Moj junak si ti 2021
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Izdelava “Moj junak si ti 2021: Kako se lahko otroci spopadejo s pandemijo
COVID-19!”
Ta knjiga je druga izdaja serije My Hero is You, ki jo je razvila referenčna skupina za duševno zdravje in psihosocialno podporo v
izrednih razmerah organizacije IASC (IASC MHPSS RG). Projekt so podprli svetovni, regionalni in nacionalni strokovnjaki iz agencij
držav članic IASC MHPSS RG, poleg staršev, skrbnikov, učiteljev in otrok iz vsega sveta.
Na podlagi pandemije COVID-19 je takrat več kot 1700 otrok iz 104 držav pomagalo ustvariti otroško zgodbo o COVID-19, ki je
dosegla več sto tisoč otrok po vsem svetu. Postala je svetovna zgodba o uspešnem spopadanju otrok z pandemijo, z več kot 140
prevodi in obsežnim seznamom multimedijskih priredbami. Danes mnogi otroci zaradi pandemije še vedno živijo s spremembami
v svojih vsakodnevnih rutinah in se soočajo z vprašanji, ki vplivajo na njihovo duševno počutje. Veliko težav, ki jih skrbijo, niso
enake, kot so bile na začetku pandemije.
Iz tega razloga je IASC MHPSS RG, ki mu predseduje Svetovna zdravstvena organizacija in Mednarodna zveza društev Rdečega
križa in Rdečega polmesca, ustvarila “Moj junak si ti 2021: Kako se lahko otroci spopadejo s pandemijo COVID-19!”.
Da bi zagotovili, da ta knjiga obravnava upe in skrbi otrok v sedanji fazi pandemije, smo otroke in njihove starše, skrbnike
in učitelje prosili, naj delijo svoje misli, strahove in izkušnje o tem, kako se je njihovo življenje spremenilo. Raziskave so bile
razdeljene v arabščini, kitajščini, angleščini, francoščini, hindujščini, italijanščini, ruščini, portugalščini in španščini, da bi ocenili
duševno zdravje otrok in psihosocialne potrebe med dolgotrajno pandemijo COVID-19. Okvir tem, ki jih je treba obravnavati
skozi zgodbo, je bil razvit z uporabo rezultatov raziskave. Otroci po vsem svetu so brali in popravljali več različic zgodbe, njihove
povratne informacije pa so nato uporabili za posodobitev različice druge knjige, ki jo imate pred seboj.
Približno 5000 otrok, staršev, skrbnikov in učiteljev iz celega sveta si je vzelo čas, da je z nami delilo, kako so se soočili s trenutno
pandemijo. Največja zahvala gre tem otrokom in njihovim staršem, skrbnikom in učiteljem, je da so del te zgodbe. Ario in naša
globalna ekipa sta hvaležna.
Serija Moj junak si ti je razvita za otroke po vsem svetu.
IASC MHPSS RG priznava Helen Patuck za pisateljico scenarija zgodbe in ilustratorko slik v knjigi.
©ASC, 2021 Ta publikacija je bila objavljena pod pogoji licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). V skladu s pogoji te licence je dovoljeno
reproduciranje, prevajanje in prilagajanje tega dela v nekomercialne namene, pod pogojem, da je delo ustrezno citirano.

Uvod
“Moj junak si ti 2021: Kako se lahko otroci spopadejo s pandemijo COVID-19!” je knjiga napisana za vse otroke na svetu, ki jih je prizadela
pandemija COVID-19. Knjiga sledi zgodbi “Moj junak si ti: Kako se otroci lahko borijo proti COVID-19!”, ki je izšla leta 2020. Obe knjigi lahko
berete kot samostojni zgodbi. “Moj junak si ti 2021: Kako se lahko otroci spopadejo s pandemijo COVID-19!” naj preberejo starši, skrbniki ali
učitelji skupaj z otroci ali majhno skupino otrok. Ni priporočljivo, da otroci samostojno berejo to knjigo brez podpore starša, skrbnika ali učitelja.
Dopolnilni vodnik “Akcije za junake” nudi podporo za obravnavanje tem povezanih s COVID-19, kot pomoč
otrokom pri obvladovanju strahov in čustev.
