DO ŠKOLY SE SVĚTLUŠKOU
Světluška provází nevidomé děti i později – při jejich vstupu do
mateřské a později základní a střední školy. Přispívá jim na přepis učebnic do Braillova písma, speciální pomůcky a školního
asistenta, který je pro přijetí těžce zrakově postiženého dítěte
do běžné školy podmínkou.

Filip se ve škole při Jedličkově ústavu seznámil s asistenčním
psem jednoho z vyučujících. Bylo to přátelství na první pohled.
Od té chvíle velmi toužil mít vlastního čtyřnohého přítele, který
mu bude nejen společníkem, ale též pomocníkem.
Výcvik asistenčního psa stojí 195 000 Kč, rodina si však může
dovolit zaplatit pouze zlomek z takové částky a stát přispívá
pouze na vodícího psa, nikoliv asistenčního, jakého potřebuje
Filip. Přesto se on ani jeho rodina tak snadno nevzdali. Část peněz
na koupi fenky Emilky poskytly různé neziskové organizace
a soukromé ﬁrmy, chybějících 114 500 Kč doplatila Světluška.

Jednou z těch, kterým Světluška umožňuje chodit do školy se
zdravými dětmi, je i devítiletá Natálka z Českých
Budějovic. Nevidomá holčička chodí do třetí třídy a její
asistentka se jí naplno věnuje, pomáhá jí zvládnout všechny
školní povinnosti a překonat jakékoli překážky, se kterými se ve
škole setkává. „Natálka chodí do školy ráda, stíhá vyučovací
tempo žáků a má mezi nimi plno kamarádů,“ vypráví její

„Díky Emilce dosáhne Filip větší soběstačnosti v každodenních
činnostech. Emilka mu pomůže navázat kontakt s okolím a odpoutat se částečně od závislosti na naší rodině a osobních asistentech,“ těší se na Emilku i jeho maminka.

RODINA PRO SEBASTIANKA S. ZE ZLÍNA
maminka, která má z Natálky upřímnou radost. Světluška z posledního ročníku sbírky podpořila školní a osobní asistenci v celkové výši 666 624 Kč a 278 541 Kč
věnovala na přepis učebnic a přípravu školních pomůcek.

ASISTENČNÍ PES PRO FILIPA H. Z PRAHY
Dvacetiletý Filip je ve věku, kdy si jeho vrstevníci přejí trochu
svobody a prostoru pro sebe. Zcela obyčejné a přirozené přání
však může být pro někoho, kdo je připoutaný na vozík, trpí DMO

Náklady na tuto speciální péči však takřka dvojnásobně překračují omezené ﬁnanční možnosti chlapcových prarodičů. Proto
se obrátili na Světlušku, zda by jim v jejich nelehké situaci pomohla. Světluška přispěla chlapci částkou 35 331 Kč. „Návštěva Sebastianka v rehabilitačním zařízení je velmi přínosná,
Sebastianek pravidelně cvičí pohyb i očička a věřím, že tam má
tu nejlepší péči, kterou mu může dát jen odborný zdravotní personál. Odpoledne doma si můžeme už „jen hrát,“ děkuje všem
dárcům Světlušky babička Sebastiana.

OSOBNÍ ASISTENCE PRO JIŘÍHO S.
ZE ZNOJMA

Fenka Emilka je vycvičena tak, aby Filipovi pomáhala překonat
terénní překážky při pohybu venku, při ztrátě orientace ho dokáže zavést domů, umí zvednout spadlé předměty a pomáhá
mu také při vstávání ze sedu.

Sebastianek nevidí a osud mu nachystal i řadu dalších zkoušek. Má
však to štěstí, že se jej po narození ujali prarodiče. V jejich pěstounské péči může zažívat, co je skutečná rodina. Nyní jsou mu dva roky,
ale jeho vývoj odpovídá půlročnímu dítěti – nechodí, nemluví ani
nesedí. „I přes to všechno chceme žít naplno, proto jsme letos zakoupili pro Sebastiana vozíček za kolo, plaveme pravidelně v bazénu
a snažíme se, aby vnímal hudbu a jiné podněty. Mnohdy se nám zdá,
že se alespoň malinko jeho zdravotní stav začíná lepšit. Je to naše
sluníčko, máme ho moc rádi a chceme mu dát šanci,“ napsala Světlušce jeho babička, která jej denně vozí do Rehabilitačního stacionáře ve Zlíně, kde se mu dostává odborné péče a pomoci.
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jsou opravdu spíše výjimkou. Tradiční zaměstnání jako košíkář,
kartáčník či práce telefonisty dnes už téměř nenajdeme. Telefonní
ústředny nahrazují digitální, řemeslo ustupuje levnější sériové
výrobě. V současné době nevidomí nejčastěji nachází uplatnění jako
ladiči hudebních nástrojů, učitelé hudby, maséři. Jsou mezi nimi ale
i IT specialisté, právníci, konzultanti, lektoři nebo koordinátoři.

a špatně vidí, pouhým snem. O splnění takového snu požádal
Filip Světlušku a ta mu na něj pomohla dosáhnout.

Ilustrační foto

…1 900 000 Kč (od roku 2003 13,6 milionu Kč) na projekty rané péče v regionech v celé České republice. Odborně
vyškolení poradci rané péče učí rodiče, kterým se narodilo
těžce postižené dítě, jak svému novorozenému děťátku pomoci. Riziko, že bezradní rodiče umístí dítě do ústavu, je tak
menší. Regionální střediska pro ranou péči zajišťují osobní
návštěvy rodin, půjčují jim speciální stimulační pomůcky a
hračky. Věříme, že toto je ten správný start na cestě k samostatnému životu nevidomého člověka.

