DO ŠKOLY SE SVĚTLUŠKOU
Světluška provází nevidomé děti při jejich vstupu do mateřské a poté
základní a střední školy. Přispívá jim na přepis učebnic do Braillova
písma, speciální pomůcky a školního asistenta, který je pro přijetí dítěte s těžkým zrakovým postižením do běžné školy podmínkou.
Jedním z mnoha dětí, kterým Světluška ve škole pomáhá, je dvanáctiletý Kája z Vodňan. Chlapec je od narození nevidomý a kvůli
těžké nedoslýchavosti musí používat naslouchátko, ale i tak
zvládá učení v běžné škole a prospívá se samými jedničkami. „Moc
děkujeme za příspěvek 9 488 Kč na školní pomůcky, které jsou pro
našeho syna nezbytné, aby mohl nadále v integraci dosahovat pěkných výsledků,“ má radost Kájův tatínek. Kája se účastní různých
soutěží, zejména hudebních a recitačních. Díky své čtenářské
vášni se minulý rok stal absolutním vítězem čtenářské soutěže
pro nevidomé „Braillský klíč“. Úspěchů dosahuje také ve zpěvu,
hře na zobcovou ﬂétnu a klavír, kterým se věnuje na ZUŠ. Oba
Kájovi rodiče jsou zaměstnaní a bydlí mimo Vodňany, proto využívají služeb osobní asistentky, na kterou se mohou plně spolehnout. Obrátili se na Světlušku, zda by jim na asistenci přispěla
30 000 Kč. Díky této částce může asistentka i nadále pomáhat
Kájovi v jeho mimoškolních aktivitách, které mu přinášejí tolik
radosti. „Paní asistentka není jen velkou oporou a pomocnicí, ale
také kamarádkou, která se Karlíkovi věnuje i po skončení vyučování.
Chodí spolu na obědy, doprovází ho do hudební školy, na soutěže
nebo za kamarády. Děkujeme Světlušce, že může být teta Eva, jak ji
Kájík oslovuje, s námi,“ říká maminka.

být integrována v běžném kolektivu zdejší rodinné školy. Žádná
speciální třída pro nevidomé děti v našem blízkém ani vzdálenějším okolí není. Představa internátní školy daleko od domova je pro
nás naprosto nepřijatelná. Krátce řečeno: Bez Světlušky bychom
doma měli temno,“ děkuje maminka Lucky. Světluška jí v tomto
školním roce přispěla 35 000 Kč na pedagogickou asistenci
a 20 000 Kč na hmatové školní pomůcky.
Světluška z posledního ročníku sbírky podpořila školní
a osobní asistenci v celkové výši 862 792 Kč
a 117 680 Kč věnovala na přepis učebnic a přípravu školních pomůcek.

DVOJKOLO OD SVĚTLUŠKY
Loňskou jízdu na trojkole podpořila řada úspěšných nevidomých
sportovců, kteří ukázali, že ani postižení jim nebrání v dosažení
cílů. Jedním z nich byl také Aleš M. z Brna, který se zúčastnil nejdelší trasy z Opavy do Olomouce. Aleš jezdí na tandemovém kole
řadu let a Světluška ho v jeho činnosti podporuje už čtyři roky. Se
svým pilotem docílil v minulém roce řady sportovních úspěchů.
Stali se mistry republiky ve sprintu na dráze, ve stejné disciplíně
vyhráli Český pohár handicapovaných cyklistů, jsou vícemistři
v tandemech na silnici a na začátku letošního roku vyhráli prestižní Novoroční závod cyklistů v Brně. „Bez pomoci Světlušky bych
takových úspěchů dosáhl jen stěží. Jsem rád, že i díky Vám mohu
zdravé veřejnosti ukázat, že nevidomý člověk může hodně dokázat,“
říká Aleš a my mu držíme palce v úspěšném zdolání dalších sportovních cílů.

AKORDEON A STIPENDIUM
PRO LUBOŠE K.

