
WODA ZDATNA DO 
PICIA

PODZIELMY SIĘ NIĄ Z AFRYKĄ!!



Budujemy studnie dla 
wiosek  Rogoyeti, 
Loltepes w prowincji 
Kiteto , Manyhara w 
Tanzanii, aby  dzieci i 
młodzież tanzańska  
mogła się uczyć zamiast 
całymi dniami chodzić  
kilka kilometrów po 
wiadro brudnej wody.
Dzięki temu 
Afrykańczycy będą 
zmieniać swój kontynent 
a nie z niego uciekać. 



Projekt ”Woda zdatna do 
picia” składa się z trzech 
etapów:

✓ wykonania badań 
hydrologicznych,

✓ wykonania tzw. borehole
driling czyli odwiertów na 
130 m głębokości  i 
zamontowania systemu   
rur wyciągających wodę 
na powierzchnię,

✓ Zamontowania 
urządzenia pompującego.



Całkowity koszty etapu pierwszego i 
drugiego tj. badań hydrologicznych 
i wykonania odwiertów wynosi  
7400  USD.  W tym :
* 2. 326,872,00  szylingów 
tanzańskich  co stanowi 
równowartość 1000 USD za  
badania hydrologiczne 
*14. 600.000,00 szylingów 
tanzańskich co stanowi 
równowartość 6400,00 dolarów 
amerykańskich za odwierty;
Badania hydrologiczne i odwierty 
należy wykonać gdy poziom wody 
jest najniższy w roku – w Tanzanii 
jest to listopad . 
Ojcu Markowi, który prowadzi misję 
w Logoyeti i  wyłożył  z własnych 
środków  pieniądze na  badania 
hydrologiczne w kwocie 1000 USD 
udało się  pozyskać firmę i wykonać 
te badania.



Źródła finansowania projektu:
- fundacja ma środki w kwocie 
5000 zł na:
* wizytę studyjną w Tanzanii w 
celu dopilnowania realizacji 
poszczególnych etapów 
projektu, (bazę noclegowo –
żywieniową zapewnia misja ojca 
Marka Gizickiegona miejscu).
-* część środków jako wkład 
własny w kwocie 1000 USD  
zainwestował ojciec Marek   i 
wykonał już badania 
hydrologiczne wskazujące, gdzie 
można skutecznie wykonać 
odwierty;
* pozostałą część w kwocie 
wskazanej w kosztorysie 
Fundacja pozyska od sponsorów 



Udział procentowy w kosztach  
projektu przedstawia się 
następująco:
1. AfricaHelp: 1250 USD
2. Misja: 1000 USD
3. Sponsorzy: 6400 USD
Łączny koszt: 8650 USD
Na powyższy koszt składa się:
* wizyta studyjna  w Tanzanii 
(przelot, zawarcie umów i 
porozumień) - 1250 USD
* wykonanie badań 
hydrologicznych -1000 USD
* wykonanie odwiertów i 
zamontowanie urządzenia 
pompującego - 6400 USD
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(kwoty w USD)

AFRICA HELP MISJA DARCZYŃCY i SPONSORZY



Beneficjenci projektu to  
1500  osób – mieszkańców 
wiosek w prowincji Kiteto .
Dzięki jednej studni wioski 
te będą mogły zacząć 
uprawiać ogródki i sadzić 
rośliny, z których wyżywią 
swoje rodziny. Nadto będą 
mogli napoić zwierzęta 
gospodarskie, zapewniające  
im podstawowe wyroby 
mleczne. 



Korzyści dla sponsora:
*promowanie marki sponsora na 
stronie www. ah20.org tj. stronie 
fundacji,
* udostępnienie informacji  o 
przekazanych środkach na 
facebooku, Instagramie do 
potencjalnych klientów sponsora 
oraz wskazanie czym zajmuje się 
sponsor, poprzez udostępnianie 
bezpośredniego linku do strony 
sponsora;
*  możliwość  promocyjnego 
skorzystania ze świadczonych usług 
prawnych przez profesjonalistów  
współpracujących z Fundacją –
jedna usługa całkowicie 
nieodpłatnie pozostałe z rabatem 
30% na stałe świadczenia usług 
prawnych w wybranej branży;



Dlaczego Firma ANB?
- wbrew pozorom Beneficjenci 
projektu to Wasi klienci tylko na 
innym kontynencie, promujecie 
bowiem zdrowy styl życia i staracie 
się uświadamiać jak zapobiegać 
chorobom;
Fundacja Africa Help ma takie same 
cele lecz w Afryce kluczem do celu 
jest czysta woda zdatna do picia. To 
bowiem zahamuje rozwój chorób 
niewystępujących już w niektórych 
przypadkach w Europie jak cholera 
czy dur brzuszny.
-Wasze produkty  są bliskie  
Fundacji i jej bazie klientów, zatem 
mamy podobne cele – dbanie o 
zdrowie i profilaktyka.
- razem można więcej. 



Liczymy na  wsparcie 
finansowe w wysokości 
26.000,00 zł , które to 
środki umożliwią  
realizację pierwszej 
fazy projektu tj. 
wykonania odwiertów.  



Naszą misją jest stworzyć 
mieszkańcom Afryki 
możliwość dostępu do czystej 
wody w pobliżu miejsca ich 
zamieszkania. Osiągniemy to 
poprzez budowanie studni i 
punktów oczyszczania wody. 
Wokół tych miejsc 
stworzymy wspólnie z 
mieszkańcami warunki dla 
rozwoju lokalnych punktów 
opieki pielęgniarskiej, 
edukacji zdrowotnej i 
podstawowego 
wykształcenia. Każda 
studnia tam, jest krokiem 
naprzód, ku życiu, zdrowiu i 
lepszej przyszłości.


