
Adopce na dálku

Cht li byste finan  p isp t na pomoc pot ebným? Nadací a dobro inných spolk  je
tolik, kolik je nešt stí mezi lidmi. Chcete pomoci d tem, které to v život  nemají lehké, a
zárove  se podílet na jejich vzd lání, p esv it se o tom, že peníze, které jste darovali,
opravdu pomáhají? Sta te se adoptivními rodi i na dálku.

Co je adopce na dálku a jak pomáhá?
Pomocí charitativního projektu Adopce na dálku si m žete adoptovat dít  z rozvojové
zem . Podmínkou adopce je ro ní p ísp vek n kolika tisícovou ástkou, která je rozdílná
dle  jednotlivých  zemí.  Tato  ástka  je  použita  na  vzd lání,  které  si  v tšina  d tí  nem že
kv li finan ní náro nosti dovolit. Peníze slouží k zaplacení školného, nákupu školních
pot eb, uniforem atd. Adoptovat dít  m žou jedinci, ale také firmy, školy a jiné.

Radost z úsp ch
Výjime nost tohoto projektu je i v možnosti sledovat školní úsp chy vámi
sponzorovaného dít te. Krom  minimální sponzorské ástky m žete své dít  podpo it i
dopisem, a p esto, že ho možná nikdy osobn  nepoznáte, dopisy s fotkami od „vašeho
dít te“ budou pro vás radostí a zadostiu in ním, že pomáhat se vyplatí.

Jak adoptovat?
Rozhodli  jste  se,  že  adopce  na  dálku  by  bylo  pro  vás  to  pravé?  Není  to  nijak  složitý
proces, sta í pouze:
 - Obrátit se na organizaci, která se adopcí na dálku zabývá.
 - Vybrat si  dít  z databáze ( k dispozici jsou fotky d tí a základní údaje).
 - Zaplatit stanovený  ro ní p ísp vek na dít .

Co adopcí získáte?
Krom  uspokojení  z  p ísp vku  na  dobrou  v c  získáte  „nové  dít “,  které  vám  bude
prost ednictvím dopis  p inášet radost z úsp ch , kterých díky vám dosáhlo. Budete mít
nového lena rodiny, který bude rád za každý váš dopis nebo i jiný malý dárek.



Organizace zabývající se adopcí na dálku

Arcidiecézní charita
www.charita-adopce.cz

Diecézní charita Hradec Králové
www.hk.caritas.cz

Diecézní charita ostravsko-opavská
St edisko humanitární pomoci
www.shp-ukrajina.cz
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www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz
www.foto-mluvi.cz

Tento lánek m žete využít pro své pot eby, pokud uvedete informace o autorské spole nosti a odkaz na www stránky.
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