Dla Szkół i Przedszkoli, które dzięki uczestnictwu w II edycji Ozłacamy Kasisi
zostały PLACÓWKAMI PARTNERSKIMI Z KASISI przygotowaliśmy szczegółowy program współpracy.
Każdego miesiąca do wyróżnionych w II edycji projektu Uczniów i Przedszkolaków
trafia coś specjalnego od dzieci z Kasisi lub od naszej Fundacji tak, aby relacja partnerstwa była stale utrzymywana.
W październiku Placówki Partnerskie z Kasisi otrzymały film nagrany specjalnie dla
nich w Kasisi z gratulacjami od dzieci i s. Marioli.
W listopadzie przekazaliśmy im zdjęcie dzieci z Kasisi, które zawisną w Partnerskich
Placówkach wraz z listem napisanym przez s. Mariolę.

Z kolei w grudniu nasi specjalni wysłannicy do Afryki zawiozą do Kasisi zdjęcia
dzieci z Partnerskich Szkół i Przedszkoli Kasisi. Zawisną one na głównej ścianie
jadalni Sierocińca. To bardzo ważne miejsce w Kasisi, tu spotykają się codziennie
wszyscy na wspólne posiłki, tu też goszczeni są przybywający do Kasisi znamienici
goście. Na archiwalnych zdjęciach odnaleźliśmy wizytującego Kasisi Yasira
Arafata. 4 lipca 2012 roku sierociniec odwiedził George W. Bush z Małżonką, a
miesiąc później, 27 września gościem była księżna Anna. Do Kasisi przyjeżdżają
załogi linii lotniczych i różne delegacje zagraniczne odwiedzające Zambię. 20
października 2013 podczas oficjalnej wizyty w Zambii Premier Polski Donald Tusk
wraz z Małżonką odwiedzili sierociniec w Kasisi, towarzyszył im wówczas Minister
Zdrowia Bartosz Arłukowicz.
Nastąpi również wymiana korespondencji pomiędzy dziećmi.
W grudniu w ręce wyróżnionych w II edycji projektu Uczniów i Przedszkolaków trafi
także nagroda niespodzianka od Szymona Hołowni oraz życzenia świąteczne od
naszego zespołu.
I tak do czerwca włącznie, każdego miesiąca, Placówki Partnerskie z Kasisi będą
otrzymywać od nas: okazjonalne filmiki z Kasisi, specjalne gadżety oraz inne
niespodzianki przybliżające im kulturę Zambii, codzienne życie dzieci w Kasisi oraz
naszą działalności na ich rzecz.
W II edycji Placówkami Partnerskimi z Kasisi zostały:
 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
 Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego
 Przedszkole Samorządowe nr. 1 "Jarzębinka"
którym serdecznie gratulujemy!!!
W III edycji możesz to być TY wraz ze SWOIMI UCZNIAMI!

