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rok 2014 zbliża się ku końcowi. Był to czas pełen ważnych wydarzeń, rocznic oraz
ciekawych wyzwań. Właśnie ze względu na te chwile oraz piękne wspomnienia wielu z nas
z radością, ale i nostalgią będzie wspominać mijający rok, hucznie witając Nowy Rok 2015,
a wraz z nim nowe cele, nadzieje, postanowienia. Sylwestrowy wieczór to wyjątkowy czas,
gdy większość z nas, niezależnie od wieku czy przekonań, bawi się i świętuje.
Podczas celebrowania tych wspaniałych chwil nie możemy jednak zapominać
o bezpieczeństwie. Nie pozwólmy, aby zabawa, przez brak wyobraźni i odpowiedzialności,
zamieniła się w tragedię. Pamiętajmy, że jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni nie tylko
za siebie, ale przede wszystkim za dzieci, dla których Sylwester zawsze powinien być tylko
miłym wspomnieniem.
Barwne, roziskrzone fajerwerki i zimne ognie są wspaniałym widowiskiem, które
ma bardzo długą tradycję. To atrakcja, która od wielu lat na całym świecie uświetnia ważne
uroczystości.
Pamiętajmy jednak, że jest to zabawa z użyciem materiałów wybuchowych, a więc
należy podczas niej zachować szczególną ostrożność, bo może stanowić zagrożenie nie tylko
dla zdrowia, ale i życia. W tym radosnym, świąteczno—sylwestrowym czasie nie możemy
zwłaszcza my, dorośli, zapominać o bezpieczeństwie. Osobom poniżej 18. roku życia
nie wolno sprzedawać materiałów pirotechnicznych. Nigdy też nie wolno pozwalać, aby
dzieci samodzielnie odpalały petardy, race czy fajerwerki.
Informujmy najmłodszych o zagrożeniach i nie wahajmy się zdecydowanie reagować
w niebezpiecznych sytuacjach, ponieważ moment nieuwagi może kosztować dziecko utratę
zdrowia lub nawet życia. Nauka bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami to także część
doświadczenia życiowego, a więc powinna stanowić element wychowania.
Apeluję także do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo o wnikliwą, częstą
kontrolę punktów sprzedaży petard i sztucznych ogni oraz natychmiastowe zabezpieczanie
miejsc, w których prawo jest łamane poprzez świadome, wynikające z chęci zysku,
lekceważenie bezpieczeństwa dzieci.
Jeszcze raz zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy będą czuwać nad
zabawą najmłodszych, aby zadbali o ich bezpieczeństwo i zapewnili im piękne wspomnienia
z sylwestrowej nocy.

25 lat Konwencji
o Prawach Dziecka

