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Велопробіг “Бачу! Можу! Допоможу!” —  це тур на велосипедах тандемах за участі 

зрячих та незрячих молодих людей з Німеччини, Польщі та України. Ми хочемо, щоб 

Велопробіг став прикладом інклюзивності в сфері міжнародної молодіжної роботи 

та сприяв активній участі всіх людей у громадянському суспільстві. Ми маємо 

намір стерти стереотипи про людей з інвалідністю та несправедливі ярлики, а також 

заохотити суспільство та місцеві громади бути відкритими до різноманіття. 

 

Для досягнення цих цілей ми: 
• залучимо учасників із трьох країн, у яких є порушення зору та зрячих 

учасників, створити середовище комунікації, можливість вчитися один у 

одного; 

• проведемо інклюзивне неформальне навчання на міжнародному рівні; 

• відвідаємо туристичні, освітні та культурні місця дорогою по маршруту; 

• проаналізуємо доступність публічних місць для незрячих людей та людей із 

порушеннями зору; 

• підвищуємо обізнаність громадянського суспільства, а також місцеву владу 

щодо життя та потреб людей з порушенням зору. 

 

Ми плануємо проводити публічні 

заходи упродовж маршруту. Серед 

них —  семінари, тренінги та дискусії, 

до яких долучаться учасники 

Велопробігу та місцеві жителі, які 

відвідають заходи на тему 

універсальної доступності та світу без 

бар'єрів для всіх людей. 

Проект буде реалізований завдяки підтримці та досвіду ГО “Institute of Ukrainian 

Studies”, яка з 2015 року вже організувала чотири Велопробіги в різних регіонах 

України. 
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“Бачу! Можу! Допоможу!” 2019 — це перший велопробіг, що відбувається за 

міжнародної співпраці, та об'єднує 33 учасника з Німеччини, Польщі та України. Це 8 

людей із кожної країни, з них 4 учасника без порушення зору і 4 із порушенням зору. 

Також, від країн-учасниць у Велопробізі беруть участь двоє керівників групи і один 

помічник. Учасниками можуть стати люди у віці від 18 до 25 років. 
 

Протягом трьох тижнів подорожі 

Велопробіг охопить відстань 
близько 1000 км із Західної України 
через Південну Польщу та до 
Берліна. Громадянські діячі, лідери 

думок, політики, а також любителі 

велоспорту запрошуються на старт 
події, яка відбудеться 29 серпня 

2019 року в Івано-Франківську (Україна). Після тижня їзди на велосипеді в Україні, ми 

продовжимо Велопробіг по Південній Польщі і звідти через регіону Бранденбургу, що 

знаходиться в Південно-Східній Німеччина. 15 вересня 2019 року ми маємо 

передостанню зупинку в Сторкові (Німеччині), де представимо ідею Велопробігу перед 

місцевими о 10-ій годині у внутрішньому дворику Сторковського замку. 17 вересня 2019 

року ми святкуємо фініш Велопробігу в Берліні. 

 

Якщо у вас є досвід роботи в схожих проектах і ви хотіли б поділитися з ним ідеями, 

або якщо ви хочете допомогти будь-яким іншим способом, будемо дуже раді.  

Пишіть на емейл для будь-яких питань та комунікації: velomarathon@jusev.de. 

 

Ваша команда Велопробігу Анжела, Марія, Мартін і Ксенія. 
 

Ви можете знайти інформацію та враження від попередніх Велопробігів на нашому 
сайті (www.velomarathon.org) або на домашній сторінці IUS (http://velo.ius.lviv.ua/). 

 

Команда проекту зараз знаходиться в офісі німецької організації “JuSeV”; 15517 

Фюрстенвальде, Німеччина; Телефон: 0049 (0) 3361 7477719. 


