„...w góry ruszyć jestem gotów,
nie mogę patrzeć na pęta i nie znoszę granic,
nie zamykaj mnie w nich...”
Cole Porter
Don't fence me in
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Gdy człowiekowi zabiera się nogi, ręce lub oczy, gdy nie może wielu rzeczy zrobić bez
pomocy innych to czuje, że podcięto mu skrzydła, że jakaś jego część umarła bezpowrotnie.
A przecież ten człowiek nadal tęskni za pasją, za wolnością, za życiem. Niepełnosprawność nie
może być powodem wykluczenia społecznego.
„Niepełnosprawni w górach – Razem na szczyty” to projekt realizowany przez
Fundację Jaśka Meli Poza Horyzonty. Podobnie jak podczas poprzednie wyprawy: Elbrus 2009,
El Capitan 2010 i Beskid Niski 2011 Survival Expedition ma na celu pokazanie, że osoby
niepełnosprawne mają pełne prawo przeżyć przygodę, zdobywać szczyty, poszerzać granice
swoich możliwości.
Chcemy udowodnić, że ograniczenia jakie się przypisuje osobom niepełnosprawnym, rodzą się
w naszych umysłach – głowach ludzi, którym fizycznie nic nie brakuje. Te góry będą inne, bo
widziane innymi oczami – takimi, które nie widzą wszystkiego wyraźnie, bo zostaną dotknięte
protezą, bo spróbuje je ogarnąć osoba, mająca na co dzień problem z zawiązaniem sznurówek w
tenisówkach.

3 lata
28 szczytów
już ponad 70 osób niepełnosprawnych
i ponad 200 osób zaangażowanych w projekt

Zapraszamy do obejrzenia filmu będącego zapisem poprzedniego projektu Fundacji – wyprawy
Beskid Niski 2011 Survival Expedition:
http://vimeo.com/32503740
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Uczestnicy
Do projektu zgłosiło się już ponad 70 uczestników (stan na dzień 25.10.2012 r.). Ponad połowa z
nich uczestniczyła w wyjazdach zrealizowanych w roku 2012 r.
Uczestnikami są osoby niepełnosprawne ruchowo (np. osoby po amputacjach), sensorycznie
(osoby głucho-niewidome, niewidome, niedosłyszące, niedowidzące), osoby z Młodzieżowym
Porażeniem Mózgowym, Stwardnieniem Rozsianym i inne.

Wolontariusze
Grupa wolontariuszy zaangażowanych w projekt to już niemal 140 osób z różnych części
kraju. Są to ludzie zarówno z bogatym doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak
i osoby, dla których wyjazdy w ramach projektu „Razem na szczyty” są pierwszym tego typu
doświadczeniem. W projekt zaangażowani są wolontariusze z m.in. z Fundacji Poza Horyzonty,
Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich we Wrocławiu, Studenckiego Koła Przewodników
Beskidzkich „Harnasie”, Klubu Górskiego „Olimp”, Związku Harcerstwa Polskiego i inni.

Koordynatorzy
Koordynacją projektu zajmują się doświadczeni specjaliści z zakresu turystyki górskiej:
Magdalena Jarocka, kierownik projektu – pasjonat zarówno wypraw
wysokogórskich, jak i wycieczek w niższe góry. Uczestnik zimowej wyprawy na
Ural Subpolarny, której misją było popularyzowanie wiedzy o problemach osób
chorych na stwardnienie rozsiane. Organizator wrocławskich Spotkań
Podróżników Tramposfera (www.tramposfera.pl). Pomysłodawca projektu
Niepełnosprawni w górach – Razem na szczyty.
Tomasz Deroń, z-ca kierownika projektu – instruktor survivalu,
socjoterapeuta, pedagog, założyciel i właściciel Selenge.pl., organizator wielu
obozów survivalowych, kierownik projektu Beskid Niski 2011 Survival
Expedition, zrealizowanego z udziałem osób niepełnosprawnych. Na co dzień
koordynuje wyprawy i szkolenia związane z prowadzeniem aktywności
ruchowej w terenie oraz szkolenia kształtujące relacje interpersonalne.
Jarosław Jóźwicki – realizuje projekt Korona Europy - w ciągu ostatnich kilku lat
wyruszył po najwyższe szczyty do 30 europejskich państw. Spośród osiągnięć
warto wymienić wyjazdy w mało popularne góry Kosowa i Macedonii, wyprawę
za koło polarne w góry Skandynawii, zimową wyprawę na Ural Subpolarny,
Kaukaz oraz zdobycie najwyższych alpejskich szczytów. Swoją pasją dzieli się z
innymi podczas licznych prezentacji dla dorosłych i spotkań z dziećmi.
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Sławomir Zieliński - łowca adrenaliny, fanatyk kolarstwa w każdej postaci, z
przebiegiem ok 75000 km. Uczestnik Mistrzostw Polski w kolarstwie dla
niewidomych (jako pilot). Uczestnik zimowej wyprawy na Mont Blanc. Serwisant
rowerów. Miłośnik fotografii. Wolny czas najchętniej spędza na rowerze, w
górach, w jaskiniach i z aparatem w dłoni.

