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Na Dolnym Śląsku realizowane będą bezpłatne szkolenia i wycieczki z użyciem rowerów
typu handbike - z napędem ręcznym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dodatkowo,
w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu funkcjonować będzie bezpłatna
wypożyczalnia tego typu rowerów. Jest to efekt “projektu rowerowego”, którego celem
jest aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych, a którego honorowym patronem
jest Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu realizuje projekt  pt.
“Aktywizacja osób niepełnosprawnych za pomocą rowerów integracyjnych”. Działania te są
finansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego i objęte zostały honorowym patronatem Wicemarszałka
Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia. 
    Projekt realizowany będzie na terenie Dolnego Śląska. Będą to szkolenia dotyczące
użytkowania rowerów typu handbike, ukoronowane praktycznym ich zastosowaniem - podczas
wycieczek rowerowych. Każde ze szkoleń i wycieczek przewidziane jest dla 10 osób
niepełnosprawnych i 10 osób z ich otoczenia (opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy).
Organizatorzy zapewniają bezpłatne przeszkolenie teoretyczne, materiały szkoleniowe, rowery
typu handbike oraz dobrą zabawę dla wszystkich uczestników.

- Sam jestem niepełnosprawny ruchowo, na co dzień poruszam się na wózku inwalidzkim. Te
rowery to świetna sprawa! Mogę pojechać “normalnie” na wycieczkę z moimi sprawnymi
ruchowo znajomymi. Chcę, żeby jak najwięcej osób niepełnosprawnych skorzystało z tej
możliwości - podsumowuje idee projektu jego koordynator Krzysztof Jankowsi (na zdjęciu). 

Dodatkowo, przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w okresie letnim, będzie
funkcjonowała nieodpłatna wypożyczalnia rowerów typu handbike, czyli rowerów
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wypożyczalnia jest
dodatkowym działaniem pilotażowym realizowanym równolegle z “projektem rowerowym” i jest
prowadzona w ramach wolontariatu przez studentów uczelni. Warunkiem wypożyczenia roweru
jest odbycie szkolenia z użytkowania roweru typu handbike.

Organizatorzy zapraszają osoby niepełnosprawne chcące uczestniczyć w “projekcie
rowerowym”. Istnieje możliwość przyjazdu “ekipy rowerowej” na plenerowe imprezy na terenie
Dolnego Śląska i realizacja szkoleń oraz wycieczek w czasie tych imprez. Więcej informacji
można uzyskać na stronie Fundacji Dobry Cel, która jest partnerem projektu www.dobrycel.pl
lub kontaktując się z koordynatorem:

Krzysztof Jankowski
e-mail dobrycel@dobrycel.pl
tel.+48 500 457 181 
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