Devítiletou Lucku F. z Hrubé Skály provází Světluška už třetím rokem. Příspěvek na pedagogickou asistenci, učebnice v Braillově
písmu a speciální pomůcky jsou pro Lucku a další nevidomé děti
jistotou, že budou se svou rodinou a kamarády a nebudou muset
dojíždět do speciální školy, nebo být na internátu. „Světluška díky
každoročnímu příspěvku na asistentku zahání velkou noční můru
spojenou s Lucčiným vzděláváním. Pokud bychom peníze nezískali,
dostali bychom se do vpravdě neřešitelné situace. Lucie by nemohla

Pro šestadvacetiletého Luboše, který je trvale nevidomý, byla
hudba vždy na prvním místě. Když si vybíral školu, kde by
mohl svoji zálibu využít, byla Konzervatoř Jana Deyla pro zrakově postižené jasná volba. Poté, co úspěšně dokončil obor
Hra na akordeon, může nyní se stipendiem od Světlušky dále
rozvíjet svůj talent při studiu Ladění klávesových nástrojů.
„Přes svou vrozenou zrakovou vadu mohu řadu věcí v oblasti
techniky provádět a dobrý sluch, představivost, hmat a paměť
jsou smysly, které mi pomohou,“ vysvětluje Luboš. Díky své píli
postupně získává nabídky účinkovat na koncertech. Dlouho se
nemohl práci naplno věnovat, protože neměl vlastní nástroj.
Jeho situace mu nedovolovala uhradit akordeon v plné výši,
a tak se obrátil na Světlušku, zda by mu pomohla. Díky Vám
všem má už Luboš akordeon vlastní a možná o něm a jeho hudebních úspěších již brzy uslyšíme.

SPECIÁLNÍ POMŮCKA PRO OLGU F.

OKAMŽIK PRO DĚTI I RODIČE

Pro většinu z nás je zaměstnání nejen zdrojem obživy, ale také
místem, kde trávíme téměř polovinu svého života, potkáváme
nové přátele a získáváme zkušenosti. O to více člověka zasáhne,
když musí svoji práci v důsledku zdravotních problémů opustit.
To bohužel potkalo padesátiletou Olgu, které se v mládí splnil
sen, a stala se novinářkou. Psaní a práci s lidmi miluje, ale protože řadu let trpí zeleným zákalem a na levé oko je prakticky
nevidomá již deset let, svoji novinářskou práci musela minulý
rok opustit. Pro Olgu je ale práce vším. Olga absolvovala kurz
Pracovník v sociálních službách a naučila se i další věci, aby
i v případě úplné ztráty zraku, mohla nadále pracovat na počítači. Svou práci ale nemůže vykonávat bez vhodné pomůcky pro
zvětšení a čtení textu. „S pomocí digitální zvětšovací televizní
lupy s hlasovým výstupem budu moci nadále uplatnit své dlouholeté zkušenosti například v některé neziskové organizaci,“ vysvětluje Olga, proč se obrátila na Světlušku s žádostí o pomoc. Světluška jí přispěla 14 500 Kč, které ke koupi potřebné pomůcky
Olze chyběly.

Pečovat o dítě se zrakovým postižením je pro rodiče mnohdy psychicky i časově náročné a Světluška se snaží jim v každodenním
životě ulehčit tím, že přispívá na řadu hmatových a zvukových
pomůcek. Velkou pomocí je pro rodiče také asistence pro děti,
kterou zajišťuje občanské sdružení Okamžik.

KDYŽ SLÁBNE ZRAK I SLUCH
Těžko si kdokoli z nás dovede představit, že už neuvidí tváře svých
blízkých. Jsou však lidé, kteří se naučili žít s postižením zraku, ke
kterému se přidružila částečná nebo úplná ztráta sluchu. Aby nebyli tichými izolovanými ostrůvky, učí se ve speciálních kurzech
Společnosti pro hluchoslepé LORM speciální komunikační techniky a dovednosti, např. Lormovu abecedu, při které využívají
hmat. Světluška LORM podporuje dlouhodobě, dosud přispěla částkou 8,6 milionu
Kč, z toho letos částkou 1 070 000 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. 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 2 091 000 Kč.
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Profesionální asistenti nevidomé děti doprovázejí a pomáhají jim
v naplňování jejich potřeb, aktivit a zájmů, při nichž je nezbytná
zraková kontrola. Tím také přispívají k rozšíření jejich sociálních
vazeb, samostatnosti a zkušeností mimo prostředí rodiny a školy
a tím podporují harmonický rozvoj rodiny odlehčením v péči
o nevidomé dítě. Světluška přispěla v tomto roce Okamžiku – sdružení pro podporu nejen nevidomých částkou 1 300 000 Kč,
z toho 150 000 Kč na projekt Vidět tvým očima na asistenci pro
děti se zrakovým postižením.