Sedmačtyřicetiletý pan Jiří trpí roztroušenou sklerózou a v důsledku této nemoci je nepohyblivý, nevidí a neslyší. Stará se
o něj jeho maminka, pro kterou je však opatrování syna i s ohledem na její věk velmi vyčerpávající a náročné jak časově, tak
ﬁnančně. Aby to vůbec bylo v jejích silách, pomáhá jí na několik
hodin denně osobní asistentka.

Pětatřicetiletý Petr se však u svého zaměstnavatele setkal se
vstřícným přístupem, ve ﬁrmě o něj opravdu stojí a to i přesto,
že před šesti lety u něj lékaři zjistili závažnou a rychle se zhoršující vadu zraku – odchlípení sítnice na obou očích. Od té doby se
Petr podrobil několika operacím, ale bezúspěšně. Se svým postižením se učí žít. Až dosud používal optické lupy a speciální
monitor. S postupným ubýváním zraku se v práci již neobejde
bez kamerové lupy se zvětšovacím softwarem a hlasovým výstupem. „Obě tyto pomůcky mi pomohou udržet mé zaměstnání a umožní mi být aktivní a samostatný,“ zdůvodňuje Petr,
proč se obrátil na Světlušku s žádostí o pomoc. Světluška mu
poskytla příspěvek ve výši 25 000 Kč.

FILIPOVKA
Světluška přispívá dětem se zrakovým postižením na osobního
asistenta, aby mohly chodit do běžné základní či mateřské školy.
Když se však ke zrakovému postižení přidruží jiný vážný handicap,
jsou tyto děti v běžné škole či školce, mnohdy i ve speciální škole,
odmítnuty. Přitom kontakt s jinými dětmi je tolik důležitý pro jejich rozvoj. Proto Světluška přispěla na vznik centra Filipovka.

SPECIÁLNÍ POMŮCKA PRO PETRA M.
Z PRAHY
75 procent lidí se zrakovým postižením je v České republice bez
práce. Nevidomí patří mezi skupinu s nejmenšími šancemi, a to
mnohdy i přesto, že mají potřebné vzdělání a zkušenosti. Zaměstnavatelé, kteří jsou ochotni zaměstnávat těžce zrakově postižené,

života doma a nikoli v ústavu. Světluška zkrátka pomáhá
lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě
k samostatnosti.

— Martina Kaderková, ředitelka

Peníze z invalidního důchodu pana Jiřího zdaleka nepokryjí
všechny lékařem předepsané léky, speciální výživu, asistenční
služby a další potřeby. Ani ﬁnanční pomoc obou rodičů nestačí,
maminka pobírá pouze starobní a nevidomý otec invalidní důchod. Světluška panu Jiřímu v roce 2010 přispěla 4 507 Kč na
opravu vozíku a 40 000 Kč na odborné asistenční služby.
„Vážíme si všeho, co nám bylo poskytnuto pro našeho těžce a neléčitelně nemocného syna. Nejvíce nám pomůže příspěvek na osobní
asistenci, to nám velice usnadní naši tíživou ﬁnanční situaci. Hodně
zdraví a sluníčka,“ přeje Světlušce maminka pana Jiřího.

Milí přátelé, do rukou se Vám dostávají další Světluščí noviny,
ve kterých se s Vámi chceme ohlédnout za předchozím rokem
a představit Vám ty, kterým Světluška svítí na cestu. Znám
mnoho nevidomých, kteří mě vždy znovu a znovu překvapují,
jak krásný a naplněný život dokáží žít. Vidí věci, které já nevidím. Nevidomí mají stejné radosti, starosti a touhy jako lidé,
kteří vidí. Je pro ně jen mnohem těžší některé touhy naplnit.
Proto potřebují naši pomoc. Když ji dostanou, dokáží neuvěřitelné věci. Není vůbec důležité, zda má náš život potenciál sudu
nebo náprstku, ale záleží na tom, jak moc ho naplníme, jaké
stopy zanecháme. Děkujeme Vám všem, že pomáháte Světlušce
zanechávat stopy, které jsou vidět srdcem.

O SVĚTLUŠCE

Filipovka pomáhá rodinám, které trvale pečují o dítě s postižením, formou ambulantní péče. Tato odlehčovací služba je určena
pro děti ve věku 2 až 10 let se zrakovým nebo jiným smyslovým,
tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, jejichž
zdravotní handicap jim neumožňuje integraci do předškolních
zařízení ani denního stacionáře pro děti s postižením. Světluška
přispěla Filipovce od vzniku centra v létě 2006 dodnes celkovou
částkou 1 891 000 Kč.

Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Společně s patronkou Anetou Langerovou
svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České
republiky. Přispívá jim na speciální pomůcky, které „mluví“
nebo mají hmatový displej, na psí vodící pomocníky, na
osobní asistenty dětem, aby mohly chodit do běžných škol
se zdravými kamarády a seniorům, aby mohli trávit podzim

OSM LET SE SVĚTLUŠKOU
Během osmi let se do projektu zapojilo více než 42 tisíc dobrovolníků a 3 miliony dárců. Světluška rozdělila na pomoc potřebným více než 60 milionů korun, přičemž právě v roce 2010 se
toto číslo navýšilo o 9,5 milionu korun. Tisícům lidí, kteří nevidí,
dala vědět, že na svůj nelehký úkol nejsou sami – Světluška je,
i díky Vám, s nimi.

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Po celý rok můžete přispět na sbírkové konto Světlušky „deset devítek“ 99999 99999/0100 nebo odeslat na číslo
87 777 dárcovsku SMS ve tvaru DMS SVETLUSKA (1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč) nebo DMS ROK
SVETLUSKA (pravidelná měsíční podpora Světlušky ve výši jedné DMS po dobu jednoho roku. Více informací naleznete na
www.darcovskasms.cz). Můžete se také stát světluščím dobrovolníkem nebo přijít na některou z rozmanitých beneﬁčních akcí.

