Vážení rodiče,
od roku 2012 spolupracujeme se sdružením ACET ČR, o.s. a stali se společně s Vámi
„Adoptivními rodiči“ – sponzory dvou dětí. Chlapečka Sseruji Mukasy a dívenky Racheal
Natukundy v oblasti Afriky, konkrétně v Ugandě.
Děti v této zemi žijí v nuzných životních poměrech. Většina z nich žije pod hranicí
chudoby navíc zasažena virem HIV/AIDS od infikovaných rodičů. Pokud dětem vlivem této
nákazy zemřou rodiče, starají se o ně vzdálení příbuzní nebo dokonce i děti samotné.
Možnost chodit do školy a vzdělávat se je pro tyto děti nedostupná. Vysoké procento
nezaměstnanosti nutí děti bez vzdělání živit se na ulici.
Sdružení ACET ČR, si klade za cíl tento trend změnit alespoň pro některé děti, které
nabízí k jejich finanční podpoře. Finanční podpora spočívá na principu dobrovolného
dárcovství, v němž se „adoptivní rodič“ – dárce zavazuje finančně podporovat zvolené dítě
na dobu nejméně jednoho roku.
„Adoptivní rodič“ – dárce podporuje své osvojené dítě v jeho vzdělání finančním
darem, který hradí jednou ročně ve výši odpovídající danému stupni vzdělání. Základní
stupeň vzdělání nebo předškolní výuka (školka) činí na jeden rok pro jedno dítě 4850,-Kč.
Je zde zahrnuta úhrada za povinné školné, povinnou školní uniformu, školní pomůcky, školní
stravu a základní zdravotní péči.
Částka na roční školné se hradí na účet sdružení ACET jednorázově. Osvědčilo se nám,
když jsme tuto sumu 4850,-Kč rozdělili na 10 měsíčních splátek. Ve škole je založen „fond“,
do kterého jsou vybrané peníze měsíčně ukládány a v závěru školního roku odeslány na účet
sdružení ACET. Poté obdržíme fotografii našeho adoptovaného dítěte, jeho vysvědčení a
potvrzení o docházce.
Tímto se obracíme s prosbou o pomoc i na Vás. Víme, že každý z nás má jiné
možnosti, a tak výše příspěvku na podporu by byla čistě na rozhodnutí každého z Vás
(minimálně 30,-Kč/měsíc).
Věříme, že je to přínosem pro nás všechny, když společnými silami můžeme pomoci
dítěti, které musí vyrůstat v těžkých podmínkách, a umožnit mu, mít normální dětská přání.
Odměnou pak pro nás všechny, musí být pocit, že jsme změnili něčí život, nebo se o to
alespoň pokusili.
Více informací naleznete na www.acet.cz
Pokud se rozhodnete stát se spolu s námi „adoptivními rodiči“ Sseruji a Racheal, znamená to
pro Vás:
- celoroční (září – červen) pravidelné odevzdávání Vámi zvoleného příspěvku učitelkám MŠ
a paní vychovatelce ŠD
- příspěvky budou vybírány vždy v druhé polovině měsíce

Sseruja Mukasa, 14.9.2007
Žije v rodině, která má 10 dětí a 4 dospělé
členy rodiny. Jeho otec je nezvěstný,
matka žije, opatrovníkem je babička.
Zdroj rodinného příjmu je neziskový.

Racheal Natukunda, 18.8.2005
Žije v rodině, která má 6 dětí a 3 dospělé
členy rodiny. Oba rodiče žijí. Zdroj příjmu
pro rodinu zajišťují prodejem vařeného
jídla.

