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Közhasznúsági jelentés (szöveges kiegészítés)
Alapítvány a Budapesti Állatkertért

Alapítványunk 2019-ban is az alapító okiratában megfogalmazottak szerint minden lehető
eszközzel segítette alapítója, a Fővárosi Állat és Növénykert működését.
Pénzbeli támogatásként átutaltuk a szja 1%ból származó 6 M ,9-ot, s emellett közel 4 M Ft
értékű tárgyi adománnyal segítettük az Alapító működését, többek között nagyobb
mennyiségű vitamin és gyógynövény készítmények beszerzésével, ,hús- hal- és naposcsibe
beszerzéssel a takarmányozás kiegészítésére, az akvárium információs rendszerének
karbantartásával, információs nyomdai termékek tervezésével és előállításával, valamint a
HolnemvoltVár egyes helyiségeinek felszerelésével.
Jelentősen hozzájárultunk az Állatkert természetvédelmi kommunikációjának erősítéséhez:
Az Alapítvány csatlakozott a használaton kívüli mobiltelefonok visszagyűjtését célzó Jane
Goodall Intézet projektjéhez és akciót hirdettünk a budapesti iskolások számára. Az akciót a
„Reggelizz a gorillákkal” programmal hirdettük meg, nagyon jó sajtóvisszhanggal. Azóta
kiteljesedett a projekt, a dec 6-8 közötti Mikulás Hétvégét is ennek jegyében hirdette meg az
Állatkert, nagy sajtófigyelem és látogatói érdeklődés kíséretében. A 2019-es évben kb 700 kg
mobiltelefont adtunk át újra hasznosításra. A programban legeredményesebben szereplő
osztályok részére jutalom-kirándulást szerveztünk az Állatkertbe, amelyben 194 gyermek (7
csoportban) alaposabban is megismerkedhetett a gorillák életével és a hozzájuk kapcsolható
természetvédelmi célkitűzésekkel.
Bár az Élményterápiás programunk idén nem kapott pályázati támogatást, folytattuk az
autisták és a sérült emberek speciális állatkerti programjainak megszervezését. Az
előbbieknek családi napot szerveztünk, amelyen ismét remekül alkalmazhattuk az autisták
számára akadálymentesített állatkerti kirándulás forgatókönyvét.
Karitatív alapon csapatépítő tréninget szerveztünk a NemAdomFel Kávézó dolgozóinak.
Ezeknek a foglalkozásoknak a tervezésében nagy segítséget jelentett, hogy anyagi támogatással
és önkéntes munkaerő biztosításával évek óta részt veszünk az Állatkertben megrendezett
jótékony célú „Sérült gyermekek napja” és a Dreamnight programok rendezésében. De más
állatkerti programok lebonyolításában, mint a Múzeumok éjszakája, Állatkertek éjszakája, az
Állatszeretet fesztivál, Mackófesztivál lebonyolításában is részel alapítványunk.
Az állatkerti látogatóinak szórakoztatásához is hozzájárultunk, hiszen hétvégente prómóciós
óriásbáb jegesmackó figuránkkal játszhattak, fényképezkedhettek a lelkesedő gyermekek.
Nagy sikerrel folytattuk a „Fogadj örökbe” programunk, amelynek keretében az állatkerti
nevelőszülők számára két szülői értekezletet tartottunk. Ezeken az egész napos rendezvényeken
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a hagyományos ismeretterjesztő előadások és vezetések mellett szórakoztató formában is
felhívjuk a figyelmet a felelős állattartás fontosságára. Egy-egy rendezvényen közel 1500
tiszteletbeli nevelőszülő vett részt.
Vállalkozási tevékenységünk keretében működtettük az újonnan megnyílt állatkerti részleg, a
Holnemvolt Vár területén lévő ajándékszerző zónát, amit igen kedveltek a látogatók.
Összességében elmondható, hogy az Alapítvány munkája tartalmi tevékenység tekintetében
igen jónak mondható. A gazdasági mutatók tekintetében is sikerült a tavalyi évhez képest
előbbre lépnünk, amit nem annyira a bevételek növekedése, mint a munkánk átszervezése és a
kiadások lefaragása eredményezett.
Budapest, 2020. május 27..
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