Poiščite dopolnilni vodnik na spodnji povezavi: https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes
Če želite prebrati prvo knjigo v seriji Moj junak si ti, obiščite spletno stran:
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

Prevodi
Referenčna skupina za duševno zdravje in psihosocialno podporo v izrednih razmerah organizacije (IASC MHPSS RG) bo usklajevala prevode v
arabščino, bengalski jezik, kitajščino, francoščino, portugalščino, ruščino, španščino in svahili. Obrnite se na referenčno skupino (mhpss.refgroup@
gmail.com) za usklajevanje prevodov v drugih jezikih in formatih. Vsi zaključeni prevodi bodo objavljeni na spletni strani IASC MHPSS RG.
Če ustvarite prevod ali prilagoditev tega dela, upoštevajte, da:
• Izdelku ne smete dodajati lastnega logotipa (ali logotipa agencije za financiranje).
• Če so narejene prilagoditve (npr. spremembe besedila ali slik), uporaba logotipa IASC ni dovoljena. Pri kateri koli uporabi tega dela ne sme
biti razvidno, da IASC podpira katero koli določeno organizacijo, izdelek ali storitev.
• Licenco za prevajanje ali prilagoditev morate imeti pod enakovredno licenco Creative Commons; Predlaga se CC BY-NC-SA 4.0 ali 3.0. To je
seznam združljivih dovoljenj: https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
• V jeziku prevoda morate dodati naslednjo določbo: “Stalni odbori za medaciacijo (IASC) ni ustvaril ta prevod/prilagoditev. MRSC ni odgovoren
za vsebino ali točnost tega prevoda. Izvirna angleška izdaja, Med-agencija Stalni odbor, My Hero is You: How kids can hope with COVID-19!’
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, je zavezujoča in verodostojna izdaja.”
Za pregled vseh dokončanih prevodov in formatov “Moj junak si ti: Kako se lahko otroci spopadejo s pandemijo COVID-19!”, lahko obiščete:
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you-2021
Prevod v slovenščino: dr. Alenka Oven, Inštitut za dolgotrajno oskrbo, (Institute for Long-term care) Ljubljana, Slovenija

Ker je bil Ario čarobno bitje, ki je prišlo iz
otroških src, je vedno slišal otroke, ko so
sanjali, ko so se igrali in tudi ko so mislili, da jih
nihče drug ne posluša.
Eno leto je minilo, odkar so Ario in njegovi
prijatelji potovali po svetu in otrokom
pripovedovali, kako se zaščititi pred COVID-19.
Veliko so se naučili in našli nove načine za
igranje in ohranjanje stika s prijatelji in družino.
Toda nekatere njihove skrbi so bile glasnejše
in nekateri njihovi strahovi močnejši. Virus, ki
so se ga vsi bali, se je ves čas spreminjal.
Ko je letel nad vrhom sveta, je Ario slišal, da
tudi sateliti ujamejo skrbi, jezo in žalost otrok.
Otroci so pozabili, da je Ario v njihovih srcih,
zato je Ario ostal na nebu in čakal, da ga nekdo
pokliče na zemljo.
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Ario je zelo pogrešal svoje prijatelje Saro, Sasho,
Salema, Leilo in Kim. Še posebej je pogrešal Saro,
ki bi bila vedno njegov junak.
Tokratni klic je prišel od zelo kosmatega malega
prijatelja, ki se je imenoval Tiger.
Ario je zaplapolal s krili in se nekega večera pojavil
pred Tigrovim oknom.
“Poklical si?” je vprašal Ario in sedel na svoji
ogromni zadnjici.
“Meeeow!” je zakričal Tiger. Njegova griva je
skakala kot tisoč mahajočih rok. Potem se je
previdno približal Ariu in ga povohal.
»Ali si to res ti?« je vprašal, medtem, ko je gledal
v otroško risbo na steni. Na sliki pa je bil oranžen
Ario s čudovitim okroglim trebuhom.
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”Si pričakoval koga drugega?” se je
nasmehnil Ario.
“Ne vem... Ne spoznavam več novih
ljudi. Počutim se še bolj sramežljivo,”
je dejal Tiger.
“Potem pa postani moj novi prijatelj,”
je dejal Ario. “Vprašal te bom, kar
sprašujem vse svoje prijatelje, ko se
počutijo sramežljive ali žalostne. Kaj
zdaj potrebuješ?”
