WODA

DLA SĄSIADA Z AFRYKI

Czysta woda pitna pomaga wyjść z ubóstwa,
chroni zdrowie i ratuje życie ludzkie
oraz daje nadzieję na lepsze jutro.
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Fundacja Sięgnij NIEBA jest organizacją non-profit udzielającą pomocy oświatowej, charytatywnej,
medycznej i humanitarnej ludziom w potrzebie zamieszkałym w najbiedniejszych rejonach Afryki.
Pomagamy mieszkańcom obszarów wiejskich w Afryce Zachodniej w uzyskaniu dostępu do czystej
wody pitnej dzięki budowie studni głębinowych, które realizujemy we współpracy z lokalnymi
partnerami.
Od 2017 roku sfinansowaliśmy budowę kilkunastu studni głębinowych w strefie Sahelu pomagając
13500 osobom w uzyskaniu dostępu do czystej wody pitnej, higieny i lepszych warunków
sanitarnych.

Na koniec lipca 2021 r.
13 500 osób

12 wiosek

33 m³ wody/h

> 4 tys. Darczyńców

pomogliśmy w dostępie do
czystej wody pitnej

dla tylu miejscowości
wybudowaliśmy studnie

łączna wydajność naszych
studni głębinowych

liczba Darczyńców, którzy
sfinansowali budowę studni
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Dlaczego woda?
Czysta woda ratuje życie i zapewnia lepszą przyszłość
785 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Najwięcej w Afryce
Subsaharyjskiej – co trzecia osoba w tej części kontynentu. Ludzie Ci żyją w odizolowanych
obszarach wiejskich i każdego dnia spędzają godziny na chodzeniu po wodę dla swoich rodzin.
Codziennie przebyte kilometry odbierają szansę na jakikolwiek rozwój. Cierpią na tym wszyscy
– dzieci zamiast do szkoły chodzą po wodę, dorośli tracą czas zamiast zarabiać pieniądze na
utrzymanie rodziny. Bardzo często woda przyniesiona do domu jest zanieczyszczona i staje się
przyczyną wielu chorób.
Kiedy lokalna społeczność uzyskuje dostęp do czystej wody pitnej zmienia się wszystko. Gdy
woda zaczyna płynąć w nowo wybudowanej studni uwalnia potencjał całej społeczności, dając
dzieciom lepszą perspektywę na edukację i czas na zabawę, rodzicom impuls do podjęcia własnej
działalności, rodzinom czas by spędzać go razem, mieszkańcom wioski możliwość zwiększenia
dostępu do żywności, rozwoju lokalnej gospodarki, poprawy zdrowia i szansę na lepszą przyszłość.

Zdrowie
Choroby wywołane brudną
wodą zabijają każdego roku
więcej ludzi niż wszelkie
formy przemocy,
w tym wojny.
43% tych zgonów to dzieci
poniżej piątego roku życia.
Dostęp do czystej wody
i podstawowych urządzeń
sanitarnych może co tydzień
uratować około 16 000 ludzi.
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Czas

Edukacja

Kobiety

Kobiety i dzieci w Afryce
Chodzenie po wodę i choroby
Subsaharyjskiej spędzają do
wywołane piciem brudnej
6 godzin dziennie na zdobyciu wody powodują nieobecność
wody dla swoich domostw.
dzieci w szkole.

W Afryce Subsaharyjskiej
za noszenie wody
odpowiadają w 72% kobiety.

Dostęp do czystej wody daje
lokalnej społeczności więcej
czasu na uprawę żywności,
zarabianie pieniędzy, chodzenie
do szkoły i tym samym pomaga
wyjść z ubóstwa.

Kiedy w wiosce jest dostęp
do czystej wody pitnej kobiety
i dziewczęta odzyskują swoje
życie. Mają szansę na podjęcie
nauki, rozwój osobisty, a tym
samym większy wpływ na swoją
przyszłość.

Dostęp do czystej wody pitnej
wspiera edukację. Mniej czasu
spędzonego na chodzenie po
czystą wodę pitną oznacza
więcej czasu na zajęciach
w szkole.

Woda dla sąsiada z Afryki | Dlaczego woda?

Wpływ Twojej firmy
Twoje wsparcie finansowe zmieni życie ludzi
Duża czy mała, międzynarodowa korporacja czy firma rodzinna – dzięki Twojemu wsparciu
zbudujemy studnię głębinową dając setkom mieszkańców Sahelu dostęp do czystej wody pitnej.
Sfinansowanie całego projektu wynosi 37000 złotych (8000 euro). Możesz również partycypować
w jego części. Darowizny na rzecz Fundacji Sięgnij NIEBA można odliczyć od dochodu.

Czynienie dobra jest dobre dla biznesu
Prawie 90% konsumentów przeszłoby na markę wspierającą dobry cel, a dwóch na trzech
zapłaciłoby dodatkowo za produkty i usługi firm zaangażowanych w pozytywny wpływ społeczny
i środowiskowy. Wspierając Fundację Sięgnij NIEBA oraz ludzi, którym zapewniamy dostęp do
czystej wody pitnej, pokazujesz swoim klientom i pracownikom, że Twoja firma realizuje ważną
misję i zmienia świat na lepsze.

