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Франциядан Вьетнамга карай
велосипеддеги саякат жана
долбоорлор менен тилектештик
18 000 км, 22 өлкө, 2 велосипедист !
Биз муковизцидоз менен жабыркаган балдар менен биргеликте, алардын
үйдөгү жана чет өлкөдөгү кыялын орундатуу үчүн биздин долбоорду
колдоочу досторду издөөдөбүз.
Долбоордун демөөрчүлөрү :
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1) Биз жөнүндө
Феликс

Гийом

17 Май 1986 Мадрид ш., Испанияда
төрөлгөн

28 Июнь 1985 Брест ш., Францияда
төрөлгөн

Мугалим, координатор, формалдуу
эмес окутуу, волонтер

Индустриалдык
көркөмдөөчү
(художник-конструктор), бир нече
уюмдардын волонтеру

Хобби : жөө жүрүү туризм, тоовелосипед, жүгүрүү, айкидо, столоюндары, тамак бышыруу

Хобби :
парустук
спорт,
зоого
жөрмөлөп чыгуу, тоо-велосипед, жөө
жүрүү туризм, укмуштуу окуялуу
романдарды окуу, тамак бышыруу

Европалык волонтер 1 жыл
Румынияда : театр, ооруканада
жаткан балдардын көңүлүн ачуу

Европалык
волонтер
6
ай
Румынияда : көчөдөгү театр, атайын
мектептердин балдардын көңүлүн
ачуу

Апасы : Эсперанза, Бухгалтер, 53 ж

Апасы :Жанин, балдарды кароо, 53 ж

Атасы : Феликс, Башкы
компанияда, 53 ж

Атасы : Жилберт, медбрат, 53 ж

механик

Иниси : Давид, полициялык, 24 ж
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Карындашы : Камила, лаборант, 24 ж
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2) Джо жөнүндөгү эскерүү фонду
Аларды
н

Гийомдун эң жакын досу, муковизцидоздон 20 жаш курагында
кайтыш болгон Джонатан Галивердин өлүмүнөн соң анын достору
тарабынан 2005 жылы коммерциялык-эмес уюм негизделген.

долбоору – уюмдун иштөө бөлүгү жана иш баштоонун алгачкы
аракеттери Джонатан менен байланыштуу. Долбоорду өнүктүрүүнүн
жана проф. Клауд Ферек жетектеген Брест шаарындагы Молекулярдык
Медицинанын лабораториясындагы изилдөөнүн максаты – муковизцидозду
дарылоонун ыкмаларын табуу.

3) Муковизцидоздун Испания федерациясы
(муковизцидозду дарылоо)
1987 жылы федерация тарабынан негизделген, муковизцидозду
дарылоо менен алектенүүчү «Оорулуу адамдардын жашоосун
жеңилдет» аттуу Испания уюму.

Бул федерация 16 испан уюмунун иш аракеттерин көзөмөлдөйт.
Бул уюмдун иш аракети көптөгөн оорулуу адамдардын
жашоосун жеңилдеткенге жана ушул тармакта изилдөө
жүргүзгөнгө көмөк көрсөтөт.
Алар долбоорду кеңейткенге жана башка уюмдар менен
байланышта болууга көмөк көрсөтүшөт.
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4) 3 негизги максаты
Биздин саякатыбыздын максаты – адамдарга таасир этүү жана саякат биздин жеке
кызыкчылыгыбызды көздөбөйт. Биз долбоорду балдарга жардам берүү менен
байланыштырабыз жана 3 негизги максатты көздөйбүз.

Биз дарыланып жаткан балдар менен биргеликте саякатка чыгабыз
Биздин максат бейтап балдарга ушул оору менен
күрөшүүдө өздөрүнө күч кубат берүү. Жаш балдар
долбоорго катышуу менен келечекте сакайып кетүүгө
болгон үмүтүн ойготуу. Велосипедде дүйнө жүзүн
саякатоо жана дүйнөгө болгон көз карашын өзгөртүү
алардын оору дүйнөсүнөн чыгарып келечекке болгон
үмүтүн жандандырат.
Биздин 5 волонтер жаш балдарды интернет аркылуу
байланышка чакырат.

Ушул сыяктуу долбоорлор менен
байланышуу
«Тилектештик» деген сөз эмнени түшүндүрөт? Сен үчүн,
биз үчүн, алар үчүн.
Биздин саякатоо учурунда элдер менен алдын ала
белгиленбей жана кокусунан болгон жолугушуулар
тилектештик жөнүндө бири бирибиз менен пикир
алмашууга мүмкүнчүлүк түзөт жана оорулуу балдардын
сакайып кетүүсүнө болгон үмүтүн жандандырууда, башка
долбоорлорду да табууга жардам берет.

Балалык ой-кыялын жандануусу жана аны колдоо
Биз балдардын кайсыл өлкөдө жашагандыгына
карабастан, алардын кыялын ойготууда ушул долбоорду
өз өлкөбүздөрдө баштоодобуз. Биз балдардын сакайып
кетүүсүнө, өздөрүнүн аракеттеринин негизинде үмүт
шооласын жандандырабыз.
Биз аны кандай аткарабыз? Биз балдарды ар кандай
ыкмаларды колдонуу менен алардын кыялдануусу
менен бөлүшүүгө чакырабыз. Биз саякатто учурунда
орточо эсеп менен 15 анкетаны топтоого жана
жыйынтыгын ар бир тийиштүү өлкөгө жөнөтүүгө аракеттенебиз.
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5) Саякат маршруту
Тигил же бул өлкөдө аба-ырайына, саясий кырдалга байланыштуу жана биздин байланыштырган
долбоорлор алдын ала белгиленген марштруттар боюнча өзгөрүшү мүмкүн.
Биз велосипедде күнүнө болжол менен 70 км аралыкты басып өтүүгө аракеттенебиз.

Total: environ 18 000 Km
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6) Өнөктөр
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7) Биз менен байланышыңыздар !
Көбүрөөк билгиң келеби ?
Биздин сайттан кененирек маалыматтарды тапсаңыздар болот !
Бизге жазыңыздар, биз сизге дайыма кубанычтабыз !
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