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Колоездене от Франция до Виетнам
в сътрудничество с проекти на солидарност
18 000Км, 22 страни, 2ма колоездачи !
Споделяме нашето пътуване с деца, които страдат от Циститна фиброза,
събираме и насърчаваме техните мечти у дома и в чужбина.

Проектът се подпомага от :
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1) Дуото
Феликс

Джиом

Роден :17ти Май 1986 в Мадрид,
Испания

Роден : 28ми Юни 1985 в Брест,
Франция

Учител, координатор – инструктор,
неформално обучение, доброволец

Индустриален дизайнер, доброволец
в няколко организации

Хобита : пешеходен туризъм,
планинско колоездене, бягане,
айкидо, игри на дъска (шах, табла и
др.), готвене

Хобита : ветроходство, катерене,
планинско колоездене, пешеходен
туризъм, приключенска литература,
готвене

Европейски Доброволец 1 година
в Румъния : театър, организиране
на игри и забавления за деца в
болници

Европейски Доброволец 6 месеца в
Румъния :
уличен
театър,
организиране на забавления за деца
в специализирани училища

Майка : Есперанса, Счетоводител,
53

Майка : Жанин, детски грижи, 53

Баща : Феликс, General Mechanical
company, 53

Баща :
Гилбърт,
работник, 53

Брат : Дейвид, полицай, 24

Сестра : Камила, лаборантка, 24
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2) A Fond Pour Jo
Нестопанска организация, основана през 2005 – създадена от
приятели след смъртта на Джонатан Галиниер, починал на 20
годишна възраст от циститна фиброза, най-добър приятел на
Джиом.
Нашият проект е част от дейностите, водени от
организацията, на която Джиом е член-основател.
Постъпленията от проекта отиват за проучвания на
циститната фиброза чрез Лабораторията по Молекулярна
Генетика в Брест, водена от професор Клод Ферек.

3) Spanish Federation Fibrosis Quistica – Испанска Федерация
Циститна Фиброза
(Борба срещу циститната фиброза)
Испанската федерация е основана през 1987,
Федерация от организации за борба срещу циститна фиброза
« Подобряване качеството на живот на болните хора »

Тази федерация координира 16 испански организации.
Тя позволява да се подобри качеството на живот на болните
хора чрез множество събития, които поддържат проучванията.
Помагат ни да информираме за проекта и да комуникираме.
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4) Три задачи
Искаме нашето пътешествие да има въздействие и да не служи само за лични
цели. За да постигнем това, обвързваме проекта с деца и три конкретни
задачи.

Споделяме нашето пътешествие с деца приети в болници
Целта ни е да помогнем на болните деца да преоткрият
енергията, необходима за борба с болестите.
Като се поставят децата в центъра на вдъхновяващ
проект като този, те ще изградят своя собствена
позитивна идентичност. Това ще им позволи да се
оттърсят от болничната среда и да проектират себе си в
бъдещето като откриват света през очите на
колоездачите.
5тима доброволци ще предложат
комуникират с нас по интернет.

на

децата

да

Сътрудничество с подобни проекти
Какво означава „Солидарност“ ? За теб, за нас, за тях.
Срещите, които сме планували по време на нашето
пътуване и тези, които ще възникнат спонтанно, ще ни
водят в обмена по въпроса за солидарността и ще ни
помагат да откриваме и други проекти и инициативи,
които носят надежда.

Събираме и насърчаваме мечтите на децата
Събираме мечтите на децата във всички страни, през
които преминаваме, като започваме с нашите
собствени. Чрез техните изображения и творчески
произведения се надяваме да породим послание на
надежда.
Как ? Ще помолим децата посредством разнообразни
начини и средства да споделят техните мечти. През
цялото пътуване ще събираме и ще изпращаме
творенията обратно вкъщи (средно по петнайсет изображения на страна).
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5) Маршрутът
Това е предварителен маршрут и подлежи на промени по причини, породени от местните
климатични условия, гео-политически нестабилности и проектите, които ще посетим и ще
вземем участие.
Ще изминаваме приблизително по 70 км на ден колоездене.

Total: environ 18 000 Km
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6) Партньори
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7) Свържете се с нас !
Искате да научите повече ?
Намерете повече информация на pur web site !
Не се колебайте да се свържите директно с нас, ние ще се радваме да
научим за вас !

www.voluntour.eu
volunt.tour@gmail.com

Felix BURGOS TENA
+ 34 (0) 6 90 09 68 79
felixburgostena@hotmail.com
04/07/12

Giom DANTEC
+ 33 (0) 6 75 84 07 47
giom.dantec@gmail.com
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