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Milí přátelé!
Moc nás těší, že i loni jsme 
mohli spolu s našimi dárci 
účinně pomáhat tam, kde je to 
nejvíce potřeba. Zranitelným 
komunitám a zejména lidem 
se zdravotním postižením 
z nejchudších a nejodlehlejších 
regionů světa.

Našim pracovníkům, partnerům i příjemcům 
pomoci v programových zemích v roce 2021 život 
ztěžovaly dopady pandemie covidu-19, mnohdy 
podfinancované resorty zdravotnictví a školství, 
přetrvávající diskriminace osob se zdravotním po-
stižením i zhoršující se bezpečnostní situace 
s válečnými konflikty. 

Přes to všechno jsme z našich programů rehabili-
tace, inkluze a oční péče zvládli v roce 2021 
podpořit více než 791 000 lidí. Naši lékaři provedli 
42 551 očních operací. Rozdali jsme 7,3 milionu 
dávek léků na léčbu trachomu i dalších onemoc-
nění. Do škol jsme poslali 9 631 dětí se zdravotním 
postižením a v inkluzivním vzdělávání jsme vyškolili 
3 715 učitelů. Spustili jsme také komplexní program 
oční péče “3,2,1, vidím” určený dětem. Rozjeli jsme 
ambiciózní projekt inkluzivního vzdělávání v Burkině 

Faso, díky kterému se 40 procent místních škol 
postupně přemění v inkluzivní instituce. 
Náš program tzv. facilitátorů inkluze pomáhá dětem 
i dospělým se zdravotním postižením a umožňuje jim 
spolupracovat s lidmi, kteří v životě čelí stejným potí-
žím jako oni, dokázali se jim postavit a nyní pro ostatní 
představují dobré příklady, které je možné následovat.

Díky podpoře z českého vládního, zdravotně 
humanitárního programu MEDEVAC jsme i nadále 
mohli financovat oční péči, materiální vybavení i ško-
lení pro zdravotníky v nemocnici CHUSS v Bobo-
Dioulasso, druhém největším městě Burkiny Faso. 

Velké díky patří jako každý rok Vám, našim pod-
porovatelům, bez kterých bychom nic z výše zmíně-
ného nikdy nedokázali. Jen čeští dárci nás v roce 
2021 podpořili částkou přes 14,5 milionu korun. 
Většina z těchto finančních prostředků už tradičně 
putovala do projektů oční péče a komunitní rehabi-
litace v Etiopii, Burkině Faso a Mosambiku.

Kdo jsme a co děláme
Světlo pro svět – Light for the World, z. s., je 
nevládní organizace založená v České republice 
v srpnu 2007 jako  sesterská organizace nevlád-
ních organizací sítě Light for the World.

Poslání

Posláním Světla pro svět je prevence a léčba sle-
poty a podpora osob se zrakovým či jiným posti-
žením v nejchudších oblastech světa, zejména pak 
v Africe. Zaměřujeme se na léčbu slepoty prostřed-
nictvím operací šedého zákalu, prevenci trachomu 
a léčení jeho následků. Zajišťujeme rehabilitace dětí 
s postižením a jejich začleňování do společnosti, 
podporujeme inkluzivní vzdělávání. Advokační 
činností prosazujeme změny v legislativě. 

Usilujeme o modernizaci systémů, protože chceme, 
aby výsledky naší snahy přetrvaly. Snažíme 
se prolomit bariéry ve společnosti.

Konkrétní činnosti

Soustředíme se na práci v afrických zemích, jako jsou 
Burkina Faso, Etiopie, Keňa, Mosambik, Jižní Súdán 
nebo Uganda. Budujeme zdravotnická zařízení, pořá-
dáme výjezdy týmů do odlehlých oblastí a zlepšujeme 
přístup k pitné vodě. Distribuujeme léky a lékařský 
materiál. Školíme zdravotnický personál, terénní pracov-
níky i učitele. Vytváříme inkluzivní vzdělávací materiál 
i osnovy, pomáháme dětem s postižením zahájit školní 
docházku. Spolupracujeme s místními partnery a spo-
lečně zlepšujeme životní úroveň rodin i celých komunit.

