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Jane levele

Kedves Barátaim!
Utazásaim során gyakran kérdezik tõlem, honnan merítem
az energiát, amely a munkám végzéséhez szükséges, és
ahhoz, hogy leküzdjem az idõeltolódás és a napi akár két
vagy három rendezvényen való részvétel fáradalmait, azt,
hogy minden éjjel újabb ágyban, újabb hotelben hajtom
álomra a fejem. A válaszom mindig az, hogy azok a
csodálatos emberek adják az energiát, akikkel minden
egyes országban találkozom.
Az energiát a csillogó szemû, lelkes fiatalok jelenléte adja, akik az elõadásaim után sorban állnak,
hogy beavassanak az álmaikba. És azoké a hõsöké, akik akár az életük megváltoztatásával is
elkötelezik magukat arra, hogy egy-egy kihalófélben lévõ fajt megmentsenek.
Ahogy a Gombe Nemzeti Parkban az általam elkezdett tanzániai csimpánzkutatás az ötvenedik
évfordulójához közeledik, körülnézek, és azt látom, hogy a Jane Goodall Intézetek világszerte sosem
látott mértékben fejlõdnek. Óriási az örömöm, amikor látom, miként fejlõdik az Egyesület, és hogy
a magyarországi szervezet egyre nagyobb mértékben tud hozzájárulni Afrika védelméhez.
Az Afrikában folyó projektjeink sikerességéhez csak az Ön segítségével tud a jövõre Jane Goodall
Intézetté átalakuló Rügyek és Gyökerek Egyesület hozzájárulni. Ezek azok a projektek, amik védik a
csimpánzokat, helyi közösségekkel dolgoznak együtt a természetvédelemért, és támogatják az örökségemet: a gombei csimpánzkutatást.
A Rügyek és Gyökerek Egyesület óriási lépésekkel halad a magyar fiatalok környezeti nevelésében is.
Egyre több és több a komoly támogató, és megszámlálhatatlan gyermek vett már részt a szervezet
Rügyek és Gyökerek foglalkozásain.
Szeretném kifejezni õszinte elismerésemet a Rügyek és Gyökerek Egyesület vezetõségének, az önkénteseknek és persze Önnek, hogy hozzájárult ahhoz, hogy mindez létrejöjjön.
A szívem legmélyérõl köszönöm Önnek, hogy aktívan részt vesz abban a folyamatban, melynek
segítségével olyan fenntartható világot alkotunk, amelyben a természettel és embertársainkkal is harmóniában élhetünk. Egy olyan világot teremtünk, ahol nemcsak az embereknek jut elegendõ hely,
hanem a legközelebbi élõ rokonaink is, és az összes élõ teremtmény fennmarad és gyarapodik!
Várom, hogy találkozzam Önnel 2010-ben Magyarországon, amikor megünnepeljük Gombe-ba
érkezésem 50. évfordulóját!
Õszinte tisztelettel,

