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Vážení adoptivní rodiče, 

již popáté se na Vás obracíme s nabídkou možnosti uhradit Vašemu adoptovanému dítku 
zdravotní pojištění.

Tento program se poprvé rozběhl v květnu/červnu roku 2009. Na základě naší dlouhodobé 
zkušenosti práce s dětmi v rámci adopcí na dálku jsme si uvědomili, že je jejich školní 
docházka často přerušována úrazy ve škole a běžnými onemocněními. Navíc zůstávají 
vystavené nebezpečí, že se jim nedostane kvalitní léčby kvůli vysokým nákladům. Zdravotní 
pojištění umožňuje rodinám získat rychlou pomoc ve stavu nouze a zároveň podporuje 
informovanost o nejčastějších nemocech a jejich prevenci. Částka na pojištění přitom není 
nijak vysoká, pokud ji srovnáte třeba s náklady na poslání balíčku do Keni…

Máte-li zájem Vámi adoptované dítko pojistit na další období, zašlete nám prosím nejpozději 
do 29.5.2013 částku 1500,- Kč na účet číslo 19-1460510217/0100 (v případě rodičů ze 
Slovenska 60 EUR na účet číslo 4001055909/7500). Jako u každého pojištění je částka po 
vypršení doby trvání pojištění samozřejmě nevratná i v případě, že pojištěné dítě nebylo v 
průběhu roku nemocné a nečerpalo žádné pojistné plnění.

Jako variabilní symbol uveďte 6 + číslo „Vašeho“ dítka v databázi „adoptovaných dětí“ (tedy 
např. 641023, 650327 atp.). Prosíme o překontrolování všech údajů před odesláním platby, 
především tvaru variabilního symbolu, nebude-li začínat číslem 6, nebude možné platbu 
odlišit od školného a Vaše dítko v takovém případě může zůstat nepojištěno.

Děti, pro které výše uvedenou částku dostaneme do konce května 2013, budou následně 
pojištěny od června 2013 až do konce května 2014 a bude jim zajištěno následující:

1) kompletní preventivní prohlídka i s krevními testy na HIV (za předpokladu, že s testy bude 
rodina souhlasit)
2) sledování HIV pozitivního dítěte - zajištění léků a všech potřebných informací
3) informace k prevenci obvyklých onemocnění
4) hrazení nákladů na ošetření a léky v případě hospitalizace - tedy na zajištění lékařské péče 
u závažnějších stavů, které vyžadují pobyt v nemocnici - a to i v případě úrazů a nehod - do 
maximální částky 200 000 Ksh za rok
5) hrazení nákladů na ošetření a léky v případě ambulantního ošetření u lékaře do maximální 
částky 5000 Ksh za rok

Zmíněné preventivní prohlídky budou i tentokrát probíhat průběžně ve zdravotnických 
zařízeních poblíž bydliště dětí a všechny pojištěné děti toto vyšetření absolvují do konce léta. 
Adoptivní rodiče dostanou výslednou lékařskou zprávu spolu s materiály za druhé školní 
období roku 2013 přibližně v polovině října.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a podporu dětí!

S pozdravem,

Centrum Narovinu
www.centrumnarovinu.cz

http://www.centrumnarovinu.cz/

