Vážení

čtenáři

a

sympatizanti

projektu

Přes

překážky,

zatímco jsme u nás v Evropě sotva doslavili Vánoce a konec roku, v jiných koutech
světa nejen že podobné svátky neslaví, ale často se potýkají s jinými problémy, které
k
oslavám
příliš
nevyzývají.
Ohlédnutí za rokem ve Světle pro svět přinášíme v tomto newsletteru, kterým
bychom se s Vámi pro tento rok rádi rozloučili. Také Vám přejeme úspěšné
vykročení do roku nového, aby se i Vám dařilo v novém roce jít Přes překážky.
Tým Světla pro svět

"Být si rovni neznamená být všichni stejní," říká etiopská
právnička a jedna ze spolupracovnic Světla pro svět,
Yetnebersh Nigussie, kterou The Guardian zařadil mezi 10
nejvlivnějších aktivistů za práva osob se zdravotním
postižením.
Během prosince jste mohli objevit dva články s tematikou práv osob se
zdravotním postižením v časopisu Respekt. V prvním článku jsme se věnovali
komunitní rehabilitaci a tomu, proč je důležité pro sociální začlenění zapojit
celou komunitu či vesnici. Ve druhém článku, který vám tímto také
zpřístupňujeme, jsme se zeptali kolegyně Yetnebersh z Etiopie na to, jaké to
bylo vyrůstat coby žena se zdravotním postižením v rozvojové zemi.

Zveme Vás na vernisáž výstavy "Zdravotní
postižení a royvojová spolupráce: 10 faktů
nebo omylů?" v Poslanecké Sněmovně
Parlamentu ČR !

Výstavu, o které jsme Vás již informovali, uvedeme 20.února 2017 v
prostorách átria Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR. Záštitu nad
výstavou převzal Karel Schwarzenberg. Přesný čas bude ještě
upřesněn. Výstava je přístupná veřejnosti. Jste vítáni !

Světlo pro svět se chystá na Sezonu 2017 pojedeme na Mighty Sounds, Rock for
Churchill i na běžecké akce!
Stejně jako loňský rok, i v další sezoně se chystáme navštívit hudební festivaly
a sportovní běhy. Můžete se na náš žlutý stánek těšit tradičně na festivalech
Mighty Sounds a Rock for Churchill, kde si budete moci vyzkoušet naši
slepodráhu,
stejně
jako
vyhrát
tričko.
Těšit se na nás můžete i na bězích, o kterých se v dostatečném předstihu
můžete vždy dočíst na našich webových stránkách.

Mulu, tak se jmenuje žena, která Samerawit změnila život. Je to
rehabilitační asistentka a ví, jak si s dětmi jako je Samerawit
poradit. „Když jsem Samerawit viděla poprvé, neuměla mluvit,
sedět ani pohnout rukama,“ vysvětluje Mulu. „Nejdřív jsem

musela dát jejím rodičům naději, že můžeme Samerawit společně
pomoct.“

Samerawit je sedm let a učí se číst. U dítěte,
které chodí do školy, nic zvláštního. Pro
Samerawit je to však zázrak i naděje do života.
Nebylo vůbec jisté, zda se tato dívenka z Etiopie
někdy naučí posadit se a mluvit.
Díky spoustě trpělivosti a protahování se Mulu
daří dosáhnout toho, že dívka je každým dnem o
trochu pohyblivější. Její matka Abenet chce o
všem vědět a denně s dcerou cvičí, když je Mulu
zrovna s jinými dětmi. A jednoho dne se
Samerawit posadí. Je to pro ni nová zkušenost,
změnit pozici bez cizí pomoci.
Podobné příběhy o tom, jak mezinárodní pomoc
pomáhá a jak se může zlepšit život lidí se
zdravotním postižením, najdete na stránkách
projektu Přes překážky.
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