Jane Goodall
A Jane Goodall Intézet alapítója és az ENSZ Békenagykövete

.. ..
Koszontö

Rügyek és Gyökerek Egyesület 2009-es évérõl

A fejlõdés útján…
Amikor 2006-ban, Dr. Jane Goodall kezdeményezésére megalapítottuk a
Rügyek és Gyökerek Egyesületet, elsõdleges célnak a magyarországi
környezeti nevelés erõsítését tûztük ki. A kezdeti útkeresés, és nehéz
indulás után, immár négy év elteltével örömmel mondhatom, hogy jelentõs fejlõdésnek indult szervezetünk. Tevékenységünk hazai vonala egyre
inkább kiszélesedett, és a 2008-as évtõl a csimpánzok és az afrikai
közösségek védelmét támogató kampányokat is útjukra tudtuk indítani.
A 2009-es év pedig egyenesen túlszárnyalta legmerészebb elképzeléseinket
is. Az egyesület minden tekintetben bõvült, fejlõdött, erõsödött, s ez a
nagyszerû fejlõdés egyrészt a rengeteg elkötelezett önkéntesnek, másrészt
a bizalmukkal megtisztelõ támogatóinknak köszönhetõ.
Így mielõtt szót ejtenék egyesületünk 2009-es sikereirõl, szeretném
megköszönni az idõt és energiát nem sajnáló projektkoordinátoroknak
és a profi csapatot alkotó, maximális erõbedobással dolgozó elnökégi
tagtársaimnak az áldozatos munkáját. Egyben szeretném megköszönni
azon vállalatoknak és magánszemélyeknek a megtisztelõ támogatását,
akik pénzügyileg járultak hozzá egyesületünk céljaink eléréséhez. A nonprofit szférában többnyire a pozitív társadalmi visszacsatolás motiválja,
lelkesíti és ösztönzi a civileket, ezért külön szeretném megköszönni a
pedagógusoknak, magánembereknek, gyerekeknek és szülõknek a
szívhez szóló és bátorító szavakat. Bízom benne, hogy a következõ évben
is sokmindenkinek és sokmindenért mondhatunk köszönetet.
Visszakanyarodva, a 2009-es évben, három jellemzõ értéket emelnék ki
szervezetünk fejlõdésével kapcsolatban. Az egyesület költségvetése
háromszorosára, tagsági és önkéntes bázisa ötszörösére, a projektjeinken
keresztüli aktív elérések száma pedig tízszeresére növekedett az elõzõ
évekhez képest.
A számok növekedése stratégiai és strukturális változást is igényelt. A
2009-es év során projektkoordinátorokat neveztünk ki egy-egy egyesületi
programhoz kapcsolódóan, és útjára indítottuk mentor programunkat az
újonnan jelentkezõ önkéntesek és tagok számára, hogy segítsük õket a
beilleszkedésben és az egyesület megismerésében.

www.beadforlife.org

2009-ben, a Gorilla éve alkalmából elindítottuk országos mobiltelefonújrahasznosító kampányunkat, melynek híre a honlapunk, a média és a
programjaink által több ezer segíteni vágyó emberhez jutott el. Hála
nekik, közel 3000 használaton kívüli, régi mobiltelefon került újrahasznosításra, és a kampányban együttmûködõ partnerünk, az ElectroCoord Nonprofit Kft. felajánlásából, a Kongói Demokratikus
Köztársaságban mûködõ gorillavédelmi programhoz közel 2000 euróval
tudtunk hozzájárulni.
Minden évben, az egyesület szervezi Dr. Goodall magyarországi látogatását, s ez 2009 májusában sem volt másképp. Gazdag és változatos
programsorozatot állítottunk össze az érdeklõdõknek. Dr. Goodall az
Oktatási Minisztérium támogatásával a Millenáris-Teátrumban tartott
nyilvános elõadást, az IT. Magyar Cinema jóvoltából Dr. Goodall
életérõl szóló IMAX mozifilmet lehetett megtekinteni, sõt, még egy
gyerekprogramot is szerveztünk, melyen az egyesület által meghirdetett
rajz és esszé pályázat nyertesei vehettek részt.
Azt tapasztaltuk, hogy a környezeti nevelési programjaink híre terjed,
népszerûsége növekszik, hiszen egyre több pedagógus keres meg minket
és tagjaink/önkénteseink, egyre több közösségbe, iskolába, rendezvényre
jutnak el. A 2009-es év során önkéntesek koordinálásával 30 gyerekcsoport tudott részt venni a farmosi békamentésen, 50 osztály az újratáskafoglalkozásokon és 10 gyerekcsoport a faültetési programunkon.
Rendszeres hazai állatmenhelysegítõ programunk szintén nagy népszerûséget élvez fiatalok és idõsek körében egyaránt. Ezen kívül, számos
nyilvános rendezvényen vettünk részt elõadásokkal, foglalkozások megtartásával, filmvetítéssel, ismeretterjesztéssel. Mind a gyerekek, mind a
felnõttek élményekkel és információval gazdagabban térhettek haza a
programokról.
Fontos megemlítni, hogy különös figyelmet fordítunk az elnökség, az
aktív tagok és a projekt-koordinátorok folyamatos képzésére, ezzel is biztosítva munkánk minõségét és fejlõdésünket.
Az elmúlt évben egyesületi tagjaink közül többen vettek részt civil
szervezetek fejlesztése, projekt-menedzseri és CSR képzéseken.
A fentebb leírtak csak egy-egy piciny szeletet mutatnak be egy dinamikusan fejlõdõ egyesület tevékenységébõl és eredményeibõl, de bízom benne,
hogy felkeltette érdeklõdését a teljes kiadvány áttanulmányozására.
Köszönöm támogatásukat!

