PRAVIDLA PATRONSTVÍ
Kontakt s podporovaným dítětem
Korespondence
Jsme rádi, když mezi patronem/patronkou a podporovaným dítětem můžeme
zprostředkovat kontakt prostřednictvím korespondence. Dopisy od dětí doručujeme
dvakrát do roka spolu s kopií vysvědčení. Patron(ka) tak může sledovat pokroky
dítěte ve psaní a jak se mu daří ve škole. Kontakt s dítětem však na druhé straně
neslouží k navázání silných citových vazeb a patron(ka) by měl(a) mít při psaní
dopisů vždy na paměti, že děti pocházejí z velmi chudých komunit a žijí v nelehkých
podmínkách.
Zde je několik bodů, jež by patroni měli při psaní dopisů respektovat:
1. Neposílejte a neslibujte dítěti žádné věcné dary či jiné výhody jako je možnost
vybrat si školy, jejíž vyšší školné zaplatíte.
2. Neslibujte dítěti pozvání do České republiky.
3. Nenabízejte dítěti v dopise, aby Vám svěřilo svá přání a potřeby, protože rodina
dítěte takové otázky zpravidla chápe jako nabídku další pomoci. Pokud se rodina
dítěte dostane do krizové situace nebo dítě onemocní, má možnost obrátit se na
místního sociálního pracovníka. Případnou další pomoc, ať už zdravotní péči,
hospitalizaci nebo sociální pomoc, řešíme vždy na místě prostřednictvím
partnerské organizace. Pomoc nad rámec již poskytovaného příspěvku zvažujeme
po pečlivém posouzení situace, kterou s Vámi budeme předem konzultovat.
4. Neposílejte žádné věcné dárky, ani pokud má dítě narozeniny nebo slaví jiné
úspěchy. Pravděpodobně tím jen vyvoláte závist ostatních dětí a dalších členů
komunity, která rodině dítěte způsobí spíše nepříjemnosti. Posílání dárků je velmi
neefektivní i z hlediska nákladů na poštovné a skutečnosti, že se mohou po cestě
ztratit. Případné dary, které obdržíme, doručíme škole nebo zařízení, které dítě
navštěvuje a budou k dispozici všem dětem. Každý rok kromě školních pomůcek
děti dostávají ještě věcný dar od Humanitas Afrika, který hradíme z Vašeho
příspěvku a zakoupíme přímo na místě. V minulosti to byly např. hygienické
potřeby, lampička nebo balení rýže před prázdninami.
5. Každé dítě je rádo, když obdrží několik povzbudivých slov od svého
patrona/patronky. Můžete psát i o své rodině a kraji, ve kterém žijete. Do dopisu
můžete ale přidat pohled, obrázek, fotografii, samolepku apod. Pište čitelně,
tiskacím písmem v úředním jazyce země, kde dítě žije (Ghana, Keňa – angličtina,
Benin-francouzština). Dopisy posílejte vždy do konce května a listopadu.
Doručeny budou během dalšího semestru. Z administrativních a finančních
důvodů bohužel nemůžeme korespondenci zajišťovat častěji.
6. V dopisech (i při volbě fotografie) se snažte vyvarovat popisu jakýchkoli
vymožeností naší společnosti, jež by mohly v dítěti vyvolat mylný dojem
bezstarostného života v Evropě a narušit jeho pocit štěstí ze života v prostředí, ve
kterém vyrůstá. (Ano, i přes tvrdé podmínky chudoby je většina afrických dětí
šťastných).
7. V zájmu ochrany Vašeho soukromí nikdy neuvádějte svůj kontakt (ať už e-mailový,
poštovní nebo telefonický).

8. Korespondenci zprostředkovává pouze Humanitas Afrika, proto ji vždy zasílejte
pouze na adresu naší kanceláře v České republice. Ve většině oblastí, kde se
nachází naše projekty, funguje doručování pouze prostřednictvím P.O. Boxů, a to
pouze ve městech. Na vesnicích pošta nefunguje. Doručování je tedy značně
nespolehlivé, proto ho organizujeme prostřednictvím koordinátorů nebo sociálního
pracovníka.
9. Dopisy od dětí: Některé dětí píší dopisy samy, některé za asistence učitele nebo
sociálního pracovníka. Ti nejmenší školáci posílají pouze kresbu bez dopisu. Při
posuzování dopisů od dětí je třeba brát v úvahu jednak to, že
angličtina/francouzština není jejich rodným, běžně užívaným jazykem, ale také
fakt, že děti vyrůstají v naprosto jiném kulturním prostředí. Dopisování není
běžným způsobem komunikace v africké kultuře. Lidé tradičně upřednostňují
osobní setkání, i když kvůli němu musí podniknout delší cestu. I když většina dětí
není v tomto směru příliš nadaná a ani v rodině k tomu nejsou vedeny (jejich
rodiče mnohdy psát neumí), snažíme se je ve psaní povzbuzovat.
Osobní návštěva podporovaného dítěte.
1. Osobní návštěvu podporovaného dítěte spíše nedoporučujeme, protože se může
stát, že na konkrétní dítě a jeho rodinu bude mít za určitých okolností negativní
dopady. Proto Vás žádáme, abyste takový záměr s naší organizací předem
konzultoval(a).
2. V rámci některých projektů je možná organizovaná návštěva několika patronů
najednou. O takové možnosti se prosím informujte vždy počátkem kalendářního
roku. Návštěvy není možné uskutečnit během školních prázdnin.
3. Pokud danou zemi navštívíte v rámci svých soukromých cest a budete chtít
navštívit při té příležitosti Vámi podporované dítě, spojte se s námi minimálně
měsíc před plánovanou cestou, abychom mohli kontaktovat naši partnerskou
organizaci v dané zemi a Vaši návštěvu řádně koordinovat. Dále prosíme, abyste
náklady na zajištění dopravy a občerstvení během Vaší návštěvy uhradili
partnerské organizaci formou daru.
4. Návštěva se může uskutečnit ve škole nebo v sídle organizace. Pokud to sociální
pracovník nebo koordinátor nedoporučí, netrvejte na návštěvě dítěte doma.
5. Pozvání dítěte nebo jiného člena rodiny do České republiky v době trvání podpory
není možné.
Ukončení účasti v programu patronství
Vašeho rozhodnutí účastnit se našeho programu patronství si velice vážíme.
Samozřejmě bychom byli velice rádi, kdybyste v ní pokračovali co nejdéle. Vaše
pomoc je každopádně dobrovolná a můžete ji kdykoliv ukončit. Ze strany naší
organizace může k ukončení patronství dojít v následujících případech:
1. Pokud patron/patronka neuhradí roční příspěvek ani nereaguje na písemnou
upomínku, nejsme schopni podporovanému dítěti zajistit úhradu nutných výdajů a
je nutné, abychom spolupráci vypověděli a hledali nového patrona/patronku. Takto
jednostranně můžeme ukončit účast patrona/patronky po 18 měsících po obdržení
posledního ročního příspěvku.
2. Projekt patronství s sebou nese určitá rizika, která souvisí jednak s těžkými