„Do tvých očí nese Světlo Světluška, pohladí Tě do ouška Ti zašušká. Že s ní můžeš vždycky v noci do dlaní, z jejich barev vzít si
trochu svítání…“ zpívala nevidomá Nelinka Franková a s ní osmdesátičlenný sbor vidících a nevidících dětí na Koncertě pro
Světlušku. Před 11 lety by mě nenapadlo, že jednou bude moci
Nadační fond Českého rozhlasu pomáhat tolika nevidomým, že
se pro ně stane symbolem světla v jejich nelehkém životě.
Koncem minulého roku k nám častěji než kdy jindy přilétaly pochvalné zprávy, že Světluška má za sebou velmi úspěšný rok.
Jakkoli je to příjemné a povzbuzující, vždy váhám, zda je vůbec
možné to vyslovit v souvislosti s posláním, které se snažíme naplnit. Může Světluška říct, že má za sebou úspěšný rok? Je dokladem úspěchu množství rozdělených peněz mezi nevidomé,
noví dárci, projekty, o kterých píšou média? Pokud ano, Světluška loni dosvítila ještě o několik kilometrů dál, než kdy
dříve…
Myslím si však, že tolik nezáleží na množství získaných peněz, na
číslech, záleží jen na tom, jak konkrétně peníze od Světlušky pomohly. A proto úspěšný rok pro mě bude každý, který přinese nevidomým trochu svítání, o kterém zpívala Nelinka. Svítání umí

měnit životy (nejen ve světě tmy). Stačí otočit stránku a uvidíte na
vlastní oči. — Martina Kaderková, ředitelka

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

DEVĚT LET SE SVĚTLUŠKOU
Během devíti let se do projektu zapojilo více než 48 tisíc dobrovolníků a miliony dárců. Světluška rozdělila na pomoc potřebným téměř 70 milionů korun, přičemž právě v roce 2011 se toto číslo navýšilo o 9 milionů 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 2011…
a zda to, čím se odlišujeme, je něco, co nás může vzájemně inspirovat.
Výstavu POTMĚ slavnostně otevřeli přední český fotograf Jindřich
Štreit, patronka Aneta Langerová a autorka fotograﬁí Martina Kaderková. Během 14 dnů výstavu navštívilo 1 931 lidí, výtěžek ze vstupného 103 000 Kč byl určen do sbírky Světluška.

VÝSTAVA POTMĚ „JSME STEJNÍ“
V sousedství kavárny byla letos nově otevřena historicky první fotograﬁcká výstava v naprosté tmě. Expozice 13 portrétů s názvem „Jsme
stejní?“ nabídla lidem nový zážitek: prohlédnout si pomocí baterky
tváře kavárníků, kteří je obsluhovali a porovnat tak svou představu se
skutečností. Posledním portrétem bylo zrcadlo vyzývající k zamyšlení
nad tím, zda jsou vidící a nevidomí lidé stejní. Jak moc se naše světy liší

Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje rada odborníků. Z 9. ročníku sbírky bylo podpořeno 118 žádostí jednotlivců a 52 projektů
neziskových organizací v celkové částce 8 959 167 Kč. 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.

JEDEME ZA SVĚTLUŠKOU

KAVÁRNA POTMĚ
Vyhlášenou kávu POTMĚ v minulém roce jako první ochutnal herec Ivan Trojan a patronka Aneta Langerová, kteří na začátku
června na Ovocném trhu slavnostně přestřihli pásku v pořadí již
sedmé Kavárny POTMĚ. Kavárna, kde se role vidících a nevidících
na chvíli vymění, se těší každý rok velkému zájmu široké veřejnosti. V roce 2011 obsloužili nevidomí kavárníci rekordních
4015 lidí a připravili 5 969 nápojů. K symbolickému propojení
světů dochází nejen uvnitř Kavárny POTMĚ, ale také na její střeše,
kde společně s nevidomými muzikanty vystupují známí umělci.
Podpořit Světlušku přišel herec a písničkář Jiří Schmitzer, hudebník Ivan Hlas a Márdi, frontman kapely Vypsaná ﬁxa. Uvnitř kavárny, která má otevřeno „od nevidim do nevidim“, již tradičně
zazpívala a zahrála Aneta Langerová, která zvládla v úplné tmě
také obsluhovat. Nevidomí kavárníci prostřednictvím svého
„umění žít ve tmě“ pomohli získat do sbírky Světluška rekordní
částku 538 134 Kč.

