
Kui kuulid oleksid elu võtnud SINU sõpradelt...

Kui raketid oleksid hävitanud SINU kodu...

Kui ründajad oleksid tapnud SINU vanemad...

Kui SINU kooli oleks end sisse seadnud sõdurid...

Kui SINU jalgpalliväljakule oleksid peidetud

miinid...

Kui SINU mänguasjad oleks täitumatu unistus...

Kui nälg oleks SINU igapäevane leib...

Kui meeleheide oleks SINU ustav sõber...

Kui hirm oleks SINU püsiv saatja...

Kui lootusetus oleks SINU saatus...

Kui selline oleks SINU lapsepõlv, kuidas SA tahaksid, 

et teised SIND aitaks?

Ürituse „Täht idas” eesmärk on aidata maailma 

konfliktipiirkondades olevaid lapsi ja tuua abi  võimali-

kult lähedale nende praegusele elukohale. Statistika 

põgenike kohta on masendav. ÜRO Põgenike agentuur 

(UNHCR) prognoosib, et pooled sõjapõgenikest 

moodustavad lapsed. Me ei saa aidata kõiki põgenike 

lapsi, kuid me võime aidata neist mõnda! 

Koos me võime! 

Möödunud aastal ürituse „Täht idas” ajal saadeti 3550 

kingakarpi kingitustega süürlaste ja iraaklaste põgenike 

lastele, kes olid leidnud varjupaiga naaberriigis 

Jordaanias. Karpe annetasid koolid, lasteaiad, ettevõte-

te kollektiivid, kogudused ja üksikisikud.  Sel aastal on 

meie eesmärk koguda 6000 kingakarpi kingitustega ja 

saata need süürlaste ja iraaklaste põgenike lastele 

Jordaanias, sudaanlaste põgenike lastele Egiptuses ja 

nende põgenike lastele, kes on paatidega kaldale 

sõudnud või päästetud Vahemere vetest, ning praegusel 

hetkel asuvad varjupaigas Malta saarel.

Sa EI SAA nendele lastele tagasi anda kaotatud lapsepõl-

ve, kuid ühe täidetud kingakarbiga Sa VÕID nende 

südametesse tuua palju rõõmu.

VÕTA OSA!

ÜRITUSE ETAPID

1. Kingakarp
Kingituse sissepakkimiseks kasuta 

keskmise suurusega kartongist
kingakarpi.

2. Vanus ja sugu
Vali lapse vanus ja sugu ning liimi karbile 

täidetud ankeet-kleeps.

3. Kingitused
Täida karp uute ja mitmesuguste kingi-
tustega. Ära unusta pehmet mänguasja!

4. Sotsiaalvõrgustik
Räägi teistele ja kutsu osa võtma!

Kasuta #tahtidas, #kingakarp.

5. Transpordi kulud
Anneta € 5.00 transpordi kuludeks iga 

karbi eest ühingu
„Baltic Global Initiative”

arvele märkega — „Täht idas”.

6. Kokku kogumise koht
Kuni 30. novembri kella 19.00 toimeta 

karp kokkukogumispunkti.

Jälgi kogumispunkti lahtioleku aega! 

7. Teated kättesaamise kohta
Kui Sa jätad kingakarpi kontaktinformat-
siooni ja e-posti aadressi (seda informat-

siooni ei saadeta Lähis-Idasse), siis
2016. aasta jaanuaris oota e-postile 
teateid kingituste teekonna kohta

laste juurde.

SOOVITATAVATE ESEMETE 
NIMEKIRI

Soovitame igasse karpi panna mõne pehme 
mänguasja – loomakese, midagi sellist, mille 
laps rõõmuga oma sõbraks võtaks.

Hüppenöör, jojo, väike mänguauto, pallike, 
õhupallid, puzzled vms., mis sobiksid 

mängimiseks.

Pliiatsid, kriidid, viltpliiatsid, joonistus-
blokid, värviraamatud või midagi muud 
(ka käärid sobivad suurematele lastele),

mis arendaks lapse loomisvõimet.

Mõtle ka soojade sokkide, mütsi või kinnaste 
peale! Samuti võib kinkida hambaharja, 

hambapasta, seebi, väikese pehme käteräti-
ku. Karamelli — või kummikommid on hea 

maiustus! Teismelistele võib kinkida ka 
T-särke või mõne ehte.

MITTESOOVITATAVATE 
ESEMETE NIMEKIRI

Ära kingi kasutatud või katkisi asju. Pole 
soovitatav karpi panna toiduaineid (šokolaa-
di, küpsiseid, pähkleid, seemneid), vedelikku 
sisaldavaid (šampoone, dušigeele, vedelseepe) 
ja kergesti purunevaid (klaasist, portselanist, 
savist nõusid) esemeid, ka mitte mängurelvi.

Islami kultuuris pole kohane kujutada 
inimest, sellepärast poleks vaja saata nukke, 
ega ka mänguasjadest koerakesi ja seakujulisi 
loomakesi. Ärge pange kinkekarpi ka 
religioosset sümboolikat või kirjandust!

POLE KARBI JAOKS 
AEGA?

Kas tahad aidata teisiti? Lähis-Idas ei köeta 
kusagil, sellepärast on talvel külm. Anneta 
raha kontole märkega - „põgenike tekkide 
jaoks” ja selle eest ostame neile soojad tekid.