Bízva a jövõbeni együttmûködésben,

Heim Anita
elnök
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Újratáska program
Az idei év sikeresen zárult a vászontáska program
terén. Noha csak az utóbbi hónapokban vehettem kézbe
projektkoordinátorként ezt a programot, sikerült
mélyen belelátnom abba, hogy ez a projekt mennyire
aktuális ma, mennyire égetõ problémákat feszeget, és
milyen nagy érdeklõdésre tart számot. Az iskolák tárt
kapukkal vártak bennünket, hogy felnyissuk a gyerekek
szemét. Misem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy
csupán az elmúlt 2 hónapban 15 iskolába kaptunk
meghívást, és jutottunk el. Voltak közöttük általános és
középiskolák, ökoiskolák, mûvészeti iskolák. Külön
örömet jelentett az, hogy olyan iskolák is jelentkeztek,
amelyeknél a „zöld vonal” még nem kiépített. Ezen
iskolák tanárai óriási úttörõ munkát végeznek az iskola
vezetõségét és a diákságot tekintve egyaránt. Felüdülés
volt azt tapasztalni, hogy az anyagilag hátrányos
iskolákban is ugyanolyan hatékony munka folyhat, ha a
tanár is úgy akarja, és kitartó pályázatírási munkával
lehetõségük van arra, hogy a költségekkel járó „zöld”
foglalkozásokat is igénybe vegyék.
A gyerekek korát, érdeklõdési körét és tanulmányi
eredményét tekintve nagyon heterogén csoportokkal
találkoztunk. A 6 évestõl a 16 éves korig, a jó magaviseletûtõl a nehezen kezelhetõ, nehéz családi körülmények
között élõkig, az érdeklõdõ, aktívtól a csendes, magába
forduló, környezetével bizalmatlan gyerekekig, úgy
érzem sikerült mindenkit megérintenünk. Ez talán
annak is köszönhetõ, hogy elõadásunk több témát ölel
fel: Jane Goodall munkássága, a csimpánzok életmódja,
veszélyeztetettsége, fõbb projektjeink nagyvonalakban
(Beads for Life, Gorilla Éve, Állatmenhelyek,

Békamentés) és persze az Újratáska-program (nejlonzacskók elõállítása, lebomlása, újrahasznosítása, veszélyei, megoldások). Így minden gyerek könnyen megtalálta a maga érdeklõdésének megfelelõt, és rohamozta meg az elõadót meg nem szûnõ kérdéssorozatával.
Az ezt követõ vászontáska festés pedig azon felül, hogy
lehetõséget nyújtott a kreativitás kibontakoztatására, jó
alapot szolgáltatott arra, hogy az elõadáson hallottakat
átültessék a gyakorlatba, és a jövõben tényleg
csökkentsék a nejlonzacskó használatát, az egyedire festett vászontáskájukkal járjanak bevásárolni, és erre biztassák szüleiket is.
Bízom benne, hogy sikerült arra rávilágítanunk, hogy
gyors életmódváltozással, odafigyeléssel, tudatossággal,
kitartással mérföldkövek lehetünk a milliárdokat sújtó
éhezés, a fékezhetetlen esõerdõirtás, fõemlõs mészárlás
ellen folytatott harcban, és a nejlonzacskók kiiktatásával
több milliárd hordó kõolajat takaríthatunk meg, és
temérdek állat elpusztulását, élõhelyek szennyezõdését
akadályozhatjuk meg.
Ezúton szeretném megköszönni azoknak az önkénteseknek a munkáját (az egyesület vezetõségén túl), akik
kitartásukkal, lelkesedésükkel erõn felül segítettek a
program megvalósulásában. Õk pedig a következõk:
Bárdi Ágnes, Benesovits Nóra, Groó Zita, Heim Ildikó,
Molnár Dorottya, Nagy Nóra, Zádorné Nedeczky
Ildikó, Paksi Attila, Pisztrai Veronika.

