JALKAPALLO ANTAA
TOIVOA JA ILOA!
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Toivon tähti työskentelee Toba-lasten koulunkäynnin mahdollistamiseksi. Tavoitteena on,
että lapset saavat peruskoulutuksen, jatkavat
opiskelua ja hankkivat ammatin. Kun lapset
voivat olla ylpeitä alkuperästään, identiteetistään ja kielestään, heidän itsetuntonsa vahvistuu, mikä auttaa heitä selviämään haastavista
olosuhteista. Jalkapallo tavoittaa nuoret ja on
tärkeä työkalu tässä työssä. Jalkapallon kautta
lapset saavat uusia ystäviä ja he saavat näyttää, mihin pystyvät. Näin he oppivat sekä käsittelemään vastoinkäymisiä että iloitsemaan
menestyksestä. Jalkapallo vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parantaa itsetuntoa.
Arjessa, jossa ravinto, puhdas vesi ja katto
pään päällä eivät ole itsestäänselvyyksiä, jalkapallo tuo merkitystä ja iloa elämään.

Tue Toba-lasten jalkapalloharrastusta ja koulunkäyntiä lahjoittamalla tilille FI57 4963 1040 0374 39.
Kirjoita viestiksi ”Jalkapallo”. Voit myös lahjoittaa verkkosivustollamme www.starofhope.fi tai
Mobile Pay -sovelluksen kautta. Varat käytetään paikallisissa jalkapalloseuroissa pelaavien Toba-lasten
varustehankintoihin.

TAUSTAA
Toba-alkuperäiskansa asuu Pohjois-Argentiinassa Chacon maakunnassa. Heitä on vainottu
ja syrjitty vuosisatojen ajan ja he ovat joutuneet luopumaan maa-alueista, jotka ovat kuuluneet heille ammoisista ajoista lähtien. Nyt
Toba-kansa asuu slummeissa Sáenz Peñan
kaupungin liepeillä. Vasta vuonna 1995 heille
myönnettiin samat oikeudet kuin Argentiinan
muilla asukkailla.

Yksi suurimmista kohtaamistamme haasteista
on nuorten alkoholin ja huumeiden mittava
väärinkäyttö. Alkoholi ja huumeet aiheuttavat
koulunkäynnin keskeytymisen ja johtavat lopulta rikollisuuteen, väkivaltaan ja prostituutioon.
Puhutaan ”kadonneesta sukupolvesta”, koska
ongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi ja vaikuttavat nyt kokonaiseen sukupolveen. Tiedämme, että koulutus yhdistettynä lapset ja nuoret
tehokkaammin tavoittavaan sosiaalityöhön antaa hyviä tuloksia.

Toivon tähti on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton avustusjärjestö,
joka on toiminut jo lähes 30 vuotta. Tavoitteenamme on mahdollistaa vaikeassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulutus. Kaikki lapset syntyvät täynnä
mahdollisuuksia, mutta kaikille ei suoda tilaisuutta kasvaa ja kehittyä yhteisönsä arvokkaana osana. Me haluamme antaa heille mahdollisuuden siihen.
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