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 behovet utav grundläggande läs- och
skrivfärdigheter är mycket stort. Bara i Peru finns
minst 2,5 miljoner människor som saknar grundläggande läs- och skrivfärdighet.
Dispurse målgrupp är flickor och kvinnor upp till
40 år men ingen utesluts, vilket innebär att även
barn, män och funktionshindrade deltar. Människor som kan läsa, skriva och räkna har bättre
möjlighet att påverka sitt eget liv men också sin
omgivning. Vårt arbete med kvinnor ger ringar
på vattnet bland annat då kvinnorna genom sina
nyvunna kunskaper kan hjälpa sina barn med läxorna. Genom vårt arbete stärker vi kvinnorna och
ger dem möjlighet att stärka sina barn
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 en låg kostnad. 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 läsplatta (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.
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!
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