
На път с велосипед и бебе
Kарането на велосипед с малко дете ще ви достави радост - с ремарке, велосипедна 
седалка или дори с товарен велосипед.

Велосипедното ремарке предлага предимството,  че освен бебето могат да бъдат 
транспортирани и покупки. Децата могат да вземат любимите си играчки и книжки 
и да се занимават повреме на пътуването. Много по-сигурно и безопасно е.

Винаги поставяйте предпазните колани на бебето !

1. Винаги затвряйте мрежестата преграда, за да предпазите бебето от камъчета, 
които могат да попаднат в ремаркето. 
2. Прикрепяйте детското столче с наличните колани, но се и убедете, че е здраво и 
сигурно фиксирано към рамката на ремаркето. 
3. Не помпайте прекалено много гумите на ремаркето.
4. Прикрепете детското столче с  пяна за омекотяване, ако е с твърдо дъно и/или 
седалка.
5. Предпазвайте бебето от течение, студ и слънце.
6. В студено време в ремаркето задължително трябва да има спален чувал, одеяло, 
ръкавици.
7. Приспособете Вашия стил на каране на велосипед към бебето си: карайте 
внимателно и грижливо.

         
                                                                За контакти:

www.mobile-bambini.eu

ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - ПЛОВДИВ
бул. “Руски” 139, Пловдив 4000 

Тел.: 032 625 756, Факс: 032 625 754
cgpf-eap@mbox.contact.bg

www.eap-save.eu

Училище за бъдещи родители “СУПЕР МАМА”
МЦ “Полимед“, ул. “ Брегалница”№ 47

Моб. тел.: 0898 713 562 
supermamabg.com

supermama2009abv.bg



В рамките на проекта BAMBINI бяха
разработени играчки и продукти за деца,  
фокусирани върху устойчивите начини за придвиж-
ване с цел да насърчи промяна в транспортното поведе-
ние: отдалечаване от личния автомобил и приближаване към
чист и енергийно-ефективен транспорт. За да се противодейства  на
ранната социализация в полза на автомобилния транспорт, е важно да се
въздейства от ранна детска възраст, когато се формират най-важните поведенчески 
параметри.

ПРОЕКТЪТ BAMBINI постави начало на:

• Популяризиране на алтернативни начини на придвижване - ходене пеш, каране 
на велосипед и използване на обществен транспорт вместо автомобил

• Създаване на специфични мотивиращи програми за децата в яслите и градините, 
които насърчават чрез приказки, ритуали и игри ходенето пеш и карането на 
велосипед

• Мотивация у родителите да водят децата си на детска градина без автомобил 
• Разработване на пилотни проекти за преобразуване на улици и площи в зони за 

игра
• Включване на темите и материалите в тренинг курсовете и обучението на 

педагози и бъдещи специалисти
• Мотивация у производителите да правят стоки за деца (играчки, книжки), 

изобразяващи устойчив транспорт движение

Когато детето опознава света от задната седалка на автомобила и 
расте,  считайки това за нормално, неговото бъдеще става неразривно 
свързано с придвижването с моторни превозни средства. Затова

След 12-15 години, децата на BAMBINI ще имат по-слаба 
емоционална връзка с автомобила. В бъдеще това ще доведе 
до намален автомобилен трафик, повече движение и ще 
повиши качеството на живот!

В училището СУПЕР МАМА бъдещите 
и настоящи родители имат 
възможността да получат отговор на 
всеки въпрос за бременността или 
следродилния период.
 
Провеждат се обучения от 
квалифицирани кадри за раждането, 
отглеждането и възпитанието на 
детето. 

Майките могат да се записват на 
избрани от тях курсове по отделни 
теми. Възможни са допълнителни 
лекции и индивидуални срещи.

Отделя се голямо внимание на 
лактацията и практиката на успешното 
кърмене, както и на първите грижи за 
новороденото - къпане, грижи за пъпа 
и кожата, масаж и гимнастика.

Нашата мисия е да помогнем 
на всяка майка да отгледа 
емоционално уравновесено 
дете. 

    инициира и координира               
        проекти за развитие на устойчиви 
 енергийни общности, намаляване 
на енергийното потребление 
и използване на ефективни и 
възобновяеми енергийни технологии.  
Разработва енергийни концепции и 
проекти за местни общности, малки 
и средни предприятия, привлича 
инвестиции, предоставя експертна 
помощ и консултации. 

В областта на управлението на 
мобилността, Енергийна Агенция -  
Пловдив разработва: 

• стратегии, политики и планове 
въвеждане на алтернативни 
начини на придвижване, както и 
системи за споделени пътувания

• експертни оценки на проекти по 
управление на мобилността

• обучения и тренинг-семинари
• материали за образователни и 

информационни кампании
• планове за интегриране на еко-

енергийни знания и умения в 
учебни програми и планове

  Енергийна
           Агенция – 

         Пловдив 

Енергийна Агенция - Пловдив и Училище за родители “Супер Мама“ организираха курсове за бъдещи родители 
и грижа за детето, в които споделиха наученото в проект BAMBINI и популяризираха идеята за “зелено“ 
детство и родителстване.