Kiglics Viola
Projektkoordinátor
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Kutyamenhely
2009-ben három menhelyen jártunk többször is: Paks és
Füzesabony részére adományokat gyûjtöttünk, sikerült
mindig megpakolt autóval indulnunk, s mindig akadt
valaki, aki szívesen csatlakozott hozzánk, hogy megsimogasson, megsétáltasson pár kutyust. Volt, aki haza is
vitt belõlük…ez a veszély sajnos fennáll, ha az ember
nem keményíti meg elõre a szívét, vagy gondolja végig
reálisan, tud-e egy kutya lelkiismeretes gazdája lenni
annak élete végéig. Vagy felelõs gazdához tudja-e
segíteni azzal, hogy ideiglenes befogadása alatt szocializálja, tanítgatja, s remek fotókkal a lehetõ legtöbb
helyen meghirdeti. A Kóborka menhelynek Lovasberényben sok támogatója, remek külföldi kapcsolatai
vannak. Nagyon örülnek viszont, ha valaki kimegy hozzájuk kutyust sétáltatni; hétvégén, amikor külföldi örökbefogadók jönnek, fordításban, tolmácsolásban segít, a
fotósoknak munkájuk végzéséhez a kutyákat a
megfelelõ pózba állítja (ez aztán az embert próbáló
feladat!:)), valamint a folyamatosan zajló építkezési
munkálatokban is részt lehet venni. Mi is segítettünk a
kennelek festésében, jutalmunk finom bográcsgulyás
volt (már annak, aki eszik húst…?)
A Noéval folytatott tárgyalások kisiskolások oktatására
felelõs állattartás témában elakadt, úgy tûnik, megfelelõ
számú önkéntessel rendelkeznek a náluk jelentkezõ csoportok ilyen jellegû igényének kielégítéséhez. Több
magyar állatvédõ szervezet is foglalkozik iskolai felvilágosító munkával, talán köztük kellene partnert keresnünk ahhoz, hogy mi is kivehessük részünket a hazai
állatvédelem ilyen formában történõ megreformálásából. (Kevés az olyan önkéntesünk, tagunk, aki
napközben erre ráérne…)
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További tervek: olyan állateledel gyártó vagy forgalmazó
cég felkutatása, akik partnerek lennének a havi-kéthavi
menhelylátogatási projektünk táppal való támogatásában, ill. ismerõs állatpatikák, állatorvosok
megkérdezése adomány-ügyben: õk például féreghajtókkal, bolha és kullancs elleni spot-on készítményekkel
járulhatnának hozzá az út sikeréhez. Hiszen mindenhol
akadhat rövid lejáratú, vagy feleslegesnek ítélt termék.
Cserébe honlapunkon együttmûködõ partnerként
feltüntetnénk õket.
Jelenleg tárgyalás folyik több kutyaiskolával: csatlakoznának-e hozzánk, hogy az adott vidéki menhelyen
a viselkedési problémával küzdõ kutyák kezelésében,
elhelyezési gondok (melyik kutyát melyikkel érdemes
egy kennelbe tenni) megoldásában tanácsot adjanak.

Szõke Erika
Projektkoordinátor
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Békamentés Farmoson

Napjainkra a Földünkön élõ minden harmadik kétéltûfaj veszélyeztetett vagy a kihalás szélén áll, nem csoda,
hogy Magyarországon minden fajuk védettséget élvez.
Megóvásuk érdekében nélkülözhetetlenek azonban az
olyan természetvédelmi kezelések, mint például a
Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzetben történõ
békamentés.

A Farmos község határában húzódó 311-es fõút létezése
óta, az arra haladó autók tömegesen pusztítják a vándorló kétéltûeket, különösképp az itt nagy számban jelenlévõ barna ásóbékákat. E békafaj életmódjára jellemzõ, hogy a telet a puha homokos talajba ásva vészeli
át, majd hóolvadás után útnak indul a szaporodó hely
felé, mely esetünkben az út túloldalán lévõ Nagy-nádas.

