Slepí jsou ti, kdo zavírají oči.
Za 800 Kč umíme provést operaci šedého zákalu
a vrátit tak zrak nevidomému v Africe.

TISKOVÁ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SVĚTLO PRO SVĚT

Prolomení bariér pro 1 miliardu lidí s postižením
Organizace WHO a Světová banka vydali první celosvětovou zprávu o lidech s postižením
Praha, 10. června 2011
Světová zdravotnická organizace (WHO) a Světová banka vydali včera (9. června 2011) v New Yorku Celosvětovou
zprávu o lidech s postižením. Podle této zprávy trpí 1 miliarda lidí (15% celosvětové populace) určitým druhem
postižení. Toto číslo neustále narůstá vzhledem ke stárnutí populace a zvyšování počtu chronických onemocnění.
Celosvětová zpráva je prvním úplným a globálním přehledem situace lidí s postižením a byla připravena na základě
práce a průzkumu 380 expertů v 70 zemích světa.
„Tato zpráva vypovídá o současné situaci velmi detailně a natolik odborně, že vyžaduje naši pozornost a je nutno
podniknout určité kroky“, sdělila Dr. Margaret Chan, generální ředitelka organizace WHO, při včerejším vydání
zprávy. „Více než 100 zemí již ratifikovalo Úmluvu o právech lidí s postižením vydanou OSN. Díky této zprávě jsou nyní
k dispozici data, znalosti a také praktické rady, jak dále postupovat a dostát přijatým závazkům“.
Světová zpráva dokládá úzkou souvislost mezi chudobou a postižením a také zmiňuje nedostatečné uplatňování práv
lidí s postižením v rozvojových zemích. Viceprezidentka Světové banky, paní Tamar Manuelyan Atinc, zdůrazňuje: „S
více než miliardou lidí s postižením na světě je naprosto zásadní, aby měli tito lidé přístup ke zdravotní péči, vzdělání a
pracovního uplatnění. Jak víme, konec období pro naplnění Rozvojových cílů tisíciletí se velmi blíží. Jednotlivé vlády
musí lidem zajistit, aby měli přístup k nejzákladnějším službám a měli by investovat do speciálních opatření a přijmout
národní strategie pro boj s postižením.“
Převážná většina lidí s postižením žije v rozvojových zemích. Ženy a děti žijící s postižením čelí stále většímu množství
bariér, ještě více v prostředí zasaženém chudobou. V Africe má 6,4% dětí ve věku do 14 let určitý druh postižení, ve
srovnání s 2,8% dětí ve vysokopřijmových zemích.
Plný text zprávy je k dispozici zde - http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html

Profil organizace:
SVĚTLO PRO SVĚT je nevládní organizací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty v rozvojových zemích a na
systémovou podporu osob s postižením. Soustřeďuje se například na šedý zákal, který je častou příčinou slepoty
v rozvojovém světě. Od roku 2011 implementuje SVĚTLO PRO SVĚT také projekt End Exlusion, který se zaměřuje na
naplnění rozvojových cílů tisíciletí a usiluje o změnu postojů společnosti vůči lidem s postižením. SVĚTLO PRO SVĚT je
součástí evropské sítě nevládních organizací LIGHT FOR THE WORLD.
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