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Közhasznirsági

jelentós (szöveges kiegészités)

Az Alapítvány a Budapesti Állatkertért 2018-ban is az alapító okiratában megfbgalmazottak
szerint minden lehető eszközzeI segítette alapítója. a Fővárosi Áilat és Növénykert
működését.

Pénzbeli tánrogatásként átutaltuk a szja 1%bó1 sz,fumaző 4.64] M Ft-ot" s emellett közel 8 M
Ft éfiékűtárgyi adománnyal segítettük az Alapító műköclését. többek között nagyobb
mennyiségű vitamin és gyógynövény készítmény,ekbeszerzéséve|,az akvárium iníbrmációs
rendszerének megújításár,al és karbantartásával. információs nyomdai termékek tervezésével
és elóállításával.

Az állatkerti szolgáltatások minőségi ellátása céljából az Állatkert teljes ni,itvatarlási
ideiében saját munkatársairrkkal folyamatosan biztosítottuk az Áilatkertben az információs
szolgálatot, a telefonközpont kezelését,és a csonragmegőrző üzerneltetését. a talált tárgyak
megőrzését" amire összesen közel i0 M Ft-ot költöttiink.
Sajátos ismeretterjesztő programokat szerveztünk, részben a speciális látogatói igények
kieiégítésére,részben pedig az á|Iatkert isrneretterjesztő osáálya munkájának segítésére.
Kiemelkeclett ezek közül az Új Európa Alapítr,ány támogatásár,al végrehaitott MOL

Gyermekgyógyító program keretében szervezett Zoo-olimpia. A korábban mar kidolgozott
élményterápiás programot kiterjesztettük autista gyermekek számára is, aminek
elókészítéséhezkialakítottuk az autisták számára akadálymentesített állatkerti program
forgatókönyvét, Az élnrényterápiás programban így vak- és gyengén látő. mozgáskorlátozott,
érlelmi fogyatékos és autista gyerrnekcsoportok vehettek részt. Összesen 1? csoporlban 120
gyermek számáta tarlottak élménl.terápiás foglalkozásokat az állratkerti zoopedagógusok és a
különböző sérült csoportok specialistái, szakmai referensei. Erre a programra közvetlenül cc
1.3 M forintot fordítottunk, aminek értékétjelentősen növeli a sok örrkéntes segítőnk,
Ezeknek a foglalkozásoknak a tervezésében nagy se_uítségetjelentett. hogy anyagi támogatással
és örrkéntes muttkaerő biztosításával évek őta Észt vettünk az Állatkertben megrendezett
jótékony célú.,Sérült gyermekek napja" és a Dreamnight programok rendezésében. De más
állatkerli programok lebonyolításában, mint a N{úzeumok éjszakája, Állatkertek éjszakája, az
Állatszeretet fesztivál, Mackófe sztivál lebon,v-o1ításában, yagy az Zenés Áilatkerti Esték
közönségének kiszol gálásában i s részel alapíti,,án_vunk.
Leglátványosabb közönségsikert elért akciónk az Ajándékot az Állatoknak! c. programunk voit.
Az állatkerli állatok számára ugyanis nem elegendő a megfelelő táplálkozás, biztorrságos
környezet és korszerű egészségügyi ellátás: ar:ról is gondoskodni kell, hogy a kifutójukba.

tartóhelyeikre mindig kerüljön újabb és újabb izgalmas .játék", környezetgazdagítő tényező,
ami kellő szinten tartja aktivitásukat. A különleges környezetgazdagító eszközök * labdák"
etető*szerezetek, kongok, stb. beszerzéséreújabb" kb 1.8 M Ft-ot íbrintot fordítottunk.

Az

áIlatkerti látogatóinak szórakozíatásához ishozzájárultunk, hiszen hétvégente prómóciós

óriásbáb jegesmackó figuránkkal játszhaltak, fenyképezkedhettek a lelkesedő g5rermekek.
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Nagy sikerrel foly-tattuk a ,,Fogadj örökbe"

programunk, amelynek keretében az áIlratkerti
nevelőszül ők számátakét szülői órtekezletet tartottunk. Ezeken az egésznapos rendezvényeken
a hagyományos ismeretterjeszlő előadások és vezetések mellett szőtakaztató formában is
felhívjuk a figyelmet a felelős áIlattartás fontosságára. Egy-egy rendezvényen közel 1500
tiszteletbeli nevelőszülő vett Ésrt.

Yállalkozási tevékenységtink keretében működtettük azqonnanmegnyílt állatkerti részleg, a
Holnemvolt Vár területén lévő ajándékszerző zőnát, amit igen kedveltek a látogatók.

Bér abeszámo|ási évben mind a közhasznú. mind avál|alkozási eredményeink nőttek, ennek
ellenére hiánnyal záfilk az évet: az Áltatkertnek átadott adományok ós szolgáltatások értéke
ugyanis meghaladta a bevétel növekedést , Ez abiarry nem veszélyezteti, hogy alaptevékenység
szerinti feladatainkat biáosítani tudjuk a jövőben.
Budapest, 2aí9. május 27
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