A Tápió Természetvédelmi Egyesület koordinálásával
2003. óta az út mentén 1,5 km hosszúságban felállított
békakerítés gondoskodik a gázolások minimalizálásáról.
Vödörcsapdás módszerrel begyûjthetõk a békák, akiket
minden reggel gondos békamentõknek kell a mocsárhoz
segíteni. A Jane Goodall Intézet 2008-ban csatlakozott
a mentõakcióhoz, melynek önkéntesei - a környezettudatos nevelés célját szem elõtt tartva - óvodás-és
iskolás csoportok békamentõ programjának szervezésében segédkeznek. Minden évben február végétõl
április közepéig nyílik lehetõség részt venni a mentésben, mely összekötve egy kellemes kirándulással a
nádasban, tökéletes az esetleges békaundor legyõzésre
is. A munka végeztével a csoportok a Vízparti Élet
Házában megismerkedhettek a terület élõvilágával,
élõhelyeivel, valamint a különbözõ vizes élõhelyek
növény- és állatvilágából is kimûvelõdhetnek. Élvezetes
iskolai kirándulás vagy akár hétvégi családi program
lehet, mely remélhetõleg örökre elülteti a gyerekek
fejében a gondolatot, hogy a békák nélkülözhetetlen és
védendõ alkotói törékeny világunknak.
A 2009-es munkánk során, melyet a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás pályázata támogatta, közel 64.000 kétéltût sikerült átjuttatnunk az út
túloldalára, 15 gyerekcsoportot fogadtunk (350 gyerek),
valamint hétvégéken számos család, ill. baráti kör jött el
segíteni. Madarászoktól kaptunk visszajelzést, hogy a
tavalyihoz képest nõtt a területen a gólyák száma is,
tehát munkánk mind az élõvilág, mind pedig a
környezeti nevelés területén hasznosnak bizonyult.
Flórián Norbert
Bitter Zsuzsa
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Csimpánz orokbefogadás

A csimpánz örökbefogadás projektünk célja, hogy a
bozóthús kereskedelem áldozatául esõ emberszabásúak
életét jobbá tegye. A felnõtt állatokat húsukért
elpusztítják, a vadászatok alkalmával életben maradt,
halott anyjukba kapaszkodó, zokogó csimpánzkölykök
azonban sokszor (szerencsés esetben) olyan csimpánzárvaházakban kötnek ki, ahol aztán biztonságban, csimpánztársaságban, fél-természetes körülmények között
élhetik le életüket. A kis csimpánzokon segíteni vágyók
úgy nyújthatnak segítséget, ha szervezetünkön keresztül
a kongói Tchimpounga és az ugandai Ngamba sziget
menedékein élõ csimpánzok életrajzai alapján választanak egy-egy kis védencet, akit egy évre jelképesen
örökbe fogadva, anyagilag támogatják az árvaházakat.
A projekt nagyon izgalmas és értékes, hiszen állatokon
és embereken is egyaránt segíthetünk – az árvaházak
ugyanis munkahelyeket teremtenek és nevelési központként is funkcionálnak.
A csimpánz örökbefogadás 2009-ben is népszerû projektnek bizonyult, volt, aki születésnapi ajándéknak
szánta és volt, aki karácsonyi ajándéknak fogadott
örökbe egy gyönyörû csimpánzt. Az év során összesen
17 örökbefogadást bonyolított le egyesületünk.
Karácsonyra, örökbefogadóink részére készítettünk egy
hírlevelet egy ajándék naptárral. 2010-ben is folytatódik
az örökbefogadás és terveink szerint jövõre minden
hónapban kisebb újdonságokkal készülünk örökbefogadóink számára. Köszönjük a segítséget!
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Gorilla éve - Téged keresnek!
Az ENSZ a 2009-es évet a Gorilla évének nyilvánította, a kampány fovédnökének Jane Goodallt kérték fel.
A gorillák populációinak drasztikus csökkenésnek
vagyunk

tanúi

az

utóbbi

néhány

évtizedben:

vadásszák õket húsukért, megölik õket kicsinyeikért,
kivágják a fákat élõhelyükrõl, hogy a fából luxusbútorokat készítsenek, és hogy helyükön bányákat építsenek. Ez utóbbira reagálva indítottuk eddigi legnagyobb kampányunkat. A bányákban ugyanis nem
mást bányásznak, mint a mobiltelefonok elkészítéséhez szükséges fémeket, ezek között a ritka tantált.
Egyre gyorsabb világunkban a néhány havonta lecserélt mobil már nem számít különlegességnek. Pedig
minden egyes új mobiltelefonért újabb és újabb tantál
mennyiségeket kell bányászni, s az erdõk és a gorillák
egyre fogynak. Ennek nem kell így lennie: ha le-

