
REGULAMIN PROJEKTU „ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ” 

 

W projekcie darczyńca finansuje konkretne dziecko, decydując się na regularne comiesięczne 
wsparcie i kontakt z wybranym dzieckiem (korespondencja w języku angielskim). 

 

CEL PROJEKTU 

1. Projekt zakłada pomoc potrzebującym dzieciom w zakresie sfinansowania ich edukacji,  
a w efekcie zwiększenia szansy na późniejsze znalezienie pracy i wydostania się  
z ubóstwa. 

 

CZAS TRWANIA WSPARCIA 

2. Sugerowany okres wsparcia dla wybranego dziecka to czas do zdobycia przez nie 
konkretnego zawodu (tj. ukończenia kursu zawodowego lub studiów), czyli mniej więcej 
do ukończenia przez dziecko 22 – 24 lat, a więc jest on indywidualny, zależny od tego  
w jakim wieku dziecko dołącza do programu i jakie szczeble edukacji kończy, 
uwzględniając, że szkoła podstawowa trwa w Ugandzie 7 lat, gimnazjum - 4 lata, liceum - 
2 lata, kursy zawodowe i studia 1 - 5 lat. 

3. Jeśli sytuacja materialna sponsora pogorszy się w taki sposób, że nie będzie już możliwe 
przesyłanie wsparcia, prosimy o znalezienie kontynuatora wśród rodziny, czy przyjaciół. 
Jednak nie jest to obowiązek, można po prostu zrezygnować, a my wtedy poszukamy 
kontynuacji wparcia tego dziecka w pierwszej kolejności. Jedynie prosimy w tej sytuacji  
o jak najszybsze poinformowanie nas o zaistniałych zmianach. 

4. Jeśli sytuacja materialna krewnych dziecka poprawi się w taki sposób, że sami będą  
w stanie opłacać wydatki szkolne dziecka, natychmiast poinformujemy i zaproponujemy 
wybranie innego potrzebującego dziecka. 

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA, WPŁATY 

5. 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 klasach 1-6 szkoły podstawowej, a 200 zł, jeśli dziecko jest w ostatniej 
klasie (VII) klasie szkoły podstawowej lub w gimnazjum / liceum. 

6. Wpłat prosimy dokonywać do 27-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: Fundacja MisjAfryka, ul. Brzozowa 19 a, 43-340 Kozy, nr konta:  
82 1020 1433 0000 1102 0187 0328. 

8. Prosimy o nieprzesyłanie pieniędzy dla swego dziecka z okazji świąt i urodzin, czy na 
szczególne potrzeby dziecka (o ile sami nie damy o tym znać).  W minionych latach 
praktykowaliśmy przekazywanie pieniędzy dla danego dziecka z okazji urodzin, świąt, czy 
na potrzeby dziecka. Niestety okazało się, że ze względu na to, iż niektóre dzieci nigdy nie 
dostawały dodatkowych kwot na święta, urodziny, itp. budziło to ich smutek i zazdrość.    
Wobec tego jeśli ktoś zdecyduje się wpłacać dodatkowe kwoty, to trafią one do wspólnej 
puli na potrzeby wszystkich dzieci. 



9. Wsparcie dla dziecka trwa 12 miesięcy w roku, mimo że rok szkolny ma długość 10 
miesięcy (od lutego do listopada). W miesiącach wakacyjnych (grudzień i styczeń) 
również prosimy o dokonywanie wpłat na dziecko, gdyż kwota wsparcia jest dostosowana 
do kwot czesnego, które się płaci raz na semestr (w roku są 3 semestry, dlatego także 
wpłaty ze stycznia i grudnia są potrzebne). 

 

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW 

10. Sponsorowane dzieci posyłamy do chrześcijańskich szkół prywatnych. Szkoły państwowe 
mają klasy po 100 i więcej dzieci, a nauczyciele czasem nie przychodzą na lekcje. 
Oczywiście opłaty w szkołach państwowych są niższe, niż w prywatnych, ale przeciętne 
dziecko niewiele wynosi z lekcji, bo nauczyciele poświęcają czas bystrzejszym dzieciom. 
Natomiast w szkole prywatnej nawet przeciętne dziecko może rozwinąć swój potencjał. 

11. Wpłacona kwota jest przeznaczana na: wszystkie opłaty szkolne, w tym czesne, żywienie 
w szkole i/lub w internacie, leczenie nieskomplikowanych chorób oraz Biblię (dla 
starszych dzieci). Jeśli pozostaje jakaś różnica po zapłaceniu czesnego, to wtedy jest 
przeznaczana na zeszyty, przybory szkolne, czasem na mundurek szkolny czy buty 
szkolne, środki czystości. Czasem, w miarę możliwości finansowych, kupujemy dzieciom 
bieliznę, odzież i środki higieniczne. 

