ani mít přístup k vizuálním materiálům).
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Přejděte na přihlašovací stránku EU na této adrese:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi.
Klikněte na Vytvořit účet
Pokud si přejete přenést svůj stávající účet ERSC, použijte stejnou e-mailovou adresu.
Budete přesměrováni na stránku pro přihlášení do EU.
Vyplňte prázdná políčka
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Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů a zaškrtněte políčko
Klikněte na Vytvořit účet
Obdržíte potvrzovací e-mail
Klikněte na odkaz uvedený v e-mailu
Budete přesměrováni na stránku pro vytvoření nového hesla.
Do prázdných políček zadejte heslo podle vlastního výběru.
Klikněte na tlačítko odeslat
Přejděte na výše uvedenou část "S existujícím přihlášením do EU".

Pokud máte potíže s vytvořením přihlášení do EU, navštivte stránku nápovědy pro přihlášení do EU:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html.
Jakmile bude váš účet potvrzen, budete mít přístup na svou osobní stránku "My charter" ERSC, kde
můžete uvést svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu, ale také sdílet události, svědectví a další
užitečné informace pro komunitu.
Upozorňujeme, že jsou k dispozici dokumenty a nástroje, které vám pomohou s akčním plánem
bezpečnosti silničního provozu: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en.

Jak může stávající člen ERSC přejít na přihlášení do EU?
Pokud vaše přihlášení do EU používá stejnou e-mailovou adresu jako váš stávající účet ERSC, bude váš účet
automaticky převeden.
Pokud vaše přihlašovací jméno EU používá jinou e-mailovou adresu, budete si muset vytvořit nové
přihlašovací jméno EU s vaší e-mailovou adresou ERSC.

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás prosím kontaktujte na adrese ERSC-helpdesk@ricardo.com