“Oh ne,” je rekel Tiger, ki se je
zaletel v žogo. “Potrebujem nekaj
velikega...”
“Večje od prijateljstva?” je vprašal
Ario.
Tiger se je za trenutek nasmehnil,
potem pa se je spet skril za rep.
“Nekaj še večjega,” je dejal s
šepetajočim se glasom.
“Velik sem!” se je smejal Ario.
“Potrebuješ kaj večjega od mene?”
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“Potrebujem upanje,” je rekel Tiger kukajoč
izza repa. “Po pandemiji COVID-19 in vseh
teh dolgih, osamljenih dneh, potrebujem
upanje za prihodnost.”
“No, to ni velika želja,” je dejal Ario. “Upanje
nastane iz majhnega. Če pa se ga držiš, lahko
raste, raste in raste. Upanje je vse okoli nas.
Samo poiskati moraš košček in začneš upati.”
Ario si je nadel očala in pozorno pogledal slike
na stenah, polne veselja v družini in življenja,
nato pa pogledal proti fantu, ki je spal v svoji
postelji.
“Kdo je to narisal?” je radovedno vprašal Ario.
“Oče dela risbe z mojim fantom,” je rekel
Tiger. “Veliko kuhajo skupaj, zvečer pa skupaj
berejo veliko več pravljic kot so jih prej. Oče
ga uči od doma, ko ne more v šolo.”
“Ti to daje upanje?” Ario je vprašal Tigra.
“No, včasih ja, saj je lepo, ko so vsi skupaj
tako blizu,” je dejal Tiger. “Ampak COVID-19
je tukaj, ves čas. Nihče ne ve, kdaj bo izginil...”
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“Oprostite,” je prišel mehek glas iz okna. Ario in
Tiger sta skočila pokonci presenečeno, nato pa se
obrnila k oknu, kjer jima je cvetoče drevo mahalo
z vejami.
“Slišal sem, da govoriš in hotel sem ti povedati, kaj
mi daje upanje,” je dejal.
Ario se je pognal Tigru na hrbet in previdno sta
splezala na eno od vej drevesa, da bi sedela pod
njo. Drevo je bilo tako srečno, da so njeni cvetovi
poleteli v zrak.
“Vsako leto enkrat cvetim in delim svoje rože s to
ulico,” je dejal. “Tako dolgo me ni nihče opazil,
ampak v tem letu so me ljudje prišli pogledati.
Zavonjali so moje rože in nahranili moje ptice!
Počutim se videnega in ljubljenega.”
“Ljubljeni ste,” je dejal Ario. “Ko se vse naokoli
spreminja, ti ostaneš enak. Hvala za to.”
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“Moji listje se vsako leto spremenijo,” je dejalo
drevo. “Letni časi se spreminjajo, nebo se spreminja,
jaz pa rastem. Spremembe so včasih lahko strašljive,
lahko pa prinesejo tudi sadje in cvetje.«
Glasen smeh je prišel od zgoraj in pogledali so
gor, da bi videli svetlečo črno ptico, ki je zehala na
drevesu.
“Moj prijatelj Zoozie me vsako leto obišče,” je
dejalo drevo. “On je škorec in priletel je od daleč.”
Zoozie je bil tečen škorec, ki se je hotel naspati.
Perje se je premikalo, ko ga je drevo nežno treslo.
“Veliko tišje je, ker otroci ne hodijo toliko v šolo,” je
zehnil Zoozie. “Vseeno pa pogrešam njihov smeh
na igrišču. Vsakič, ko letim z juga na sever, vidim,
da ljudje počnejo stvari drugače. Nekateri nosijo
maske, drugi ne. Nekateri otroci hodijo v šolo,
nekateri otroci ne - kot tukaj.”
“Otroci na poti v šolo!” je zajokal Tiger. “To bi meni
in mojemu fantu dalo upanje za prihodnost. Moj
fant tako pogreša šolo!”
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“Greva
poiskati
upanje
za
prihodnost?” Ario jih je vprašal.
“Lahko bi poleteli!”
“No, zdaj sem pa povsem buden,”
je dejal škorec, ki je razširil krila.
“Gremooo!”
Ario je pograbil Tigra in skupaj
z Zooziem so se dvignili v nebo.
Drevo je mahalo s svojimi vejami,
da bi jim zaželelo vse dobro na
njihovi pustolovščini.