pedig arra, hogy nem csak a majommal, hanem a csirkehússal is jól lehet lakni. A projekt sikere óriási, egyre
több és több falu lakosai szeretnének részt venni a
képzésben, lelkesedésbõl nincs hiány!
Ezt a projektet támogatta idén a Rügyek és Gyökerek
Egyesület az Ön segítségével. Köszönjük, hogy Ön is
újrahasznosította a mobiltelefonját! A projekt teljes
idõtartama alatt összesen 2867 mobiltelefon gyûlt össze!
A gorillák és a kongói természet védelmét így az Ön és
az ECM segítségével 1700 Euróval támogattuk! Arról,
hogy az összeget mire használta fel a szervezet, hamarosan képes beszámoló keretén belül olvashat honlapunkon.
A mobiltelefon újrahasznosító akció és a Jane Goodall
Intézet kongói szervezetének támogatása 2010-ben is
folytatódik, kérjük, kövesse figyelemmel honlapunkat.

cseréljük mobiltelefonunkat, hasznosítsuk újra a régit!
Erre alapult szervezetünk Téged keresnek! kampánya.

Nem kisebb dologra vállalkozott szervezetünk 2009ben, mint hogy a mobiltelefonokat a gorillákkal hozza
közös nevezõre. Mindjárt kiderül, hogy nem is volt
olyan nehéz, és hogy mennyire volt sikeres a program,
arról beszéljenek a számok!
Célunk az volt, hogy minél több emberhez eljuttassuk
az üzenetet - hasznosítsa újra mobiltelefonját, mert
ezzel védi a környezetet és védi a gorillákat is.
Nagylelkû partnerünk, az Electro-Coord Magyarország
Nonprofit Kft. (ECM), hazánk legnagyobb elektromos
hulladékot újrahasznosító cége pedig vállalta, hogy minden egyes, a Rügyek és Gyökerek Egyesület matricájával ellátott mobiltelefonért 2 eurót adományoz
szervezetünknek, 1000 telefonig. Az összegyûlt összeg
85 %-át partnerünknek, a Jane Goodall Intézet Kongói
Demokratikus Köztársaságban (DRC) mûködõ
szervezetének juttatjuk el. A JGI DRC briliáns projektjei a helyi lakosok segítségével védik a gorillákat. A
Dian Fossey Alapítvánnyal együttmûködve közel 400
helyi férfit alkalmaznak, hogy egy majd' másfél
Magyarországnyi területen akadályozzák meg a
vadorzók munkáját, tartóztassák le õket, vegyék el
fegyvereiket, szedjék fel a hurokcsapdákat, amelyek a
gorillákat és más védett fajokat veszélyeztetnek. A helyi
közösségek munkához jutásán túl további
erõfeszítéseket tesznek a természet védelméért. Az aszszonyokat családtervezésre, bevétel teremtõ munkákra,
fa-takarékos sütõk használatára tanítják, a férfiakat
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EGYÉB AFRIKAI PROJEKTJEINK

..
..
Gyongyokkel
az életért
Afrika nagy problémái közül az egyik, hogy nincsen
munkalehetõség, s hiába szeretnének dolgozni az
emberek, nincs mit. A Jane Goodall Intézet ugandai
szervezete egy olyan rendszert dolgozott ki, amelynek segítségével addig nincstelen asszonyok képesek
eltartani családjaikat. Olyan ékszerek készítésére
tanítják õket, amelyek újrahasznosított papír felgöngyölgetésével készülnek, mégis, amikor készen
vannak, csodálatosan csillogó kerámiának tûnnek.
A gyöngykészítõ asszonyok háttere igen különbözõ,
azonban közös vonásuk, hogy gyermekeiket egyedül
nevelik, elegendõ pénz híján iskolába nem tudják
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küldeni õket és õk maguk sokszor gyengék és
betegek. Az általuk készített gyöngyöket azonban
Európába és Amerikába küldik Ugandából, hogy a
fejlõdõ világ asszonyai és lányai ezek megvételével
segíthessék ugandai társaikat. A gyöngyök szépségének és a mögöttük rejlõ eszmének köszönhetõen, a projekt óriási sikernek örvend Magyarországon. Webshopunkon keresztül és rendezvényeinken
lehet a nyakláncokhoz/karkötõkhöz hozzájutni,
2009-ben sikerült kielégíteni a vásárlók igényeit, és
segítségükkel körülbelül 60.000 Ft-tal támogattunk
ugandai asszonyokat és családjaikat. A projekt 2010ben töretlenül folytatódik!

