Vážení čtenáři,
zasíláme opět pár novinek a zajímavostí z oblasti rozvojové spolupráce. Také
bychom Vás chtěli pozvat na facebookovou stránku kampaně a upozornit
na zajímavé akce, které můžete v květnu a červnu zdarma navštívit.

Už nás máte na facebooku?

https://www.facebook.com/kampanpresprekazky/

Očkování je v našich geografických podmínkách běžnou součástí
základní zdravotní péče. V minulosti pomohlo vymýtit např. neštovice,
snížilo dětskou úmrtnost a také zabránilo vzniku četných vrozených vad
a zdravotních postižení, zejména pak ochrnutí v důsledku obrny.
Ve světě však stále kvůli chybějícímu očkování umírá asi 1,5 milionu dětí.
Jaké jsou další "očkovací" výzvy dneška? Dozvíte se na našem webu.

Světový den zdraví se každoročně slaví 7. dubna. Jednak jako
připomínka založení Světové zdravotnické organizace v r. 1948, a
současně čím dál víc jako příležitost upozornit na palčivé zdravotní
problémy dneška.
Při příležitosti Světového dne zdraví 2016 Vám přinášíme rozhovor s člověkem,
kterého zájem o zdravotní stav obyvatel rozvojových zemí a problém tamní
nedostupnosti zdravotní péče přivedl až k založení vlastní neziskové
organizace. Profesor Martin Filipec stál v r. 2007 u zrodu Světla pro svět v České
republice a stále je předsedou představenstva. Proč organizaci spoluzakládal a jak
dnes hodnotí její vývoj? Rozhovor si přečtěte tady.

PŘÍBĚH | Domácí výuka je někdy jediná
možnost. Život s Dravetovým syndromem.

Tamara je v mnohém obyčejná třináctiletá dívka. Chodí do sedmé
třídy, ráda tančí, zpívá, maluje, hraje si s kočkami, baví ji loutky. V

mnohém se ale její život od jiných dost liší. Tamara totiž trpí, jako
jediný člověk v Bosně a Hercegovině, Dravetovým syndromem.
Dravetův syndrom je závažná a vzácná forma epilepsie, daná genetickou
poruchou. Projevuje se četnými, obtížně kontrolovatelnými záchvaty, které jednak
zhoršují fyzický stav nemocného, a také komplikují i ty nejběžnější činnosti. Třeba
školní docházku. Jak je možné tuto situaci zvládat? Čtěte zde.

POZVÁNKY
5. květen
Debata Afrika a migrace - Přijdou do Česka
uprchlíci z Eritrey?
Člověk v tísni zve na další Africký čtvrtek. Na programu jsou mimo jiné tyto
otázky: Kam utíkají afričtí běženci? Ze kterých zemí pochází nejvíce afrických
uprchlíků? Jaké jsou příčiny migrace v Africe? Vyhání lidi z domu i změny
klimatu? Zamíří v budoucnu
Afričané i do České republiky?
Debatě bude předcházet promítání izraelského dokumentárního filmu Zvuky mučení.
Více informací naleznete zde.

21. květen
BARVÁM NEUTEČEŠ!
Tři květnové soboty, tři česká města a spousta barev a pohody kolem Vás. O
běh tu zas až tak nejde. To je série běhů BARVÁM NEUTEČEŠ. Srdečně zveme
k účasti!
Světlo pro svět bude 21.5. v areálu Bohnické léčebny jako jeden z charitativních
partnerů závodu. Pokud při registraci na běh použijete kód K0X74, částí startovného
podpoříte
osoby
se
zdravotním
postižením
v
rozvojových
zemích.
Akce probíhá také 7.5. v Olomouci a 14.5. v Českých Budějovicích.

Video z minulého ročníku

11. červen
Kaleidoskop 2016: multikulturní open air
festival park Na Pankráci
Přijďte se bavit, poznávat a ochutnávat jiné kultury. Pojďte strávit barevný den plný
chutí, vůní, hudby a tance. Můžete zakusit tradiční i méně tradiční pochoutky z
různých koutů světa. Užívejte si pěvecká a taneční vystoupení. Čekají vás workshopy
pro děti, přednášky a bohatý doplňkový program.
Akci pořádá MČ Praha 4. Kompletní informace dostupné zde. VSTUP ZDARMA!
SVĚTLO PRO SVĚT tam se svým nepřehlédnutelným žlutým stánkem bude
také.
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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.

Copyright © 2016 SVĚTLO PRO SVĚT - Light for the World, o.s., All rights reserved.

