Perguntas & Respostas
Qual é a origem e objetivo deste prêmio?
Her Abilities é o primeiro premio global que honra as realizações de mulheres com deficiência. A Light
for the World é a organização fundadora do prémio.
Com este prémio, o principal objetivo é homenagear as mulheres com deficiência que alcançaram
grandeza em sua vida e no campo de trabalho.
A activista dos direitos das pessoas com deficiência e conselheira da Light for the World, Yetnebersh
Nigussie, é uma porta-voz chave desta premiação. Ela se inspirou ao ganhar o Right Livelihood Award
em 2017 e o Spirit of Helen Keller Award este ano e quer devolver à comunidade de pessoas com
deficiencia através desta iniciativa que visa celebrar a vida de outras mulheres com deficiências que
conseguiram coisas incríveis.

Quem decide o vencedor?
A Light for the World é a fundadora do prémio, mas para garantir a independência e transparência do
processo, não estara no júri e não terá influência sobre os vencedores.
O júri da premiação é independente e vai decidir sobre quem será o vencedor para cada uma das três
categorias. Este júri é composto por mulheres fortes, com e sem deficiência, representando diferentes
sectores e áreas da vida.

Quais são as categorias?
Existem três categorias:
Saúde e Educação
Esta categoria está virada para mulheres com deficiência do sector da saúde ou educação, incluindo,
mas não se limitando aos professores, assistentes de ensino, directores, professores universitários,
médicos, cirurgiões, enfermeiras, agentes comunitários de saúde, entre outros.
Direitos
O foco vai para mulheres com deficiência do sector de advocacia e defesa dos direitos das pessoas
com deficiência e sua inclusão. Elas podem estar a trabalha para uma ONG ou instituição de caridade,
um negócio, dentro de uma organização governamental ou simplesmente em suas comunidades para
conseguir uma mudança vital.
Artes, Cultura e Desporto
Mulheres com deficiência dos sectores de artes, cultura e desporto, incluindo, mas não se limitando
aos artistas, actores, comediantes, poetas, atletas paraolímpicos, corredores, cantores, nadadores,
escritores, entre outros.

Quando serão abertas as inscrições ou candidaturas?
As candidaturas começam a 02 de Julho de 2018 e encerram a 30 de Setembro de 2018.

Quem pode se candidatar?
Todas são elegíveis para nomear excepto membros do júri.

Quem pode ser nomeado?
Mulheres com deficiência (a partir dos 18 anos) podem ser inscritas. No entanto, elas devem se encaixar em uma das três categorias mencionadas acima.
Quem não pode se candidatar?
• Membros do júri e seus familiares;
• Funcionários e colaboradores da Light for the World e membros do conselho;
• Qualquer pessoa que não se identifique como mulher com deficiência;

Como funcionam as inscrições?
Por favor, use o formulário de inscrição fornecido no site Her Abilities.
No caso de você achar o formulário online difícil de usar, você também pode baixá-lo, preenchê-lo e
enviá-lo para o endereço her-abilities@light-for-the-world.org.
Até 14 de Novembro, todas as pessoas que se candidataram vão receber um e-mail para descobrir se
são ou não os venecedores de uma das três categorias.

Quais critérios o júri usará para determinar os vencedores?
O júri vai considerar os seguintes critérios como principais para indicar as vencedoras:
Impacto
Até que ponto essa pessoa alcançou excelência em sua vida e campo de trabalho;
Reconhecimento
Se essa pessoa tem uma história não contada ou subnotificada que particularmente merece ser contada;
Relevância
Se a história dessa pessoa tiver relevância para os direitos actuais e os debates sociais, o que poderia
inspirar os outros a agir;
Além disso, o júri pode, como consideração secundária, examinar o equilíbrio entre os vencedores de
três categorias em qualquer ano (incluindo, por exemplo, dispersão geográfica, diversidade nos perfis
pessoais e tipos de conquistas).

O que os vencedores ganham?
Os benefícios para os vencedores são:
• Eles se juntarão a uma célebre rede de outras mulheres bem-sucedidas (ou seja, o júri) que se comprometem a encontrar oportunidades de apoiar umas às outras na busca de justiça, igualdade e
excelência;
• A Light for the World abrirá suas redes e tentará garantir oportunidades de palestras para os vencedores (ou seja, em conferências internacionais como o Fórum Político de Alto Nível, em Nova York);
• A equipe de comunicação da Light for the World vai fazer um trabalho de media on-line sobre os
vencedores e isso
• Isso tudo vai garantir que eles e seus projectos recebam mais atenção do público;
• Eles receberão um certificado e um prémio físico.

Her Abilities é um prémio puramente honorário e não haverá
qualquer valor monetá

