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Na začátku června vyrostla za
Stavovským divadlem netradiční
kavárna. Zvenku vypadala …
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… jako černá kostka a kolemjdoucí
mohli jen hádat, co to Nadační fond
Českého rozhlasu připravuje.

Šestého června pak Světluška
představila veřejnosti první kavárnu
v Praze, ve které obsluhují nevidomí.

Dostává se vám do rukou občasník, kterým vám chceme
přiblížit, komu všemu Světluška svítí. Díky Vám všem.

O SVĚTLUŠCE
Dvanáct nevidících profesionálů
nechalo nás „koukavé“ nahlédnout
do svého světa, …

… seřadili si nás do vláčku a vzhůru
do tmy.

Kavárna byla otevřena od 6. do
13. června každý den „od nevidim
do nevidim“.

Slavnostního otevření se zúčastnila
také patronka projektu Světluška
Aneta Langerová, …

… kterou nevidomý číšník Petr odvedl do absolutní tmy jako první …

… a která jako první zažila oslepující světlo při návratu zpět.

Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Patronkou projektu je Aneta
Langerová. Světluška pomáhá dětem
i dospělým s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti. Přispívá na speciální pomůcky
jako jsou mluvící počítače nebo pomůcky s hmatovým výstupem, optické lupy, na vodicí a cannisterapeutické psy a na osobní asistenci pro
zrakově postižené děti integrované
do běžných škol.
Podporuje zrakově postižené studenty a ﬁnancuje projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením. Světluška
jednoduše přispívá konkrétním lidem s konkrétní potřebou.
Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje Rada odborníků. Za poslední
čtyři roky Světluška rozdělila téměř 30 000 000 Kč. Dosud se do projektu zapojilo více než 19 000 dobrovolníků a přes 900 000 dárců.

Okruh zájemců o zážitek potmě se
díky milé obsluze každým dnem
zvětšoval a zvětšoval, …
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… ale všechno hezké jednou končí.
Než Světluška postaví Kavárnu
POTMĚ nastálo, …

… zveme všechny na MFF Karlovy
Vary, kde se na vás budeme těšit
– vaše Světlušky.

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Po celý rok je možné přispět na konto „deset devítek“ 99999 99999 / 0100 nebo
poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Svetluska na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč,
Světluška obdrží 27 Kč. Můžete se také stát „Světluščím dobrovolníkem“ nebo přijít
na některou z rozmanitých beneﬁčních akcí.

DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY

ROZDĚLENÍ VÝTĚŽKU SBÍRKY

Každoročně se v září koná prodejní sbírka, do které je zapojeno na 6 000 dobrovolníků.
19. září 2006 pomáhali při sbírce studenti středních škol a dobrovolníci z DDM v originálních světluších kostýmech a do lucerniček nasbírali v ulicích 300 měst 5 753 155 Kč.

Světluška propojuje ty, kteří potřebují pomoci a ty, kteří jejich situaci mohou změnit. Díky
laskavosti dárců, jejichž okruh se neustále rozšiřuje, Světluška v roce 2006 shromáždila a rozdělila tam, kde je to potřeba, bezmála 11 000 000 Kč.

BENEFIČNÍ SINGL ANETA PRO SVĚTLUŠKU

Celkem podpořila 148 žádostí jednotlivců a projektů neziskových organizací na rok 2007. Mezi podpořenými
je stejně jako v předešlých letech projekt rané péče rodinám, kterým se právě
narodilo těžce postižené dítě. Světluška
přispívá na to, aby do jejich domova, tedy
do místa, kde se dějí všechny důležité
události v životě malého človíčka, mohl
přijíždět terénní pracovník Společnosti
pro ranou péči. Ten rodinám poskytuje odborné vedení pro stimulaci zraku
a celkového rozvoje dítěte. Světluška
už poněkolikáté přispěla na rehabilitační pobyty Společnosti pro hluchoslepé LORM, díky kterým lidé s postižením zraku a sluchu mohou rozvíjet své dovednosti, např. speciální Lormovu abecedu a jiné
komunikační techniky. Pro mnohé to jsou jediné dny v roce, kdy jsou vymaněni ze sociální izolace, kterou hluchoslepota mnohdy provází.

Kromě tradičního přívěsku a náramku s nápisem Světluška, který svítí ve tmě, přispělo k bezmála jedenáctimilionovému výtěžku 4. ročníku sbírky také vydání beneﬁčního singlu s Písní
pro Světlušku. Tu v srpnu nazpívala Aneta Langerová a talentovaný, třináctiletý nevidomý
Radim Vojtek. Beneﬁční singl byl vydán v ČR vůbec poprvé a píseň se navíc umístila v divácké
anketě Hit roku 2006 na devátém místě.
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PODZIMNÍ KONCERT ANETA PRO SVĚTLUŠKU
Sbírkový projekt každoročně vrcholí beneﬁčním koncertem, který živě přenáší Česká
televize na programu ČT1 a Český rozhlas 1 – Radiožurnál. 16. listopadu 2006 byli milými hosty Anety Langerové Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Michal
Hrůza s kapelou a především nevidomé děti, které Světluška podporuje v rozvoji talentu. Večerem provázela charismatická stipendistka
Světlušky Alenka Schutová a neméně
charismatický Jaroslav Dušek. Nejen
v průběhu přímého přenosu mohli
diváci i rozhlasoví posluchači zasílat dárcovské SMS. I když byla délka
televizního přenosu oproti loňskému
roku poloviční, podařilo se přesto vybrat 3 000 000 Kč, což potvrzuje neopakovatelnou atmosféru koncertu.

DMS Svetluska na číslo 87777 | konto 99999 99999 / 0100
více najdete na www.svetluska.net

A komu všichni dárci 4. ročníku sbírky přispěli konkrétně? Například Alenka S. z Prahy má novou kamarádku, vodícího psa Toscu. Martina K. z Kadaňského
Rohozce a Jaroslava D. z Českých Budějovic novou
pomůcku, která jim usnadňuje každodenní komunikaci s okolím „mluvící počítač“. Řada nevidomých dětí
může i nadále rozvíjet svůj hudební talent. Jakubovi
Š. darovala Světluška klarinet a Ráchelce S. umožňuje studovat na hudebním gymnáziu Jana Nerudy se
zdravými dětmi.

KAVÁRNA POTMĚ
Netradiční kavárna s nevidomou obsluhou byla poprvé představena na 41. ročníku MFF
Karlovy Vary. Záhy se stala jedním z nejnavštěvovanějších festivalových míst, na kávu
potmě přišlo 2500 hostů. Světluška letos otevřela Kavárnu POTMĚ nově i v centru Prahy,
odkud teď míří opět do Karlových Varů. Na následující straně nabízíme fotoreportáž, kterou
otiskl časopis Reﬂex.
Všem, kteří se rozhodli a nebo rozhodnou pomáhat prosvětlit tmu, Světluška děkuje.
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