Kde jste mohli Světlušku potkat v roce 2010…
kampaně upozorňující na izolaci nevidomých. Kampaň
kromě televize vysílají i kina v celé České republice. Hlavní
roli ztvárnila osmiletá Nelinka, která nevidí od narození.

KOMU SVÍTÍ SVĚTLUŠKA
Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje rada odborníků.
Z 8. ročníku sbírky bylo podpořeno 130 žádostí jednotlivců
a 51 projektů neziskových organizací v celkové částce
9 496 605 Kč.

DOKUMENTÁRNÍ FILM O KAVÁRNĚ POTMĚ
Po skončení koncertu odvysílala Česká televize na programu
ČT1 premiéru dokumentárního filmu o Kavárně POTMĚ.
Film mladé talentované režisérky Olgy Špátové je příběhem
netradiční kavárny a jejích nevidomých číšníků, je dojemnou, ale současně optimistickou výpovědí výjimečných lidí,
kteří i přes svůj handicap toho tolik umí a rozdávají...

Světluška podporuje nevidomé v samotném začátku, kdy se
ve tmě teprve „rozkoukávají“, ale i později, v rozvoji jejich
talentu, vzdělání a profesním uplatnění. Doprovází je, když
to potřebují, a když už mohou jít sami, občas jim jen posvítí
na cestu.

TMA NENÍ NA SLEPOTĚ TO NEJHORŠÍ
KAVÁRNA POTMĚ

SVĚTLO PRO SVĚTLUŠKU

Světluška natočila nový televizní spot, který je součástí

Charismatický herec Viktor Preiss a patronka Světlušky Aneta
Langerová v červnu slavnostně otevřeli dveře v pořadí již šesté
Kavárny POTMĚ. Netradiční kavárnu, ve které Vás v naprosté
tmě obslouží nevidomí, můžete navštívit jen 14 dní v roce, za to
je po celou tuto dobu otevřena „OD NEVIDIM DO NEVIDIM“.
Dosud jí navštívilo téměř 14 000 lidí, z toho rekordních
3 322 v loňském roce.

zpívali Saša Rašilov, Tomáš Klus, Honza Budař, Xindl X a nadaní
nevidomí muzikanti Ráchel Skleničková, Roberto Lombino a Mirek
Orság. Uvnitř kavárny, v úplné tmě, zazpívala Aneta Langerová,
která se navíc na jedno odpoledne proměnila v číšnici. Pro
kolemjdoucí byly připraveny i ukázky výcviku vodících a asistenčních psů a lidé měli možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí
či se projít s tzv. „železným psem“.

Mezi nejkrásnější okamžiky v životě Světlušky bude už navždy
patřit 6. ročník beneﬁčního večera Světlo pro Světlušku. Pohádková atmosféra se rozprostřela Pražskou křižovatkou již s prvním
tónem Písně pro Světlušku, kterou společně zazpívaly dvě světluščí víly Aneta a osmiletá nevidomá Nelinka. Obě sklidily od
diváků obrovský potlesk už po první sloce. Beneﬁcí prováděla
netradiční okouzlující dvojice herců Viktor Preiss a Vojta Dyk.

hudební vystoupení vidících a nevidících hudebníků vznikala
speciálně pro tento večer, stejně jako unikátní reportáže DEN
POTMĚ, ve kterých si Hana Maciuchová, Vojta Dyk a Viktor Preiss
vyzkoušeli prožít den bez jednoho z nejdůležitějších lidských
smyslů – zraku. Všechna vystoupení navíc ozvláštnil osmdesátičlenný Světluščí sbor složený s Kűhnova dětského sboru a nevidomých dětí z Konzervatoře J. Deyla a Školy J. Ježka.

K symbolickému propojení světů nedochází jen uvnitř kavárny,
ale také na její střeše, kde společně vystupují vidící a nevidomí
hudebníci. Těm, kteří si přišli osahat tmu na vlastní kůži, loni

V roce 2010 připravili nevidomí kavárníci 4 657 nápojů a prostřednictvím svého „umění žít ve tmě“ pomohli získat do sbírky
Světluška více než 450 000 Kč.

Dalšími osobnostmi, které přišly rozsvítit světlo pro Světlušku,
byly Hana Maciuchová, Marta Kubišová, Katarína Knechtová,
Tonya Graves, Iva Janžurová, Petr Malásek, Miroslav Etzler, Jan
Budař, Roman Šebrle, skupina Madﬁnger v čele s nevidomým
Martinem Svátkem a další nevidomí sólisté Ráchel Skleničková,
Monika Olahová, Tonička Martofová a Radim Vojtek. Společná

Večer Světlo pro Světlušku, který každoročně živě přenáší ČT1 a Radiožurnál, je vyvrcholením celoroční práce Nadačního fondu Českého
rozhlasu a poděkováním jeho dárcům. Ti posílali Světlušce po celý
večer dárcovské SMS a volali do call centra výši daru, kterou přispějí.
Po skončení pořadu však na konto přišlo o 400 000 Kč více, než diváci
přislíbili, a výtěžek koncertu se vyšplhal na 2 400 000 Kč.

Světluška dlouhodobě pomáhá zrakově postiženým dětem,
aby mohly vyrůstat v bezpečí domova – náruč a láska rodičů je pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější, u dětí s postižením to platí dvojnásob. Proto i loni věnovala …

generální partner

partner pro tisk

DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY
V magické datum 8. 9. 10 se ulice tří stovek českých a moravských měst opět rozsvítily. Na šest tisíc dobrovolníků z 464 škol
v originálním kostýmu broučka nabízelo kolemjdoucím ke
koupi speciální placky s nápisem „Svítíš?“, náramky a kovové

RODINY POD KŘÍDLY SVĚTLUŠKY

přívěsky s reliéfem Světlušky. V loňském 8. ročníku nasbíraly
Světlušky do lucerniček celkem 5 558 068 Kč. Tato částka
představuje nejvýznamnější zdroj příjmů Světlušky, srdečně
všem dobrovolníkům a dárcům děkujeme!

hlavní partner

pořadatel

Nadační fond Českého rozhlasu
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel.: 221 551 217-9
www.svetluska.net
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Orság. Uvnitř kavárny, v úplné tmě, zazpívala Aneta Langerová,
která se navíc na jedno odpoledne proměnila v číšnici. Pro
kolemjdoucí byly připraveny i ukázky výcviku vodících a asistenčních psů a lidé měli možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí
či se projít s tzv. „železným psem“.

