
                   Regulamin Adopcji Serca na Odległość Przedszkolaka z Rwandy 

 

1. Adopcji Serca na odległość może podjąć się  osoba indywidualna, rodzina, parafia, szkoła, klasa, 

przedszkole, instytucja, grupa działająca przy Parafii np. koło misyjne, grupy różańcowe itp. 

 

2. Adopcja Serca na Odległość  Przedszkolaka to projekt pomocy konkretnemu dziecku w zdobyciu 

wykształcenia na poziomie przedszkolnym, polegający na opłaceniu czesnego, w zakres którego 

wchodzi także pokrycie kosztów na posiłek dzienny, mundurek, przybory. Opłata roczna na 

jedno dziecko to 300 zł 

 

3. W celu rozpoczęcia Adopcji na Odległość należy wypełnić deklarację i podpisaną przesłać  drogą 

elektroniczną lub zwykłą pocztą na adres Sekretariatu Misyjnego ( podany w deklaracji i na 

stronie www.misje.siostryodaniolow.pl oraz dokonać wpłaty ( całą kwotę lub pierwszą ratę) na 

konto Sekretariatu Misyjnego  70 8002 0004 0209 2858 2002 0001 w tytule zaznaczając ,, 

Adopcja Przedszkolaka z Rwandy” ). Najlepiej deklaracje o adopcje i wpłaty na kolejne lata  

składać  w miesiącach  listopad- styczeń. 

 

4.  Sekretariat Misyjny Sióstr od Aniołów pełni rolę pośrednika między misją  w Rwandzie – 

Nyakinama, prowadzącą projekt Adopcji na Odległość a  osobą adoptującą. Rola ta polega na 

zainicjowaniu adopcji, szukaniu osób chętnych do podjęcia się adopcji, prowadzenia 

korespondencji z osobami uczestniczącymi w projekcie, księgowaniu przekazanych funduszy na 

adopcję i przekazaniu ich siostrze odpowiedzialnej za projekt na misjach. 

 

5. Sekretariat Misyjny regularnie przekazuje siostrze odpowiedzialnej za projekt Adopcji, 

otrzymane fundusze od darczyńców, odliczając 3% kosztów administracyjnych( koszty związane 

z wysyłką listów).Siostry misjonarki przeznaczają je na wydatki związane z utrzymaniem placówki 

edukacyjnej , pomoce dydaktyczne, uszycie mundurków przedszkolnych, posiłek dla dzieci. Jeśli 

jest nadwyżka z funduszy adopcyjnych jest ona przekazana na ogólne potrzeby dzieci i placówki 

np. nagrody, remonty itp. 

 

6. Siostry misjonarki odpowiedzialne za projekt, przesyłają do Sekretariatu Misyjnego listę dzieci i 

informację  o nich, miesiąc po rozpoczęciu  roku szkolnego tj.  w Rwandzie – w  lutym  

 

7. Sekretariat Misyjny wysyła do tzw. Rodziców Adopcyjnych informację o adoptowanych dzieciach 

najczęściej dwa miesiące po rozpoczęciu roku szkolnego czyli dla dzieci z Rwandy – luty- marzec. 

 

8. Na koniec roku szkolnego tj. w miesiącu  październiku - listopadzie Rodzice Adopcyjni otrzymują 

świadectwo dziecka i  podziękowanie od podopiecznych.  

 

 

 

http://www.misje.siostryodaniolow.pl/

