
                                                 

 

 

Informace k projektu Adopce na dálku: 

 

O PROJEKTU 

Adopce na dálku je dlouholetým prověřeným projektem Charity Česká republika. Středisko humanitární pomoci a 

rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) jej na Zakarpatské Ukrajině 

realizuje již od roku 2005. V následujících letech byl program rozšířen i do Ivano-Frankivské oblasti a  Žytomyrské 

oblasti. Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin, kterým má pomoc umožnit získat nejvyšší možné 

vzdělání a pozvednout hmotnou a duševní úroveň jejich rodin. Dlouhodobým cílem je zvýšení vzdělanosti a 

kvality života na Ukrajině. 

Projekt Adopce na dálku® je na Zakarpatí organizačně zajišťován hlavní koordinátorkou v okresním městě  

Tjačivu z partnerské ukrajinské charity Blahodijnyj fond Caritas imeni Olexandra Chiry (zjednodušeně Charita 

Tjačiv) a sítí místních, podmínek dobře znalých, koordinátorů v jednotlivých obcích. Několik dětí takto 

podporujeme i v Ivano-Frankivské oblasti. V Žytomyrské oblasti spolupracujeme s partnery z kyjevské organizace 

Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny. Dárci zapojení do projektu se darovací smlouvou zavazují k 

pravidelnému zasílání finančních prostředků, které jsou pak předávány přímo do rodin podporovaných dětí. 

Přesto, že běžné příjmy na Ukrajině jsou mnohokrát menší než u nás, tak ceny v tamějších obchodech jsou jen 

částečně levnější. Hodnota jedna hřivna výrazně klesla a je asi 1 Kč (v závislosti na aktuálním kurzu). Dalším 

specifikem Zakarpatí je vysoká nezaměstnanost (až 60% - mnozí ovšem pracují „na černo“ nebo chodí na sezónní 

práce) a rodiče dětí mnohdy odcházejí za prací do ciziny (Rusko, ČR, Portugalsko, Itálie). Tolik aspoň stručná 

charakteristika k prostředí, ve kterém děti žijí. 

 

DĚTI ADOPCE 

Základním kritériem pro zařazení konkrétních dětí do programu je potřebnost dítěte bez ohledu na národnost, 

náboženství, pohlaví či jiné faktory. Zařazovány jsou děti předškolního, školního věku, případně studenti. Děti 

jsou do projektu vybírány na základě informací místních koordinátorů, kteří mají přehled o potřebných dětech ve 

svých vesnicích. Podněty získáváme také při pravidelných vizitacích ukrajinských partnerů a rodin. K darovací 

smlouvě dárci přikládáme i dotazník dítěte, který obsahuje fotografii a základní informace o dítěti, jeho rodině, 

sociálních podmínkách a navštěvované škole. 

Povinná školní docházka na Ukrajině trvá 11 let (případně 9+3 roky na učení), lze ovšem podporovat také 

vysokoškoláky.  „Adopce“ dítěte trvá do doby ukončení vzdělání dítěte. V projektu máme také děti z chudých 

rodin předškolního věku, které jsou zapojeny v Adopci na dálku kvůli jejich špatné sociální situaci. 

 

KONTAKT S DĚTMI 

Se svým adoptivním dítětem/jeho rodiči si můžete dopisovat (některé děti píšou víc, jiné zase méně) a touto cestou 

se více dovědět o jeho životě. Děti jsou vedeny k tomu, aby minimálně jednou ročně psaly svým “adoptivním 

rodičům”. Z většiny škol rovněž přeposíláme školní vysvědčení dětí. Vzájemnou komunikaci rodičů a dítěte 

podporujeme předáváním dopisů a jejich překladem na vyžádání. Pokud dítě neodepisuje, prosím kontaktujte nás 

a my budeme dopis urgovat na Ukrajině.  

Dopisy a balíky můžete odesílat na naši adresu a my je předáme ukrajinské organizaci (pokud je normální stav 

vídáváme se jednou měsíčně) a ta dopis/balík doručí dítěti. Pozor, důležitá informace! V opačném případě - když 

dítě pošle dopis vám, vložíme jeho naskenovanou verzi do databáze k vašemu profilu a k dané smlouvě. Dárci 

přijde ihned automatický e-mail s upozorněním, že byl k jeho profilu vložen nový soubor (dopis, fotka, 

vysvědčení…). Je tedy velmi důležité, abyste si pamatovali vaše přihlašovací údaje to databáze Adopce na dálku 

(darciukrajina.charita.cz). Ty jste vyplňovali při registraci. V případě, že si údaje nepamatujete nebo se vám nedaří 

přihlásit, kontaktujte nás, problém vyřešíme. Znát přihlašovací údaje do databáze je dobré i pro to, že v ní můžete 

najít další užitečné informace k vašim smlouvám (platby, důležitá data, datum předání korespondence, atd.). 