Joanna Ciołek - nauczyciel akademicki z zawodu, przewodnik górski sudecki z
zamiłowania. Pierwsze doświadczenia turystyczne i organizacyjne zdobyte w
Związku Harcerstwa Polskiego owocują jej działalnością w Studenckim Kole
Przewodników Sudeckich, z którym prowadzi kurs dla przyszłych przewodników
górskich. W wolnych chwilach poznaje świat, próbowała skoków ze
spadochronem, ale jej marzeniem jest pilotować śmigłowiec.

Agnieszka Kruk - niebawem absolwentka AWF we Wrocławiu na kierunku
Fizjoterapia. Instruktorka hipoterapii, terapeuta skolioz i wad postawy, posiada
w tej dziedzinie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zapalona alpinistka. Wśród
swoich "zdobyczy" posiada takie perełki jak najwyższy szczyt Płw.
Bałkańskiego, Płw. Skandynawskiego oraz zimowe wejście na szczyt Mont
Blanc.
Katarzyna Kuchmistrz - absolwentka DSW we Wrocławiu na kierunku
pedagogika, wieloletni kierownik i opiekun kolonijny oraz przyszły górski
przewodnik sudecki. Fanatyczka spędzania wolnych chwil w sposób aktywny i
intensywny. Tańczy w balecie, chodzi po górach, jeździ na rowerze, podróżuje
autostopem. Mało śpi. Do szczęścia potrzebuje bardzo niewiele.

Cel główny projektu:
W trakcie projektu uczestnicy zdobędą 28 szczytów – po jednym ze wszystkich pasm górskich
naszego kraju. Czas trwania projektu – około 3 lata. Ostatnia wyprawa w ramach projektu na
najwyższy szczyt Polski - Rysy zaplanowana jest na sierpień 2014 r.
nr

pasmo

nazwa

wysokość n.p.m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Góry Świętokrzyskie
Masyw Ślęży (Przedg. Sudec.)
Góry Kaczawskie
Góry Bardzkie
Góry Wałbrzyskie
Góry Opawskie
Beskid Makowski
Góry Stołowe
Beskid Mały

ŁYSICA
ŚLĘŻA
SKOPIEC
KŁODZKA GÓRA
BOROWA/CHEŁMIEC
BISKUPIA KOPA
LUBOMIR/MĘDRALOWA
SZCZELINIEC WIELKI
CZUPEL

612
718
724
765
854/851
889
912/1169 (wg Kondrackiego)
919
934
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Góry Kamienne
Rudawy Janowickie
Góry Bystrzyckie
Góry Złote
Beskid Niski
Góry Sowie
Pieniny
Góry Orlickie
Góry Bialskie
Góry Izerskie
Beskid Wyspowy
Beskid Śląski
Beskid Sądecki
Gorce
Bieszczady
Masyw Śnieżnika
Karkonosze
Beskid Żywiecki
Tatry

WALIGÓRA
SKALNIK
JAGODNA
KOWADŁO
LACKOWA
WIELKA SOWA
WYSOKA
ORLICA
RUDAWIEC
WYSOKA KOPA
MOGIELICA
SKRZYCZNE
RADZIEJOWA
TURBACZ
TARNICA
ŚNIEŻNIK
ŚNIEŻKA
BABIA GÓRA
RYSY

936
945
977
989
997
1015
1050
1084
1112
1126
1170
1257
1262
1310
1346
1425
1602
1725
2499

Cele dodatkowe projektu:
●

●

●

●

Przewodnik on-line dla osób niepełnosprawnych po szlakach, prowadzących na 28
wybranych szczytów ze wszystkich pasm górskich Polski. Naszym zamiarem jest
dostosowanie przewodnika również dla osób niewidomych za pomocą specjalnego
oprogramowania.
Przewodnik w wersji drukowanej dla osób niepełnosprawnych – przewodnik będzie
dostępny również w wersji napisanej językiem brajla
Strona projektu www.razemnaszczyty.pl - zawierająca zapis wrażeń i doświadczeń
uczestników, na której na bieżąco będą pojawiały się informacje o przebiegu
poszczególnych etapów
Prezentacje powyprawowe – projekt będzie prezentowany na festiwalach podróżniczych,
slajdowiskach, w szkołach i innych instytucjach.

