
Csatlakozási felhívás a Híd Kárpátaljáért Programhoz 
 
A Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, mint a Magyar Paralimpiai Bizottság 
Köztestület tagszervezete ezúton megosztja az alábbi felhívást: 
 
Tisztelt Sportbarátaink! 
 
A magyar sport meghatározó szervezeteinek vezetőiként közösen azt valljuk, hogy a minden jóakaratú embert 
megdöbbentő ukrajnai háborús helyzetben nekünk is kötelességünk segítséget nyújtani, ezért csatlakoztunk az 
Ukrajnából, különösen Kárpátaljáról a háború elől menekülőket segítő Híd Kárpátaljáért Programhoz. 
 
Arra kérjük a magyar sportszervezetek tagjait, a sportolókat, az edzőket, más sportszakembereket, a magyar 
sport lelkes szurkolóit, hogy csatlakozzanak az adománygyűjtéshez, vegyenek részt a közös összefogásban a 
háború elől menekülők és annak következményeitől szenvedők segítése érdekében. Kérjük a sportszervezetek 
vezetőit, hogy a Híd Kárpátaljáért Programban való részvétel lehetőségeiről és részleteiről tájékoztassák a 
sportolókat, az edzőket, más szakembereket, a sportszervezetek munkatársait, és természetesen a szurkolókat 
is. 
 
A segítségnyújtó akcióhoz háromféleképpen is lehet csatlakozni:  
 
 

• A 1357-es telefonszámon elérhető „Híd Kárpátaljáért” adománygyűjtő vonalra érkező minden hívás 
500 forint támogatást jelent. 

• Pénzbeli felajánlások a Nemzeti Összefogás számlaszámára juttathatóak el: 11711711-22222222 

• Magyar Vöröskereszt adományvonal: 1359, pénzadományok: 10405004-00026548-00000009  
(a közleményben szerepeljen: humanitárius válság) 

• Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adományvonal: 1353, Határtalan segítség oldal, 
pénzadományok: 1705008-20464565-00000000 

• Baptista Szeretetszolgálat adományvonal: 1355, adományozó weboldal, pénzadományok: 10918001-
55555555-55555555 

• Tartós élelmiszer segélycsomagokat a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat 
Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt irodáiba országszerte várják. 

• Adománygyűjtő-pontok 
o Magyar Református Szeretetszolgálat adományvonal: 1358, Jobb Adni oldal, pénzadományok: 

Magyar Református Szeretetszolgálat (közlemény: Nemzeti Összefogás) 
o UNICEF adakozás a weboldalon 
o ENSZ Ukrajnai Humanitárius Alap adakozás a weboldalon 
o Budapest Bike Maffia Paypal, Facebook esemény az ukrán határnál történő segítségnyújtásról 
o Migration Aid jelentkezés önkéntesnek, lehet segíteni kisbuszokkal, benzinkártyákkal, 

valamint szállásadással a menekülteknek itt: info@migrationaid.org 
o Katolikus Karitász adományvonal: 1356, pénzadományok 
o Krisna-hívők adományvonal: 13600/33-as kód, Ételt az Életért alapítvány támogatása: 

0300002-10631840-49020019 
o Golgota Gyülekezet adománygyűjtés 
o Heti Betevő Egyesület tájékoztató, pénzadományok: 16200223-10031607 
o Segítségnyújtás (Ukrajna, Kárpátalja) Facebook-csoport 

 

 


