
ADOPCJA 
SERCA



CZYM JEST ADOPCJA SERCA –
ADOPCJA NA DYSTANS? 

 Jest to bardzo prosty gest ludzkiej solidarności 
między osobą bądź rodziną adoptującą dziecko 

na dystans, nie ma żadnych powiązań 
prawnych, a dziecko adoptowane nie wyjeżdża 

ze swego kraju w którym żyje.

 Do adopcji serca, wybierane są dzieci z rodzin 
wielodzietnych i bardzo biednych, sieroty, bądź 

nie mające któregoś z rodziców.



 Celem takiej pomocy dzieciom z krajów 
misyjnych jest przede wszystkim 

umożliwienie wykształcenia, które 
najczęściej jest odpłatne. Wpłacając 

określoną sumę na dane dziecko (min. 
200zł na rok), pomagamy mu ukończyć 

szkołę podstawową i kontynuować 
naukę w szkole średniej. W przypadku 
dzieci z Kamerunu, uczęszczają one do 

szkół katolickich i dzięki temu mogą 
jednocześnie pogłębiać swoją wiarę.



 Zazwyczaj między dzieckiem a osobami 
adoptującymi wytwarza się więź 

emocjonalna, nie tylko ekonomiczna. 
Biorąc to pod uwagę, będą  przesyłane 
raz na rok informacje o dziecku zdjęcia, 

bądź krótkie listy przez nie napisane. 
Można też wysłać na podany adres do 

Afryki  krótkie (ze względu na 
konieczność tłumaczenia na język 

francuski) listy do dzieci. 







Juliette - nasza nowa koleżanka:

 córka - Mère NNANGA – Brendy i Père
MEZING – Georges’a;

ma 8 lat niestety rodzice nie pamiętają 
jej daty urodzenia;

 dziewczynka urodziła się i mieszka     
na bardzo biednych terenach wiejskich 
w Kamerunie, wioska, w której mieszka 

nazywa się ASSAMBA –asi;





mieszka w domku ulepionym z gliny, 
pozbawionym prądu oraz wody pitnej;

 żyje w trudnym klimacie – upały nie     
do zniesienia lub deszcze tropikalne;

 chodzi do II klasy szkoły wiejskiej, która 
istnieje tylko dlatego, że objęta jest 

adopcją na odległość. 



Szkoła w Assamba



Szkoła wiejska



Klasa



Lekcja matematyki



Przerwa



Pokój dyrektora



 Juliette ma opłaconą edukację na rok 
szkolny 2016/2017 i 2017/2018.

Wpłaciliśmy kwotę w wysokości 500 zł 
(200 zł na 1. rok nauki i 300 zł na 2. rok ), 

którą pozyskaliśmy dzięki Państwa 
ofiarności podczas kiermaszu 

bożonarodzeniowego.