Mezi nejkrásnější okamžiky v životě Světlušky bude už navždy
patřit 6. ročník beneﬁčního večera Světlo pro Světlušku. Pohádková atmosféra se rozprostřela Pražskou křižovatkou již s prvním
tónem Písně pro Světlušku, kterou společně zazpívaly dvě světluščí víly Aneta a osmiletá nevidomá Nelinka. Obě sklidily od
diváků obrovský potlesk už po první sloce. Beneﬁcí prováděla
netradiční okouzlující dvojice herců Viktor Preiss a Vojta Dyk.

hudební vystoupení vidících a nevidících hudebníků vznikala
speciálně pro tento večer, stejně jako unikátní reportáže DEN
POTMĚ, ve kterých si Hana Maciuchová, Vojta Dyk a Viktor Preiss
vyzkoušeli prožít den bez jednoho z nejdůležitějších lidských
smyslů – zraku. Všechna vystoupení navíc ozvláštnil osmdesátičlenný Světluščí sbor složený s Kűhnova dětského sboru a nevidomých dětí z Konzervatoře J. Deyla a Školy J. Ježka.

K symbolickému propojení světů nedochází jen uvnitř kavárny,
ale také na její střeše, kde společně vystupují vidící a nevidomí
hudebníci. Těm, kteří si přišli osahat tmu na vlastní kůži, loni

V roce 2010 připravili nevidomí kavárníci 4 657 nápojů a prostřednictvím svého „umění žít ve tmě“ pomohli získat do sbírky
Světluška více než 450 000 Kč.

Dalšími osobnostmi, které přišly rozsvítit světlo pro Světlušku,
byly Hana Maciuchová, Marta Kubišová, Katarína Knechtová,
Tonya Graves, Iva Janžurová, Petr Malásek, Miroslav Etzler, Jan
Budař, Roman Šebrle, skupina Madﬁnger v čele s nevidomým
Martinem Svátkem a další nevidomí sólisté Ráchel Skleničková,
Monika Olahová, Tonička Martofová a Radim Vojtek. Společná

Večer Světlo pro Světlušku, který každoročně živě přenáší ČT1 a Radiožurnál, je vyvrcholením celoroční práce Nadačního fondu Českého
rozhlasu a poděkováním jeho dárcům. Ti posílali Světlušce po celý
večer dárcovské SMS a volali do call centra výši daru, kterou přispějí.
Po skončení pořadu však na konto přišlo o 400 000 Kč více, než diváci
přislíbili, a výtěžek koncertu se vyšplhal na 2 400 000 Kč.

Světluška dlouhodobě pomáhá zrakově postiženým dětem,
aby mohly vyrůstat v bezpečí domova – náruč a láska rodičů je pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější, u dětí s postižením to platí dvojnásob. Proto i loni věnovala …

generální partner

partner pro tisk

DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY
V magické datum 8. 9. 10 se ulice tří stovek českých a moravských měst opět rozsvítily. Na šest tisíc dobrovolníků z 464 škol
v originálním kostýmu broučka nabízelo kolemjdoucím ke
koupi speciální placky s nápisem „Svítíš?“, náramky a kovové

RODINY POD KŘÍDLY SVĚTLUŠKY

přívěsky s reliéfem Světlušky. V loňském 8. ročníku nasbíraly
Světlušky do lucerniček celkem 5 558 068 Kč. Tato částka
představuje nejvýznamnější zdroj příjmů Světlušky, srdečně
všem dobrovolníkům a dárcům děkujeme!

hlavní partner

pořadatel

Nadační fond Českého rozhlasu
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel.: 221 551 217-9
www.svetluska.net

Kde jste mohli Světlušku potkat v roce 2010…
kampaně upozorňující na izolaci nevidomých. Kampaň
kromě televize vysílají i kina v celé České republice. Hlavní
roli ztvárnila osmiletá Nelinka, která nevidí od narození.

KOMU SVÍTÍ SVĚTLUŠKA
Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje rada odborníků.
Z 8. ročníku sbírky bylo podpořeno 130 žádostí jednotlivců
a 51 projektů neziskových organizací v celkové částce
9 496 605 Kč.

DOKUMENTÁRNÍ FILM O KAVÁRNĚ POTMĚ
Po skončení koncertu odvysílala Česká televize na programu
ČT1 premiéru dokumentárního filmu o Kavárně POTMĚ.
Film mladé talentované režisérky Olgy Špátové je příběhem
netradiční kavárny a jejích nevidomých číšníků, je dojemnou, ale současně optimistickou výpovědí výjimečných lidí,
kteří i přes svůj handicap toho tolik umí a rozdávají...

Světluška podporuje nevidomé v samotném začátku, kdy se
ve tmě teprve „rozkoukávají“, ale i později, v rozvoji jejich
talentu, vzdělání a profesním uplatnění. Doprovází je, když
to potřebují, a když už mohou jít sami, občas jim jen posvítí
na cestu.

