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Запрошуємо до участі! 

 
Міжнародний Велопробіг "Бачу! Можу! Допоможу!" – тандемний 

велосипедний тур для молоді з порушеннями та без порушень зору з 
Німеччини, Польщі та України. «Пілоти» (учасники без порушень зору) та 
«штурмани» (учасники з порушеннями зору) спільно долатимуть відстань в 1000 
кілометрів на велосипеді-тандемі. 

Стартуємо в Івано-Франківську і продовжуємо наш маршрут через Львів 
та південну Польщу до Берліна. На велосипеді ми відвідаємо не тільки історичні 
міста та традиційні села з чудовими музеями, а також мандруватимемо 
захоплючими природними ландшафтами трьох країн. 

Протягом 20 днів ми обговоримо комфортні умови для консолідації 
переходу до інклюзивного суспільства. На зустрічах і публічних заходах ми 
піднімемо питання як задовольнити індивідуальні потреби всіх людей, щоб 
різноманіття та включеність кожного розумілися як збагачення та потреба для 
суспільства загалом. 

Ми відвідаємо визначні пам'ятки та культурні заклади від Івано-
Франківська до Берліна та перевіримо їх на доступність для людей з 
порушеннями зору. Після цього ми зустрінемося з представниками цих установ, 
надамо свою думку щодо доступності та запропонуємо можливі вдосконалення 
для створення безбар’єрних просторів. 

Ми пропонуємо Вам приєднатися до заходу та поділитися своїми 
традиціями, звичаями, місцевими піснями і танцями. А також поділитися будь-
якими творчими та інноваційними навичкам.  

Вперед до пригод! 

  

Доступно для кожної країни: 
4 місця для молодих людей з порушеннями зору 
4 місця для молодих людей без порушень зору 
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Також буде перевагою: 
 

• Вік: 18-25 років 
• Місце проживання: Україна, 

Польща, Німеччина (незалежно 
від громадянства) 

• Страхування 
• Для громадян України: 
• Дійсний біометричний 

закордонний паспорт 
• 20 днів для перебування в 

Шенгенській зоні  

• Захоплення спортом, особливо 
їздою на велосипеді 

• Знання англійської мови на 
базовому рівні 

• Навики роботи в команді та 
участі в групових активностях 

• Відкритість та толерантність до 
інших культур 

  
 

Примітка: пріоритет буде надано заявникам, які бажають взяти участь протягом усіх 3 
тижнів велопробігу. Також можливо приєднатися до певних ділянок маршруту. 

 
Загальна тривалість велопробігу 

 
Можливість доєднатися в період 

 
27.08. – 19.09.2019 

 

Україна 27.08. – 03.09.2019 
Польща 04.09. – 11.09.2019 
Німеччина 12.09. – 19.09.2019 

 
 
Витрати на проїзд (відповідно до встановленого максимуму), проживання, харчування 

та групові активності покриваються організаторами. Проживання планується в 
молодіжних хостелах та центрах. 

 
Вкладка за участь в проекті становить 735 гривень  

(для учасників з України) 
 

Детальніша інформація та аплікаційна форма: www.velomarathon.org 
Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV) I Geschwister-Scholl-Straße 16 I 15517 

Fürstenwalde I GERMANY  +49 3361 7477719 velomarathon@jusev.de 

 