Richard Schinko
výkonný ředitel, Světlo pro svět – Light for the World



Kde pomáháme

  členové mezinárodní sítě
  země, kam míří pomoc
  místní kanceláře

Inkluzivní vzdělávání

Dětem se zdravotním postižením je v řadě regionů stále 
upíráno právo na vzdělání. Situaci navíc v posledních 
letech zhoršila epidemie covidu-19. Věříme, že inkluzivní 
vzdělávání je nyní potřeba více než kdy jindy. Usilujeme 
o to, aby na kvalitní vzdělání dosáhl každý. 

 Pomohli jsme zajistit přístup ke vzdělání 9 631 dětem 
s postižením. Nejvíce jich bylo v Etiopii, Burkině Faso, 
Mosambiku a Indii. V inkluzivním vzdělávání jsme 
vyškolili 3 715 učitelů.

 V Burkině Faso jsme se spolu s partnery pustili do 
ambiciózního projektu, díky kterému by v zemi v bu-
doucnu mohlo být 40 % všech škol inkluzivních. 

 S úspěchem jsme se pomohli zasadit o novou politiku 
inkluzivního vzdělávání v Jižním Súdánu. Dětem se 
zdravotním postižením zpřístupní kvalitní školy.

 Společně s Mastercard Foundation jsme spustili online 
platformu CapAble, která otevírá vysokoškolské 
vzdělání i lidem se zdravotním postižením. 

 Na Global Education Summit jsme spolu s našimi part-
nery hájili vzdělávání a podpořili kampaň „Raise your 
hand“ platformy Globální partnerství pro vzdělávání, 
která sdružuje země, dárce, organizace i soukromý sek-
tor a jejímž cílem je posílit vzdělávací systémy v rozvojo-
vých zemích a přivést do školních lavic co nejvíce dětí.

 Se školami Hamele & Yekatit v Etiopii, které podporu-
jeme, jsme oslavili, že všichni jejich neslyšící studenti 
úspěšně složili zkoušky.

Oční péče

Současný vývoj směřuje k tomu, že bez drastických 
opatření se poptávka po oční péči ve světě do roku 
2050 ztrojnásobí. Světlo pro svět prosazuje oční péči 
začleněnou do zdravotnických systémů a dostupnou 
pro všechny.  

 Program oční péče v roce 2021 pomohl 743 000 lidem. 
Uskutečnili jsme 42 551 očních operací a 684 425 
vyšetření. V oční péči jsme vyškolili 12 000 osob, 
zejména zdravotníků, ale i učitelů.

 V Burkině Faso, Etiopii, Mosambiku a Ugandě jsme 
spustili komplexní program pro zdraví očí u dětí na-
zvaný „3, 2, 1, vidím“ (v angl. originále 1,2,3 I can see). 
Jeho smyslem je zpřístupnit kvalitní oční péči i dětem.

 V subsaharské Africe jsme se postavili zelenému zákalu 
neboli glaukomu, hlavní příčině nenapravitelné slepoty 
v celém regionu, a představili jsme balíček plný informa-
cí, návodů a dalších nástrojů, který ho pomůže vymýtit.

 S našimi partnery jsme úspěšně lobovali u Valného 
shromáždění OSN, aby přijalo rezoluci „Vision for 
Everyone“, která do roku 2030 pomůže zachránit zrak 
1,1 miliardy lidem, kteří o něj přicházejí, i když by nemuseli. 

 Pokračovali jsme v boji s trachomem a dalšími opomí-
jenými tropickými nemocemi v etiopském svazovém 
státě Oromie. 

