Till:

in gåva! Utbildning för

person/er

I stället för en present har jag valt att att stödja
Stiftelsen Dispurse arbete med att utrota fattigdom
genom utbildning - Education against poverty.
Dispurse verkar idag primärt i Sydamerika och i
regioner där analfabetismen är mycket hög. Bara i
Peru finns minst 2,5 miljoner analfabeter.
Dispurse primära målgrupp är flickor och kvinnor
upp till 40 år men ingen utesluts, vilket innebär
att även barn, män och funktionshindrade är med.
Utsatta människor som kan läsa, skriva och räkna,
finner lättare vägar ut ur den livssituation de
befinner sig i. Att inte luras att skriva på kontrakt,
att kunna ta rätt betalt för sina varor, att kunna
tolka och vara en del av den demokratiska processen är bara några men viktiga exempel.
Med hjälp av Focus, en unik app som har utvecklat under 6 år tillsammans med hjärnforskare,
pedagoger och testgrupper med 400 personer
i Sydamerika, kan Dispurse hjälpa många fler
till mycket lägre kostnader. Det som gör Focus
appen unik i jämförelse med andra utbildningsappar är att Focus lär unga och vuxna att skriva,
läsa och räkna från grunden utan stöd av lärare
eller handledare. Det enda som behövs är en läs-

platta (som många kan dela på).
Sedan lanseringen av Focus våren 2017 har Dispurse
redan hunnit utbilda 1 200 kvinnor i Peru men
detta är bara början. Målet är att minst 25 000
människor ska ha genomgått programmet inom
3 år. Programmet som i genomsnitt tar 6 månader
att genomföra, kan likställas med tre år i svensk
grundskola.
Det kostar väldigt lite att ge en person möjligheten
att få lära sig att läsa, skriva och räkna. För bara
150 kr så har du inlett resan ut ur fattigdom för
en människa. Just nu i Peru, Bolivia och Equador,
men Dispurse kommer att fortsätta ut i världen så
långt pengarna räcker, för alla har rätt att kunna
läsa, skriva och räkna! Tack för att du hjälper till!

Varma hälsningar från alla oss på
Dispurse Foundation och från din givare

Namn:

Dispurse följer Svensk insamlingskontrolls krav och regler.
Dispurse Foundation
E-post: info@dispurse.org
www.dispurse.org

BG nr:
900-5992
PG nr:
90 05 99-2
Swish nr: 1239005992

