„Her Abilities:“
První globální ocenění pro ženy s postižením
hledá své laureátky
Na světě žije téměř jedna miliarda lidí s postižením, z toho celých 80 % v rozvojových
zemích. Postižených žen je výrazně více než mužů. A mnohé z nich přes svůj hendikep za
svá práva aktivně bojují.
Praha, 8. března 2018: U příležitosti Mezinárodního dne žen organizace Light for the World, která
bojuje za práva lidí s postižením v nejchudších zemích světa, vyhlašuje první ročník soutěže „Her
Abilities“. Jeho cílem je ocenit ženy, které se přes svůj hendikep aktivně zasloužily o prosazování
rovnoprávnosti osob s postižením. Nominace mohou zasílat fyzické i právnické osoby z celého světa.
Jedná se tak o první globální ocenění, které práci žen s postižením oceňuje.
Tváří tohoto ocenění se stala 36letá Yetnebersh Nigussiová, nevidomá právnička z Etiopie, která svůj
život boji za práva žen s postižením zasvětila. Je držitelkou řady mezinárodních ocenění, například
loňského ročníku Right Livelihood Award, nazývaného rovněž Alternativní Nobelova cena, nebo
právě dnes vyhlašovaných laureátů ceny Odkaz Heleny Kellerové (The Spirit of Helen Keller).
K dnešnímu vyhlášení vítězů Odkazu Heleny Kellerové paní Nigussiová říká: "Jsem velmi vděčná za
toto uznání, ale vím, že existují miliony dalších žen se zdravotním postižením, které každý den bojují
za svá práva bez jakéhokoliv uznání. A je mi velkou ctí stát se tváří nové ceny „Her Abilities“, které jim
toto uznání může přinést.“
Nominovat na cenu “Her Abilities” je možno v jedné ze čtyř kategorií: zdraví a vzdělávání, právo,
umění a kultura & sport. Vítězky prvního ročníku budou vyhlášeny dne 3. prosince 2018 na Světový
den osob s postižením. Cenu Odkaz Heleny Kellerové uděluje organizace Helen Keller International
založená již v roce 1915. Mezi dosavadní laureáty ceny patří například Bill a Melinda Gatesovi,
USAID, Hillary Clintonova či bojovník proti apartheidu a bývalý jihoafrický biskup Desmond Tutu.
Více v krátkém videu, ve kterém paní Yetnebersh Nigussiová hovoří o významu ceny Odkaz Heleny
Kellerové, a o soutěži „Her Abilities”.
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Poznámka pro editory:
Světlo pro svět - Light for the World je nevládní organizace, která se zaměřuje na léčbu slepoty,
zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých
částech světa.
V České republice byla založena v srpnu 2007 jako sesterská organizace nevládních organizací sítě
Light for the World, která v oblasti pomoci nevidomým úspěšně funguje již od roku 1988. V
současné době Light for the World působí rovněž v Rakousku, Velké Británii, Německu, Švýcarsku,
Belgii, Nizozemí a Spojených Státech.
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