Adopce Afrika

Adopce afrických d tí je projektem na pomoc d tem z chudých afrických zemí a má za cíl
umožnit jim vzd lání. Rodi e t chto d tí si nemohou jejich vzd laní dovolit a pokud se
stanete adoptivním rodi em n kterého z t chto d tí, svojí finan ní podporou mu
umožníte to, co je v jiných zemích naprostou samoz ejmostí. D ti se mohou nau it íst,
psát a po ítat. Díky vzd lání se tak jejich životy mohou stát plnohodnotnými.

Podmínky adopce afrických d tí
Nejd ležit jší a ve své podstat jedinou podmínkou je váš zájem pomoci d tem v zemi
zmítané chudobou a nemocí AIDS, aby se staly gramotnými. ástka pro jedno dít v Keni
iní 7.200,- K a je použita na školné, nákup školní uniformy a pom cek. Peníze neputují
ímo k d tem, ale organizaci p sobící v dané lokalit , která zajistí vše pot ebné, což by
lo garantovat i jejich využití pouze na ú ely vzd lávání „vašeho“ dít te.

Jak dít adoptovat
Z databáze si vyberete dít , které byste cht li svým p ísp vkem podporovat. M žete si
vybrat v k, pohlaví i vzhled podle fotek. Láska na první pohled funguje, a v p ípad d tí
dvojnásob. Pokud si dít vyberete, je nutné ješt ov it, zda o adopci již neprojevil zájem
kdo jiný (a tudíž zda dít již není adoptováno). Ale i v p ípad , že je tomu tak, najdete
v databázi spoustu jiných d tí, které vaši pomoc pot ebují a budou za ni vd né.
Vyplníte žádost o adopci vybraného dítka a zaplatíte ur enou splátku, ímž se stáváte
„rodi em“, i když jen na dálku.
Smlouva - po zaplacení p íslušné ástky získáte smlouvu a informace spolu s fotografií
adoptovaného dít te.
Adoptivním rodi em se m žete stát na vámi zvolenou dobu, ale minimální doba, po
kterou byste m li dít podporovat, je jeden rok.

Kontakt s dít tem
Adoptivní rodi e, stejn jako v tšina rodi
na sv
, touží dát dít ti to nejlepší, a
vzd lání mezi to nejlepší pat í. A p estože jste vzdáleni od svého nového afrického lena
rodiny statisíce kilometr , m žete se z jeho úsp ch radovat i na dálku. Organizace
zajiš uje také písemnou komunikaci mezi vámi a vaším dít tem. Proto mu m žete napsat

o sob , ale zárove se dozvíte i n co o n m: Jak se mu da í ve škole, jaká je jeho rodina
a jiné zajímavosti, které váš život jist obohatí.

Upozorn ní na záv r
Ne všechna sdružení, zabývající se adopcí na dálku, jsou seriózní. D ležité proto je, p i
vybírání organizace zprost edkující adopci na dálku, ov it si jejich reference, aby vaše
peníze putovaly tam, kde opravdu pomáhají.
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