EGYÉB AFRIKAI PROJEKTJEINK

..

..
Afrikai állatkertek kornyezetgazdagítása

Bár Afrika a vadvilágáról oly ismert, ezen a kontinensen is vannak állatkertek, hogy a városban élõ
gyerekek, felnõttek is megismerhessék országuk
fajgazdagságát.

fordítsuk le franciára – a legtöbb afrikai országban
beszélt nyelvre. A cél, hogy minden afrikai állatkert és
azok dolgozói hozzájussanak ezekhez az anyagokhoz
olyan nyelven, amit megértenek, hogy ezek segítségével
jobb életkörülményeket biztosíthassanak állataiknak.
Hosszú még az út, azonban az elsõ lépést megtettük és
közös erõvel dolgozunk azért, hogy az afrikai állatkertek látogatói is valós képeket kapjanak arról, hogyan
élnek ezek az afrikai állatok, hogy szépségüket és változatosságukat megismerve a késõbbiekben velük együtt
tehessünk a vadvilág védelméért.

A szegénység azonban az állatkerteket sem kíméli, sõt;
az apró, búvóhely nélküli, szegényes ketrecekben
sínylõdõ állatok látványa elkeserítõ. Ezért határozta el
szervezetünk, hogy valamilyen módon segíteni próbál
ezeken az állatkerteken.
Elsõ lépésként az állatkerti környezetgazdagítás szakértõjét, a The Shape of Enrichment nevû non-profit
szervezetet kerestük meg, és javasoltuk, hogy a rendszeresen megjelenõ, különféle állatkerti környezetgazdagítási ötleteket tartalmazó folyóiratuk egyes cikkeit
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

..
Pénzugyi
beszámoló

BEVÉTEL
Tagdíj Magánadomány
1%
3%

A Rügyek és Gyökerek Egyesület 2009-ben megháromszorozta költségvetését az elõzõ évhez viszonyítva.
Ebben szerepet játszik, hogy egyesületünk jogosulttá
vált a személyi jövedelemadó egy százalékának
fogadására, illetve, hogy több beadott pályázatunkat is
siker koronázta. Az elõzõ évekhez képest az
egyesületünkhöz befolyó vállalati adományok is jelentõsen növekedtek. A bevételi oldal mellett azonban a
kiadási tételek is megsokszorozódtak, hiszen az
egyesület fejlõdésével egyre több lett a feladat, az
adminisztráció, az anyagköltség ráadásul még a projektek száma is növekedett.
A következõ kimutatás egyesületünk 2009. január 1. és
2009. december 31. közötti pénzügyi mozgását mutatja
be. A hivatalos közhasznúsági jelentés és számviteli
beszámoló letölthetõ a www.janegoodall.hu címen
elérhetõ honlapunkról.

Oktatás
8%

Pályázat
11%

Adó 1%
14%

Érdemes megtekinteni a projektekre vonatkozó kiadások részleteit is, hiszen ez mutatja leginkább, hogy
egyesületünk milyen sokrétû munkát végez. A közel
1.800.000 Ft a következõképpen oszlott meg a projektek között:

Céges adomány
30%

KIADÁS
Kommunikáció
3%
Afrika projektek
támogatása
8%

A Rügyek és Gyökerek Egyesület minden erejével azon
dolgozik, hogy a legértékesebb módon, az alapszabály- Adminisztráció,
mûködés
ban rögzített célok figyelembevételével használja fel
17%
bevételeit. A két kördiagram a bevételi forrásoknak, és
a kiadások típusainak az eloszlását mutatja a teljes éves
bevételhez, kiadáshoz viszonyítva.
Egyesületünk 2009-ben összesen 3.840.000 Ft bevételt
könyvelhetett el, mellyel szemben 2.533.000 Ft állt a
kiadási oldalon. Az eredmények a december 31-i
záráskor fennálló pillanatnyi állapotot mutatják,
ugyanakkor a szervezet gazdálkodása folyamatos.
Egyesületünk önkéntesek munkájával mûködik, ezért
személyi bérköltség nem található a számok között,
habár a befektetett munka becsült eszmei értéke több
millió forintos nagyságrendû.