TMA NENÍ NA SLEPOTĚ TO NEJHORŠÍ
KAVÁRNA POTMĚ

SVĚTLO PRO SVĚTLUŠKU

Světluška natočila nový televizní spot, který je součástí
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je po celou tuto dobu otevřena „OD NEVIDIM DO NEVIDIM“.
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3 322 v loňském roce.
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DO ŠKOLY SE SVĚTLUŠKOU
Světluška provází nevidomé děti i později – při jejich vstupu do
mateřské a později základní a střední školy. Přispívá jim na přepis učebnic do Braillova písma, speciální pomůcky a školního
asistenta, který je pro přijetí těžce zrakově postiženého dítěte
do běžné školy podmínkou.

Filip se ve škole při Jedličkově ústavu seznámil s asistenčním
psem jednoho z vyučujících. Bylo to přátelství na první pohled.
Od té chvíle velmi toužil mít vlastního čtyřnohého přítele, který
mu bude nejen společníkem, ale též pomocníkem.
Výcvik asistenčního psa stojí 195 000 Kč, rodina si však může
dovolit zaplatit pouze zlomek z takové částky a stát přispívá
pouze na vodícího psa, nikoliv asistenčního, jakého potřebuje
Filip. Přesto se on ani jeho rodina tak snadno nevzdali. Část peněz
na koupi fenky Emilky poskytly různé neziskové organizace
a soukromé ﬁrmy, chybějících 114 500 Kč doplatila Světluška.

Jednou z těch, kterým Světluška umožňuje chodit do školy se
zdravými dětmi, je i devítiletá Natálka z Českých
Budějovic. Nevidomá holčička chodí do třetí třídy a její
asistentka se jí naplno věnuje, pomáhá jí zvládnout všechny
školní povinnosti a překonat jakékoli překážky, se kterými se ve
škole setkává. „Natálka chodí do školy ráda, stíhá vyučovací
tempo žáků a má mezi nimi plno kamarádů,“ vypráví její

„Díky Emilce dosáhne Filip větší soběstačnosti v každodenních
činnostech. Emilka mu pomůže navázat kontakt s okolím a odpoutat se částečně od závislosti na naší rodině a osobních asistentech,“ těší se na Emilku i jeho maminka.

RODINA PRO SEBASTIANKA S. ZE ZLÍNA
maminka, která má z Natálky upřímnou radost. Světluška z posledního ročníku sbírky podpořila školní a osobní asistenci v celkové výši 666 624 Kč a 278 541 Kč
věnovala na přepis učebnic a přípravu školních pomůcek.

ASISTENČNÍ PES PRO FILIPA H. Z PRAHY
Dvacetiletý Filip je ve věku, kdy si jeho vrstevníci přejí trochu
svobody a prostoru pro sebe. Zcela obyčejné a přirozené přání
však může být pro někoho, kdo je připoutaný na vozík, trpí DMO

Náklady na tuto speciální péči však takřka dvojnásobně překračují omezené ﬁnanční možnosti chlapcových prarodičů. Proto
se obrátili na Světlušku, zda by jim v jejich nelehké situaci pomohla. Světluška přispěla chlapci částkou 35 331 Kč. „Návštěva Sebastianka v rehabilitačním zařízení je velmi přínosná,
Sebastianek pravidelně cvičí pohyb i očička a věřím, že tam má
tu nejlepší péči, kterou mu může dát jen odborný zdravotní personál. Odpoledne doma si můžeme už „jen hrát,“ děkuje všem
dárcům Světlušky babička Sebastiana.

OSOBNÍ ASISTENCE PRO JIŘÍHO S.
ZE ZNOJMA

Fenka Emilka je vycvičena tak, aby Filipovi pomáhala překonat
terénní překážky při pohybu venku, při ztrátě orientace ho dokáže zavést domů, umí zvednout spadlé předměty a pomáhá
mu také při vstávání ze sedu.

Sebastianek nevidí a osud mu nachystal i řadu dalších zkoušek. Má
však to štěstí, že se jej po narození ujali prarodiče. V jejich pěstounské péči může zažívat, co je skutečná rodina. Nyní jsou mu dva roky,
ale jeho vývoj odpovídá půlročnímu dítěti – nechodí, nemluví ani
nesedí. „I přes to všechno chceme žít naplno, proto jsme letos zakoupili pro Sebastiana vozíček za kolo, plaveme pravidelně v bazénu
a snažíme se, aby vnímal hudbu a jiné podněty. Mnohdy se nám zdá,
že se alespoň malinko jeho zdravotní stav začíná lepšit. Je to naše
sluníčko, máme ho moc rádi a chceme mu dát šanci,“ napsala Světlušce jeho babička, která jej denně vozí do Rehabilitačního stacionáře ve Zlíně, kde se mu dostává odborné péče a pomoci.
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jsou opravdu spíše výjimkou. Tradiční zaměstnání jako košíkář,
kartáčník či práce telefonisty dnes už téměř nenajdeme. Telefonní
ústředny nahrazují digitální, řemeslo ustupuje levnější sériové
výrobě. V současné době nevidomí nejčastěji nachází uplatnění jako
ladiči hudebních nástrojů, učitelé hudby, maséři. Jsou mezi nimi ale
i IT specialisté, právníci, konzultanti, lektoři nebo koordinátoři.

a špatně vidí, pouhým snem. O splnění takového snu požádal
Filip Světlušku a ta mu na něj pomohla dosáhnout.

Ilustrační foto

…1 900 000 Kč (od roku 2003 13,6 milionu Kč) na projekty rané péče v regionech v celé České republice. Odborně
vyškolení poradci rané péče učí rodiče, kterým se narodilo
těžce postižené dítě, jak svému novorozenému děťátku pomoci. Riziko, že bezradní rodiče umístí dítě do ústavu, je tak
menší. Regionální střediska pro ranou péči zajišťují osobní
návštěvy rodin, půjčují jim speciální stimulační pomůcky a
hračky. Věříme, že toto je ten správný start na cestě k samostatnému životu nevidomého člověka.

