Program Adopcja Serca

polega na
utrzymywaniu konkretnego dziecka lub dzieci. Koszt
utrzymania wynosi 25 USD miesięcznie na 1 dziecko
uczące się w szkole przy sierocińcu lub 75 USD
miesięcznie na 1 dziecko kończące gimnazjum poza
wioską Dolanji i uczące się w college’u. Cała kwota trafia do sierocińca. Te pieniądze są przyporządkowane
do konkretnego dziecka, które dowiaduje się, że
ma osobistego darczyńcę zwanego po tybetańsku
Mama lub Tato Serca.

Program Adopcja Serca
Środki wpłacane w ramach Adopcji Serca przeznaczane są na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania dzieci: żywność, środki czystości, ubrania. Są one
wykorzystywane na potrzeby wszystkich dzieci wspólnie, bez rozróżniania na dzieci sponsorowane i niesponsorowane (wszystkie dzieci jedzą tak samo!). Im więcej
dzieci uzyska więc indywidualnych opiekunów, tym wyższy będzie poziom ich
życia.
W przypadku młodzieży uczącej się poza Bon Children’s Home, wpłaty Darczyńców
przeznaczone są przede wszystkim na pokrycie kosztów zakwaterowania i sfinansowanie wydatków bezpośrednio związanych z nauką (np. opłaty szkolne).
Zasadą jest, że dziecko opłacane jest tak długo, jak się uczy. To mobilizuje dzieci i młodzież do jak najlepszej nauki i kontynuowania jej w szkołach średnich
oraz na wyższych uczelniach...

Adopcja Serca stanowi także wieloletnie zobowiązanie moralno-finansowe

wobec dziecka. Oprócz comiesięcznych wpłat, Rodzice Serca wysyłają dzieciom
listy, paczki oraz prezenty, co podnosi realne koszty sponsorowania dziecka.

235 wychowanków BCH
jest już objętych programem Adopcja Serca Fundacji Nyatri

Wiele dzieci czeka jeszcze na swoich Rodziców Serca

Adopcja Serca, to szansa wniesienia w życie
dzieci radości, optymizmu, mobilizacji do nauki i
szansy na lepsze jutro. To także możliwość nawiązania bezpośrednich relacji z podopiecznymi poprzez
listy i zdjęcia. Dziecko wie, że gdzieś na drugim końcu świata jest ktoś, kto o nim myśli, a ono samo wnosi radość w życie swojego przyjaciela i Opiekuna.
Kontakt dzieci z osobami pochodzącymi z odległego
kraju, z innej kultury, poszerza ich horyzonty, rozbudza zainteresowanie światem, zachęca do większego zaangażowania w naukę języka angielskiego.
Dzieci utrzymują kontakty ze swoimi Opiekunami poprzez pisanie listów. Rodzice
Serca są na bieżąco informowani o postępach w nauce ich podopiecznych, otrzymują także kopie świadectw szkolnych. Ci z Darczyńców, którzy zdecydują się na
podróż do Indii, mogą poznać swoje Dzieci Serca osobiście.

Dowiedz się więcej o Fundacji Nyatri
w w w.nyatri.org

