
 

 

Tasui, Nigeria 
 
Tasui este din Nigeria, are 15 ani şi îi place să 
înveţe.  
Şi-ar dori să se întoarcă la şcoală şi să devină 
avocat, astfel încât să poată ajuta alţi tineri cu 
dizabilităţi. La vârsta de doi ani, Tasui s-a 
îmbolnăvit de poliomielită. Din acel moment, a 
făcut tot posibilul pentru a avea acces la educaţia 
pe care o merită.   
„M-am îmbolnăvit de poliomielită când eram foarte 
mic. Boala nu a făcut decât să mă împiedice să merg 
la fel ca ceilalţi copii. La vârsta de şapte ani, am reuşit să intru la şcoală. Mi-a plăcut foarte mult.  
Profesorii erau amabili cu mine, iar ceilalţi copii mă ajutau să mă descurc. Cu toate acestea, îmi era 
foarte greu să ajung la şcoală. Aşa că am învăţat să mă deplasez folosindu-mă de mâini şi genunchi, iar 
dimineaţa plecam spre şcoală foarte devreme.” 
Când Tasui a împlinit 10 ani, fiind îngrijoraţi că băiatul nu primea sprijinul de care avea nevoie, părinţii 
lui l-au trimis la o şcoală specială. „Deoarece aveam o dizabilitate, părinţii mei au considerat că ar fi 
mai bine pentru mine să deprind o meserie, în loc să învăţ. Am stat acolo trei ani şi am învăţat să 
lustruiesc şi să repar încălţăminte.” 
În ultimii trei ani, Tasui îşi ajută părinţii cu treburile casei. De asemenea, lucrează şi chiar cerşeşte la 
piaţă, pentru a-şi putea ajuta familia şi a câştiga suficienţi bani cât să-şi permită să-şi reia studiile.  
„Mi-aş dori să învăţ din nou să scriu şi să citesc. Îmi pare rău că nu pot să mă întâlnesc cu prietenii mei 
şi că eu, spre deosebire de ei, nu reuşesc să dobândesc o educaţie. Îmi doresc să merg la şcoală 
pentru că vreau să mă fac avocat pentru a putea ajuta oamenii.” 
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Abdi, Nigeria 
 

Abdi are 12 ani şi locuieşte cu unchiul său în nordul 
Nigeriei.   

Băiatul este bolnav de epilepsie şi, de multe ori, 
lipseşte de la şcoală din cauza crizelor de care suferă. 

Abdi are dificultăţi de vorbire, dar unchiul său, 
Abdullah, îl înţelege fără probleme.  

 

„Tatăl lui Abdi a fost nevoit să plece în oraş la muncă şi 
a lăsat copilul în grija mea. A crezut că este mai bine ca 
Abdi să rămână în satul nostru, unde toată lumea ţine la el. Dacă l-ar fi luat la oraş, Abdi ar fi trebuit să 
stea acasă toată ziua, dar aici poate ieşi pe afară, poate merge până la şcoală şi poate juca fotbal cu 
ceilalţi copii. Convulsiile au început pe la vârsta de doi ani. L-am dus la doctor şi i-au fost recomandate 
medicamente care să-i rărească crizele. Abdi încearcă să meargă la şcoala primar din sat în fiecare zi, 
dar sunt multe zile în care nu poate face asta. Din cauza problemelor de sănătate, progresele sale la 
şcoală nu sunt foarte bune şi este abia în clasa a doua, având colegi de vârste mai mici, chiar şi de şase 
ani. Cred că i-ar fi mai bine într-o şcoală pentru copii cu nevoi speciale, dar nu există nicio astfel de 
şcoală în apropiere. Profesoara are aproape 40 de elevi în clasă, deci nu îi poate acorda lui Abdi 
atenţia de care el ar avea nevoie. În plus, nici nu a beneficiat de formare pentru a putea înţelege boala 
de care suferă băiatul. Lui Abdi îi place să meargă la şcoală şi, de multe ori, încearcă să-i povestească 
fratelui său despre ce a învăţat. Este un băiat special, dar are nevoie de grijă specială. Sper să pot 
convinge autorităţile să-i asigure mai multe sprijin lui Abdi aşa cum acesta merită.” 
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Arpita, Bangladesh 
 

Arpita are nouă ani şi trăieşte în localitatea Narayangonj din 
Bangladesh, împreună cu părinţii şi sora sa Ananna.  