Projektekbõl
származó
33%

Projektekhez
kapcsolódó
kiadás
72%

1% : egyéb (faültetés,
rajzpályázat, rendezvények, stb)
2% : kutyamenhely
program
2% : névleges
lóörökbefogadás
3% : Gorilla Éve 2009
5% : névleges csimpánzörökbefogadás
17% : békamentés

Bízunk benne, hogy a 2010-es év még több sikert fog
hozni az egyesület számára szakmai és anyagi értelemben egyaránt.

18% : újratáska projekt
19% : könyvek, pólók,
ajándéktárgyak
beszerzése
34% : Jane Goodall
2009-es látogatása

12 | WWW.JANEGOODALL.HU

HOGYAN SEGÍTHET?

Hogyan segíthet?
Egyesületünk önkénteseink munkájára, partnereink
készségességére és támogatóink nagylelkûségére
alapozva végzi tevékenységét. E három dolog - a lelkes
és tenni vágyó emberek, a felelõsen, a pénzügyi célokat
meghaladóan gondolkodó és különleges jövõképû
támogatók és partnerek - nélkül mûködésünk elképzelhetetlen lenne.

Köszönjük tehát mindazoknak, akik 2009-ben mellettünk álltak és segítették céljaink megvalósulását.
Segítsen, hogy 2010-ben is hasonló sikereket érhessünk
el!

Támogassa Egyesületünket
Támogassa Egyesületünket
MUNKAERÕ BIZTOSÍTÁSÁVAL
SZAKMAI HOZZÁÉRTÉSÉVEL
hogy munkánkat minél magasabb
színvonalon végezhessük.

hogy egyre szaporodó feladatainkat
megoszthassuk és ezáltal még több és
jobb programmal járuljunk hozzá a jövõ
generációk és a természet védelméhez.

Támogassa Egyesületünket

Támogassa Egyesületünket

PÉNZADOMÁNNYAL

TÁRGYI ADOMÁNYOKKAL

melyet mûködésünkre és
projektjeink megvalósítására
fordítunk.

mint amilyen a nyomtató, számítógép
vagy irodahelység, hogy egyre
hatékonyabbak lehessünk.

Ha Ön magánszemélyként szeretné
támogatni törekvéseinket

Ha Ön magánszemélyként szeretné
támogatni törekvéseinket

LEGYEN TAGJA EGYESÜLETÜNKNEK

LEGYEN ÖNKÉNTESE
EGYESÜLETÜNKNEK

hogy érezze, az Ön kezében van a jövõ
kulcsa.

hogy a tettvágya valós alakot ölthessen!
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TÁMOGATÓINK

Magyarországon a Cinema City mozihálózat az IMAX technika kizárólagos mûködtetõje. A Cinema City
Arénában lévõ egyetlen IMAX teremben az oktatás célú ismeretterjesztõ- és természetfilmek bemutatása
cégünk kiemelten fontos törekvése.
Jane Goodall’s Chimpanzees c. IMAX formátumban készült életrajzi jellegû természetfilmje és természetesen
Jane Goodall személyes látogatása, elõadása egyértelmûvé tette számunkra a Rügyek és Gyökerek
alapítvány támogatási kérésének teljesítését, mert az esemény maga olyan pozitív értékeket tudott kapcsolni
a Cinema City és IMAX márkanévhez, melyek tovább erõsítették a cégünk tudatosan felvállalt és folyamatosan épített ismeretterjesztõ szolgálatát.

Köszönjük nagylelkû támogatóink közremûködését.
Anyagi segítségük nélkül nem vihettük volna végbe projekjeinket.

• Nuance-Recognita Zrt.
• Electro-coord Magyarország Nonprofit Kft.
• I.T. Magyar Cinema Kft.
• Flextra Lab Kft.
• Környezetvédelmi - és Vízügyi Minisztérium
• Oktatási Minisztérium
• Millenáris
• Szöcskevár Játszóház
• Paletta Press
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