Sedmačtyřicetiletý pan Jiří trpí roztroušenou sklerózou a v důsledku této nemoci je nepohyblivý, nevidí a neslyší. Stará se
o něj jeho maminka, pro kterou je však opatrování syna i s ohledem na její věk velmi vyčerpávající a náročné jak časově, tak
ﬁnančně. Aby to vůbec bylo v jejích silách, pomáhá jí na několik
hodin denně osobní asistentka.

Pětatřicetiletý Petr se však u svého zaměstnavatele setkal se
vstřícným přístupem, ve ﬁrmě o něj opravdu stojí a to i přesto,
že před šesti lety u něj lékaři zjistili závažnou a rychle se zhoršující vadu zraku – odchlípení sítnice na obou očích. Od té doby se
Petr podrobil několika operacím, ale bezúspěšně. Se svým postižením se učí žít. Až dosud používal optické lupy a speciální
monitor. S postupným ubýváním zraku se v práci již neobejde
bez kamerové lupy se zvětšovacím softwarem a hlasovým výstupem. „Obě tyto pomůcky mi pomohou udržet mé zaměstnání a umožní mi být aktivní a samostatný,“ zdůvodňuje Petr,
proč se obrátil na Světlušku s žádostí o pomoc. Světluška mu
poskytla příspěvek ve výši 25 000 Kč.

FILIPOVKA
Světluška přispívá dětem se zrakovým postižením na osobního
asistenta, aby mohly chodit do běžné základní či mateřské školy.
Když se však ke zrakovému postižení přidruží jiný vážný handicap,
jsou tyto děti v běžné škole či školce, mnohdy i ve speciální škole,
odmítnuty. Přitom kontakt s jinými dětmi je tolik důležitý pro jejich rozvoj. Proto Světluška přispěla na vznik centra Filipovka.

SPECIÁLNÍ POMŮCKA PRO PETRA M.
Z PRAHY
75 procent lidí se zrakovým postižením je v České republice bez
práce. Nevidomí patří mezi skupinu s nejmenšími šancemi, a to
mnohdy i přesto, že mají potřebné vzdělání a zkušenosti. Zaměstnavatelé, kteří jsou ochotni zaměstnávat těžce zrakově postižené,

života doma a nikoli v ústavu. Světluška zkrátka pomáhá
lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě
k samostatnosti.

— Martina Kaderková, ředitelka

Peníze z invalidního důchodu pana Jiřího zdaleka nepokryjí
všechny lékařem předepsané léky, speciální výživu, asistenční
služby a další potřeby. Ani ﬁnanční pomoc obou rodičů nestačí,
maminka pobírá pouze starobní a nevidomý otec invalidní důchod. Světluška panu Jiřímu v roce 2010 přispěla 4 507 Kč na
opravu vozíku a 40 000 Kč na odborné asistenční služby.
„Vážíme si všeho, co nám bylo poskytnuto pro našeho těžce a neléčitelně nemocného syna. Nejvíce nám pomůže příspěvek na osobní
asistenci, to nám velice usnadní naši tíživou ﬁnanční situaci. Hodně
zdraví a sluníčka,“ přeje Světlušce maminka pana Jiřího.

Milí přátelé, do rukou se Vám dostávají další Světluščí noviny,
ve kterých se s Vámi chceme ohlédnout za předchozím rokem
a představit Vám ty, kterým Světluška svítí na cestu. Znám
mnoho nevidomých, kteří mě vždy znovu a znovu překvapují,
jak krásný a naplněný život dokáží žít. Vidí věci, které já nevidím. Nevidomí mají stejné radosti, starosti a touhy jako lidé,
kteří vidí. Je pro ně jen mnohem těžší některé touhy naplnit.
Proto potřebují naši pomoc. Když ji dostanou, dokáží neuvěřitelné věci. Není vůbec důležité, zda má náš život potenciál sudu
nebo náprstku, ale záleží na tom, jak moc ho naplníme, jaké
stopy zanecháme. Děkujeme Vám všem, že pomáháte Světlušce
zanechávat stopy, které jsou vidět srdcem.

O SVĚTLUŠCE

Filipovka pomáhá rodinám, které trvale pečují o dítě s postižením, formou ambulantní péče. Tato odlehčovací služba je určena
pro děti ve věku 2 až 10 let se zrakovým nebo jiným smyslovým,
tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, jejichž
zdravotní handicap jim neumožňuje integraci do předškolních
zařízení ani denního stacionáře pro děti s postižením. Světluška
přispěla Filipovce od vzniku centra v létě 2006 dodnes celkovou
částkou 1 891 000 Kč.

Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Společně s patronkou Anetou Langerovou
svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České
republiky. Přispívá jim na speciální pomůcky, které „mluví“
nebo mají hmatový displej, na psí vodící pomocníky, na
osobní asistenty dětem, aby mohly chodit do běžných škol
se zdravými kamarády a seniorům, aby mohli trávit podzim

OSM LET SE SVĚTLUŠKOU
Během osmi let se do projektu zapojilo více než 42 tisíc dobrovolníků a 3 miliony dárců. Světluška rozdělila na pomoc potřebným více než 60 milionů korun, přičemž právě v roce 2010 se
toto číslo navýšilo o 9,5 milionu korun. Tisícům lidí, kteří nevidí,
dala vědět, že na svůj nelehký úkol nejsou sami – Světluška je,
i díky Vám, s nimi.

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Po celý rok můžete přispět na sbírkové konto Světlušky „deset devítek“ 99999 99999/0100 nebo odeslat na číslo
87 777 dárcovsku SMS ve tvaru DMS SVETLUSKA (1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč) nebo DMS ROK
SVETLUSKA (pravidelná měsíční podpora Světlušky ve výši jedné DMS po dobu jednoho roku. Více informací naleznete na
www.darcovskasms.cz). Můžete se také stát světluščím dobrovolníkem nebo přijít na některou z rozmanitých beneﬁčních akcí.