Współpracuj z nami
Oferujemy naszym Partnerom strategiczny sposób na zademonstrowanie wartości korporacyjnych,
które są fundamentalne dla akcjonariuszy i konsumentów. Zapewniamy zasoby, które pomogą
komunikować Twoje wsparcie, historie ludzi, których życie zostało zmienione dzięki budowie
studni głębinowej, zdjęcia, filmy i nie tylko. Dołącz do naszych Parterów wspierających projekty,
które zmieniają życie tysięcy ludzi dzięki trwałemu dostępowi do czystej wody pitnej.
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Nasze podejście
Udowadniamy to
Każdy zrealizowany przez nas projekt studni głębinowej mapujemy na Google Maps podając
dokładne współrzędne GPS, załączając zdjęcia i informacje o społeczności, dla której została
wybudowana studnia.
Nasi Darczyńcy dokładnie wiedzą, gdzie pracujemy, jakie projekty finansujemy i ile osób otrzymało
pomoc w postaci dostępu do czystej wody pitnej. Dzięki drobiazgowemu raportowaniu,
przejrzystej komunikacji i mocnej fabule, nieustannie pogłębiamy więź z Darczyńcami i wpływem,
jaki wywierają na społeczność, której pomagają.

Współpraca z misjonarzami i lokalnymi przedsiębiorcami
Od samego początku działalności Fundacji Sięgnij NIEBA kierujemy się dewizą maksymalnej
efektywności udzielanej pomocy. I udowadniamy, że każda złotówka jest właściwie wydatkowana.
Bezpośrednio na miejscu współpracujemy z misjonarzami dzięki czemu nie ponosimy żadnych
kosztów związanych z utrzymaniem struktur administracyjnych. Jednocześnie korzystamy z ich
doświadczenia, wiedzy i całego zaplecza organizacyjnego. Misjonarze przekazują nam podania od
mieszkańców wiosek, którzy proszą o pomoc w wybudowaniu studni głębinowych. Każde podanie
jest sprawdzane, a budowa studni nadzorowana i oficjalnie odbierana. W ten sposób udzielana
pomoc jest najbardziej efektywna i dociera tam, gdzie powinna.
Prace wykonawcze powierzamy starannie dobranym lokalnym przedsiębiorcom, którzy
mają lata doświadczenia w budowie studni głębinowych w swoim kraju oraz doskonałe praktyki
raportowania. Oni również wykonują prace konserwacyjne, aby wybudowane studnie głębinowe
działały przez wiele lat.
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Jak działamy
Wybór lokalizacji
Rozpatrując podania lokalnych społeczności ubiegających się o pomoc w budowie studni
głębinowych bierzemy pod uwagę liczbę mieszkańców, odległość od istniejących źródeł wody, ich
jakość oraz czas oczekiwania na pomoc.
Darczyńca (fundator), który zdecydował się na sfinansowanie całego projektu budowy studni ma
możliwość wyboru jednej z kilku zaprezentowanych lokalizacji.

Zapewniamy fundatorom:
❖

zdjęcie podania napisanego przez przedstawicieli wioski

❖

potwierdzenie otrzymania darowizny ze strony Fundacji

❖

potwierdzenie przelewu euro do banku w Burkina Faso

❖

zdjęcia i film wykonane tel. komórkowym z dnia odwiertu

❖

zdjęcie dokumentacji technicznej wykonanego odwiertu

❖

zdjęcie wyników laboratoryjnych wody pobranej ze studni

❖

zdjęcia wykonane tel. komórkowym z oficjalnego odbioru studni

❖

zamieszczenie na studni pamiątkowej tabliczki z dedykacją Fundatora

❖

Certyfikat Dobroczynności wysłany na adres korespondencyjny Fundatora

❖

zamieszczenie informacji o wybudowanej studni w raporcie rocznym Fundacji

❖

zamieszczenie informacji o wybudowanej studni w mediach społecznościowych

Za dodatkową opłatą realizujemy również profesjonalne filmy z budowy studni głębinowych
z zamieszczoną reklamą firmy lub produktu. Filmy wykonywane są w najlepszej jakości emisyjnej,
które przygotowują profesjonaliści na co dzień zajmujących się ich realizacją.

Zapraszamy do współpracy
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JEŚLI CENISZ DOSTĘP DO CZYSTEJ WODY PITNEJ
POMÓŻ TYM, KTÓRZY NIE MAJĄ TAKIEGO SZCZĘŚCIA.

Fundacja Sięgnij NIEBA
ul. Włodarzewska 67C/20
02-384 Warszawa
Konto bankowe: 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
Tytuł przelewu: darowizna – budowa studni w Afryce
Fundacja Sięgnij NIEBA www.siegnijnieba.pl jest organizacją charytatywną, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy.
KRS 0000553120, NIP 701-047-82-44, REGON 361274002.