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“Tiger je nenavadno ime za nekaj tako majhnega,” je dejal Zoozie, ko so leteli višje in višje nad zemljo.
“Oče me je tako klical lani,” je rekel Tiger. “To je zato, ker grejem svojega fanta in ga opomnim, da je pogumen kot tiger. Ampak ne
počutim se preveč pogumno. Že dolgo smo samo v našem domu.«.
“Za bivanje na istem mestu je potrebno veliko poguma,” je dejal Ario. “Še posebej, ker s tem ohranjamo druge na varnem.”
Tiger se je počutil srečnejše, ko je to slišal in se privil k Ariu.
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Ko pa so prišli do oblakov, je postalo temno
in megleno, Tiger pa se je začel zelo bati.
Začel se je tresti.
“Kaj je narobe Tiger?” ga je vprašal Ario.
“Zaradi teme se počutim žalostno,” je dejal
Tiger. “Tako je bilo takrat, ko je dedek
zbolel, potem pa smo ga izgubili. Bilo je
tako, kot bi se luči ugasnile in mislili smo,
da se ne bodo nikoli več prižgale.”
“Kaj ti v teh trenutkih pomaga, ko se počutiš
tako?” ga je povprašal Ario.
“Velik objem od mojega fanta,” je rekel
Tiger.
“Samo spati moram,” je dejal Zoozie. “Tako
utrujen sem, ko sem žalosten.”
“Spanec je res pomemben... Težko je čutiti
upanje brez spanja.”
“Da, vsi smo tako različni,” je dejal Ario.
“Ko ne morem imeti objemov in ne morem
spati, globoko vdihnem. Potem včasih
izdihnem ogenj!”
Ario je v temo bruhnil ogenj in za trenutek
je vse ogrel.
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“Mislim tudi na vse svoje prijatelje škorce,” je dejal Zoozie. “Poglej! Tam so!”
Nenadoma se je v oblakih pojavila jata škorcev, ki so leteli skupaj in plesali v vetru.
“In poglej! Narazen so vsaj en meter!” je dejal Ario. “Vidiš?”
Ario je poletel pod njih vrteč Tigra v naročju.
“Tiger, ko raztegnem krila in plešem s prijatelji se počutim veliko bolje,” je dejal Zoozie.
Leteli so v tišini, saj včasih besede niso tako pomembne, kot je pomembno biti skupaj. Zoozie in Ario sta skrbela za Tigerja in on
je to vedel.
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Leteli so tako, kot so tekli dnevi,
dokler niso srečali prijateljskega
gorskega vrha, ki se je hladil v
najbolj puhastih belih oblakih.
Ario, Tiger in Zoozie so pristali v
mehkem snegu z nekaj svežega
ledu in poslušali, kaj je gorski vrh
slišal.
“No,
tukaj
zgoraj
slišim
večinoma tišino,” je dejal. »Ko
pa je zelo vetrovno, slišim tudi
otroke, ki so v stiku s prijatelji in
družinami. Tudi jaz slišim njihove
skrbi. Odkar je covid-19 prišel,
so njihove skrbi zelo glasne.
Poskušam le poslušati, saj se
včasih, ko ljudje spregovorijo o
svojih skrbeh, začnejo počutiti
bolje.”
“Te kaj skrbi?” je vprašal Ario.
“Skrbi me, da se sneg prehitro
topi,” je dejala gora in z
žalostnimi očmi gledala svoja
pobočja.
»Kako
zmoreš
upati
na
prihodnost tu zgoraj povsem
sama?« se je vprašal Tiger.
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“Trudim se, da me ne skrbi za
prihodnost,” je dejala gora.
“Hvaležna sem za vsako ptico,
snežinke in prijatelja, ki pride vsak
dan in ko jih ni tukaj jih narišem v
snegu, kot snežni spomini.”
“To počne moj fant!” se je nasmejal
Tiger, igroč v snegu, v katerem je
narisal Aria.
“Počakaj... kdo je to?” je vprašal
Ario, ko je gledal snežne slike.
Majhna risba je pokazala dekle
s čudovitimi kitami črnih las. “Je
to...?”
“Sara?” je rekla gora.
“Kako pa je prišla sem?” je vprašal
Ario. Bil je začuden in nenadoma je
zelo pogrešal prijateljico.
