LIST TAPORI
11 lat Tapori w Polsce!
(Tapori 2006 - 2017)
Wspomnień czas...
Kończymy pewien etap, ale nie jest to koniec
Tapori! Przyjaźń będzie dalej trwać!
http://pl.tapori.org

Tapori jest międzynarodowym ruchem przyjaźni pomiędzy dziećmi, które
pragną, by żaden z ich rówieśników na świecie nie cierpiał z powodu biedy i żeby
wszyscy mieli jednakowe szanse.
To było 11 wspaniałych lat! W Polsce jesteśmy razem od 2006 r. Poznajemy się,
budujemy przyjaźnie i dojrzewamy. Na ten moment nie planujemy nowych kampanii
Tapori w Polsce, ale kto wie, może kiedyś? Nawet jeśli nie, to przyjaźń będzie trwać
dalej! Poza tym wciąż możemy korzystać z materiałów z poprzednich lat, które są
dostępne w języku polskim na stronie: http://pl.tapori.org Znajdziecie na niej Listy
Tapori z propozycjami warsztatów, prawdziwe historie dzieci, stworzone przez nie
dzieła i ich wypowiedzi oraz wiele innych, ciekawych rzeczy.
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Podziękowanie!
Dziękujemy... że mogliśmy Was poznać!
Dziękujemy... że chcieliście poznać inne dzieci i zaprzyjaźnić się z nimi!
Dziękujemy... że dzieliliście się z innym swoimi myślami i spostrzeżeniami!
Dziękujemy... że dzieliliście się swoimi talentami!
Dziękujemy... że braliście udział w warsztatach Tapori!
Dziękujemy... że przysyłaliście listy, zdjęcia, rysunki i inne swoje dzieła!
Dziękujemy... za wspólne BUDOWANIE ŚWIATA PRZYJAŹNI!

Tapori na świecie

Legenda

Biuro Tapori
Grupy Tapori
Warsztaty Tapori

Tapori działa w różnych krajach na całym Świecie
Belgia
Boliwia
Burkina Faso
Chorwacja
Ekwador
Etiopia
Filipiny
Francja
Haiti
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Hiszpania
Honduras
Indonezja
Kolumbia
Kongo
Madagaskar
Mauritius
Peru
Polska

Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Szwajcaria
Tajlandia
Togo
Wybrzeże Kości Słoniowej

Tapori w Polsce
Grupy Tapori są w różnych
miejscowościach w Polsce:
Jelenia Góra
Kętrzyn
Legnica
Marki
Mieroszyno
Mięcierzyn
Pszczółki
Tczew
Warszawa
Żydowo

Kampanie Tapori w Polsce
2007 – Sylwetki
Razem z dziećmi z całego świata
uczestniczyliśmy w tworzeniu sylwetek.
Obrysowaliśmy z pomocą przyjaciela nasze
ciała i rysowaliśmy nas samych.
Pokazywaliśmy coś więcej niż tylko wygląd.
Pisaliśmy nasze osobiste wiadomości, by
odsłonić, co mamy w sercach.

2009
– Malowanie DAZIBAO
DAZIBAO to specjalny plakat, który robi się razem z innymi
dziećmi. Na DAZIBAO można coś narysować, przykleić,
przyszyć, napisać jakieś zdanie, tekst, wiersz. Tworzyliśmy
plakaty, których tematem było spotykanie się.
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Pojazd Spotkania

2012 – Aby dobrze się uczyć potrzebujemy...
Wyrażaliśmy swoje opinie na temat tego,
czego potrzebujemy, aby dobrze się uczyć
oraz rozwijać swoje pasje. Przedstawialiśmy
swoje poglądy na wiele sposobów, posługując
się różnymi technikami plastycznymi.
Powstały między innymi rysunki wymarzonej
szkoły, medale oraz kociołki z miksturami
dobrej nauki wykorzystane do stworzenia
księgi. U Rzecznika Praw Dziecka
przedstawiliśmy tę „Wielką księgę nauki".