Dopisy od dětí ve fyzické podobě budou k dispozici u nás v kanceláři, zájemcům je rádi vydáme.  

darciukrajina.charita.cz


                                                 

 

 

 

Pokud si s rodinou skrze naši korespondenci předáte jiný kontakt (adresu, telefon, skype, mail) můžete 

samozřejmě komunikovat i mimo nás. Dopisy ale nedoporučujeme posílat přímo na adresu rodiny, je to dražší a 

nejisté. 

Minimálně jedenkrát ročně organizujeme cesty adoptivních rodičů na Zakarpatskou Ukrajinu, kdy můžete jet 

s námi poznat své “adoptivní dítě“ a zemi, ve které žije. Z logistických důvodů zatím nenabízíme setkání s dětmi 

z Žytomyrské oblasti. Na Cestu adoptivních rodičů na Zakarpatí se však může přihlásit každý dárce, který má 

zájem poznat Ukrajinu blíže. O těchto cestách vždy informujeme na našich internetových stránkách 

www.adoptujsi.cz. Další informace naleznete také na facebooku https://www.facebook.com/shp.ukrajina. 

 

PLATBY ADOPCE 

Roční příspěvek 7200,- Kč lze zaplatit jednorázově anebo ve splátkách (měsíční, čtvrtletní, půlroční). Pokud chcete 

změnit způsob placení, rádi Vám vyhovíme. První platba má být odeslána v měsíci podepsání smlouvy. Platby a 

další údaje můžete sledovat na informačním systému adopce na dálku. 

Děti jsou vypláceny měsíčně dle splátkového kalendáře. Rodiče dětí dostávají 70% celkové částky (v případě 

problémových rodičů je za částku nakoupeno zboží místní koordinátorkou), 20% částky jde do tzv. společného 

fondu, ze kterého se podporuje místní komunita - Domov pokojného stáří v Usť Čorne, místní koordinátoři atd. dle 

darovací smlouvy. Z tohoto fondu se přispívá i dětem, které nejsou zapojené do adopce a 10% celkové částky 

připadá na režii DCHOO. V případě zpoždění platby je dítěti výplata pozastavena do doby, než budeme mít opět 

na účtu minimálně měsíční příspěvek 600,-Kč.  

Pro zaslání finančního daru navíc, např. k Vánocům nebo narozeninám doplňte za VS 111 (číslosmlouvy111, např.: 

2022092111) a do zprávy pro příjemce napište „dar navíc“. Částka s takto upraveným VS bude dítěti/rodině 

vyplacena celá (100%) a při nebližší příležitosti. 

Potvrzení o poskytnutém finančním daru k odečtu z daně bude vystavenou pouze na jméno fyzické nebo 

právnické osoby, která je uvedena ve smlouvě, nikoho jiného. Pokud tedy chcete, aby bylo potvrzení psáno na 

jinou osobu, je nutné provést změnu ve smlouvě. Potvrzení o daru posíláme dárcům na e-mail uvedený v databázi 

vždy během ledna za předchozí rok.  

 

UKONČENÍ SMLOUVY 

Darovací smlouva, tedy adopce konkrétního dítěte, je ukončena v případě, že dítě zakončí školní docházku či 

studium, zlepší se finanční situace rodiny dítěte, dítě se přestěhuje mimo oblast působení partnerských 

ukrajinských organizací, dítě se ožení/vdá nebo u něj nastane jiná zásadní změna, při výrazném porušení pravidel 

projektu, anebo na žádost „adoptivního rodiče“, pokud v projektu nemůže nebo z nejrůznějších důvodů nechce 

pokračovat. 

 

 

Vaše případné dotazy zodpovíme na telefonech 734 792 048 nebo 733 741 216 nebo na e-mailových adresách 

miroslav.hodecek.ml@choo.charita.cz  nebo veronika.mechova@dchoo.charita.cz. Pokud se u Vás změní adresa, 

email nebo telefonní kontakt, prosím upozorněte nás, abychom předešli komunikačním problémům. Děkujeme a 

těšíme se na naši spolupráci. 

 

 

             
  Mgr. Miroslav Hodeček 

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 
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