“S prijateljico Sasho sta prišli po
pobočju na Ilamo, nosili sta maske
za obraz – od tam,” je dejala gora in
s snegom kazala na strmo pobočje
v bližini.
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“Točno vem, kje lahko najdemo upanje za prihodnost,”
je dejal Ario in tako hitro skočil na noge, da se je pod
njimi zatresla cela gora!
“Zbogom, draga gora!” je zaklical, ko je stisnil Tigra pod
eno roko, Zoozie pa v drugo. Podrsal se je po trebuhu
in spustili so se po gori. Sneg je letel vsepovsod, dokler
ni izginil pod težo toplejšega zraka.
Ario je točno vedel, kam leti in takoj ko je videl hišo,
je pristal z velikim truščem. Zoozieja in Tigra pa nežno
odložil na tla.
Sara je stopila skozi vhodna vrata z nasmehom širokim
kot oceani, ki so jih Ario in njegovi prijatelji preleteli.
Ko je vprašala, če lahko objame Aria, ji je ta na široko
odprl svoje roke.
Ario se je zasmejal od sreče.
Ker je bilo to prvič po tako dolgem času, sta se prijatelja
dolgo objemala. Toliko časa je že odkar sta se zadnjič
videla.
“Tako zelo sem pogrešala tvoj objem” je šepetala Sara.
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Sarina mama je prišla ven in potiskala
pred seboj Sasho v invalidskem vozičku.
“Mama!” je zajokala Sara. “Glej, kdo se
je vrnil!”
“Ti si gotovo Ario,” je rekla Sarina
mama, vsa nasmejana.
“In ti si gotovo najboljša znanstvenica
na svetu,” je dejal Ario. Sarina mama se
je nasmehnila.
“Včasih.” je rekla.
“Imam pa tudi več časa, da preživim s
svojim malim junakom.”
“Kot oče mojega fanta!” je rekel Tiger.
“Zdaj ima več časa, ko je doma. Včasih
pa se razjezi ali pa se zdi žalosten...”
“Tudi meni se to zgodi,” je povedala
Sarina mama. “Še posebej, ko imam
toliko dela. Vsi gremo skozi zelo
zahteven čas. Poskrbeti moramo zase
in si povedati, da nam je mar – in da se
ljubimo.«
“To so moji prijatelji, Tiger in Zoozie,”
je dejal Ario, preden je razširil krila, da
bi dal Sashi velik objem.
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“Poskušamo najti upanje za prihodnost,” je vsem
povedal Tiger.
“Upanje je pomembno,” je rekla Sara. “Ario in moji
prijatelji so mi dali upanje na naše lanske dogodivščine!
Vsem smo rekli, da moramo biti vsi na varnem z
umivanjem rok, da ostanemo vsaj en meter narazen
in nosimo maske. In moja mama je pomagala ustvariti
cepivo!”
“Sara tudi dela pomembno delo,” je rekla mama
in hčerki dala poljub. “Pomembno je razviti cepivo,
pomembno pa je tudi, da se nihče ne počuti sam.”
“Si ti res najboljša znanstvenica na svetu?” jo je vprašal
Tiger.
“Ne obstaja najboljši znanstvenik,” se je nasmehnila
Sarina mama. “Delamo skupaj in to je tisto, zaradi česar
se ljudje spet počutijo bolje. Oseba, ki zavija cepivo v
paket, ali ga vozi v bolnišnico, ali ga da nekomu, je prav
tako pomembna. Vsi smo kot majhne skale, ki naredijo
najmočnejše gore.”
“To je samo...” je sramežljivo rekel Tiger. “Od kod
črpate upanje za prihodnost, kot najboljša znanstvenica
na svetu?”
“To je lahko,” je dejala Sarina mama z nasmehom: “Jaz
samo pogledam Saro.”
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Sara je gledala Aria.
“Rekel si mi, da si prišel iz mojega srca
Ario,” je rekla Sara. “In ko si odšel, je
nekaj drugega prišlo iz mojega srca.
Ko sem ljudem začela govoriti o naši
lanskoletni poti, so se vsi želeli pogovoriti
z mano o tem, v toliko različnih jezikih in
na toliko različnih načinov.«.
“Kako to misliš?” je vprašal Ario.
“Naj ti pokažem!” je rekla Sara.
