
Projekt Disway je cestovatelská 
sociální síť, která umožňuje sdí-
lení informací o turisticky zají-
mavých místech nejen u nás, ale  
zejména ve světě, o jejich přístupnos-
ti pro lidi s různými druhy postižení, 
ať už se jedná o vozíčkáře, nevidomé 
nebo neslyšící. Hlavní myšlenkou je 
přímé propojování samotných hendi-
kepovaných cestovatelů mezi sebou.

FUNKCE

• komunikace přímo s cestovateli,  
 kteří již místo navštívili
• komunikace s cestovateli, kteří  
 mají stejný hendikep
• přehled přístupnosti míst
• plánování výletů
• sdružování cestovatelů se  
 stejným omezením

TÝM

Projekt vyvíjí tým vozíčkářů  
z České republiky, kterým jde pře-
devším o propojování handicapova-
ných cestovatelů. Jádro týmu tvoří:
Jiří Maule - spoluzakladatel, cesto-
vatel a programátor který po úraze  
v 18ti letech skončil na vozíku.
Filip Molčan - spoluzakladatel, 
cestovatel, fotograf a úspěš-
ný podnikatel, účastník pres-
tižních startup akcelerátorů  
v Silicon Valley.
Milan Novotný - fundraiser, spo-
lečensky aktivní handicapova-
ný, který přes omezení DMO je  
nadšený cestovatel a fotograf.
Marie Harcubová - ambasador-
ka, vášnivá cestovatelka která 
je sice od narození upoutána na 
vozík, ale přesto spolu s mamin-
kou navštívily přes 25 zemí na 4 
kontinentech, od USA, přes Bra-
zílii, JAR, Indii, až po Thajsko. 

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Za posledních 8 měsíců na Dis-
way komunikovalo, nebo hledalo 
přístupnost míst přes 7t unikát-
ních uživatelů. Potenciál pro dal-
ší rozvoj tady je, neboť jen v ČR 
je 1 200 000 hendikepovaných 
osob a z toho okolo 750 000 
cestovatelů. Ve světě se udává, 
že je okolo 700 000 000 hendi-
kepovaných osob a z toho je přes  
500 000 000 cestovatelů.

CÍLOVÝ TRH

Typickým uživatelem je:

• hendikepovaný - tělesně, 
 zrakově nebo sluchově postižený 
• využívající PC nebo chytrý 
 telefon
• věk 18 až 60 let.

AKTUÁLNÍ CÍLE

• spuštění disway 3.0
• 10.000 aktivních uživatelů
• vytvoření komunity v ČR 
 a alespoň 3 dalších zemí
• navazování spolupráce
• marketingové aktivity

FINANCOVÁNÍ

• příjmy z reklamy
• příjmy z partnerského programu
• granty, dotace

KONTAKT

Jiří MAULE
 zakladatel 

tel.: +420 608 822 540
email: jirka@disway.org

Připoj se k nám:
www.disway.org

  disway.org        disway_org


