
    

FUNDACJA HEAVEN FOR AFRICA DEKLARACJA ADOPCYJNA: 

Patronat adopcyjny jest działaniem mającym zapewnić pomoc dzieciom mieszkającym na Stepie Masajów w Tanzanii.  

Brak podstawowej edukacji polegający na nieznajomości języka urzędowego suahili i języka angielskiego jest dla nich dużą 

przeszkodą w życiu codziennym i utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie. Wykształcone dziecko jest wsparciem dla całej 

rodziny a niekiedy wioski. Zdobyta przez niego wiedza pozwala mu na wyrwanie się z błędnego koła ubóstwa a co za tym idzie 

niemocy, głodu i braku perspektyw. Adoptując dziecko dajesz mu szansę na lepsze życie. Obdarowujesz je narzędziem, którego 

może użyć, by wyratować innych. 

 

W ramach naszej akcji patronatem adopcyjnym chcemy objąć dzieci z wiosek na stepie Masajów, w Tanzanii. Dzieci objęte 

będą programem szkolnym zerowym (maksymalnie 3 lata), podstawowym (7 lat), ponadpodstawowym (4 lata), uczelnia 

wyższa (2 lata lub dłużej, w zależności od kierunku). Poziom zerowy, na którym dzieci zdobywają podstawową znajomość 

języków w mowie i piśmie daje im możliwość rozpoczęcia nauki w szkołach na poziomie wyższym. Rok szkolny trwa od 

stycznia do listopada z przerwami. 

 

PEŁNY KOSZT ADOPCJI TO 100 ZŁ MIESIĘCZNIE NA DZIECKO.  

Wpłat można dokonać również za okres kwartalny (300 zł), półrocznie (600 zł), bądź rocznie (1200 zł). 

Wpłaty należy dokonywać na: FUNDACJA HEAVEN FOR AFRICA 

Numer konta:07 1020 3541 0000 5802 0338 4575 

KRS:0000855775 

Tytuł wpłaty: numer adopcyjny z imieniem dziecka. 

 

Otrzymane środki zostaną wykorzystane na pokrycie: 

• miesięcznej opłaty szkolnej, 

• przyborów szkolnych dwa razy w roku, 

• tygodniowego przydziału żywności i środków czyszczących, 

• ubrań, butów do szkoły dwa razy w roku, 

• kosztów leczenia, 

 

Rozpoczęcie nauki jest wielką radością dla każdego z nich, stąd dobrze jest podjąć decyzję o adopcji, obejmującej pełen 

poziom nauczania tj. min. 3 lata, by każde z dzieci, które rozpocznie edukację mogło ją w pełni zakończyć i iść dalej.  

Adopcję jednego dziecka może podjąć jedna osoba, grupa osób lub organizacja. 

Od Państwa zależy w jakiej formie możecie wpierać dziecko. Dzieci objęte adopcją to dzieci z ubogich rodzin, często 

osierocone. Nasi pracownicy i wolontariusze obejmując adopcją dziecko kierują się wyłącznie jego sytuacją materialną  

i rodzinną. 

  

DEKLARACJA ADOPCJI NA ODLEGŁOŚĆ: 

 

Imię i nazwisko osoby podejmującej adopcję lub odpowiedzialnej za adopcję (dotyczy instytucji): 

 

............................................................................................................................. ............... 

 

Ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość: 

 

...................................................................... ...................................................................... 

 

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

 

............................................................................................................................. ............... 

 

 

Chcę dołączyć do programu ADOPCJI NA ODLEGŁOŚĆ jako OPIEKUN ADOPCYJNY 

pomagać w edukacji i wychowaniu dzieci / młodzieży w Tanzanii na Stepie Masajów. 

 

Pomoc trwa do ukończenia szkoły podstawowej lub jeśli podopieczny podejmie naukę w szkole średniej do czasu jej 

ukończenia. Rodzic adopcyjny otrzymuje informacje o sytuacji podopiecznego oraz jego fotografię.  

 

Deklaruję rozpoczęcie adopcji na odległość:  

 

Data i podpis 

 

................................................................ 

 

REZYGNACJA Z ADOPCJI 

Rodzic adopcyjny może zrezygnować z adopcji w trakcie trwania nauki podopiecznego zgłaszając rezygnację co najmniej  

2 miesiące wcześniej, informując drogą mailową: biuro@heavenforafrica.pl 