Prijela je Aria za roko in ga odpeljala v
svojo hišo, kjer je bil majhen računalnik,
ki je delal zvoke. Na zaslonu je bilo veliko
otroških obrazov, nekateri so jih poznali.
“Smo del ekipe Ario,” je ponosno
povedala Sara. “Naši prijatelji so v naših
srcih, na spletu ali celo pišejo pisma! Z
ljudmi po vsem svetu se pogovarjamo
o tem, kako ostati varni in povezani.
Nekateri mislijo, da ne dobi vsak
COVID-19. Ampak vsak ga lahko dobi,
kajne, Ario?”
“Lahko,” je žalostno odgovoril Ario. “Ni
pomembno, kakšna je barva tvoje kože
in kje živiš.”
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“Ali pa, če lahko hodiš ali se valjaš,” je dejala Sasha, ki
se je s Tigrom zvitim v naročju pripeljala v sobo.
“Ko se počutim osamljeno, se rada pogovarjam s
prijatelji na spletu,” je dejala. “Govorimo o stvareh, ki
nas nasmejejo in o igrah, ki jih obožujemo!”
“Rada ustvarjam nove pesmi in jih igram za prijatelje!”
je jokal Juan, novi računalniški prijatelj.
“Nekateri še vedno ne morejo delati stvari zunaj svojega
doma, saj še ni varno,” je dejala Kim iz računalnika.
“Odgovorni so in ščitijo sebe in druge,” je pred
računalnikom dejala Leila. “Z njimi poskušamo govoriti
o tem, kaj nam pomaga, vsem nam, na svoj način.”
“Življenje s COVID-19 je za vse drugačno,” je dejal
Salem. “Včasih me skrbi za Leilo, ker živi v taboru.”
“Včasih je tako težko,” je dejala Leila. “Pomaga pa, da
pojem in se naučim novih stvari in se igram s prijatelji.”
“Tu je drugače,” je dejala Kim. “Moja mama mora
še vedno prodajati sadje na trgu in skrbi me, da bo
zbolela.”
“Ni pomembno, kje živite ali kako živite, mali junaki,” je
dejal Ario. “Vsak se včasih prestraši.”
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“Tudi tigri?” je vprašal Tiger.
»Tudi tigri!« je dejal Sasha in pobožala
njegovo grivo. »Ko izgubim upanje,
ga spet najdem na mojem varnem
mestu.«
“Ko grem na svoje varno mesto,
si ti tisti, ki si je vedno z mano,” je
povedala Sara, ki se je naslanjala na
njegovo krilo.
»Kaj je varen kraj?« je vprašal Tiger.
“To je kraj, kamor lahko greš v svoje
misli, kamor lahko greš samo ti. Tja
lahko povabiš kogar želiš,” je dejal
Sasha.
“Lahko grem tja, ko ne čutim upanja
za prihodnost?” je vprašal Tiger,
vrteč svoj rep okoli glave.
“Vedno greš lahko tja, kadarkoli
to potrebuješ,” je dejal Ario. “Bi
poskusili?”
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In tako jih je Ario pripeljal na svoje
varno mesto, s tem, da jih je prosil,
naj se udobno namestijo, zaprejo oči
in globoko dihajo. Tudi drugi otroci
na zaslonih so se jim lahko pridružili.
“Osredotočite se na spomin ali čas,
ko ste se počutili varne,” je dejal
Ario.
Nato jih je vprašal, kaj lahko vidijo,
kaj lahko čutijo in kaj lahko vohajo
na svojih varnih mestih. Vprašal je,
ali obstaja kdo poseben, ki bi ga
radi povabili na svoja varna mesta in
o čem bi lahko govorili skupaj.
“Lahko greš na svoje varno mesto,
kadarkoli se počutiš žalostno ali
prestrašeno,” je dejal Ario. “To je
vaša super moč in jo lahko delite s
prijatelji ter družino. In ne pozabite,
da mi je mar za vas in druge ljudi.
Tudi to bo pomagalo.”
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Ko so odprli oči, je Tiger spoznal, da je
njegovo varno mesto doma z njegovim
fantom.
Splezal je v Arijovo naročje in vprašal, če
lahko gredo domov.
“Smo našli upanje za prihodnost?” ga je
vprašal Ario.
“Malo, se mi zdi,” je rekel Tiger z tihim
glaskom.