2013 – Razem zbudujmy Pokój
Zastanawialiśmy się nad tym,
czym jest pokój i jak go budować.
Tworzyliśmy Kostki Pokoju,
które na każdym kwadracie miały
nasze przesłania w formie
rysunków i napisów.
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Miasto marzeń

2014 – Drzewo Praw Dziecka
Na całym świecie wiele dzieci zastanawiało się nad podstawowymi prawami dziecka,
które są jednakowe dla wszystkich bez względu na pochodzenie, stan zdrowia
i osobiste przekonania. W Polsce tworzyliśmy drzewa praw dziecka. Na owocach
pisaliśmy, czego potrzebujemy, żeby dobrze rosnąć.
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2015 – Dekoracyjne karuzele
W tej kampanii budowaliśmy
dekoracyjne karuzele. Każda karuzela
symbolizuje świat, w którym jest miejsce
dla każdego. Na elementach pisaliśmy
o sobie, o tym, co lubimy robić,
co pomaga, a co utrudnia spotykanie się,
co w naszym życiu jest trudne
i jak chcielibyśmy żyć z innymi.

2015
– Zróbmy coś fajnego razem
Rozmawialiśmy o tym, kim jesteśmy, kim
są nasi przyjaciele i co fajnego potrafimy
zrobić razem! Wycinaliśmy sylwetki
wybranej przez siebie postaci
i opowiadaliśmy o tym, gdzie ta postać lubi
chodzić i co robić, o czym myśli. Wszystkie
postacie przyklejaliśmy na dużym arkuszu
i zastanawialiśmy się, co fajnego można
robić wspólnie.

– Zobacz! Mieszkam tutaj!
Dzieliliśmy się własnymi przemyśleniami
o tym, gdzie mieszkamy i jak spędzamy
czas, gdzie się spotykamy z przyjaciółmi,
gdzie się dowiadujemy nowych i ciekawych
rzeczy. Mówiliśmy, co jest dla nas ważne
w miejscu, w którym mieszkamy,
a co warto byłoby zmienić.
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2016
– Historia Bismilli
Zapoznawaliśmy się z historią Bismilli opisaną
w miniksiążeczce Tapori. Bismilla przyjechał do Polski
z Afganistanu.
Tworzyliśmy komiksy
o jego przygodach
oraz pisaliśmy
do niego listy
i wysyłaliśmy je razem
ze swoimi rysunkami.

– Dalej! Poszukajmy razem kluczy
do przyjaźni i pokoju!
W tej kampanii rozmawialiśmy
o przyjaźni i o tym, co pomaga
w poznawaniu nowych przyjaciół.
Tworzyliśmy wędrujące kukiełki
przedstawiające nas i naszych przyjaciół.

Wydarzenia:
17 października 2006 – obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem
w Kielcach
maj 2007 – wystawa Sylwetek w Galerii Dziecięcej „Abrakadabra” w Kielcach
27 - 28 czerwca 2008 – Europejska Olimpiada Zabaw Dawnych
i Zapomnianych w Kielcach
6 - 18 października 2008 – Forum Tapori
26 - 30 czerwca 2009 – Europejskie Spotkanie Tapori w Mięcierzynie
17 października 2009 – warsztaty w muzeum Muzeum Zabawek i Zabawy
i parada z Pojazdami Spotkania
3 - 10 grudnia 2009 – Światowe Spotkanie Tapori w Genewie
3 grudnia 2012 – spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka
2013 – wystawa w Kielcach
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Wypowiedzi dzieci:

Aby dobrze rosnąć,
potrzebuję zrozumienia
i troski, miłości.
– Patrycja, 13 lat

Żeby poznać
kolegów, zapraszam ich
do mojego domu.
– Oskar, 10 lat

Dziecko ma prawo do błędu,
ma prawo do własnego zdania. Dziecko
potrzebuje opieki osoby dorosłej; każde
dziecko ma prawo do swobodnej nauki.
Dzieci potrzebują zdrowego odżywiania.
Dzieci nie powinny doznawać przemocy.

Żeby nie umrzeć – miłość.
Potrzeba dobra, przyjaciół, pomocy
przyjaciół, wsparcia. Jeśli ci ktoś pomaga,
to nie oznacza, że ty nie musisz pomagać
innym. Jak ktoś akurat nie ma jedzenia
– pomogę mu i dam jemu kanapkę.

Piszcie do nas, nawet kiedy nie ma kampanii. Chcemy
wiedzieć, co u Was słychać i lubimy poznawać Wasze historie!
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