Tervetuloa
hankekummiksi!
NEPALIN ERITYISLAPSIHANKE

Auta lapsi koulutielle tukemalla
LSV:n erityislapsihanketta
Nepalissa
Näkö- ja kuulovammaiset lapset Nepalissa jäävät
usein syrjään koulutuksesta, sillä vammaisuus on koko
perheelle suuri häpeä. LSV:n erityislapsihanke taistelee
ennakkoluuloja vastaan tiedottamalla ja ennen kaikkea
auttamalla esikouluikäiset 3–6- vuotiaat kuulo- ja näkövammaiset lapset kuntoutuksen ja varhaiskasvatuksen
piiriin Baran piirikunnassa, eteläisessä Nepalissa. Tavoitteena on myös lisätä tietoa näön ja kuulon terveydestä ja
vähentää vammaisuuteen liittyvää kielteisyyttä perheissä
ja yhteisöissä.

Tule mukaan tukemaan Nepalin erityislapsia!
Hankekummina lahjoitat kuukausittain itse valitsemasi summan
hankkeelle. Saat kaksi kertaa vuodessa kummikirjeen ja sinut kutsutaan hankkeesta kertoviin tilaisuuksiin.

• 10 eurolla kuukaudessa koulutetaan neljä
luokka-avustajaa kuulo- tai näkövammaisen
lapsen koulunkäynnin tueksi.
• 20 eurolla kuukaudessa mahdat yhden näkötai kuulovammaisen lapsen kuukauden kuntoutuskulut lastensairaalassa.
Yhden lapsen kuntoutus kestää 4 kuukautta ja tämän
jälkeen lapsi on valmis aloittamaan esikoulun kotiseutunsa lähikoulussa.
• 30 eurolla kuukaudessa kustannat silmälasit noin
sadalle lapselle, joiden perheillä ei ole varaa lasien
ostoon, tai maksat kuulolaitteen neljälle kuulo
vammaiselle lapselle.
• 40 eurolla kuukaudessa tai 500 euron kertalahjoituksella sponsoroit 2 kaksipäiväistä health awareness
campaing -tapahtumaa paikallisissa kyläyhteisöissä,
aiheena vammaisuus ja kuulon ja näön terveys.

Hankkeen tavoitteena on tarjota apua ja kuntoutusta erityislapsille ja saada lapset mahdollisimman varhain avun piiriin. Lisäksi
hankkeen tarkoituksena on tukea CHEERS-sairaalan henkilökunnan
tietoisuutta mm. kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta suomalaisen asiantuntemuksen pohjalta.

Nepalin maaseudulla syntyi pieni poika, joka ei liikkunut, ottanut kontaktia ja itkenyt kuten toiset vauvat naapurustossa. Suryan (nimi muutettu)
vanhemmat olivat surullisia ja kauhuissaan, tietämättömiä lapsen ollessa
erilainen. Äiti ja isä pelkäsivät jumalten kostaneen heitä antamalla heille
tällaisen lapsen taakaksi. Vanhemmat antoivat Suryalle vain tilkan maitoa
aamulla ja illalla, muuten Surya vietti varhaisimmat lapsuusvuotensa kotona
yksin maaten. Häpeä esti vanhempia näyttämästä lastaan muille. Tämä
häpeä esti Suryan samaan jokaiselle ihmiselle tärkeintä oikeutta - oikeutta
tulla nähdyksi ja kuulluksi.
Kun Surya oli 7-vuotias, vanhemmat kuulivat naapurikylässä, että kaupungissa on paikka, jossa autetaan Suryan kaltaisia lapsia. Kun Surya pääsi
vanhempiensa kanssa CHEERS-lastensairaalaan, todettiin, ettei Surya kuule
eikä näe, ja hänellä on CP-vamma. Surya oli myös erittäin aliravittu. Suryaa
hoivattiin ja kuntoutus aloitettiin välittömästi. 9 kuukauden kuntoutuksen
jälkeen Surya oppi kävelemään avustettuna. Vuoden kuluttua hän selvityi
tuen avulla itsenäisessä liikkumisessa, wc-käynneissä ja syömisessä. Nyt
Surya on aloittamassa koulutietään. Tällä hetkellä Suryan kuntoutuksessa
isona haasteena on se, kuinka hänen itseilmaisua voitaisi parhaiten tukea.

Kiinnostuitko LSV:n
hankekummiudesta?
•
Ilmoittaudu mukaan:
kummitoiminta@lsv.fi
•

Tai soita suoraan toiminnanjohtaja Salla Nazarenkolle
puh 044 744 9030 – kerromme mielellämme lisää!
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