
 

 

 

 
Vážení adoptivní rodiče, 
 
jelikož jste si „adoptovali“ dítko z projektu Adopce afrických dětí, byli jste zařazeni do naší databáze, která slouží k evidenci 
všech dětí, „rodičů“, jejich adopcí i potřebných údajů. 
 
Součástí databáze je také tzv. „Soukromá stránka rodiče“, naleznete ji na níže uvedené adrese: 
http://www.adopceafrika.cz/adoptovat 
 
Stránky jsou chráněné heslem, proto je nutné se přihlásit (zalogovat). Pro první zalogování zadejte Váš email do příslušného 
políčka a klikněte na odkaz „Zapomněli jste heslo? “. Heslo Vám bude doručeno na Váš email a poté se můžete bez problému 
přihlásit. Tento postup lze samozřejmě zopakovat i v případě, že heslo skutečně zapomenete. 
 
Po úspěšném přihlášení si zde můžete pro všechny Vaše adoptované děti: 
 
1) Vytisknout certifikát adopce 

 Je možné si vytisknout libovolné množství certifikátu, pokud si nepřejete mít zde uvedenu adresu webové stránky, 
doporučujeme certifikát zkopírovat do wordu (kde jej můžete i případně upravit) a následně vytisknout 

 
2) Zobrazit detail adopce 

 Zde si můžete prohlédnout základní informace o Vámi adoptovaném dítku i přehled všech Vašich závazku a plateb na 
adopci. Samozřejmě zde naleznete i upozornění na případný přeplatek či dluh. 

 
3) Zaktualizovat své kontaktní údaje 

 V případě jakýchkoliv změn v údajích potřebných pro naši vzájemnou komunikaci (ať již v telefonické, písemné či 
elektronické formě), umožnuje tento odkaz jejich aktualizaci bez dalšího prostředníka (tedy kontaktní osoby). 
Upozorňujeme, že veškerými změnami přepisujete informace, které jsme od Vás obdrželi. Pokud uvedete neplatné 
údaje, bude z naší strany další komunikace s Vámi znemožněna! 

 
4) Adoptovat nové dítko 

 Tento odkaz Vám usnadňuje každou další případnou adopci. Díky němu není nutné opětovné vkládání jakýchkoliv 
dalších informací o Vás – pouze si vyberete „ nové dítě“. 

 
5) Vygenerovat si potvrzení o přijetí daru 

 Odkaz umožňuje zažádat si o potvrzení o daru za vybraný rok.  
 
6) Zobrazit detail pojištění 

 Odkaz je funkční pouze v případě, že jste dítěti uhradili zdravotní pojištění a funguje obdobně, jako odkaz „Zobrazit 
detail adopce“.  

 
Doufáme, že budete s Vaší stránkou spokojeni. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se prosím obraťte na svého koordinátora. 
 
S pozdravem, 
 
Centrum Narovinu  

http://www.adopceafrika.cz/adoptovat

