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Közhasznú i elentés kiegészítés

A beszárnolási idószak legnag1,obb kiirívása az volt. hog_van tud.iuk működtetni
Alapítváni,,unkat a közhasznúr tevékenységének nlegl,alósítására. a Fór,árosi Állat- és

Növénykert támogatására a járl,ánl,ügl,i hel"vzetben fellépett nehézségek közepette. Az
Állatkert a2020. év közel eg.vharnradában zárva tafiott. ígl,a potenciális támogatóink
megtartása érdekében az online ieltileteinken megsokszoroztuk az aktivitásunkat. Ezzel az
Állatke,t iránti érdekiődést is sikerüIt némileg 1bnntartani. tudva, hogy az otrline megjelenő
taltalmak -_ r-rrég ha aktivitásra ösztönöznek is - nem helvettesítlretik a személ.ves élményeket.

A beszámolási évben alig volt olyarr tevékenység, anri a korábbi rutinok szerinti
egytittműködés alapján r,égezhettünk volna az Állatkert érdekéberi. Elmaradtak a

rerrdezvények, a látogatói szolgáltatások. ennek ellerrére sokféle módon igériyelte az Állatkert
az Alapítvány segítség ét. Az Állatkertnek átadott tárg,vi- és pénzbeli adonrányok értéke

nrajdnem elérte a 18 millió íbrintot. Ebből9,3 M íbrint volt a pénzadonrány és több int 8.5 M
forirrt volt a tárgl,i adomán,vok és az áilatker1 érdekében végzett szolgáltatások értéke.

Közvetlenül a járván,r,tigi,i védekezés részeként Covid-teszteket szereztünk be az állatkerti -

különösképpen az állatkerti állatok ellátásában közvetlenül részt vevő - dolgozók szúrésére.

ami alapfeltételnek bizon,vult a biztonságos munkavégzéshez. Emellett speciális arcmaszkokat
gyártattunk le, anrelyek szintén segítették a járványügyi védekezést. A Covid- elleni
védekezés több mint 750 ezer forintot emészteft el" - szerencsére hatásosan. merl mincl az
állatkerti, mind az alapítr,ánl,i dolgozók zöme viszonylag kevés megbetegedéssel vészelte át
a súlyos j árván_vidöszakot.

Az Állatkert nehéz gazdasági helyzetbe került a látogatók elnraradása miatt. így fokozott
szükség volt az Alapítvn.v segítségére. Közei 3 miliió tbrirrt értékben segítettük bizonyos
környezetvédelmi feladatok megoldását, beleértr.,e kertépítési-. szépítési feladatokat, az
állattartő lrelyek felszerelésének korszertisítését. és ezen ielül még közel egy millió forintot
íbrdítottunk kimondottan körnl-ezetgazdagítás céljaira. elsősorban a ,,Játékot az állatoknak"
című akciónk keretében, (Az állatkerti állatok egyik legnagy,obb ellensége ugyanis az unalonr:

a megfelelő táplálás és állaton,osi eIlátás mellett gondoskodni kell aktivitási szintjük
megőrzéséről is. Az e célra alkalmas speciális foglalkoztató eszközök, állati játékok általában
rendkívüI drágák. csak kültbldi forrásokból szerezhetők be.)

Az állatkerti állatok takarmány-kiegészítését több mint két millió íbrint értékti takarmánnyal
segítettük: ebben a tételben főként halnyesedék biztosítása szerepelt jegesmedvék táplálására,
napos kakas a kisebb ragadozók takarnrányozására^ valamint asza7t gyümölcs féléket a
főemlősök takarmány kiegészítésére.
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Az Állatkefi ternrészetvédelnri- és tajmentési progran' jairrak segítése keretében támogattuk

azt a prclgramot. anrely hat Budapesten kelt tarvariil tióka repatriálását célozía az ibériai
előhelyén, Az áIlaíszáilítások közé tartozott még az ivaréretté vált zsiríltbika elválasztása is a

csapattó1 és úi tartózkodási helyére való szállíttatása. r,a]amint a beltenl.észet megelőzése

érdekében a tamarinok elkiilönítésének. illetve elszállíttatásának támogatása. Az ilyen jellegű

szállítások koltségei közel másfél millió forintra rúgtak.

Összességében elmond}rató. hogy az Alapitvány a tar.al,vi ér,,nehezített körülményei meilett is
nagyrészt meg tudta valósítani az A|apítő Okiratábarr rögzített" közhaszrrir vállalásait és

lényegesen segítette az Alapítót. A járványüg_vi hely-zet miatt a tartalmi munkában némi
kényszerr"i visszaesés r,,olt: két pályázaIi programunk elmaradt a kitűzött időben" mert az
iskolai isnreretterjesztést segítő diákvetélkedő, illetve a Down-kóros gy,-erekek

élménl.terápiáját célzó progranrok végrehajtása a járvány miatt lelretetlenné vált. E progranrok
r,égrehaj tás ára halasztást kértünk és kaptunk. így feltehetően a 202 1 -es évben tudj uk
elr,égezni.

Budapest 202l, lebruár 20.
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