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KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy grupą  5   rowerzystów,  których  pasjonują  dalekie  podróże

rowerowe  oraz  doświadczanie  świata  na własnej skórze. Po raz kolejny

chcemy  wyruszyć  w  podróż  tym razem na Wschód - naszym celem jest

dotarcie z Polski do Iranu na dwóch kołach (ok. 6000 km). Jednak naszą

pasję  do  rowerów chcemy połączyć z tym co czyni podróż każdego z nas

prawdziwie  wartościową  -  z  innymi  ludźmi.   Czy  można zrobić coś

dobrego  równocześnie  pedałując 150  km  dziennie? TAK! Co więcej

można  nawet  pomóc wybudować  Dom,  który  będzie  bezpiecznym i

radosnym   miejscem   dla   najmłodszych   z   nas  oraz  wsparciem  dla

dorosłych, którzy chcą rozwijać relacje  ze  swoimi  dziećmi.  Mowa tutaj

o Centrum Opiekuńczo–Rozwojowym  im. Św. Józefa w Katowicach

budowanym  przez   Stowarzyszenie   PoMOC   dla   Kobiet  i  Dzieci

(http://www.budujemycosdobrego.pl/). 

Skład  Ekipy:  Sonia  Krystoń,  Łukasz  Proksa, Monika Spisak,  Michał 

Książek,  Łukasz  Krusz.

STOWARZYSZENIE POMOC DLA
KOBIET I DZIECI 
Stowarzyszenie  PoMOC  z  Katowic od ponad 17 lat wytrwale wykonuje

swoją  pracę  towarzysząc  ofiarom  przemocy  oraz  handlu  ludźmi. Do

prowadzonego  przez nich Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego trafiają

kobiety  z  dziećmi  z  Polski  oraz  z innych państw, które doświadczyły

przemocy i znajdują się w kryzysowej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie

PoMOC chce przeciwdziałać wszelkim formom używania człowieka - obecnie

prowadzi projekt budowy Centrum Opiekuńczo-Rozwojowego im. Św. Józefa

w Katowicach, które przyczyni się do systemowej zmiany i umożliwi

długoterminową pracę z ludźmi korzystającymi z ich wspracia. Będzie to

żłobek i przedszkole (dla 50 dzieci) przyjazne rodzinie, przygotowane na

naukę wielozmysłowego doświadczania świata.  Pierwszy etap  budowy 

został  zakończony,  natomiast  nadal potrzebne są fundusze na wykończenie 

 wnętrz   budynku.   Aby je zdobyć chcemy posłużyć się narzędziem jakim są

media społecznościowe, które w rękach profesjonalistów i dzięki oryginalnym

pomysłom mogą zdziałać wiele dobrego! Akcja internetowa będzie również

wyjątkową okazją, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat

procederu handlu ludźmi oraz promować pozytywne i uniwersalne

wartości jakimi są Prawa Człowieka. 



HUTTER SPEED Chcemy   dzięki    naszej    wyprawie   rowerowej   rozpromować 

akcję   crowdfundingową   (zbiórkę pieniędzy)   w   mediach

społecznościowych  na  rzecz  budowanego   Centrum  dla  Dzieci

w Katowicach. Na naszym dwujęzycznym  fanpage’u,  prowadzonym 

w  języku polskim  oraz angielskim, regularnie będziemy  umieszczać 

materiały  z  wyprawy  w   postaci   zdjęć  oraz  filmów  podkreślając 

w jakim  celu   jedziemy,  na  naszych  strojach   rowerowych   będzie

wyeksponowane  logo  Centrum dla Dzieci  oraz  zamieścimy również

loga naszych sponsorów, patronów honorowych i medialnych. Oprócz

materiałów  z  wyprawy  będą pojawiać się  treści   merytoryczne   tj. 

ciekawostki podróżnicze o państwach znajdujących się na naszej  trasie,

wpisy dotyczące praw człowieka oraz historie napotkanych ludzi,

którzy chcieliby się nimi podzielić.  Część  postów  zostanie 

przygotowanych jeszcze przed wyprawą przez rowerzystów oraz

ekspertów, którzy będą  chcieli  wspierać nas swoją wiedzą 

stacjonarnie,  aby  zadbać o jakość publikowanych  treści.  Nasza 

podróż   będzie   trwała   8  tygodni  (rozpocznie się 6 sierpnia

2018 r.), montażem materiału, który będzie  na bieżąco wysyłany do 

Polski  oraz jego publikacją zajmie się agencja marketingowa  Leżę  i 

Pracuję (http://www.lezeipracuje.pl/), w której  zatrudnione są osoby

sparaliżowane. Pragniemy podkreślić, że nasza  inicjatywa ma

charakter charytatywny, tzn. każdy z   uczestników  finansuje 

swoją  podróż  we    własnym  zakresie. 

CO CHCEMY ZROBIĆ?



HUTTER SPEED 

KONTAKT  

 Stowarzyszenie PoMOC: pomoc@po-moc.pl • www.budujemycosdobrego.pl 

Koordynator projektu: Sonia Kryston • sonia.kryston@gmail.com • 510-092-159
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The European Geography Association 

 

 

 

Koło Geografów Uniwerystetu Jagiellońskiego 

 

 

 

 

 

 

Koło Geogrfów „Peneplena” z I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie 

 

 

 

    

 

 

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 

 

 

 

 

 

 

Niniwa Team – grupa rowerowa   

WSPIERAJĄ NAS

Podpis Prezesa Stowarzyszenia PoMOC 

S. Anna Bałchan SMI