DO ŠKOLY SE SVĚTLUŠKOU
Světluška provází nevidomé děti i později – při jejich vstupu do
mateřské a později základní a střední školy. Přispívá jim na přepis učebnic do Braillova písma, speciální pomůcky a školního
asistenta, který je pro přijetí těžce zrakově postiženého dítěte
do běžné školy podmínkou.

Filip se ve škole při Jedličkově ústavu seznámil s asistenčním
psem jednoho z vyučujících. Bylo to přátelství na první pohled.
Od té chvíle velmi toužil mít vlastního čtyřnohého přítele, který
mu bude nejen společníkem, ale též pomocníkem.
Výcvik asistenčního psa stojí 195 000 Kč, rodina si však může
dovolit zaplatit pouze zlomek z takové částky a stát přispívá
pouze na vodícího psa, nikoliv asistenčního, jakého potřebuje
Filip. Přesto se on ani jeho rodina tak snadno nevzdali. Část peněz
na koupi fenky Emilky poskytly různé neziskové organizace
a soukromé ﬁrmy, chybějících 114 500 Kč doplatila Světluška.

Jednou z těch, kterým Světluška umožňuje chodit do školy se
zdravými dětmi, je i devítiletá Natálka z Českých
Budějovic. Nevidomá holčička chodí do třetí třídy a její
asistentka se jí naplno věnuje, pomáhá jí zvládnout všechny
školní povinnosti a překonat jakékoli překážky, se kterými se ve
škole setkává. „Natálka chodí do školy ráda, stíhá vyučovací
tempo žáků a má mezi nimi plno kamarádů,“ vypráví její

„Díky Emilce dosáhne Filip větší soběstačnosti v každodenních
činnostech. Emilka mu pomůže navázat kontakt s okolím a odpoutat se částečně od závislosti na naší rodině a osobních asistentech,“ těší se na Emilku i jeho maminka.

RODINA PRO SEBASTIANKA S. ZE ZLÍNA
maminka, která má z Natálky upřímnou radost. Světluška z posledního ročníku sbírky podpořila školní a osobní asistenci v celkové výši 666 624 Kč a 278 541 Kč
věnovala na přepis učebnic a přípravu školních pomůcek.

ASISTENČNÍ PES PRO FILIPA H. Z PRAHY
Dvacetiletý Filip je ve věku, kdy si jeho vrstevníci přejí trochu
svobody a prostoru pro sebe. Zcela obyčejné a přirozené přání
však může být pro někoho, kdo je připoutaný na vozík, trpí DMO

Náklady na tuto speciální péči však takřka dvojnásobně překračují omezené ﬁnanční možnosti chlapcových prarodičů. Proto
se obrátili na Světlušku, zda by jim v jejich nelehké situaci pomohla. Světluška přispěla chlapci částkou 35 331 Kč. „Návštěva Sebastianka v rehabilitačním zařízení je velmi přínosná,
Sebastianek pravidelně cvičí pohyb i očička a věřím, že tam má
tu nejlepší péči, kterou mu může dát jen odborný zdravotní personál. Odpoledne doma si můžeme už „jen hrát,“ děkuje všem
dárcům Světlušky babička Sebastiana.

OSOBNÍ ASISTENCE PRO JIŘÍHO S.
ZE ZNOJMA

Fenka Emilka je vycvičena tak, aby Filipovi pomáhala překonat
terénní překážky při pohybu venku, při ztrátě orientace ho dokáže zavést domů, umí zvednout spadlé předměty a pomáhá
mu také při vstávání ze sedu.

Sebastianek nevidí a osud mu nachystal i řadu dalších zkoušek. Má
však to štěstí, že se jej po narození ujali prarodiče. V jejich pěstounské péči může zažívat, co je skutečná rodina. Nyní jsou mu dva roky,
ale jeho vývoj odpovídá půlročnímu dítěti – nechodí, nemluví ani
nesedí. „I přes to všechno chceme žít naplno, proto jsme letos zakoupili pro Sebastiana vozíček za kolo, plaveme pravidelně v bazénu
a snažíme se, aby vnímal hudbu a jiné podněty. Mnohdy se nám zdá,
že se alespoň malinko jeho zdravotní stav začíná lepšit. Je to naše
sluníčko, máme ho moc rádi a chceme mu dát šanci,“ napsala Světlušce jeho babička, která jej denně vozí do Rehabilitačního stacionáře ve Zlíně, kde se mu dostává odborné péče a pomoci.
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jsou opravdu spíše výjimkou. Tradiční zaměstnání jako košíkář,
kartáčník či práce telefonisty dnes už téměř nenajdeme. Telefonní
ústředny nahrazují digitální, řemeslo ustupuje levnější sériové
výrobě. V současné době nevidomí nejčastěji nachází uplatnění jako
ladiči hudebních nástrojů, učitelé hudby, maséři. Jsou mezi nimi ale
i IT specialisté, právníci, konzultanti, lektoři nebo koordinátoři.

a špatně vidí, pouhým snem. O splnění takového snu požádal
Filip Světlušku a ta mu na něj pomohla dosáhnout.

Ilustrační foto

…1 900 000 Kč (od roku 2003 13,6 milionu Kč) na projekty rané péče v regionech v celé České republice. Odborně
vyškolení poradci rané péče učí rodiče, kterým se narodilo
těžce postižené dítě, jak svému novorozenému děťátku pomoci. Riziko, že bezradní rodiče umístí dítě do ústavu, je tak
menší. Regionální střediska pro ranou péči zajišťují osobní
návštěvy rodin, půjčují jim speciální stimulační pomůcky a
hračky. Věříme, že toto je ten správný start na cestě k samostatnému životu nevidomého člověka.

