Zostań Bohaterem
Dobra i Pokoju!
Kiedy spadają
kule i pociski rodzi się
rozpacz,
gniew, lęk,
śmierć.

Kiedy spada
Miłość rodzi się
nadzieja,
wdzięczność,
radość i życie!

Serdecznie zachęcamy Was do wsparcia i włączenia
się do akcji pomocy Ukrainie:
Dzień Solidarności.
Dzień Dobra i Pokoju
Tworzymy Ośrodek Rehabilitacji i z Polski i Ukrainy w Lublinie.
Potrzeby teraz są podwójne.
Chcemy otworzyć podobny ośrodek także w Warszawie.
Wierzymy, że razem z Wami uda się nam to osiągnąć.
Dzieci z onkologii walczą
codziennie, nawet po
zakończonym leczeniu walczą o zdrowie i
szczęśliwe życie.

Nie
rozróżniamy
dzieci, nie
rozróżniamy
bólu,
otwieramy się
na potrzeby.

Dołączcie się do akcji!
Stwórzmy razem "Serce" dla
Dzieci od Dzieci.

Przekaż Złotówkę Nadziei na wsparcie polskich i ukraińskich dzieci!

Każdy może zostać Bohaterem Dobra i Pokoju!
Jak to zrobić?
1. Stwórz Serca z kulek w kolorach flag
- Polski i Ukrainy
2. Możesz to zrobić samodzielnie lub
w grupie.
3. Serca mogą być pokolorowane,
powycinane, a
może wymyślicie
coś innego?
Nie muszą być oczywiście serca z kulek, chcieliśmy tylko nawiązać, że my nie
strzelamy kulami, tylko przyklejamy kulki wsparcia - strzelamy miłością i
nadzieją.

Może już masz w klasie kolegę lub
koleżankę z Ukrainy, albo masz
możliwość go/ją poznać i się
przywitać?
Pamiętaj,
kiedy będziesz układał serca, możesz
nauczyć się kilku słów po ukraińsku.
Każdy z nas chce usłyszeć coś
dobrego: „jesteś fajny, mądry, ładna :)
Wiesz, jak to powiedzieć?
Jedna kulka = jedno dobre słowo!

Udział w akcji charytatywny 1 złotówka:)
Dużo czy mało?
Zobaczymy ile uda się nam zebrać Złotówek Nadziei.
Każda złotówka to uśmiech dziecka
Od Ciebie zależy jak dużo dzieci się uśmiechnie :)

Witaj
Cześć
Dzień dobry
Ile masz lat?
Jak masz imię?
Bardzo mi miło
Lubię Cię
Skąd pochodzisz?
Dziękuję
Proszę
Zapraszamy
Nazywam się...
Przepraszam
Dziękuję
Miło Cię poznać
Jesteś super:)

Laskavo prosymo
Pryvit
Dobroho ranku
Skilʹky tobi rokiv?
Yak vas zvaty
ya duzhe zadovoleny
ty meni podobayeszsia
Zvidky ty
Dyakuyu
Budʹ laska
Zaproshuyemo
Mene zvaty...
Vybachte
Dyakuyu
pryyemno poznayomytysʹ
ty super :)

Wiesz jak to
powiedzieć po ukraińsku?

Vy znayete yak
skazaty polʹsʹkoyu?

