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Dzieci odwagi
W 1945 roku powstała organizacja, w
ramach której współpracują 193 kraje.
Jej nazwa to: Organizacja Narodów
Zjednoczonych (ONZ).
Jej celem jest działanie razem na rzecz
tworzenia lepszego świata.

Bismilla
Valeria

List Tapori:
Listopad – Grudzień 2016
http://pl.tapori.org
Email: polska@tapori.org

„Dalej! Poszukajmy razem kluczy do przyjaźni i pokoju!”
Już niedług TAPORI skończy 50 lat! Na całym świecie
szykujemy różne wydarzenia, by w 2017 roku świętować tę
rocznicę.
Was również zachęcamy do uczestniczenia w świętowaniu.
„Poszukajmy razem kluczy do przyjaźni i pokoju!” - możecie
stworzyć podróżujące kukiełki lub wysłać do nas prawdziwą
historię przyjaźni.

Ludzie z krajów należących do ONZ
spotykają się,
by znaleźć rozwiązania problemów
istniejących na świecie:
ubóstwa, braku dostępu do wody, wojen,
zanieczyszczenia i wielu innych...
W lipcu 2015 ustanowili cele dla całego
świata.
Realizacja tych celów zapewni lepsze życie
każdemu człowiekowi,
bez tworzenia zagrożenia dla naszej
planety.
Jest ich 17- 17 Celów Zrównoważonego
Rozwoju*
( z ang. SDG's).
Pomyślcie, który jest dla was najciekawszy.

Przez wiele lat dzieci z całego świata w listach Tapori
wymieniały się historiami o odwadze i przyjaźni. Wszystkie
historie pokazują, jak ważne jest wychodzenie innym na
przeciw i nie pozostawianie nikogo w samotności. Pokazują
też, że poznawanie nowych przyjaciół nie zawsze jest
łatwe.

Brian
Laetitia

Zachęcamy Was do zapoznania się z historią Irenge i
wykonania zadań, które proponujemy.

Ono i Rene,
Jennifer,
Junior,
Jessica,
Diana,
Manuelito,
Joseph,
Leah...
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W liście,który wam przekazujemy poznacie grupy Tapori z
Demokratycznej Republiki Kongo.
Możecie też przeczytać 17 celów, które mają pomóc
dorosłym stworzyć lepszy świat.
Pamiętajmy, że 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka. Dzieci TAPORI działają na całym
świecie na rzecz przestrzegania swoich praw.
Prawa do życia w rodzinie.
Prawa dostępu do opieki medycznej.
Prawa do czasu wolnego i zabawy.
Prawa do życia w pokoju.
Tapori Polska – ATD Czwarty Świat
Ul. Grenadierów
34 lok U1
04-073 Warszawa
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Grupy TAPORI z Bukavu w Demokratycznej Republice Konga
W Bukavu ludzie znają TAPORI od 1987 r. Działają tam trzy grupy Tapori: Dzieci Gwiazd
(Enfants Etoiles), Dzieci Światła (Enfants Lumieres), Dzieci EMAP (Enfants Emap). Każda
z grup to około 50 dzieci. Z każdą grupą jest też około 10 dorosłych, którzy prowadzą
grupę i 40 młodych ludzi, którzy działali w grupach TAPORI, gdy byli dziećmi.

Dzieci odpowiedziały na dwa pytania:

1. Co dla ciebie oznacza TAPORI?
Dla nas, dzieci Bukavu, Tapori oznacza „Być przyjaciółmi dla tych, którzy nie mają przyjaciół”. Jesteśmy
przyjaciółmi wszystkich dzieci, młodych ludzi i dorosłych, którzy są wykluczeni, samotni i odsunięci na bok.

2. Co robicie kiedy jesteście razem w Tapori?
- Odwiedzamy dzieci, które są w bardzo trudnej sytuacji. (np. są oskarżane o czary, mają problemy z prawem
albo żyją na ulicy)
- Z pomocą naszych animatorów włączamy się w prace na rzecz społeczności, żeby lepiej dotrzeć do serc
innych dorosłych i żeby uczestniczyć w rozwoju naszej dzielnicy oraz naszego kraju.
- Podpowiadamy naszym animatorom i rodzicom, które z rodzin żyjących w ubóstwie potrzebują pomocy w
naprawach w domu, a potem pomagamy w tych naprawach.
- Uczymy się nowych gier i piosenek. Mieliśmy warsztaty robienia rękawic i kukiełek. Rysujemy, by rozwijać
naszą inteligencję.
- Każdego roku 17 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.
- 20 listopada świętujemy Międzynarodowy Dzień Dziecka
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- W naszej lokalnej radiostacji Neno la Uzima ( Słowa Życia) prowadzimy audycję pod tytułem „Dzieci
odwagi”, by przekazać wszystkim ludziom nasze przesłanie pokoju, przyjaźni i solidarności.
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Zrób swoją marionetkę !
Poznałeś Irenge. Jego piękna historia
pokazuje, że możliwe jest stworzenie pokoju
poprzez przyjaźń między wszystkimi dziećmi.
Stwórz lalkę przedstawiającą dziecko lub
dorosłą osobę, która nie miała przyjaciół, ale
przeżyła taką piękną historię przyjaźni jak
Irenge.
Wybierz osobę, którą znasz, przyjaciela.
Możesz również przedstawić siebie.
Następnie wyślij ją do nas, żeby mogła
podróżować i poznać inne dzieci na całym
świecie .
Nie zapomnij opowiedzieć nam o Twojej lalce.
Do stworzenia marionetki można użyć:
pięknych kawałków tkanin
materiałów z recyklingu (kartony, czapki,
guziki, koraliki, drewno)
Krok 1: Zbierz wszystkie materiały.
Krok 2: Wspólnie z przyjaciółmi lub kimś
dorosłym stwórzcie lalkę i przedstawcie ją.
(Pamiętajcie, że wasza kukiełka musi
wytrzymać podróż do innych krajów).
Krok 3: Wyślij swoją marionetkę i jej
prezentację do Tapori.
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Po przeczytaniu historii Irenge odpowiedz na
następujące pytania:

* Co cię porusza w tej historii? Dlaczego?

* Jakie gesty, słowa pomagają Irenge poznać nowych
przyjaciół?

* A ty, gdybyś spotkał dziecko jak Irenge, co byś mu
powiedział?

TAPORI
Ruch ATD w Polsce
ul. Grenadierów 34, 04-073 Warszawa
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