
 

 

 
Milí adoptivní rodiče, 
 
jako na počátku každého kalendářního roku, i nyní Vám zasíláme dopisy, fotografie a vysvědčení od „Vašich“ dětí za třetí školní 
období roku 2010 (tedy za září – prosinec).  Již tradičně také připojujeme alespoň několik aktuálních informací a novinek z „dění“ 
v Centru Narovinu.  
 
„Vánoční nákup potravin“ 

 
Mezi materiály od dětí naleznete také fotku s nákupem potravin - i letos jsme na konci roku dopočítaly všechny peníze, které se 
v průběhu roku utratily za školné a školní pomůcky a za zbylé peníze jsme každé rodině „adoptovaného dítěte“ nakoupily jídlo 
(mouku, rýži, cukr, sůl, olej…) a dorovnaly tak částku, kterou na „adopci“ posíláte. Dětem i jejich rodinám udělala tato „vánoční 
nadílka“ opravu velikou radost. 
 
Zdravotní pojištění pro děti z projektu adopce 

 

V programu zdravotního pojištění pokračujeme i nadále a děti tak bude možné pojistit i na další období ( tedy od června 2011 do 
konce května 2012 ).Počátkem března 2011 Vám zašleme přesnější informace, jak v případě zájmu o pojištění dítka postupovat a 
samozřejmě i veškeré podklady potřebné k provedení platby. 
 
Formulář „Potvrzení o přijetí daru“ 

 
Samozřejmě i v letošním roce je možné zažádat  naší organizaci o vystavení „Potvrzení o přijetí daru“ za rok 2010 . 
Všechny informace o tom, jak postupovat, Vám již byly zaslány prostřednictvím emailu a řada z Vás zmíněné potvrzení již 
obdržela. Nicméně, pro případ, že jste tento  „návod k vystavení potvrzení“ v jeho elektronické podobě nezaznamenali, uvádíme 
jej ve stručnosti i zde: 

1) Zalogujte se na Vaší „Soukromou stránku rodiče“ (www.adopceafrika.cz/adoptovat ) 
2) Klikněte na odkaz „Zažádat o potvrzení o daru“ 
3) Zvolte rok, za který si přejete  potvrzení vystavit. 
4) Doplňte částku, na kterou si přejete potvrzení vystavit : 

 -  min. částka činí 100,- Kč 
 -  max. částka se rovná celkové částce, kterou jsme od Vás v daném kalendářním roce obdrželi (jsou v ní tudíž zahrnuty i „extra 
dárky“ – kolo, zdravotní pojištění atd.)  
- máte-li adoptováno více dětí, je možné vystavit jedno potvrzení na celkovou částku dohromady za všechny adopce, nebo si vystavit 
více potvrzení na částky, jejichž součet se bude rovnat součtu všech vašich plateb za uplynulý rok. 

5) Kliknětě na odkaz „provést“  
-  otevře se Vám on-line formulář   
-   doplňte do něj Vaše údaje 
-   vše si pečlivě překontrolujte, proveďte případné opravy a použijte odkaz „dokončit“ 

6) Nejpozději do týdne Vám Vámi vygenerované „Potvrzení o přijetí daru“ bude doručeno v PDF formátu na Vaši emailovou adresu 
(použit bude email, pomocí kterého jste se zalogovali na Vaši soukromou stránku ) 

7) Tento postup můžete opakovat vícekrát a při každém vyplnění je možné obměnit adresu či jméno dárce.  
V okamžiku, kdy však součet částek na Vámi vygenerovaných potvrzeních dosáhne celkové částky, kterou jsme od Vás za daný rok 
obdrželi, nebude již možné žádné další potvrzení vystavit! 

 
Rádi  bychom Vás ještě požádali o  důkladné překontrolování všech údajů, které do elektronického formuláře doplníte (upozorňujeme, že 
potvrzení  je třeba vystavit na dárce, který jej chce uplatnit - nikoliv na zaměstnavatele, kterému toto potvrzení odevzdáte ). 
Po vygenerování potvrzení je již nebude možné opravit ani vystavit znovu. 

 

Termín k úhradě další platby adopce je 15.3. 

