Rozdělení výtěžku sbírky
Na hospodaření Světlušky si může kdokoliv „posvítit“. Je zcela transparentní a prověřené
auditem. Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje Rada odborníků, kteří svůj život zasvětlili
pomoci handicapovaným.
V roce 2005 se nám společně podařilo shromáždit 10 828 000 Kč.
Z výtěžku 3. ročníku sbírky bylo podpořeno 51 žádostí jednotlivců a 48 projektů neziskových organizací
v celkové výši 7 505 600 Kč. Zbývající část bude rozdělena v r. 2006. Od zahájení projektu Světluška
rozdělila více než 19 000 000 Kč a připojilo se k ní 12 000 dobrovolníků. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Komu svítí Světluška
Světluška provází děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti.
Přispívá na speciální pomůcky jako jsou mluvící počítače či optické lupy, na vodicí psy, osobní asistenci
pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Podporuje zrakově postižené studenty.
Financuje projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením.

Pět světel Světlušky
Pět světel Světlušky představuje pět stálých grantových programů, jejichž prostřednictvím poskytujeme
nadační příspěvky jednotlivcům a neziskovým organizacím. Jsou to programy Krok za krokem, Člověk
v nouzi, Každý něco dokáže, Stipendijní program a Cesty ke společnému světu.

Konkrétní příběhy
těch, kterým Světluška pomohla z výtěžku 3. ročníku sbírky
Člověk v nouzi
CANISTERAPEUTICKÝ PES PRO TĚŽCE POSTIŽENÉHO FILÍPKA N. z Cizkrajova
chlapec s těžkým postižením mozku (apalický syndrom), pohybového ústrojí (spastická kvadruparéza)
a smyslovou poruchou včetně centrálního postižení zraku, 11 let

Ještě před třemi lety žil normální život spokojeného
osmiletého kluka. V roce 2003 odjel se svou třídou
na školní výlet. A právě tady přišla nečekaná rána osudu,
která Filípkovi i jeho rodině změnila celý život. Stala se
nehoda, po které zůstal plně ochrnutý, ztratil zrak a kvůli
vážnému postižení mozku jen s obtížemi vnímá své okolí.
Rodiče, na které je Filípek zcela odkázán, přesto stále věří
v malé zázraky.
Takovým malým zázrakem bylo i Filípkovo setkání
s fenkou Eliškou, speciálně vycvičeným canisterapeutickým psem.  Již při prvním kontaktu byly u Filípka patrné
pozitivní změny. Zpozorněl a po Elišce začal natahovat
ruce. Prsty na rukou, které má jindy sevřené, se uvolnily.
Na jeho tváři se objevil i úsměv.

ilustrační foto

Canisterapeutičtí psi jsou všestranní a nepostradatelní pomocníci. Teplo, které pes vyzařuje, pomáhá
uvolnit křečovité sevření svalů. Po chvíli polohování na psovi je i u velmi těžce postiženého dítěte možné
rozvíjet hrubou i jemnou motoriku. Přesto na jejich pořízení stát nepřispívá. Proto se Filípkovi rodiče
obrátili na Světlušku. Z výtěžku 3. ročníku sbírky jsme na pořízení Elišky přispěli plnou částkou
ve výši 100 000 Kč.