Sedmačtyřicetiletý pan Jiří trpí roztroušenou sklerózou a v důsledku této nemoci je nepohyblivý, nevidí a neslyší. Stará se
o něj jeho maminka, pro kterou je však opatrování syna i s ohledem na její věk velmi vyčerpávající a náročné jak časově, tak
ﬁnančně. Aby to vůbec bylo v jejích silách, pomáhá jí na několik
hodin denně osobní asistentka.

Pětatřicetiletý Petr se však u svého zaměstnavatele setkal se
vstřícným přístupem, ve ﬁrmě o něj opravdu stojí a to i přesto,
že před šesti lety u něj lékaři zjistili závažnou a rychle se zhoršující vadu zraku – odchlípení sítnice na obou očích. Od té doby se
Petr podrobil několika operacím, ale bezúspěšně. Se svým postižením se učí žít. Až dosud používal optické lupy a speciální
monitor. S postupným ubýváním zraku se v práci již neobejde
bez kamerové lupy se zvětšovacím softwarem a hlasovým výstupem. „Obě tyto pomůcky mi pomohou udržet mé zaměstnání a umožní mi být aktivní a samostatný,“ zdůvodňuje Petr,
proč se obrátil na Světlušku s žádostí o pomoc. Světluška mu
poskytla příspěvek ve výši 25 000 Kč.

FILIPOVKA
Světluška přispívá dětem se zrakovým postižením na osobního
asistenta, aby mohly chodit do běžné základní či mateřské školy.
Když se však ke zrakovému postižení přidruží jiný vážný handicap,
jsou tyto děti v běžné škole či školce, mnohdy i ve speciální škole,
odmítnuty. Přitom kontakt s jinými dětmi je tolik důležitý pro jejich rozvoj. Proto Světluška přispěla na vznik centra Filipovka.

SPECIÁLNÍ POMŮCKA PRO PETRA M.
Z PRAHY
75 procent lidí se zrakovým postižením je v České republice bez
práce. Nevidomí patří mezi skupinu s nejmenšími šancemi, a to
mnohdy i přesto, že mají potřebné vzdělání a zkušenosti. Zaměstnavatelé, kteří jsou ochotni zaměstnávat těžce zrakově postižené,

života doma a nikoli v ústavu. Světluška zkrátka pomáhá
lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě
k samostatnosti.

— Martina Kaderková, ředitelka

Peníze z invalidního důchodu pana Jiřího zdaleka nepokryjí
všechny lékařem předepsané léky, speciální výživu, asistenční
služby a další potřeby. Ani ﬁnanční pomoc obou rodičů nestačí,
maminka pobírá pouze starobní a nevidomý otec invalidní důchod. Světluška panu Jiřímu v roce 2010 přispěla 4 507 Kč na
opravu vozíku a 40 000 Kč na odborné asistenční služby.
„Vážíme si všeho, co nám bylo poskytnuto pro našeho těžce a neléčitelně nemocného syna. Nejvíce nám pomůže příspěvek na osobní
asistenci, to nám velice usnadní naši tíživou ﬁnanční situaci. Hodně
zdraví a sluníčka,“ přeje Světlušce maminka pana Jiřího.

Milí přátelé, do rukou se Vám dostávají další Světluščí noviny,
ve kterých se s Vámi chceme ohlédnout za předchozím rokem
a představit Vám ty, kterým Světluška svítí na cestu. Znám
mnoho nevidomých, kteří mě vždy znovu a znovu překvapují,
jak krásný a naplněný život dokáží žít. Vidí věci, které já nevidím. Nevidomí mají stejné radosti, starosti a touhy jako lidé,
kteří vidí. Je pro ně jen mnohem těžší některé touhy naplnit.
Proto potřebují naši pomoc. Když ji dostanou, dokáží neuvěřitelné věci. Není vůbec důležité, zda má náš život potenciál sudu
nebo náprstku, ale záleží na tom, jak moc ho naplníme, jaké
stopy zanecháme. Děkujeme Vám všem, že pomáháte Světlušce
zanechávat stopy, které jsou vidět srdcem.

O SVĚTLUŠCE

Filipovka pomáhá rodinám, které trvale pečují o dítě s postižením, formou ambulantní péče. Tato odlehčovací služba je určena
pro děti ve věku 2 až 10 let se zrakovým nebo jiným smyslovým,
tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, jejichž
zdravotní handicap jim neumožňuje integraci do předškolních
zařízení ani denního stacionáře pro děti s postižením. Světluška
přispěla Filipovce od vzniku centra v létě 2006 dodnes celkovou
částkou 1 891 000 Kč.

Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Společně s patronkou Anetou Langerovou
svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České
republiky. Přispívá jim na speciální pomůcky, které „mluví“
nebo mají hmatový displej, na psí vodící pomocníky, na
osobní asistenty dětem, aby mohly chodit do běžných škol
se zdravými kamarády a seniorům, aby mohli trávit podzim

OSM LET SE SVĚTLUŠKOU
Během osmi let se do projektu zapojilo více než 42 tisíc dobrovolníků a 3 miliony dárců. Světluška rozdělila na pomoc potřebným více než 60 milionů korun, přičemž právě v roce 2010 se
toto číslo navýšilo o 9,5 milionu korun. Tisícům lidí, kteří nevidí,
dala vědět, že na svůj nelehký úkol nejsou sami – Světluška je,
i díky Vám, s nimi.

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Po celý rok můžete přispět na sbírkové konto Světlušky „deset devítek“ 99999 99999/0100 nebo odeslat na číslo
87 777 dárcovsku SMS ve tvaru DMS SVETLUSKA (1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč) nebo DMS ROK
SVETLUSKA (pravidelná měsíční podpora Světlušky ve výši jedné DMS po dobu jednoho roku. Více informací naleznete na
www.darcovskasms.cz). Můžete se také stát světluščím dobrovolníkem nebo přijít na některou z rozmanitých beneﬁčních akcí.