 Díky podpoře z českého vládního, zdravotně huma-
nitárního programu MEDEVAC mohla pokračovat 
další fáze projektu oftalmologické péče v nemocnici 
CHUSS v Bobo-Dioulasso, druhém největším městě 
Burkiny Faso. Pomohli jsme zafinancovat nejen samot-
nou péči a školení pro místní zdravotníky, ale i potřebné 
zdravotnické přístroje a materiální vybavení.

Naše snahy nekončí a i v roce 2022 usilovně pracujeme na 
zpřístupňování inkluzivní oční péče všem. Pomáháme odstra-
ňovat překážky, kterým čelí lidé se zdravotním postižením.



Práce a advokační činnost 

I lidé se zdravotním postižením se chtějí dál rozvíjet, 
učit se a vydělávat peníze. Často ale bojují s ome-
zenými možnostmi, jak se dostat na pracovní trh. 
Podporujeme proto programy, které jim cestu 
za prací, vlastním výdělkem a s tím spojenou 
samostatností usnadňují. 

 V jejich cestě k soběstačnosti jsme podpořili 
7 874 lidí s postižením, z toho 57 % žen.

 Za podpory místních aktivistů a Organizace lidí se 
zdravotním postižením jsme pomohli dokončit první 
národní slovník znakového jazyka Jižního Súdánu.

 V Bangladéši, Burkině Faso, Etiopii, Keni, Mosambi-
ku, Ugandě a Jižním Súdánu pomáhá lidem se zdra-
votním postižením zjednodušit přístup k práci náš 
program tzv. facilitátorů inkluze lidí se zdravotním 
postižením (v orig. Disability Inclusion Facilitator).

 Skrze iniciativu Inclusive Futures, jejíž jsme sou-
částí a kterou spolufinancuje UK Aid, podporujeme 
v ekonomické soběstačnosti lidi s postižením v Keni, 
Bangladéši a Nepálu.

 Ve spolupráci se Světovou federací neslyšících jsme 
upozorňovali na nedostatečné zastoupení neslyšících 
lidí v OSN.

 Naše ocenění Her Abilities Awards pro ženy se 
zdravotním postižením, které zasvětily život pomoci 
druhým, obdržely Gamze Elibol, Bernice Oyeleke 
a Robbie Francis Watene.  

V roce 2022 spouštíme nový program k posílení ekono-
mické soběstačnosti v Mosambiku, Burkině Faso, Malawi 
a Indii. Spadá pod něj například 60 facilitátorů inkluze 
zdravotně postižených nebo dvě inovační laboratoře.

Děkujeme vám za vaši 
podporu**

 791 000 lidí podpořených z našich 
programů rehabilitace, 
inkluze a oční péče 

  7,3 milionu  dávek léků na léčbu 
trachomu a dalších 
onemocnění distribuováno

42 551 očních operací
 z toho:
 66 % operací šedého zákalu
 10 % operací trachomu
 7 % operací po úrazu
 17 % ostatních očních operací 

 684 425  konzultací k oční péči 

 48 000 lidí podpořených skrze  
inkluzivní programy 

 3 715 učitelů vyškolených 
v inkluzivním vzdělávání

 9 631 dětem se zdravotním 
postižením jsme zajistili 
vzdělání ve škole                                                                

 7 874 osob podpořeno z programu 
na podporu zvýšení životní 
úrovně, z toho 57 % žen 

