Manuál k databázi projektu Adopce na dálku/Důstojný život
ÚVOD
Databáze projektů Adopce na dálku a Důstojný život je velmi důležitý nástroj pro nás i pro dárce. Pokud jste
zapojení do těchto projektů, již máte přístup do databáze. K registraci dochází vždy při samotném začátku
spolupráce, jinak bychom nebyli schopni vygenerovat smlouvy. Takže každý dárce může do databáze vstoupit a
nalézt tam mnoho užitečných informací o svých smlouvách, platbách, podporovaných dětech/seniorech a také si
skrze ni vybírat korespondenci od podporovaných lidí. Je tedy velmi důležité, abyste si pamatovali vaše
přihlašovací údaje. Ty jste vyplňovali při registraci. Není potřeba se znovu registrovat. V případě, že si údaje
nepamatujete nebo se vám nedaří přihlásit, kontaktujte nás, problém vyřešíme. Je také velmi důležité, abyste
v databázi měli aktuální a platné informace o vás – především e-mailovou adresu, korespondenční adresu a
telefon.
KORESPONDENCE
S dítětem/seniorem, kterého podporujete, si můžete dopisovat a touto cestou se více dovědět o jeho životě. Děti
jsou vedeny k tomu, aby minimálně jednou ročně psaly svým “adoptivním rodičům”. Napíše-li dítě/senior dopis,
vložíme jeho naskenovanou verzi do databáze k vašemu profilu a k dané smlouvě. Dopisy již neposíláme poštou
ani e-mailem. Šetříme tak čas, finance i životní prostředí. Po vložení dopisu od dítěte/seniora do databáze, přijde
dárci ihned automatický e-mail s upozorněním, že byl k jeho smlouvě vložen nový soubor (dopis, fotka,
vysvědčení…). Po přihlášení do databáze si dárce může tento soubor stáhnout. Pokud dárce nahlásil zájem o
překládání dopisů, vložíme překlad do databáze, jakmile bude hotov. Přeložení je hotovo většinou do týdne, dárci
opět přijde na e-mail upozornění.
Vaše odpovědi - dopisy a balíky můžete odesílat na naši adresu (Kratochvílova 3, 702 00, Ostrava). Korespondenci
předáváme partnerské ukrajinské organizaci osobně (pokud je normální stav, vídáváme se jednou měsíčně), a ta ji
doručí přímo dítěti/seniorovi. Můžete využít také elektronickou poštu a dopis pro dítě/seniora poslat na e-mail
miroslav.hodecek.ml@choo.charita.cz.
JAK NA TO
1) Přihlaste se do databáze
Do internetového prohlížeče zadejte adresu darciukrajina.charita.cz (Adopce na dálku), dz.darciukrajina.charita.cz
(Důstojný život – Ukrajina), moldavsko.charita.cz (Důstojný život – Moldavsko) a přihlaste se svým přihlašovacím
jménem a heslem, které jste zadávali při registraci (v případě potřeby vám vygenerujeme nové).

2) Rozklikněte konkrétní smlouvu
V sekci SMLOUVY rozklikněte smlouvu, kterou chcete zkontrolovat nebo ke které vám přišel soubor. Uděláte to
kliknutím na „Zobrazit“ - vlevo u každé smlouvy.

3) Stáhněte soubor
Po rozkliknutí se vám otevřou detaily konkrétní smlouvy. Můžete tak vidět vaše platby, dary, data korespondence
na Ukrajinu i z Ukrajiny, ale i podrobnější informace o vámi podporovaném dítěti/seniorovi. V sekci SOUBORY
pak vidíte jednotlivé nahrané položky (dopisy, obrázky, fotografie, překlady…). Po kliknutí na konkrétní soubor se
vám tento automaticky stáhne do počítače.

V případě
potřeby
nás
neváhejte
kontaktovat
na
telefonu
734 792 048
nebo
e-mailu
miroslav.hodecek.ml@choo.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.
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