
 

 

 
 
Milí adoptivní rodiče, 
 
přejeme Vám krásné slunečné dny začínajícího podzimu a kromě materiálů od „Vašich“ dětí za uplynulé 2. školní období roku 
2011 Vám přinášíme i několik informací z aktuálního dění v naší organizaci. 
 
V obálce naleznete kromě již zmíněných materiálů z Keni i první číslo bulletinu Centra Narovinu. Vzhledem k tomu, že ne každý 
má možnost sledovat náš web, facebook a případně ani nekomunikuje prostřednictvím emailu, snažili jsme se všechny 
nejzajímavější informace a zprávy o naší činnosti v rámci všech projektů shrnout do podoby tištěného materiálu, který Vám 
budeme pravidelně rozesílat – vždy jej připojíme k „poště z Keni“ a v  elektronické podobě bude k dispozici ke stažení na našem 
webu www.adopceafrika.cz . Zároveň jsme pro Vás připravili i elektronický bulletin, jehož prostřednictvím bychom Vás rádi 
v pravidelných intervalech ( cca 2 měsíce)  upozorňovali na chystané akce, nové články na našem webu, aktuality či zajímavosti 
vztahující se k naší činnosti a projektům atd.  
 
Než se však do bulletinu či dopisů od dětí začtete, rádi bychom se v rámci tohoto „průvodního dopisu“ ještě podrobněji  zaměřili 
na několik  aktualit z projektu „Adopce afrických dětí“. 
 
Keňské děti v září zahájily již 3. školní období roku 2011, které je zároveň posledním v jejich školním roce.  Pro některé z nich se 
jedná i o poslední období na základní či střední škole. Je-li toto případ „Vašeho“ dítka, budeme Vás v nejbližší době kontaktovat 
emailem, abychom se společně domluvili, jak v  adopci pokračovat dále. 
Pro všechny adopce však platí blížící se termín k úhradě další platby  -   tedy 15. 11.2010 
Připomínáme datum 15. 11., ke kterému bychom měli mít na účtu potřebnou částku pro školné na 1. období roku 2012  
(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. 
 

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 
kontaktní údaje koordinátorů ( telefon, email) naleznete na www.adopceafrika.cz.  
 
Zdravotní pojištění pro děti v Keni 

Již třetím rokem jste měli možnost uhradit  Vámi „adoptovaným“ dětem zdravotní pojištění. Pro období červen/sprpen 2011 až 
květen 2012 bylo pojištěno 1172 dětí - všechny prošly během srpna preventivní zdravotní pohlídkou a naši kenští 
spolupracovníci v tuto chvíli shromažďují pořízené lékařské zprávy ( tzv. medical reporty), které  v nejbližší době rozešleme i 
Vám. 
 
Pozvání na další akce  

 
O připravovaných akcích Vás budeme i nadále průběžně informovat prostřednictvím emailu, samozřejmě všechny pozvánky i 
informace k  projektům naleznete vždy na našich webových stránkách a nově také v již zmiňovaném bulletinu.  
 
Děkujeme Vám za Vaši spolupráci i podporu dětí a prozatím na shledanou, 
                                                         

 
                                                    

                                                                                                                                za projekt „Adopce afrických dětí“ 
                                                                                                                                                                   Hana Kořínková  
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