Vážení,
vítáme ty z vás, se kterými jsme se potkali na jedné z našich akcí- ať už Běž pro
nevidomé v Corinthii, Birell Grand Prix nebo na festivalu Obzory.
Přinášíme pár novinek ze světa rozvoje - např. článek Cesta za světlem z Indie, fotky
ze soutěže krásy albínů, která se konala v Keni anebo pozvánku na naši výstavu
"Zdravotní postižení a rozvojová spolupráce: 10 faktů nebo mýtů."
Doufáme, že si v předvánočním čase najdete čas na příjemné čtení.
Zdraví a krásné svátky přeje
tým Světla pro svět

Už nás máte na facebooku?

Cesta za světlem. Chudé Indy trápí šedý zákal, nemají
peníze ani na cestu do nemocnice.

Ředitel naší organizace Světla pro svět Richard Schinko vyjel společně s novináři do odlehlého
regionu Assám do Indie, kde společně vytvořili reportáž o tom, jaké podmínky oční péče místní
obyvatelé mají. Zjištění nebyla nijak překvapivá - většina lidí si péči nemůže dovolit a musejí se
spoléhat na terénní programy. Často je pro rodinu příliš velkým nákladem i cesta do nemocnice,
zůstávají tedy s onemocněním doma.
Jak vypadá taková zdravotní péče v Indii, jak ji vnímají místní a co se snažíme projekty zlepšit se
dočtete v článku: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/indie-cesta-za-

svetlem/r~5c813d38b16d11e68f32002590604f2e/

Zveme Vás na výstavu "Zdravotní postižení a
rozvojová spolupráce: 10 faktů nebo mýtů?"
pod záštitou Karla Schwarzenberga.
Součástí naší informační kampaně je i výstava, která začala letos a bude putovat po
různých městech České republiky
Momentálně se nachází v Sále Břetislava Bakaly v Brně, a to až do 11. Ledna 2017. Vstup
je volný.
Následně bude výstava přemístěna v Univerzitní Zbrojnici v Olomouci do druhé poloviny
února, kdy bude přesunuta do Poslanecké Sněmovny Parlamentu.
Více se dočtete zde.

Soutěž krásy pro albíny. V Nairobi chtěli organizátoři
upozornit na špatné postavení albínů a stereotypy,
které brání jejich začlenění.

V keňském hlavním městě Nairobi se v minulých dnech uskutečnila první soutěž krásy určená pro
albíny. Účastnilo se jí 10 tamějších mužů a 10 žen. Cílem nebylo pouze vybrat nejhezčí obličeje, ale
především upozornit na špatné postavení, které albíni v některých částech východní Afriky mají.
Ohrožuje je především černý trh s jejich orgány a tělesnými částmi, které podle tradiční medicíny
přinášejí peníze a úspěch v politice. V sousední Tanzanii bylo z tohoto důvodu od roku 2000 zavražděno
75 albínů a dalších 6 desítek uniklo útokům se zraněními.
Soutěžící přehlídku krásy využili i jako příležitost k předání petice, ve které vyzývají vládu, aby se
zasadila o zlepšení situace. „S albíny bylo po dlouhá léta zacházeno jako s pololidmi, což se dotklo
našeho sebevědomí a schopnosti naplno rozvíjet a projevovat naše talenty a dovednosti,“ poznamenala
nová Miss Albinism Kenya Loyce Lihanda. Někteří účastníci si na sebe oblékli kostýmy policistů,
armádních důstojníků nebo třeba číšníků, aby zdůraznili, že albíni patří do všech částí společnosti, i když
vypadají jinak.

Celý článek v angličtině si můžete přečíst zde.

POZVÁNKY
Praha - město spustilo velkou kampaň "Ulice není moje volba" s cílem
upozornit na situaci lidí bez domova a často složité podmínky, které tyto lidi nutí žít
na ulici i dále. Výstavu můžete vidět na panelech v prostorách Hlavního nádraží,
stejně jako na CityLightech po městě. Podrobnější informace se dočtete zde.

Světlo pro svět má článek v Respektu
Začátkem prosince jste mohli v Týdeníku Respekt najít postupně 2 články od
organizace Světlo pro svět. První, který se týkal smysluplnosti zahraniční rozvojové
spolupráce, jsme uveřejnili posléze i na našich stránkách presprekazky.cz, tak Vám
ho nabízíme ke čtení. Druhý článek byl rozhovorem s naší kolegyní z Etiopie
Yetnebresh, která se věnuje dlouhodobému zlepšování situace osob se zdravotním
postižením a kterou Guardian zařadil mezi 10 nejvýznamnějších aktivistů v oblasti
práv osob se ZP. Na rozhovor se můžete těšit v dalším newsletteru.
Článek o tom, kdy má rozvojová spolupráce smysl a co je důležité nezapomenout při
tvorbě programů rozvoje se dočtete v tomto článku.
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Kampaň PŘES PŘEKÁŽKY je součástí projektu Za inkluzivní rozvoj, podpořeného
z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci
Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Více informací najdete na www.presprekazky.cz.
Tento materiál vytvořila a za jeho obsah zodpovídá organizace SVĚTLO PRO SVĚT.

