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Maraton Rowerowy - “Widzę! Mogę! Zrobię! 2019” - to wycieczka na rowerach tandemach 

z udziałem młodzieży z wadami wzroku, bez wad wzroku oraz osób niewidomych z 

Niemczech, Polski i Ukrainy. Pragniemy, aby nasz projekt stał się przykładem inkluzji 

społecznej w sferze międzynarodowej współpracy młodzieżowej i promował aktywne 

zaangażowanie wszystkich w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Niezwykle 

ważna jest dla nas walka z krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi ludzi z 

niepełnosprawnością i zachęcanie ogółu społeczeństwa jak i lokalnych grup do zrozumienia i 

akceptacji różnorodności. 

 

Dla osiągnięcia tych celów chcemy: 

 zintegrować uczestników z trzech krajów - z wadami i bez wad wzroku oraz 

niewidomych, 

 tworzyć środowisko umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń, gdzie uczestnicy 

mogą uczyć się od siebie nawzajem, 

 zorganizujemy inkluzyjne nieformalne kształcenie na międzynarodowym poziomie,  

 w trakcie naszej wycieczki odwiedzimy istotne turystyczne, oświatowe i kulturalne 

lokalizacje, 

 przeanalizujemy odwiedzane miejsca publiczne, pod kątem ich dostępności dla osób 

niewidomych i ludzi z wadami wzroku, 

 będziemy informować miejscowe społeczności i władzę o kwesti inkluzji, dostępności 

i potrzebach ludzi z wadami wzroku i osób niewidomych. 

 

Na trasie naszej wycieczki, planujemy 

zorganizować publiczne wydarzenia. 

Seminaria, treningi i dyskusje, w 

których aktywnie wezmą udział nie tylko 

nasi uczestnicy, ale także 

przedstawiciele lokalnych społeczności. 

Tematyka wydarzeń będzie skupiona 

wokół zagadnienia uniwersalnej 

dostępności i życia bez barier dla wszystkich grup społecznych. 
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Projekt jest realizowany przy wsparciu i dzięki doświadczeniu ”Institute of Ukrainian Studies“, 

który od 2015 roku zorganizował już cztery Maratony Rowerowe, w różnych regionach 

Ukrainy. “Widzę! Mogę! Zrobię! 2019” - to pierwszy tego typu projekt, który odbywa się na 

gruncie współpracy międzynarodowej, łącząc 33 uczestników z Niemczech, Polski i 

Ukrainy. W skład grupy wchodzi po 8 osób z każdego kraju, 4 z nich bez wad wzroku i 4 z 

wadami wzroku lub niewidomi. Dodatkowo, z każdego z krajów uczestniczących w 

przedsięwzięciu, w wycieczce biorą udział dwaj kierownicy grupy i jeden asystent. Projekt 

jest skierowany do osób młodych - w wieku od 18 do 25 lat. 

 

W ciągu trzech tygodni podróży 

uczestnicy Maratonu Rowerowego 

pokonają odległość około 1000 km - z 

Zachodniej Ukrainy przez Południową 

Polskę aż do finiszu w Berlinie. Na 

start wydarzenia, które odbędzie się 28 

sierpnia 2019 roku w Iwano-Frankiwsku, 

zapraszamy działaczy społecznych i 

przedstawiciele władz. Mile widziani są wszyscy miłośnicy kolarstwa i zainteresowani, którzy 

chcą wesprzeć uczestników naszego maratonu. Dnia 17 września 2019 roku planujemy 

zakończenie wyprawy w Berlinie. 

 

Jeżeli macie doświadczenie pracy w podobnych projektach i chcielibyście podzielić się 

własnymi myślami i spostrzeżeniami, a także jeśli chcecie pomóc w jakikolwiek sposób, 

będziemy bardzo wdzięczni za kontakt. W razie jakichkolwiek pytań piszcie na pocztę 

elektroniczną: velomarathon@jusev.de. 

 

Wasza ekipa Maratonu Rowerowejgo “Widzę! Mogę! Zrobię! 2019” - Anżela, Maria, 

Martin i Ksenia. 

 

Informacje, relacje i inne materiały z poprzednich edycji znajdzieciena naszym profilu na 

Facebooku (https.//www.facebook.com/iseeua/) lub na stronie domowej IUS 

(https://velo.ius.lviv.ua/). 

Aktualnie ekipa projektu pracuje aktualnie w biurze niemieckiej organizacji “JuSeV” ; 

15517 Fürstenwalde, Niemcy; Telefon: 0049 (0) 3361 7477719. 
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