podmínkami, ve kterých podporované děti žijí, ale také se skutečností, že díky
naší podpoře neztrácejí jak děti, tak i jejich rodiče nebo opatrovníci, právo
svobodně se rozhodovat a řešit své problémy dle vlastní vůle. Proto může
k ukončení patronství dojít i z důvodů na straně dítěte.
Nejčastějším důvodem ukončení účasti dítěte v programu je:
1. migrace rodiny, tj. rodina dítěte se odstěhuje a naše partnerská organizace
s ní ztratí kontakt
2. změna rodinné situace, kvůli níž je dítě posláno k jiným příbuzným, kteří žijí
mimo dosah komunity, kde Humanitas Afrika působí
3. těhotenství
4. porušení pravidel programu, zejména špatný prospěch často spojený
s nedostatečnou docházkou
Patron/patronka by si měl(a) být tohoto rizika vědom(a).
3. Vítáme, když se patron/patronka rozhodne v účasti v programu pokračovat
podporou jiného dítěte. Předčasné ukončení účasti podporovaného dítěte
v programu však není důvodem k vrácení finančních prostředků dárci. Již
darované prostředky jsou využity v souladu s pravidly programu na podporu
vzdělání jiného dítěte, které ve stejném období nemá patrona.
Smlouva může být vypovězena i jednostranně ze strany patrona. Darovací smlouva
je uzavírána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Pokud se rozhodnete
dítě v následujícím školním roce nepodporovat, sdělte nám to prosím co nejdříve,
abychom mu mohli zajistit podporu do dalšího období.
Využití finančních prostředků
Humanitas Afrika se zavazuje využít finanční prostředky následovně:
1. Minimálně 70% z darované částky tvoří fond na vzdělávání a zdravotní péči.
Z těchto prostředků hradíme všem registrovaným dětem náklady spojené se školní
docházkou: školné (podle typu školy, kterou dítě navštěvuje), školní uniformu,
pevnou obuv, školní brašnu, školní pomůcky: knihy, sešity, psací potřeby apod.,
hygienické potřeby a zdravotní pojištění včetně nákladů na vystavení průkazu
pojištěnce. Některé projekty zahrnují i stravování dětí.
2. Minimálně 10% z darované částky je vyhrazeno na přímou i nepřímou podporu
dítěte a školy/zařízení, ve kterém žije. Zejména se jedná o působení sociálního
pracovníka v rodinách a zlepšování podmínek ve školách/zařízeních (nutné opravy,
nákup potřebného vybavení, pomůcky pro učitele, mimoškolní aktivity, apod.)
Dle darovací smlouvy, kterou uzavíráme s každým dárcem, se naše organizace
zavazuje, že organizační (monitoringové návštěvy projektů) a administrativní náklady
(poštovné, kancelářské potřeby, komunikační náklady, bankovní poplatky) spojené
s projektem, a to jak v ČR, tak i v místě realizace, nepřesáhnou 20% hodnoty daru.
Tyto náklady se s počtem zapojených patronů snižují a více prostředků je věnováno
do fondů popsaných výše v bodu 1 nebo 2.

Na závěr
1. Potvrzení o výši poskytnutého daru pro daňové účely obdržíte během února
následujícího roku a bude vystaveno dle údajů v darovací smlouvě. Pokud si přejete
převést patronství na jinou osobu, kontaktujte nás prosím ještě před zasláním platby
daru na příslušné období.
2. Vámi poskytnuté osobní údaje Humanitas Afrika zpracovává výhradně za účelem
vedení evidence darů a dárců pro účely přiznání k dani darovací, vystavení potvrzení
o přijatých darech pro dárce a komunikaci s dárci ve věci jejich účasti v programu
patronství. Jakékoli změny v kontaktních údajích nám prosím včas nahlaste.
3. Humanitas Afrika je oprávněna tato Pravidla pro patrony/patronky kdykoli, pokud to
realizace programu vyžaduje, měnit. O změně Vás budeme informovat písemně
elektronickou formou. Aktuální verze Pravidel bude vždy k dispozici na našich
internetových stránkách v sekci „Patronství“.