“Spomni se, kaj sem ti rekel doma,” je rekel
Ario. “Upanje je povsod okoli nas. Samo
malo ga moraš zadržati in bo zraslo.”
Počasi, ves skrben, je Ario položil roke na
njegovo srce in naredil dolg globok vdih.
Z glasnim zvokom se je vse spremenilo!
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Vsak prijatelj v svoji zgodbi je bil prepeljan na satelit, ki se je raztegnil po nebu – z zvezdami in luno, ki so se jim nasmejale!
“Moji prijatelji!” Sara je jokala, objemala Leilo, Kim in Salema.
“Primite se, mali junaki!” je zakričal Ario. “Želim, da vsak od vas zapiše, kaj vam daje upanje, in ga delite s svetom. Vzemi kos papirja in
napiši, kar je v vašem srcu”.
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Nato so otroci začeli pisati in risati,
kar jim je dalo upanje, medtem pa
se je Zemlja obrnila proti njim.
“Moja mama je naredila cepivo,” je
povedala Sara.
“Naša šola se je odprla!” je jokal
Juan.
“Rože rastejo na drevesu mojega
prijatelja,” je dejal Zoozie.
“Dojel sem, da sem pogumen,” je
dejal Tiger.
“Pojejo pesmi,” je dejal Sasha.
“Dedek
mi
je
pripovedoval
zgodbo,” je rekel Salem.
“Vsi naši novi prijatelji!” je jokala
Kim.
“Tako je,” se je smejal Ario. “Zdaj
pa položite papir v letalo ali na ptico
ali na zvezdo – karkoli vam je všeč!
In pošljite ga iz našega satelita.
Prosili bomo sonce, zvezde in luno,
da nam pomagajo – poglejte kako
gledajo!”
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In tako so otroci pošiljali svoja sporočila in ko
so padala z neba proti njihovim domovom,
so se ta sporočila spremenila v dežne kapljice
in snežinke in cvetoče cvetove in padajoče
kokose in mavrice, ki se raztezajo po plažah.
Ario jih je peljal, da bi videli, ko so se otroci
vrnili v šole v različnih državah po vsem svetu,
Tiger pa je gledal in čudil.
“Vidiš, Tiger?” je rekel Ario. “Včasih moramo
samo prositi naše prijatelje, da nam pomagajo
najti upanje – vedno so tu, kot sem jaz.”
Ario se je obrnil k starim prijateljem.
“Čas je, da se poslovimo, a vse vas bom skrbno
poslušal,” je dejal Ario.
“Tako pomemben si mi,” je dejala Sara.
“In tudi meni ste vsi pomembni,” je dejal Ario.
“To si moramo ves čas govoriti.”
Tiger in Zoozie sta mu zlezla v naročje, nato pa
je Ario poletel v nebo.
“Lahko gremo zdaj domov k mojemu fantu?”
je vprašal Tiger.
“Zdaj to zveni kot pustolovščina,” se je
nasmehnil Ario in skupaj so se podali na pot
napolnjeni s prijateljstvom – in upanjem.
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Radi bi slišali vaše mnenje o zgodbi in kako uporabljate knjigo. Prosimo, sporočite nam na:
mhpss.refgroup@gmail.com ali z uporabo #myheroisyou (#tisimojjunak) na družbenih omrežjih

Povezave do dodatnih materialov
“My Hero is You: How kids can fight COVID-19!”, v 143+ jezikih
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you
Multimedijske prilagoditve in pobude na ravni države “Moj junak si ti: Kako se lahko otroci borijo proti COVID-19!”
https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you
“Akcije za junake: Vodnik za klepete od srca do srca z otroki, ki spremljajo branje Moj junak si ti, Kako se lahko otroci borijo
proti COVID-19!”
https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes
“Podpiram svoje prijatelje: usposabljanje za otroke in mladostnike o tem, kako podpreti prijatelja v stiski”
https://www.unicef.org/documents/i-support-my-friends

Kdo bere o Ariu?
Na zemljevidu je prikazano, v katerih uradnih jezikih v
državah sveta je sedaj prevedena knjiga “Moj junak si ti:
Kako se otroci lahko borijo proti COVID-19-u!”...
Zajetje vseh uradnih
jezikov v državi
Delno pokrivanje uradnih
jezikov v državi
Nobena

