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Élő Víz Program  Kárpátalja

Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány  fejlesztési programmal segít. Kárpátalján 70nél 
is  több  településrészen  nincs  kiépítve  vezetékes  vízhálózat.  Számos  helyen  még  kutak  sem  állnak 
rendelkezésre ahhoz, hogy az ott lakó 80 000 ember megfelelő minőségű vízhez jusson. A programban 
kúthálózat  kiépítésén  dolgozunk  a  helyiek  bevonásával,  hogy  ezen  alapvető  emberi  szükséglet  ne 
jelentsen  többé  napi  problémát  számukra.  Jelenlegi  programunk  keretében  6  db  kút  fúrása  van 
folyamatban, mellyel 125 fő számára oldjuk meg a vízhez jutást. 

A  munka  folytatásához  az  alábbiakban  felsorolt  eszközökre  várunk  felajánlásokat.  Kérjük,  hogy  az 
átutaláskor  a  „megjegyzés”  rovatban  szíveskedjenek  feltüntetni  annak  az  eszköznek,  terméknek  a 
kódszámát,  melynek  a  megvásárlását  kívánják  támogatni.  Így  Önök  is  látják  majd,  hogy  az 
adományukat, milyen célra fordítottuk.

Karos kút  27 500. HUF/2 300 UAH/83 €
Kód: Élő Víz 01

Karos  öntöttvas  kút,  3  mm  vastagságú  fém  béléscső,  melynek 
segítségével közvetlenül juthatnak a szükséges vízmennyiséghez.

Betonpadka a kút területe körül  15 360. HUF/1275 UAH/47 €
Kód: Élő Víz 02

A  betonpadka  lehetővé  teszi,  hogy  tiszta  és  szilárd  felületen  közelítsék 
meg a kutakat.

Kútfúrás 1013 m mélységig  105 000. HUF/7450 UAH/317 €
Kód: Élő Víz 03

Nagykapacitású kútfúrás  méterenként 26 500. HUF/2 200 UAH/80 €
Kód: Élő Víz 04

Megfelelő szakemberek bevonásával  történnek a kútfúrások, ami  lehetővé 
teszi  a  rétegvizek  felszínre  hozatalát.  Ez  sík  területeken  egyszerűbb 
technológiával  is  megoldható,  de  a  hegyesdombos  területeken  szükség 
van  nagykapacitású  berendezésre,  ahol  adott  esetben  40100  méter 
mélyen található fogyasztásra alkalmas víz.
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Vízszivattyú  26 500. HUF/2 200 UAH/80 €
Kód: Élő Víz 05

A kútfúrást  követően  folyamatos  vízhozam,  illetve  a megfelelő  nyomás 
biztosítására, valamint a víz felszíni elosztására kerül kihelyezésre.



Lány/Fiú iskolaruha (szoknya/nadrág, blúz/ing, pulóver)  16 000. HUF/1 
400 UAH/48 €
Kód: Oktatás 1

Gyermek őszi/tavaszi lábbeli  9 600. HUF/800 UAH/29 €
Kód: Oktatás 2 

Gyermek téli lábbeli  9 600. HUF/800 UAH/48 €
Kód: Oktatás 3
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Minden gyermek járjon iskolába!
A  kárpátaljai  ADRA  iroda  munkatársai  jogi  és 
szociális segélyt nyújtanak olyan személyeknek, akik 
hontalanság  kockázata    alatt  vannak,  mivel  soha 
nem  rendelkeztek  személyazonosító  okiratokkal. 
Több  ezer  emberről  van  szó  Kárpátalján,  akiknek 
nagy része magyar ajkú. Kárpátalja  roma  lakossága 
kb.  100  000  fő,  és  20%  személyazonosító  okiratok 
nélkül  él.  Közel  700  személyt  sikerült  regisztrálni, 
akik soha nem voltak anyakönyvezve. 
Személyi  iratok  nélkül  hivatalos  munkalehetőségre, 
vagy  az  állam  által  biztosított  szociális  juttatások 
igénybevételére  a  családfenntartóknak  nincs 
lehetőségük. 

Az  alábbiakban  felsorolt  eszközök  segítenek  a  felnövekvő  generációnak  megszerezni  azt  a 
tudást,  mellyel  felemelkedhetnek.  A  számlaszámra  befizetésre  kerülő  összeg  mellett  a 
megjegyzés  rovatban  megadott  kód  alapján  tudjuk  majd  beazonosítani,  hogy  melyik  termék 
beszerzésére  fordítsuk  a  felajánlott  összeget,  így  tisztelt  adományozóink  is  tudják majd,  hogy 
konkrétan milyen módon lett felhasználva adományuk.

Mindez egy olyan országban, ahol a bérek és a nyugdíjak egyébként is alacsonyak az árakhoz 
képest, és a munkával  rendelkezők számára  is nehéz a helyzet. Megélhetés híján gyermekeik 
hátrányos  helyzetbe  kerülnek, mivel  nincs megfelelő  ruha,  lábbeli  és  tanszer  számukra. Ezek 
nélkül  nem  küldhetik  őket  iskolába,  így  az  oktatásból  is  kimaradnak,  tovább  konzerválva  a 
szegénységet.  Téli  időszakban  a  nélkülözőknek  nincs  meleg  ruhaneműjük,  a  fűtés 
életveszélyes, sajátkészítésű kályhákkal történik.
Az ADRA világszéles kampányában felhívja a figyelmet arra, hogy minden gyermeknek iskolába 
kell járnia, hiszen a tudás megszerzése kiutat jelent a szegénységből. A kampányhoz gyakorlati 
módon  csatlakozva  lehetőséget  adunk  arra,  hogy  támogatóink  segítsék,  hogy  a  gyermekek 
oktatásban részesüljenek.

Sapka, sál, kesztyű  7 200. HUF/600 UAH/22 €
Kód: Oktatás 4

Gyermek télikabát  15 662. HUF/1 300 UAH/47 €
Kód: Oktatás 5



Lány/Fiú iskolatáska  9 600. HUF/800 UAH/29 €
Kód: Oktatás 6

Tanszerek (füzetek, füzettartó, vízfesték, rajzfüzetek, színes papír, 
ragaszték, napló, gyurma... stb.) – 9 600. HUF/800 UAH/29 €
Kód: Oktatás 7 

Feltöltött tolltartó – 3 012. HUF/250 UAH/9 €
Kód: Oktatás 8
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Öntöttvas kályha 49 400. HUF/4 100 UAH/148 €
Kód: Oktatás 9

Az adományokat banki átutalással az alábbi számlaszámra juttathatja el.

Köszönjük, hogy megtisztel bennünket bizalmával! Az adományok 
felhasználásáról bővebb információkat a honlapunkon 
olvashat(www.adra.hu).

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány
1171 Budapest, Borsfa utca 55.
Telefon: +3630 269 56 89
Email: adrahungary@adra.hu
www.adra.hu

Számlaszám: 1170702420430928
IBAN: HU70 1170 7024 2043 0928 0000 0000
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
Adószám: 19661414142