12. Jeśli Sponsor dziecka wpłaca 200 zł miesięcznie na dziecko w szkole podstawowej, to  
w sytuacji nadwyżki po opłatach czesnego i zakupie potrzebnych rzeczy dla dziecka  
w szkole, wpada ona do wspólnej puli, z której kupujemy przybory szkolne, buty, 
mundurki dla niesponsorowanych dzieci uczących się w tej samej szkole/klasie dziecka. 

13. Z każdej wpłaty może być odejmowane do 10% (w zależności od potrzeby miesiąca) na 
pokrycie kosztów statutowych i administracyjnych w Polsce i w Ugandzie. 

 

KONTAKT Z DZIECKIEM 

14. Zachęcamy do utrzymywania stałego kontaktu listownego z wybranym dzieckiem, gdyż 
ma to duże znaczenie dla niego.  

15. W listach (pisanych po angielsku) prosimy o umieszczanie zachęty do kontynuowania 
nauki, czytania Biblii oraz do wzrostu w wierze. Do listów można wklejać zdjęcia.  

16. Listy wysyłamy w formie e-mail. Prosimy, aby były one zawsze załączane jako dokument 
Word lub pdf, treść wraz ze zdjęciami mieściła się na jednej stronie i aby plik nie był 
większy niż 500 kb. List proszę tytułować zawsze Dear...(imię i nazwisko dziecka)  
i prosimy by się podpisywać „ciocia...Aunt(imię), wujek.....Uncle(imię) bez nazwiska.  

 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 w formie zdjęcia listu napisanego ręcznie przez to dziecko, o ile potrafi ono 
pisać. Jeśli dziecko nie umie pisać po angielsku, wtedy sponsor otrzymuje rysunek 
wykonany przez dziecko oraz list napisany w imieniu dziecka przez pracownika. Prosimy 
o upomnienie się, jeśli w ciągu 3 tygodni od przekazania listu nie przyjdzie odpowiedź. 

17. Wymiana listów następuje, w miarę możliwości organizacyjnych, przynajmniej 2 razy  
w roku. Dodatkowo staramy się regularnie przesyłać zdjęcia dziecka.  Świadectwa szkolne 
przesyłamy na życzenie Sponsora. 

18. Terminy wysyłania listów do dzieci podajemy z wyprzedzeniem mailowo. Są dostosowane 
do roku szkolnego i możliwości naszych pracowników w Ugandzie dotarcia do dzieci. 



 Sztywne terminy dla przesyłania listów to: luty/marzec, czerwiec/lipiec, 
wrzesień/październik. Poza tymi miesiącami prosimy nie wysyłać listów. 

19. 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 oraz skontaktować mailowo  
z Honoratą Wąsowską misje@misjafryka.pl. 

20. Bardzo prosimy o stałą modlitwę za wybrane dziecko, jego rodzinę i nauczycieli oraz  
o naszą misję w Ugandzie.  

 

UWAGI DOTYCZĄCE PISANIA LISTÓW 

Bardzo prosimy, aby list: 

1) był napisany w Wordzie, a nie odręcznie, 
2) został wysłany na adres mailowy: adpocja@misjafryka.pl 
3) zawierał przywitanie, w którym jest zawarte imię i nazwisko dziecka: Dear....... 
4) zawierał podpis Sponsora, składający się TYLKO z imienia np.: aunt Ewa 
5) mieścił się na jednej stronie łącznie ze zdjęciami. Dzieci bardzo się cieszą, kiedy 

mogą zobaczyć na zdjęciu swojego Sponsora. To ważne dla nich, aby mogły zobaczyć 
osobę, a nie zwierzę od Sponsora, jego obiad czy roślinność, która go otacza); 

6) mile widziana jest zachęcająca treść listu do wytrwania w boju, które te dzieci toczą 
od najmłodszych lat, słowo wsparcia, umocnienia, przekazanie, że są wartościowe  
i cenne bez względu na to, co słyszą na co dzień od otaczających je osób. Można 
dołączyć też wybrany werset z Biblii.   

 

******************************************************************** 

Zdarza się, że tracimy kontakt z objętym pomocą dzieckiem, w związku z czym ustaje 
możliwość 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. 

Dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do kontaktu z nami przez maile, telefon, osobiste 
spotkania oraz czytanie naszego bloga na: www.uganda.info.pl 

Honorata Wąsowska: misje@misjafryka.pl          Tatiana Rosińska: adopcja@misjafryka.pl 

http://www.uganda.info.pl/
http://www.uganda.info.pl/
mailto:misje@misjafryka.pl
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