Nowy Jork,
USA

List Tapori

Fragment wiadomości od dzieci
na dzień 17 października:

“W naszych szkołach i okolicach często się wyklucza i
zastrasza się innych.
My, dzieci, możemy działać razem, by z tym walczyć poprzez
dawanie przykładów dobrego zachowania, nie zastraszanie innych
i pomaganie tym, którzy są zastraszani.”
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Wiadomości z wydarzeń na świecie okazji 17 października Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

Dzieci czytają swoje
przesłania.

Togo

Dzieci prezentują flagę ONZ, którą
stworzyły w czasie Biblioteki
Podwórkowej w Nowym Jorku.

Bangkok,
Tajlandia

Bangkok, Tajlandia: kilka grup spotkało się wokół tematu:

"Walka z ubóstwem przez książki i muzykę"

Nastolatki z Bangkoku czytały wiadomości
wysłane przez dzieci z Afryki:

"My, dzieci z Demokratycznej Republiki
Konga uwielbiamy uczyć się. Chcemy
się uczyć, by być szanowanymi i
potrzebnymi w społeczeństwie. Chcemy
umieć czytać i pisać, by pomagać
naszym rodzicom i rodzinom i aby nikt
się z nas nie naśmiewał."

Biblioteka Podwórkowa
i dyskusja na ulicy na temat
17go października i Tapori

"Dzielimy się naszą wiedzą,
książkami i muzyką, aby
pomóc budowaniu świata bez
ubóstwa"

Dzieci w Togo

4

Młodzi muzycy z okolicy Khlong Toey
śpiewali piosenki, które razem napisałi.
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“Chciałbym, żeby wszytkie
dzieci realizowały swoje
marzenia.”
Grzegorz

Prezentacja jednej z grup Tapori z Polski
Grupa Tapori z Legnicy
Szkolny klub Młodych Wolontariuszy

Klub działa w szkole podstawowej Nr. 1. Należą do niego dzieci w wieku 6-13 lat. W
2012 roku wzięli udział w kampanii Tapori: "Aby dobrze się uczyć potrzebujemy..."
Od tego czasu uczestniczą we wszystkich kampaniach Tapori.
Grupa dzieci z Legnicy często robi przedstawienia i inscenizacje, które prezentują dla
dzieci i dorosłych w domu opieki społecznej, w szpitalu, w przedszkolach.
Grupa młodych wolontariuszy z Legnicy spotyka się z innymi grupami dzieci z miasta,
kolegują się z uczniami szkoły specjalnej Nr.14 w Legnicy.
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" Chciałbym, żeby każdy miał dom." Kamil

"By zdrowo rosnąć potrzebuję miłości i zrozumienia." Patrycja

"Chcę, żeby moja mama była szczęśliwa."
Hania
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Razem z listem przekazujemy wam małą książeczkę Tapori. Znajdziecie w niej
historię chłopca - Bismilli, który pochodzi z Afganistanu i mieszka w Polsce.
Na końcu umieściliśmy kilka pytań. Spróbujcie na nie odpowiedzieć.
Jesteśmy bardzo ciekawi waszych wrażeń po przeczytaniu książeczki.

Zechęcamy was też do rysowania, malowania i tworzenia ilustracji inspirowanych
historią Bismilli.
Wasze prace i przemyślenia możecie przesłać do nas pocztą na adres:
Tapori Polska
ul. Grenadierów 34 lok U1
04-073 Warszawa

lub e-mailem: polska@tapori.org

Historię Bismilli z pytaniami możecie znałeźć też na stronie internetowej
pl.tapori.org

