REGULAMIN PROJEKTU „SERDECZNEJ ADOPCJI”

1. Adoptującym może być każda osoba świadoma odpowiedzialności za drugiego człowieka i
chcąca działać dla dobra dzieci. Serdeczna Adopcja jest głównie zobowiązaniem finansowym i
należy o tym pamiętać.
2. Adoptującym może być osoba fizyczna, grupa osób (np. klasa, szkoła), instytucja, osoba
prawna.
3. Serdeczna Adopcja to zobowiązanie długoterminowe, podejmowane z myślą o kilkuletnim
okresie czasu. Pozwala to zaprzyjaźnić się z dzieckiem, poznać je, zapewnić mu pewną
stabilizację. Deklaracja ta jest jednak zobowiązaniem moralnym, a nie prawnym – zaprzestanie
sprawowania opieki nie ma skutków prawnych. Nagły brak pomocy jest jednak dramatem dla
dziecka, bo oznacza konieczność opuszczenia szkoły i utratę nadziei na lepsze życie. Dlatego w
przypadku rezygnacji prosimy o informację z wyprzedzeniem, by mieć czas na znalezienie
dziecku innego Opiekuna.
4. Etapy przystąpienia do „Serdecznej Adopcji”
a) dokładne zapoznanie się z warunkami regulaminu
b) zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez wysłanie e-maila na adres Koordynatora:
adopcja@mojadominikana.pl

c) wypełnienie otrzymanego Formularza Darczyńcy projektu „Serdecznej Adopcji”
d) przyznanie adopcji dziecka – otrzymanie profilu oraz zdjęcia
e) poinformowanie Koordynatora o podjęciu się adopcji przyznanego dziecka
f) uiszczenie pierwszej wpłaty do 30 dni od przyznania dziecka.
5. Aby ułatwić Darczyńcy możliwość dokonania świadomego wyboru, podajemy dwie
informacje o dzieciach, poza imieniem. Jest to płeć danego dziecka, druga informacją jest
wiek/klasa, gdyż od tego w dużej mierze zależy wysokość opłat; informacja ta pozwala także
oszacować czas trwania programu adopcyjnego.
6. Roczny Koszt „Serdecznej Adopcji” uzależniony jest od klasy, do której uczęszcza dziecko –
jest to koszt jaki faktycznie opiekun dziecka przy wsparciu fundacji musi ponieść, w Państwa
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przypadku jest ta zachęta to uiszczania jak największych kwot, aby wiedzieli Państwo ile
kosztuje utrzymanie:
przedszkola publiczne i klasy 1-4: 150 USD miesięcznie
klasy 5-7: 200 USD miesięcznie
klasy 8-9: 250 USD miesięcznie
szkoła średnia: 250 USD miesięcznie
Rok liczymy od momentu przyznania adopcji dziecka. Wpłat można dokonywać w złotówkach.
8.Zastrzegamy sobie możliwość łączenia wpłat od różnych darczyńców, przekazujących środki
na jedno dziecko. Dotyczy to przypadku gdy jeden darczyńca nie pokrywa całości kosztów
niezbędnych na dane dziecko.
7. Wpłaty można uiszczać ratami, przy czym prosimy o wpłatę pierwszej raty w ciągu 30 dni
od przydzielenia dziecka.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto Fundacji Moja Dominikana:
55 8008 0008 2001 0011 0174 0001 (z dopiskiem „Serdeczna Adopcja - darowizna” bądź z
imieniem i nazwiskiem adoptowanego dziecka)
8. W ramach opłaty adopcyjnej zapewniamy:
przedszkolaki uczęszczają do przedszkola, dostają mundurek, buty, plecak
dla uczniów klas 1-4 – mundurek, buty, plecak, sweter, skarpetki, przybory szkolne, przybory
higieniczne, słodycze, prezent na Boże Narodzenie
dla uczniów klas 5-7 – mundurek, buty, plecak, sweter, skarpetki, przybory szkolne, przybory
higieniczne, słodycze, prezent na Boże Narodzenie
dla uczniów klas 8-9 – opłata szkolna, mundurek, buty, plecak, sweter, skarpetki, przybory
szkolne, przybory higieniczne
dla uczniów szkoły średniej – opłata szkolna, przybory szkolne, przybory higieniczne.
9. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych sytuacji prosimy o zawiadomienie
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- opłaty adopcyjne uiszczane są z konta bankowego innej osoby niż Rodzic Adopcyjny (matki,
ojca, krewnego) i na przelewie będą dane innej osoby
- w przypadku zmiany nazwiska (zmiana stanu cywilnego)
- rozbieżności nazwisk pomiędzy nazwiskiem zgłoszonym do adopcji a nazwiskiem na koncie
bankowym
- zmiany adresu do korespondencji. Jest to niezmiernie ważne, gdy chcemy wysłać list lub
rysunek od dziecka. Zdarza się, że adres jest już nieaktualny i list wraca.
- zmiany adresu e-mailowego
- rezygnacji z „Serdecznej Adopcji”
Jeśli zdecydują się Państwo na rezygnację z programu, prosimy o jak najszybszą informację
na ten temat. Prosimy o zawarcie w niej danych dziecka. Prosimy jednak o powiadomienie
nas przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Fundacja musi mieć czas na znalezienie
natychmiast innego Darczyńcy, aby nie ucierpiało przy tym adoptowane dziecko.
10. Kontakt z dziećmi odbywa się tylko przez Fundację Moja Dominikana. Darczyńcy będą
mogli pisać do swojego podopiecznego na Dominikanie. Listy, maile przekazywać będzie
Fundacja. Po pierwszych wpłatach „Serdecznej Adopcji” i regularnej pomocy, będzie istniała
możliwość odwiedzenia przez Darczyńcę swojego podopiecznego w Dominikanie oraz
osobistego kontaktu. Po tym czasie, Fundacja na prośbę Darczyńcy może rozpocząć proces
pozyskania zgody dla danego dziecka na wyjazd wakacyjny do Polski (niestety w tym
przypadku nie możemy zagwarantować sukcesu – uzyskanie zgody na wyjazd z kraju przez
Dominikańczyka jest bardzo trudne, jednakże dołożymy do tego wszelkich starań).
W imieniu dzieci „Dziękujemy!”
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