Vážení čtenáři,
je tu začátek září a s ním třetí číslo našeho NEWSLETTERU.
V minulém čísle jsme Vás mimo jiné informovali o potravinové krizi v Jižním
Súdánu v souvislosti s tamní občanskou válkou. V průběhu srpna došlo k
významné změně situace, protože byla podepsána mírová dohoda mezi
znepřátelenými vůdci. Teprve následující dny a týdny však ukážou, zda se podaří
nastolit a udržet klid zbraní a sestavit společnou přechodnou vládu, což je jedna z
podmínek mírové dohody.
Ve dnech 23. - 28. srpna 2015 proběhl ve Stockholmu Světový týden vody. V
souvislosti s tím bychom se s vámi chtěli podělit o inspirativní příklad zlepšení
sanitace v senegalském Dakaru i o nápady, jak lze snížit Vaši spotřebu vody.
Dále bychom Vás rádi pozvali na Český rozvojový den, který organizuje Česká
rozvojová agentura, a který se uskuteční 17. 9. 2015 na pražské
Kampě (SVĚTLO bude samozřejmě u toho), a rovněž upozornili na zajímávý
rozhovor s ředitelem ČRA Michalem Kaplanem, který vyšel v Lidových novinách.

Začíná škola, stále ale ne pro všechny
Českým dětem začala škola. Jak je to ale jinde ve světě? Mimo vzdělávací
programy zůstává po celém světě stále přes 59 milionů dětí. Celou třetinu z nich
přitom představují dětí se zdravotním postižením. I těmto dětem však byl přislíben
mezinárondím společenstvím přístup ke vzdělání.
Pokud chcete pomoci tento stav změnit a dát i takto znevýhodněným dětem šanci
na lepší život, připojte se k petici. Petice bude předložena do měsíce Generálnímu
shromáždění OSN v New Yorku.

Jak snížit světovou spotřebu vody?
Ve dnech 23.- 28. srpna 2015 proběhl ve Stockholmu už 16. Světový týden
vody, jehož ústřední téma letos znělo "Voda pro rozvoj". Přes 2 000
odborníků tu diskutovalo a sdílelo své zkušenosti a poznatky, týkající se
souvislosti mezi vodou a rozvojem.
Při té příležitosti organizátoři uspořádali online hlasování, v němž veřejnost
vybírala z více než 150 nápadů, které pomáhají řešit problém omezeného
množství nezávadné vody na světě.
Na celé čáře vyhrál hlasování návrh stát se vegetariánem, pro který
hlasovalo 58 % lidí. K produkci jednoho kila hovězího masa je totiž zapotřebí
15 500 litrů vody. Oproti tomu na produkci kila brambor je potřeba pouze 250
litrů. Pokud by tedy společnost alespoň částečně změnila své stravovací
návyky a snížila spotřebu masa, podařilo by se současně také výrazně snížit
spotřebu vody.
Mezi deseti nápady, které dostaly nejvíce hlasů, se pak umístil např.
nesplachovací záchod, opakované užití odpadní vody nebo lepší využití
dešťové vody.

Kolik litrů vody se spotřebuje k vyprodukování daných komodit?
zdroj: http://www.worldwaterweek.org/bestwaterideas/

Jak Česká republika pomáhá v zahraničí?
Přijďte to zjistit na Český rozvojový den!
Česká rozvojová agentura připravila ve spolupráci s neziskovými orfanizacemi
na čtvrtek 17.9.2015 přehlídku projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Cílem akce Český rozvojový den je představit veřejnosti konkrétní projekty,
které jsou v rámci zahraniční rozvojové spolupráce finančně podpořeny.
SVĚTLO PRO SVĚT bude na akci prezentovat nový projekt inkluzivního
vzdělávání pro děti s postižením v Kambodži.
Prezentaci projektů doplní pestrý výběr doprovodných kapel
a ukázky zahraniční kuchyně.

"Pomáhat umíme, zatím ale od stolu", říká ředitel ČRA
Michal Kaplan v rozhovoru pro Lidové noviny

V Lidových novinách vyšel dne 8. 8. 2015
rozhovor
s ředitelem
České
rozvojové
agentury Michalem Kaplanem. Dočtete se v
něm mimo jiné, jak širokou škálu projektů Česká
republika v zahraničí podporuje, a jak by se měla
zahraniční spolupráce vyvíjet do budoucna. Celý
rozhovor si můžete přečíst zde.
FOTO MAFRA – FRANTIŠEK VLČEK

Mobilní aplikace pomáhají zlepšit hygienu v
rychle se rozrůstajících městech
Dakar, hlavní město afrického Senegalu, čítá v současnosti populaci asi 2 mil.
obyvatel a produkuje každý den přibližně 1500 litrů fekálií. Město rychle roste a
část jeho zástavby je nelegální, často tedy chybí odpovídající infrastruktura a 80 %
populace používá obyčejné latríny. To však představuje pro obyvatele města
velké zdravotní riziko. Vyvážení latrín totiž bylo až donedávna pro obyvatele
cenově nedostupné, a tak když byly latríny plné, lidé často prostě jen odvedli kaly
výkopem pryč. Pokud však začalo pršet, exkrementy se dostaly ven mezi domy a
zejména děti pak byly často nemocné.
Nedávno však začala ve městě fungovat aplikace, díky které domácnosti mohou
objednávat vyvážení svých latrín SMSkou. SMS je následně doručena všem
firmám, které službu nabízí, Firmy se pak musí snažit nabídnout lepší cenu, aby
zakázku dostaly. Dříve ve městě fungoval neformální kartel firem, které držely
ceny za čištění neůměrně vysoko, rovněž proto, že část svých zisků musely
poskytnout na úplatky policii.
Během prvního roku fungování této služby se podařilo snížit průměrné roční
náklady na vývoz latrín ze 150 na 90 $, přičemž se přepokládá, že čena se
postupně sníží až na 60 $. Toto snížení cen znamená, že čím dál méně lidí bude
nuceno řešit plné latríny způsobem, který ohrožuje jejich zdraví i zdraví sousedů.

ZDROJ: http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/aug/12/poo-ubersms-senegal-sanitation?CMP=new_1194&CMP=
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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.
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