** Čísla se týkají aktivit mezinárodní sítě Light for the World 
International a jejích členů za rok 2021.

Výdaje podle regionů

29 % Etiopie

11 % 
Uganda

8 % 
Jižní Súdán

14 % 
Burkina Faso

20 % 
Mosambik

18 % 
jiné



Každý dar pomáhá
Zdroje příjmů 2021*

*v eurech %

Individuální dárci 11 869 482 43 %

Veřejné, vládní financování 8 473 621 31 %

Nadace 3 261 045 12 %

Významní dárci/firmy 1 995 220 7 %

Závěti 1 098 114 4 %

Věcné dary 505 201 2 % 

Podpora od partnerů sítě Světlo pro svět 229 887 méně než 1 %

Ostatní výnosy 188 039 méně než 1%

Celkem 27 620 609

Oblasti výdajů podle programového zaměření 2020** 

*v eurech %

Oční péče 7 623 731 33 %

Posílení ekonomického postavení 7 523 619 33 %

Humanitární akce 3 634 271 16 %

Inkluzivní vzdělávání 3 245 905 14 %

Advokační činnost 964 939 4 %

Celkem 22 992 465 

Dárci z České republiky se na finančních 
výsledcích podíleli částkou 14 544 693 korun 
(přibližně 590 000 euro).

Antikorupční jednání 
a transparentnost

Transparentní jednání při všech našich aktivitách 
je u nás na prvním místě. Řídíme se naším 
protikorupčním manuálem z roku 2014. Kromě 
toho rovněž sestavujeme výroční protikorupční 
zprávu, která je na vyžádání k dispozici. Informace 
o financování našich jednotlivých národních kanceláří 
jsou uvedené v naší mezinárodní zprávě o činnosti, 
kterou najdete na adrese www.light-for-the-world.org.

 

Audit

Členské organizace Světla pro svět své účetnictví 
nechávají auditovat nezávislými externími auditory. 
Za rok 2021 naše účetnictví v České republice 
auditovala společnost Deloitte CZ. V několika 
zemích jsme držiteli certifikátu kvality. Dary 
pro Světlo pro svět jsou daňově odečitatelné 
v Rakousku, Belgii, České republice, Německu, 
Nizozemí, Švýcarsku a USA.



PODĚKOVÁNÍ lidem, 
kteří nás podpořili!
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo | Austrian Development Agency | Austrian Federal Ministry for 
Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection | Austrian Federal Ministry of Arts and Culture, Civil Service 
and Sport I Croma-Pharma GmbH | Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Dutch 
Ministry of Foreign Affairs | Elrha | Else Kröner-Fresenius-Stiftung | EnableMe Foundation | Essilor International | 
ETHOS.legal | European Commission | Fondation L'OCCITANE | Fondation Raymond et Thérèsa Gumy | Fondation 
Vision For All | Foreign, Commonwealth & Development Office UK | Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte 
PartG mbB I German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) | Global Affairs Canada | 
ICCO | International Fund for Agricultural Development | Islamic Development Bank and Islamic Solidarity Fund for 
Development | Leopold Bachmann Stiftung | Mastercard Foundation | Medicor Foundation Liechtenstein | Merck 
Family Foundation | Ministry of the Interior of the Czech Republic | OPEC Fund for International Development 
(OFID) | OWP Brillen GmbH | PRANA-Stiftung | Premium Immobilien | Research Triangle Institute | Save the Children 
| Scheppach GmbH | SeeYou Foundation | Sightsavers International | Standard Chartered Bank | The National 
Lottery Community Fund | UEFA Foundation for Children | UNESCO | UNICEF | USAID | VSO | W.P.Schmitz-Stiftung

African Child Policy Forum | African Disability Forum | CBR Global Network | College of Ophthalmology of Eastern, 
Central and Southern Africa (COECSA) | CONCORD European Confederation of Relief and Development NGOs | 
EU CORD | European Disability Forum (EDF) | FoRS (Czech Development Cooperation Forum) | Global Business 
and Disability Network (convened by ILO) | Global Campaign for Education (GCE) I Global Partnership on Children 
with Disabilities (GP CWD) | Global Responsibility Austria (AGGV) | Human Rights and Democracy Network 
(HRDN) | International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) | International Coalition for Trachoma 
Control (ICTC) | International Disability Alliance (IDA) | International Disability and Development Consortium 
(IDDC) | International Ophthalmological Fellowship Foundation (IOFF) | WHO | Women in Development WIDE

Členství & koalice
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