Harmonogram projektu:
27 marzec 2012 r. - miała miejsce konferencja prasowa z udziałem Jaśka Meli we Wrocławiu, na
której po raz pierwszy został przedstawiony projekt mediom
Informacja w Faktach TVP Wrocław :
http://www.tvp.pl/wroclaw/informacyjne/fakty-/wideo/27032012-godz1830/6885002
16 kwiecień 2012 r. – odbyło się spotkanie informacyjne dla wolontariuszy we Wrocławiu
22 kwiecień 2012 r. - na wrocławskiej AWF zorganizowaliśmy całodniowe szkolenie dla 40
wolontariuszy zaangażowanych w projekt
Relacja ze szkolenia Faktach w TVP Wrocław :
http://www.tvp.pl/wroclaw/informacyjne/fakty-/wideo/22042012-g1830/7140562
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Szczyty zdobyte w roku 2012 i zaplanowane na I poł. 2013 roku.

19-20 maj - Ślęża, Przedgórze Sudeckie
30.06 – 1.07 - Biskupia Kopa, Góry Opawskie
21-22.07 - Szczeliniec, Góry Stołowe
11-12.08 - Turbacz, Gorce
25.08 - Skrzyczne, Beskid Śląski
26.08 - Czupel, Beskid Mały
28-30.09 – Tarnica, Bieszczady
20-21.10 - Wysoka Kopa, Góry Izerskie
8-9.12 - Orlica, Góry Orlickie
26-27 styczeń - Łysica,Góry Świętokrzyskie
23-24 luty - Śnieżnik, Masyw Śnieżnika
16-17 marzec - Skalnik, Rudawy Janowickie
13-14 kwiecień - Kłodzka Góra, Góry Bardzkie
18-19 maj - Wielka Sowa, Góry Sowie
8-9 czerwiec - Lackowa, Beskid Niski
6-7 lipiec - Śnieżka, Karkonosze

Jak można nam pomóc?
● Poprzez wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z transportem, wyżywieniem,
noclegiem, ubezpieczeniem wyprawy, zakupem rowerów trójkołowych umożliwiających osobom
poruszającym się na wózkach turystykę górską, wydaniem przewodnika po górach Polski dla osób
niepełnosprawnych, zakupem oprogramowania do przewodnika on-line dzięki któremu przewodnik
będzie dostępny również dla osób niewidomych,
● pomoc materialną, a w szczególności: ofiarowaniem odzieży sportowej i elementów
wyposażenia takich jak np.: czołówki, plecaki etc. dla uczestników wyprawy będących w trudnej
sytuacji finansowej, zakup namiotów, śpiworów i innego sprzętu biwakowego.
● udostępnienie obiektów noclegowych,
● zapewnienie transportu,
● wsparcie medialne.
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Korzyści dla sponsorów:
● publikacja logotypu sponsora na oficjalnej stronie internetowej wyprawy, w przewodniku i innych
materiałach promocyjnych oraz na prezentacjach powyprawowych,
● możliwość zamieszczenia logotypu sponsora na odzieży, flagach, banerach, itd. na drodze
indywidualnych ustaleń,
● wzmocnienie wizerunku sponsora jako wspierającego akcje o charakterze społecznym zgodnie z
ideą CSR - Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
● możliwość uczestniczenia pracowników firmy w realizacji poszczególnych wyjazdów co
pozytywnie wpłynie na wzmocnienie poczucia więzi pracownika z firmą i umożliwi nabycie nowych
doświadczeń (tzw. wolontariat pracowniczy),
● obecność w mediach – na życzenie prześlemy statystyki strony Fundacji „Poza horyzonty”, ilość
wystąpień w mediach po ubiegłorocznej wyprawie, ilość przeprowadzonych prezentacji zdjęć i
filmów z wyprawy podczas imprez podróżniczych i innych,
● możliwość zaksięgowania kwoty darowizny jako koszt prowadzenia działalności.
Jesteśmy otwarci na propozycje. Każde partnerstwo i zasady współpracy traktujemy
indywidualnie.

Zapraszamy na stronę projektu: www.razemnaszczyty.pl

Kontakt
Magdalena Jarocka
m.jarocka@pozahoryzonty.org
tel. 609 25 11 15
Tomasz Deroń
t.deron@pozahoryzonty.org
tel. 883 13 66 13
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