ADOPCIA SRDCA
Deti adoptované našou Farnosťou Veľký Lapáš,
ktorým mesačne posielame po 16,- € (4 deti x 16,- € = 64,- € mesačne)

ZŠ Veľký Lapáš – peniaze vyberáme v škole na náboženstve
YANDENGEYE EMERTHA sa narodila v roku 2006 v Rugarama. Štát Rwanda. Žije
so svojimi rodičmi. Hlavným dôvodom, prečo jej rodičia žiadajú o pomoc Adopciu
srdca je, že sú veľmi chudobní. Navyše majú veľa detí, ktoré musia živiť a vyučovať
(posielať do školy). Majú len malé políčko, na ktorom pestujú fazuľu. Želali by si, aby
ich deti chodili do školy tak, ako ostatné deti v ich veku.

ZŠ Golianovo – peniaze vyberáme v škole na náboženstve
MUHAWENIMANA DIANE sa narodila v roku 2007 v Rugarama – Burera. Štát
Rwanda. Žije so starými rodičmi. Jej rodičia sa rozviedli. Každý z nich odišiel niekam
inam. Mama odišla do Ugandy, kde si našla druhého manžela. Zdá sa, že otec je vo
väzení. Hlavným dôvodom, prečo sa starí rodičia rozhodli požiadať o pomoc Adopciu
srdca je ten, že sú chudobní a nemajú žiadne prostriedky na prežitie. Navyše tiež
preto, lebo sú v pokročilom veku a nemajú ani žiadne pole, kde by si mohli niečo
dopestovať. A želali by si, aby ich vnučka mohla chodiť do školy ako ostatné deti.
Obec Golianovo – peniaze vyberáme v kostole do sochy anjelíka
FLÁVIA PEACE AFOUTOU sa narodila 19. 3. 2007. Býva v Atikoume, diecéza
Lome. Štát Togo. Flávia Peace pochádza z jednoduchej rodiny, otec jej už nežije.
V škole sa jej darí veľmi dobre. Vo voľnom čase pomáha s domácimi prácami a rada
športuje. Do projektu je zaradená z dôvodu nedostatku financií v rodine.

Obce Veľký Lapáš a Malý Lapáš – peniaze vyberáme v kostole do sochy anjelíka
(VL) a do pokladničky (ML)
MICKAEL YASSINE GBADAMASSI sa narodil 5. 7. 2010. Býva v Akosssobo. Je to v
Diecéze Lome, Farnosť Saint Michel. Štát Togo. Chodí do materskej školy. Má oboch
rodičov. Sú v zlej sociálnej a ekonomickej situácii (chudoba), nie sú schopní platiť
školné pre svoje deti.

Ak sa mesačne vyzbiera viac peňazí, všetky sú odoslané na účet pallotínov na
podporu chudobných detí v Afrike.

