
REGULAMIN „ADOPCJI RODZIN”

Forma  pomocy  ubogim  rodzinom  zwana  „Adopcją  Rodzin” jest  prowadzona  w  Ugandzie  przez
Fundację  „Gate  of  Hope  Education  Centre”  w  ramach  celów  statutowych  Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Edukacyjnego.

Cel.  Projekt  zakłada  pomoc  potrzebującym  rodzinom  –  w  pierwszej  kolejności  w  zakresie
zaspokojenia  podstawowych  potrzeb,  a  następnie  uruchomienia  dla  nich  małej  działalności,  która
przyniesie im dochód, dający możliwość zatroszczenia się o swoją rodzinę bez pomocy z zewnątrz.
Chcemy również przekazać tym rodzinom miłość, która płynie do nich od Chrystusa.

Czas trwania pomocy danej rodzinie zależy od jej indywidualnej sytuacji i może trwać 3–10 miesięcy.
Kwoty przeznaczone na pomoc rodzinom zależą od ich sytuacji i mogą się różnić między rodzinami.

Darowizny wpłacone  na  konto  Wielkopolskiego  Stowarzyszenia  Edukacyjnego  są  przesyłane  do
Ugandy na konto funacji „Gate of Hope”. Następnie Dysponentem środków jest w Ugandzie Fundacja
„Gate  of Hope Education Centre”.

Przeznaczenie  środków.  Zgromadzone  środki  finansowe  mogą  być  przeznaczone  na:  jedzenie,
artykuły  higieniczne,  pościel,  koce,  łóżka,  ubrania,  buty,  moskitiery,  atykuły  codziennego  użytku
(jak np. miska do mycia, garnek do gotowana, itp.), opłaty szkolne, opiekę medyczną, zapłatę za czynsz,
remont domu, budowę domu glinianego, zakup działki  do max 4-5 tys zł za akr lub dzierżawę ziemi.
Dysponent  może  również  przeznaczyć  środki  na  działalność  gospodarczą,  opartą  na  obecnych
umiejętnościach i możliwościach rodziny lub opłacić kurs zawodowy dorosłego członka rodziny, który
w przyszłości umożliwi samodzielne zorganizowanie stanowiska pracy lub ułatwi znalezienie pracy tej
osobie, dzięki czemu będzie mogła zarobić na utrzymanie rodziny.

Nadzór.  Nadzór nad projektem po stronie polskiej sprawują Honorata Wąsowska i Tatiana Rosińska,
natomiast  po  stronie  ugandyjskiej  –  koordynatorzy,  którzy  czuwają  nad  grupą  pracowników
socjalnych, pastorów i osób wyznaczonych przez Honoratę Wąsowską do kontaktu z rodzinami.

Rekomendacje.  Rodzina  może  być zgłoszona  do projektu przez  zaufaną  osobę dysponenta  wraz  
z  podaniem  przez  osobę  zgłaszającą  konkretnych  powodów,  dla  których  dana  rodzina  powinna
otrzymać pomoc.

Kryteria wyboru rodzin, którym przyznawana jest pomoc w projekcie „Adopcja rodzin” (przynajmniej
cztery z nich muszą być spełnione, aby zakwalifikować rodzinę do projektu):

 dzienny dochód rodziny jest niższy niż 4000 szylingów (ok. 5 zł),
 problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb żywieniowych rodziny,
 problem z zapewnieniem pozostałych podstawowych potrzeb rodziny (środki higieny, odzież,

buty, koce, materace, artykuły codziennego użytku, itp.),
 trudne warunki mieszkaniowe (np. za dużo osób w małym wynajmowanym pokoju),
 długotrwały problem ze znalezieniem pracy lub tylko jeden rodzic mający stałą pracę,
 problem z pokryciem opłat szkolnych dla dzieci  (np.  niektóre dzieci  w ogóle nie chodzą do

szkoły,  bo  rodziców  nie  stać  na  opłacenie  szkoły,  dzieci  opuszczają  więcej  niż  3  tygodnie  
w  semestrze  z  powodu  zaległości  w  opłatach  szkolnych,  braku  materiałów  szkolnych,
mundurków lub innych rzeczy wymaganych przez szkołę, itp.),

 w rodzinie są bardzo bystre dzieci albo osoby dorosłe z kreatywnymi pomysłami na działalność
gospodarczą, ale nie mogą jej rozpocząć z powodu braku środków finansowych,

 brak środków finansowych na leczenie długotrwałych chorób członków rodziny.

Praca socjalna i  duchowa.  Podczas  wizyt  u  rodziny objętej  pomocą koordynator  pracuje  z  nimi,
zachęcając,  rozwijając  pomysły,  prowadząc  w  oparciu  o  potencjał,  umiejętności  i  talenty,  jakie
zaobserwował. Modli się również z rodziną o Boże pomysły na właściwą i owocną pomoc.


