Fundacja Na Rowerz
Dlaczego jesteśmy
Widzieliśmy dużo wypadków z udziałem rowerzystów. Patrząc obiektywnie, wiele z tych sytuacji
można byłoby uniknąć, gdyby cykliści byli nauczeni jak postępować na drodze. Zauważyliśmy także, że relacje między rowerzystami a kierowcami samochodów oraz pieszymi są coraz bardziej
napięte. Powiększająca się oferta rowerów elektrycznych, projekty rowerów miejskich i inwestycje
w infrastrukturę rowerową przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności tego środka komunikacji.
Przewidujemy, że wraz z przyrostem ruchu rowerowego ryzyko wypadków z udziałem rowerzystów
będzie spotęgowane, chyba że wprowadzone zostaną programy edukacyjne dla dorosłych
Co robimy
Podejmujemy działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym
Fundacja zajmuje się edukacją społeczeństwa w zakresie budowania świadomości zagrożeń na
jakie narażony jest rowerzysta. Pokazujemy jak w sposób poprawny i przewidywalny jeździć rowerem na drogach publicznych, bazując przede wszystkim na doświadczeniu i znajomości miechanizmów powstawania wypadków drogowych. Skupiamy się na tym, aby rowerzysta był świadomym
partnerem współpracującym z innymi uczestnikami ruchu drogowego
Gdzie działamy
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk i to właśnie tutaj fundacja realizuje swoje cele statutowe.
Przyszłościowo władze fundacji planują rozszerzać działalność na terenie okolicznych miejscowości, a docelowo swoimi działaniami objąć obszar całego kraju
Jak to robimy
W 2021 roku Fundacja rozpoczęła projekt pn. „Rowerowa Lekcja Jazdy”. Są to warsztaty przeznaczone dla dorosłych rowerzystów niezależnie od płci, rodzaju roweru czy sposobu jego wykorzystania. Uczestnik warsztatów jeździ w otwartym ruchu drogowym pod okiem instruktora – doświadczonego kolarza szosowego. Obecnie Rowerową Lekcję Jazdy prowadzi założyciel Fundacji
i pomysłodawca projektu – Sebastian Gruszka. To bardzo doświadczony sportowiec, amator długodystansowego kolarstwa szosowego. Człowiek empatyczny, spokojny, cierpliwy i bardzo skrupulatny, lubiący dzielić się wiedzą. Podczas 45-minutowej sesji uczestnik zajęć pod okiem instruktora
będzie miał okazję przejechać przez wybrane ulice i drogi rowerowe. Instruktor omówi zastane sytuacje drogowe i pokaże najważniejsze zasady jakimi rowerzysta powinien kierować się jeżdżąc
jednośladem. Na warsztatach zyskają zarówno uczestnicy oraz pośrednio pozostali uczestnicy ruchu drogowego, w tym kierowcy i piesi
Kontakt dla mediów
mail: media@fundacjanarowerze.pl
telefon: +48 504 491 99
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Media Społecznościowe:
twitter: @fundacjanarower
instagram: @fundacjanarowerze
facebook: @fundacjanarowerze

