
V prípade, že by ste chceli poslať „Vášmu dieťaťu“ list alebo balík
prikladáme nasledovné informácie a pokyny pre poslanie.

LISTY
Adresa pre zasielanie listov: kód/ Meno dieťaťa
                                              c/International Needs Uganda
                                              P.O.Box 7559
                                              KAMPALA
                                              UGANDA

Pokyny k zásielkam:
a) v Ugande nie je bežné posielať ani dostávať listy, pohľadnice
b) niektoré deti v Ugande nepoznajú presný dátum svojho narodenia, preto posielanie blahoželania
k narodeninám nie je vhodné
c) neposielajte deťom poštové známky, nakoľko ich deti z Ugandy nezbierajú
Deti sú šťastné, keď im darcovia píšu. Mnohé si odkladajú listy ako svoj detský poklad. Poteší ich aj
fotografia či pohľadnica. Posielať list však nie je vašou povinnosťou.
Listy píšte po anglicky, paličkovým písmom alebo na počítači max. na polovicu A4 (prosím dodržte
požadovaný rozsah listu, kvôli prekladu do materčiny). List a všetko, čo do neho vkladáte označte
menom dieťaťa a kódom.

Do listov nevkladajte
- svoju adresu a svoju e-mailovú adresu (z možnosti ich zneužitia – môžu vám písať rôzne žiadosti)
- peniaze
- predmety nevhodné pre deti
- žiadne cenné veci, šperky, bižutériu
- nič čoho by sa dieťa mohlo zľaknúť

BALÍČKY
Adresa na zasielanie balíčkov: kód/ Meno dieťaťa                               

c/International Needs Uganda
                                                  P.O.Box 7559
                                                  KAMPALA
                                                  UGANDA
Dôležité!
Na balíček do Ugandy nikdy nepíšte meno dieťaťa!
Menom a kódom dieťaťa označte všetky veci vložené v balíčku.

Vzhľadom na potencionálne problémy s doručovaním balíčkov do podporovaných zemí
nedoporučujeme posielať deťom žiadne balíčky a darčeky.
- Niektoré deti nikdy nedostanú žiadny darček aj pre ne ťažké vidieť ostatných, ktorí darček dostali,
vznikajú nesprávne domnienky, že pracovníci IN Network balíček neodovzdali.
- Poštový systém je v mnohých krajinách Afriky veľmi skorumpovaný alebo spoplatňovaný.
- Väčšie balíčky budia pozornosť, niekedy ich ukradnú, zabavia, prídu otvorené a časť z nich chýba.
- Za prevzatie balíčka sa platí vysoké clo, ktoré platí kancelária IN Network a je často vyššie ako
hodnota obsahu.
V prípade, že sa predsa rozhodnete poslať balíček, prosím kontaktujte nás predtým.
Tým že podporujete „svoje“ dieťa v štúdiu – dávate mu najväčší dar.


