REGULAMIN PROJEKTU „ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ”
1. Okres przesyłania wsparcia dla wybranego dziecka powinien trwać do zakończenia
przez niego kursu zawodowego, czyli mniej więcej do ukończenia przez dziecko
22go – 24go roku życia. Szkoła podstawowa trwa w Ugandzie 7 lat, gimnazjum 4
lata, liceum 2 lata, kursy zawodowe i studia 1 - 5 lat.
2. Jeśli sytuacja materialna sponsora pogorszy się w taki sposób, że nie będzie już
możliwe przesyłanie wsparcia, usilnie prosimy o znalezienie kontynuatora wśród
rodziny, czy przyjaciół oraz terminowe poinformowanie nas o zaistniałych zmianach.
3. Kwota miesięcznego wsparcia to 150 - 200 zł w zależności od kwoty czesnego za
szkołę podstawową / średnią, do której chodzi dziecko. Sugerowana kwota
wsparcia to 150 zł jeśli dziecko jest w szkole podstawowej, a 200 zł jeśli dziecko
jest w gimnazjum / liceum.
4. W/w kwota jest przeznaczana na: wszystkie opłaty szkolne, w tym czesne, żywienie
w domu dziecka i/lub wyżywienie w szkole i/lub w internacie, a w przypadku
zamieszkiwania dziecka z rodziną lub krewnymi na paczkę żywnościową raz na
kwartał; reszta pieniędzy jest przeznaczana na zeszyty, przybory szkolne,
mundurek szkolny, buty szkolne kupowane zazwyczaj raz w roku, środki czystości i
leczenie nieskomplikowanych chorób oraz Biblię. Czasem, w miarę możliwości
finansowych, kupujemy dzieciom bieliznę, odzież, buty i środki higieniczne.
5. Można czasem przelać dodatkową kwotę na urodziny dziecka (miesiąc wcześniej),
z okazji Świąt Bożego Narodzenia (w październku), z okazji Świąt Wielkanocnych
(w lutym). Jest to dobrowolne. Można też okresowo przekazywać pieniądze na
zakup odzieży, butów czy innych potrzebnych rzeczy. W tytule przelewu prosimy
wpisać: „Imię i nazwisko dziecka - prezent”.
6. Prosimy o wpłatę dla dziecka do 25-go dnia miesiąca, ponieważ na początku
każdego nowego miesiąca robimy zwykle przelew do Ugandy (wpłaty z
poprzedniego miesiąca). W tytule przelewu prosimy wpisać tylko imię i nazwisko
dziecka lub jeśli jest w planie odliczanie tych wpłat od dochodu to tytuł przelewu
powinien brzmieć: „cel opiekuńczo-wychowawczy, imię i nazwisko dziecka".
7. Dane do przelewu: Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne Os. Wichrowe
Wzgórze 10/17, 61-674 Poznań. Nr konta: 58 1020 4027 0000 1902 0473 7880
8. Zachęcamy do utrzymywania stałego kontaktu z wybranym dzieckiem, gdyż ma to
duże znaczenie dla niego. W listach (pisanych po angielsku) prosimy o
umieszczanie zachęty do kontynuowania nauki, czytania Biblii oraz do wzrostu w
wierze. Do listów można wklejać zdjęcia. Listy zwykle są przesyłane mailowo przez
nas do naszych pracowników w Ugandzie, gdzie są drukowane i przekazywane
dziecku. Odpowiedź od dziecka na wysłany list przychodzi zazwyczaj w ciągu kilku
tygodni w formie zdjęcia listu napisanego ręcznie przez to dziecko, o ile potrafi
pisać. Jeśli dziecko nie potrafi pisać po angielsku, wtedy sponsor otrzymuje rysunek
wykonany przez dziecko oraz list napisany w imieniu dziecka przez naszego
pracownika. Prosimy o upomnienie się, jeśli w ciągu 3 tygodni od przekazania nam
listu, nie przyjdzie odpowiedź.