 
Dovolujeme si připomenout  datum 15. 3., ke kterému bychom měli mít na účtu potřebnou částku pro školné na 2. školní období 
roku 2011 (tedy 2400,- Kč/ 100 EUR nebo 4800,- Kč/ 200EUR – podle toho, přispíváte-li ročně částkou 7200,- Kč / 300 EUR nebo 14400,- Kč/ 

600 EUR). Prosíme Vás, překontrolujte si včas své platby – jejich podrobný přehled naleznete na Vaší “Soukromé stránce rodiče”  
(www.adopceafrika.cz/adoptovat, odkaz „Zobrazit detail adopce“ ). 
Čísla účtů jsou: 



 

 

ČR : 19 – 1460510217/0100 ( KB – účet pro platby v CZK ) 
SK : 4001055909/7500 (ČSOB – účet pro slovenské rodiče, platby v EUR ) 
Jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo dítěte v databázi . Děkujeme za pochopení. 
 
Aktualizace smluv o adopci 

 
V současné době stále probíhá obnova Vašich smluv o adopci, jež byla podmíněna změnou názvu a stanov našeho o.s.(vysvětlení 

všech těchto změn jsme Vám zasílali již s materiály od dětí za 2. školní obd. 2010, stále je však k dispozici na www. adopceafrika.cz – odkaz:  

adopce afrických dětí/ aktuální informace pro adoptivní rodiče). Pokud jste svoji smlouvu ještě neaktualizovali, rádi bychom Vás o to 
nyní znovu požádali.   
Učinit tak můžete opět na Vaší “Soukromé stránce rodiče”  ( www.adopceafrika.cz/adoptovat, odkaz „Vygenerovat novou smlouvu“ ).  
V případě, že jste adopci uzavírali až v říjnu 2010 nebo později, aktualizace smlouvy není třeba – všechny údaje jsou již aktuální. 
 

Komunikace s koordinátory Centra Narovinu 

 
V případě jakéhokoli dotazu týkající se Adopce afrických dětí či konkrétního dotazu k Vašemu adoptovanému dítěti se prosím 
obracejte na svého koordinátora - kontaktní osobu v Evropě, která je připravena s Vámi všechny tyto otázky řešit. Veškeré 
kontakty ( telefon, email) naleznete na www.adopceafrika.cz. Děkujeme za pochopení! 
 
Pozvání na další akce 

 
���� “Karibuni Keňa“ – Setkání nejen pro „adoptivní rodiče“ 

Již tradiční beseda o našich zkušenostech s rozvojovými projekty v Africe, o projektu „Adopce afrických dětí“, spojená jako 
vždy s  projekcí fotografií i videí, se uskuteční ve středu 2.3.2011 v pražském Centru neziskových aktivit ( Tyršova 1, 120 00 
Praha 2), od 18ti hod. – zájemce prosíme o potvrzení účasti na email alena.polanecka@adopceafrika.cz (tel 
+420 603 945 590) 

 
���� Kurzy pro dobrovolníky 

23. a 30.3.2011 ( obojí středa, 18:00 – 21:00 hod ), Centrum neziskových aktivit (Tyršova 1, 120 00 Praha 2) – „Dvoudílný“ 
večerní kurz  „Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci v Africe“ 
- více informací a zápis: Alena Polanecká  (+420 603 945 590, alena.polanecka@adopceafrika.cz) 
 
Aktuální pozvánky a informace k plánovaným projektům a akcím najdete vždy na našich webových stránkách a samozřejmě Vás 
budeme průběžně informovat i emailem.  
 
Úspěšně pokračují také putovní výstavy a přednášky pro nejširší veřejnost i projekty ve školách „Afrika nevšedníma očima“ po 
celé České republice. V Keni pak projekty „Ostrov naděje“ na Rusinga Island, „Voda pro Kauti“  i partnerský program 
spolupráce mezi českými a keňskými  školami. 
 
Děkujeme Vám za Váš zájem i ochotu pomáhat a přejeme příjemně prožitý celý rok 2011! 
 
S pozdravem           

                                              Za Centrum Narovinu 
                                                                                                                                                                 Simona Heřtusová a Dana Feminová 

 
                                                                                                                                                          Za administrativní zajištění projektu   

                                                                                                                                                        „Adopce afrických dětí“ 
                                                                                                                                                        Hana Kořínková  

 
                                                                                                                                                        w w w . a d o p c e a f r i k a . c z 

 
 