Arpita este oarbă şi îi place să se joace cu prietenele ei Sajid şi 
Konika. În fiecare zi, Arpita ajută la treburile casei, hrănind găinile, 
făcând curat în curte şi cărând apă. Îi place să îşi ajute mama. 

Mama o ajută pe Arpita să înveţe alfabetul, atât în bengali, cât 
şi în engleză. Deoarece nu merge la şcoală, fetiţa a învăţat tot 
acasă şi cifrele.  

Arpita nu a fost niciodată la şcoală. În regiunea unde trăieşte 
ea, oamenii nu ştiu că este posibil ca şi copiii orbi să meargă la 
şcoală. Fetiţa se bucură pentru prietenele sale care pot merge 
la şcoală şi i-ar plăcea să poată învăţa alături de ele. Îşi doreşte 
să afle tot ce se învaţă la şcoală, pentru ca mama sa să o 
înveţe şi pe ea aceleaşi lucruri. 

Arpita spune:  

„Familia mea mă iubeşte şi are grijă de mine. Mama mă învaţă alfabetul şi cifrele acasă. Știu câteva 
cuvinte în limba engleză. Mi-ar plăcea să merg la şcoală şi să mă bucur de timpul petrecut acolo alături 
de prietenele mele. Dar dacă nu pot merge, voi continua să învăţ acasă cu mama. Când mă fac mare, 
mi-ar plăcea să fiu doctoriţă sau să ajut cumva oamenii şi să pot totodată să am grijă şi de mine.” 

Studiu de caz: Sightsavers 

                
 

Sightsavers este o organizaţie care lucrează alături de parteneri locali din Asia, Africa şi Caraibe pentru a sprijini copiii orbi 
să meargă la şcoală, să înveţe alfabetul Braille şi să primească sprijinul de care au nevoie pentru a-şi croi un viitor frumos. 

Fotografii: Shafiqul Alam Kiron/Sightsavers    



 

 

Lucy, Kenya 
 

Lucy are 11 ani și tăiește în localitatea Kisumu, în 
vestul Kenyei. Când era foarte mică, s-a îmbolnăvit 
de poliomielită și boala i-a afectat piciorul drept.  

I-ar plăcea să meargă la școală, dar nu se poate 
deplasa până acolo din cauza dizabilității.   

„Numele meu este Lucy și am unsprezece ani. Când 
eram mică, m-am îmbolnăvit și am fost dusă la spital. 
Piciorul meu drept a fost afectat de boală și nu pot să 
îl îndrept, dar la piciorul stâng nu am nicio problemă. 

Dimineața, când mă trezesc, fac curățenie în casă, 
spăl vasele și pregătesc ceaiul pentru toți. Îmi ajut 
părinții cu făcutul focului, mănânc, îmi spun 
rugăciunea și mă odihnesc. După amiaza, mă spăl și îl 
ajut și pe frățiorul meu să-și facă baie, iar apoi ies 
afară să mă joc. 

Nu merg la școală pentru că nu am cum să ajung 
acolo: ar trebui ca cineva să mă ducă în spate, iar 
mama are treabă. Mi-aș dori să pot învăța să citesc, la 
fel ca prietenele mele. Dacă aș învăța asta, după 
terminarea școlii aș putea să devin profesoară sau 
doctoriță și să îmi ajut familia.” 

 

Mama lui Lucy spune: “Mi-ar plăcea ca Lucy să 
meargă la școală ca să își poată purta singura de 
grijă într-o zi. Nu văd copii cu dizabilități care să 
meargă la școală, deci nu știu dacă ar primi-o dacă 
aș reuși să o duc până acolo. Dacă Lucy nu merge la 
școală, viața ei va fi foarte dificilă.” 
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