Viac informácií o projekte:
http://www.pallotini.sk/adopcia-srdca-o-projekte

Adopcia srdca "O projekte"
Pallotínska Adopcia srdca
Projekt Adopcia srdca vznikol ako reakcia na tragickú občiansku vojnu, ktorá zasiahla
Rwandu v rokoch 1994 - 1996. Počas genocídy v priebehu sto dní zahynulo viac ako
milión ľudí. Najviac trpeli osirotené deti, ktorým sa pallotínsky misionári rozhodli
pomôcť prostredníctvom projekru Adopcia srdca. Časom k obetiam vojny skaličeným
telesne aj duševne pribudli deti, ktoré strácajú rodičov následkom rôznych chorôb,
predovšetkým AIDS, alebo žijú v extrémne biednych podmienkach. V súčasnosti
projekt podporuje deti v Rwande, Demokratickej republike Kongo, Kamerune, Brazílii,
Indii a na Filipínach.
Chceš im pomôcť? Zapoj sa do pallotínskej Adopcie srdca!
Pallotínska Adopcia srdca - je konkrétna materiálna a duchovná pomoc určená
osiroteným alebo chudobným deťom v misijných krajinách.
Pallotínska Adopcia srdca - je adresovaná všetkým ľuďom dobrej vôle. Do Adopcie
srdca sa zapájajú jednotlivci, kolektívy, manželstvá, rodiny, farské spoločenstvá,
rôzne komunity, firmy, organizácie, triedy a dokonca aj školy.
Pallotínska Adopcia srdca - je založená na tom, že "adoptívny rodič" zasiela na účet
Adopcie srdca 16€ mesačne pre jedno dieťa (15€ pre dieťa a 1€ na administratívne
náklady). Následne sekretariát odovzdá pallotínskym misionárom v danej krajine
zodpovednú čiastku. Peniaze sú určené na zabezpečenie vzdelania pre dieťa a
školské pomôcky, na nákup potravín a ošatenie. V prípade potreby je deťom
zabezpečená lekárska starostlivosť a lieky.
Pallotínska Adopcia srdca - to je pomoc tým deťom, ktoré zapoja do projektu
misionári v spolupráci s miestnymi sociálnymi pracovníkmi. Ich úlohou je kontrolovať
životné podmienky daného dieťaťa a to, či osoba, ktorá sa o dieťa stará, vykonáva
svoje povinnosti zodpovedne - teda či ho posiela do školy, či obdržanú pomoc
využíva v súlade s podmienkami projektu.
Pallotínska Adopcia srdca - podporuje deti do 18. roku života, alebo do 21. pokiaľ
dieťa ešte chodí do školy. "Adoptívna rodina" zo Slovenska si môže určiť pohlavie aj
približný vek dieťaťa. Z pripravovaného zoznamu pre adopciu, ktorý robia misionári,
sa snažíme - podľa možností - prideľovať deti podľa priania "adoptívnej rodiny".
Pallotínska Adopcia srdca - nie je anonymná. Po registrácii, zašle Misijný sekretariát
adoptívnej rodine zmluvu. Po jej vyplnení a zaslaní prvého príspevku na účet projektu
dostane "adoptívna rodina" základné informácie o dieťati a jeho fotografiu.

Pallotínska Adopcia srdca - umožňuje kontakt s dieťaťom prostredníctvom listov.
Listy zasielajú rodičia na sekretariát, ktorý v prípade potreby zabezpečí, vďaka
dobrovoľníkom ich preklad (Rwanda, Kongo, Kamerun - francúzsky jazyk, India a
Filipíny - anglický jazyk, Brazília - portugalský jazyk). Následne zabezpečí jeho
doručenie dieťaťu. Vďaka listom má dieťa vedomie, že je milované, že sa oňho
niekto stará a je niekto, komu na ňom záleží, kto naňho myslí a modlí sa zaňho. Na
druhej strane, rodičia sú informovaní o živote dieťaťa a jeho školských výsledkoch.
Neposielajte deťom sladkosti, hračky, oblečenie alebo iné materiálne veci. V prípade
zaslania budú tieto darčeky odovzdané deťom na Ukrajine alebo na Slovensku. K
listu však môžete pripojiť svoje fotografie, farebné pohľadnice alebo nálepky. Misijný
sekretariát naďalej hľadá dobrovoľníkov na preklad listov v projekte Adopcia srdca
(francúzsky a portugalský jazyk).
Pallotínska Adopcia srdca - odovzdáva každému dieťaťu rovnakú podporu. V
prípade, že "adoptívna rodina" zašle na účet projektu väčšiu sumu, ako je tá určená
pre jeho adoptívne dieťa, je táto vyššia suma zhromažďovaná na tzv. "všeobecnom
konte". Prostriedky z tohto konta sú určené pre deti, ktoré nie sú zapojené do
projektu. Ktokoľvek môže zaslať na účet Adopcie srdca prostriedky určené pre deti
nezapojené do projektu. Tento milodar je potrebné označiť heslom "SRDCE".

Každý jednotlivec si môže adoptovať „svoje“ dieťa, ktoré bude mesačne
podporovať. Nezaváhaj, pomôž!
Je to priama almužna, dar, človeku, ktorý ju využije na dobrú vec. Pomôžme!
Pán Boh je v odmene štedrý!

Podobné náboženské projekty:
http://www.cestadomov.sk/deti
http://www.charita.sk/adopcia/?page_id=289