KOMU SVÍTÍ SVĚTLUŠKA

7. ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ
7. září 2011 se ulice tří stovek českých a moravských měst znovu
rozzářily. Již po deváté se konala tradiční sbírka Den, kdy září Světlušky, při které na šest tisíc dobrovolníků v kostýmu broučka nabízí lidem sbírkové předměty. Originální píšťalku se Světluškou,
dětskou kuličkovou hru a oblíbený náramek loni nabízeli také ti,
které byste v kostýmu broučka na ulici běžně nečekali. Celkem
30 osobností z řad herců, moderátorů, zpěváků a jeden kouzelník
(např. Pavel Liška, Jolana Voldánová, Bára Hrzánová, Klára Issová
a další) se připojili k zástupům Světlušek v celé republice. Podpořili tak nejen nevidomé, pro které je výtěžek určený, ale také dobrovolníky, kteří kostýmy broučka pro Světlušku oblékají rok co
rok. Současně se na několika místech konaly doprovodné akce
a v Jičíně – městě pohádek pro návštěvníky zpívala Aneta Langerová se sborem nevidomých dětí. Všem Světluškám srdečně děkujeme! Společnými silami se podařilo do lucerniček nasbírat
4 824 413 Kč.

2. listopadu se z Ostravy do Prahy vydalo na klikatou cestu republikou speciální trojkolo se Světlonoši. V sedle jednoho kola usedly
desítky známých osobností a nevidomí sportovci, kteří se štafetově střídali. Symbolická jízda, která spojila vidící a ne-

vidící, byla zakončena v živém přenosu beneﬁčního koncertu. Poslední Světlonoši – Simona Stašová, Pavel Liška a Ráchel Skleničková do Pražské křižovatky přivezli světlo, které na 500 km dlouhé
cestě nasbírali od dárců Světlušky.

DĚTI PATŘÍ DOMŮ
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 letos věnovala 2 000 000 Kč (od roku 2003
15,6 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.

BENEFIČNÍ VEČER SVĚTLO PRO SVĚTLUŠKU
„Byl to krásný večer. Mám vždy obrovskou radost, když vidím společně na jednom podiu mladé nevidomé talentované hudebníky, jak
doprovází uznávané a jimi obdivované zpěváky, herce. Je to pro ně
nezapomenutelný zážitek, řekla bych, že pro mnohé může být i srovnatelný s ﬁnanční pomocí. Ačkoli peníze pro zrakově postižené představují to základní, aby mohl být nastartován jejich běžný a v maximální míře samostatný život, večery jako ten Světluščí jsou pro ně
obrovským motorem, motivací. Jsem moc ráda, že Světluška může
pomáhat i takto. Je neuvěřitelné, co lidé dokáží, když dostanou v nelehké životní situaci podporu. Jsem pyšná na to, že letošní koncert
a Jízda pro Světlušku spojila 200 vidících a nevidících lidí, ať už stáli
na podiu nebo jeli na trojkole – byly mezi nimi desítky známých
osobností, ale také talentovaní nevidomí sportovci, kteří přiváží medaile ze světa.“ uvedla Martina Kaderková, ředitelka Nadačního
fondu Českého rozhlasu.
Loňský koncert společně s Anetou Langerovou podpořili Vojta
Dyk, Adela Banášová, Simona Stašová, Pavel Liška, David Koller,

Anna K., Ondřej Brzobohatý, Matěj Ruppert, 4TET, Michal Hrůza,
Tonya Graves a Kašpárek v rohlíku, Bára Hrzánová, Štěpánka Hilgertová a nevidomí zpěváci Ráchel Skleničková, Nela Franková, Anna
Marie Hradecká, Martin Baláž, Radim Vojtek, Lukáš Kakara, Lucie
Chrápavá a David Pražák. Všechna vystoupení doprovodil osmdesátičlenný Světluščí sbor složený z Kűhnova dětského sboru a nevidomých dětí z Konzervatoře J. Deyla a Školy J. Ježka. Děkujeme!

generální partner

hlavní partner

Odvysílány byly reportáže DEN POTMĚ, ve kterých si Jiřina Bohdalová, Simona Stašová, Anna K. a Adela Banášová vyzkoušely,
jaké to je prožít den bez jednoho z nejdůležitějších lidských
smyslů – zraku.
Večer Světlo pro Světlušku každoročně živě přenáší ČT1 a Radiožurnál a je vyvrcholením celoroční práce Nadačního fondu Českého rozhlasu a poděkováním jeho dárcům. Ti po celý večer také
posílali Světlušce dárcovské smsky a volali do call centra výši daru,
kterou přispějí. Během večera se tak podařilo shromáždit dalších
2,3 milionů korun.

Staňte se přáteli Světlušky na Facebooku

pořadatel

partner pro tisk

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