9. Rok szkolny zaczyna się w Ugandzie zazwyczaj na początku lutego i kończy na
początku grudnia. W miesiącach wakacyjnych (grudzień i styczeń) także należy
dokonywać wpłat na dziecko, gdyż zazwyczaj te pieniądze przeznaczamy później
na zakup przyborów szkolnych i zeszytów, na nowy mundurek szkolny, strój do w-f,
odzież i buty, czy prezent świąteczny, albo możemy zapłacić za egzaminy lub
wycieczki szkolne, czy też zaoszczędzić na późniejsze leczenie dziecka, itp.

10. Wymiana listów następuje przynajmniej dwa razy w roku. Dodatkowo regularnie
przesyłamy zdjęcia dziecka oraz świadectwa szkolne (przynajmniej dwa razy w
roku).
11. W przypadku pragnienia osobistego poznania sponsorowanego dziecka, można
pojechać do siedziby naszej misji w Ugandzie. W takiej sytuacji należy się
zapoznać z warunkami Wolontariatu na naszej stronie www.uganda.info.pl
12. Pieniądze wpłacane na konto Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w
Polsce trafiają bezpośrednio do organizacji „Gate of Hope” w Ugandzie.
13. Z każdej wpłaty jest odejmowane do 10% (w zależności od potrzeby miesiąca) na
pokrycie kosztów statutowych i administracyjnych w Polsce i w Ugandzie.
14. UWAGA: zdarza się, że tracimy kontakt z objętym pomocą dzieckiem, w związku z
czym ustaje możliwość i konieczność wsparcia. Są to sytuacje sporadyczne,
spowodowane najczęściej przeprowadzką rodziny, która zabiera ze sobą dziecko.
W przypadku dziewcząt uczących się w gimnazjum i liceum ich nauka może zostać
przerwana przez konieczność powrotu do krewnych w przymusie pomocy w
gospodarstwie domowym i na roli. Ugandyjską kulturę charakteryzuje wielki
szacunek wobec starszych w rodzie. Jeśli nawet sponsorowane dziecko jest
sierotą, to ma dalszych krewnych, którym musi być posłuszne, o ile chce nadal
przynależeć do rodziny. Poczucie przynależności do rodziny jest silne w Ugandzie.
Zdarza się również, że młode dziewczęta są zmuszane do wczesnego
zamążpójścia – po uiszczeniu przez „pana młodego” na rzecz rodziny symbolicznej
opłaty „za żonę”, np. w wysokości około 1000 zł. Często obieranym przez
dziewczęta wyjściem z takiej sytuacji była ucieczka z domu i ukrywanie się przez
kilka lat (czego także doświadczyliśmy, pomagając ofiarom takich okoliczności).
Niestety bywało i tak, że uczennica opuszczała szkołę z powodu zajścia w ciążę
wskutek gwałtu lub przygodnej znajomości. Innym powodem może być też choroba,
która uniemożliwia kontynuowanie nauki. Takie sytuacje, choć zdarzające się
rzadko, były bardzo przykre dla nas i danego sponsora, ale mimo wszystko nie
żałowaliśmy okresu udzielanej pomocy ze względu na zasiane ziarno Ewangelii w
sercu tego dziecka, wzrost w wierze, doświadczenie Bożej miłości oraz możliwość
okazania praktycznej chrześcijańskiej pomocy temu dziecku w sytuacji jego
potrzeby, gdyż w innych okolicznościach mogłoby wcale nie chodzić do szkoły.
15. Bardzo prosimy o stałą modlitwę za wybrane dziecko, jego rodzinę i nauczycieli
oraz o naszą misję w Ugandzie. Dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do kontaktu z
nami przez maile, telefon, osobiste spotkania oraz czytanie naszego bloga na:
www.uganda.info.pl
16. Zgoda darczyńcy z klauzulą internetową: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru
telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych
i dokumentacji podatkowej oraz kontaktu z Administratorem Danych Osobowych w
celach informacyjnych, sprawozdawczych, realizacji projektu „Adopcja na
odleglość” i odpowiedzi na pytania. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Poznaniu (61-674), Osiedle
Wichrowe Wzgórze 10/17. Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo
do dostępu do swoich danych, ich sprostowania i uzupełniania, przenoszenia
danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego w przypadku naruszenia przez Administratora Danych Osobowych
praw chronionych.

