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Elnöki köszöntő

Elnoki koszontö
A 2010-es év sok kihívást, de még több
sikerélményt hozott szervezetünk számára.
Fiatal csapatunk elszántan dolgozott,
hogy a rendezvényeink és projektjeink
a lehető legsikeresebben valósuljanak
meg. A Jane Goodall Intézet a 2010-es
évben hét projektet folytatott az állatvédelem, természetvédelem és humanitárius programok terén, melyeknek megvalósításában a projekt-koordinátorok kulcsfontosságú szerepet játszottak.
Sokféleképpen lehet segíteni abban,
hogy Jane Goodall álma, egy szebb és
természetesebb világért megvalósuljon.
Még a legapróbb cselekedetek is számíthatnak. A Jane Goodall Intézet alternatívát nyújt ezekre az apró cselekedetekre,
de a nagyobb célokat sem téveszti szem
elől.
A Roots & Shoots programon keresztül Jane Goodall fiatalokat és idősebbeket szólít meg, akikben ott gyökerezik a
tenni akarás. Az elmúlt évben, sokan közülük csatlakoztak a szervezetünk által
működtetett programokhoz, mint például
a békamentéshez, a táskafestéshez vagy
a kutyamenhely segítő programhoz. Voltak, akik nagyobb cselekedetekkel segítették a munkánkat a szebb jövő felé,
ők részt vettek a sok energiát és odafigyelést igénylő szervezési munkálatokban, koordinálásban, pályázatírásban,
rendezvényszervezésben, kiadványszerkesztésben, külső kommunikációban és
még sokáig folytathatnám a sort. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a szabadidejüket nem sajnálva segítettek abban, hogy környezettudatos programjaink
híre még több honfitársunkhoz eljusson,
afrikai projekteket támogató programjaink
(Csimpánz-örökbefogadás, Gyöngyökkel
az életért) pedig minél szélesebb körben
ismertté váljanak.
A 2010-es év több szempontból is
rendkívüli év volt szervezetünk életében.
Már az év elejétől készültünk egy különleges eseményre, Jane Goodall Gombé-

ba érkezésének 50. évfordulójára. Jane
Goodall 1960. július 14-én lépett először
Tanzánia földjére, ahol megkezdte a vadon élő csimpánzok viselkedésének több
évtizedes kutatását.
Az 50 évvel későbbi július 14-ét Magyarországon a hazai tudományos élet kiemelkedő alakja, Csányi Vilmos etológus
professzor előadásával egybekötve, telt
ház előtt ünnepeltük az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi
Karán. Az ünnepség alatt jelentettük be,
hogy szervezetünk, a Rügyek és Gyökerek Egyesület felveszi a Jane Goodall Intézet nevet.
Jane Goodall személyesen 2010 novemberében látogatott el hazánkba, ahol a
Pécsi Tudományegyetem támogatásával
Pécsett, Európa kulturális fővárosában
szerveztük meg a Dr. Jane Goodall látogatásához kapcsolódó hétvégi programsorozatunkat.
Dr. Goodall személye, ihletettsége, eltökéltsége és rendíthetetlensége magával ragadó és példamutató mindenki számára. Ezt olvashattuk le a nyilvános előadás hallgatóságának arcáról csakúgy,
mint azokéról, akik részt vehettek a Dr.
Goodall életútját bemutató film, a Jane’s
Journey exkluzív vetítésén.
A pécsi rendezvény sikere a rengeteg és áldozatos munkát belefektető önkénteseknek, az Intézet partnereinek és
a nagyvonalú támogatóknak köszönhető. Ezúton is szeretnénk nagyrabecsülésünket kifejezni feléjük. A sok-sok munka
közepette kiváló csapat szerveződött ös�sze az önkéntesekből, értékes barátságok születettek, és rendkívüli emberekkel
gazdagodott szervezetünk. 2010 novembere óta egy szervezeti koordinátor segíti teljes munkaidőben az Intézet hivatalos
ügyintézését és az önkéntesek koordinálását. Munkáját a Kispesti Önkormányzat
és Gábor Áron Általános Iskola jóvoltából
új irodánkban végezheti.
Szeretnénk hálánkat kifejezni lel- 
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kes és bizalmukkal megtisztelő támogatóinknak, akik hozzájárultak, hogy a
Jane Goodall Intézet által kitűzött célok
a 2010-es évben is megvalósulhattak. Bízunk benne, hogy a jövőben is megtisztelnek bizalmukkal.
2011 az Önkéntesség éve, soha jobb
alkalom, hogy azok, akik eddig csak kacérkodtak az önkéntes munka gondolatával, most kipróbálják magukat. 2011-ben
is folytatjuk a jelentésben olvasható projektjeinket, kiegészítve egy új, a kongói Jane Goodall Intézettel közösen működtetett oktatási programmal. A Roots &
Shoots projektet pedig országos méretűvé fejlesztjük, elkél hát a lelkes segítő
kéz, a készséges partner és nem utolsó
sorban a nagylelkű támogató.
Szeretnénk, hogy a magyarországi
Jane Goodall Intézet programjaival még
több emberhez eljusson, hogy még több
kisebb és nagyobb cselekedettel szebbé
tehessük hazánkat és a Földünket.
Köszönjük a bizalmukat!
A Jane Goodall Intézet Elnöksége
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Békamentés
2010-ben is nagy sikerrel folyt a békamentés Farmoson, melyet gyerekek bevonásával immár második éve végzünk
a Tápió Természetvédelmi Egyesülettel
karöltve. Ebben az évben valószínűleg a
kedvezőtlen időjárás végett kevesebb békát sikerült menteni, mint amennyit az elmúlt évek hatalmas békamennyiségei után
vártunk volna. Ennek oka lehetett még a
nagy belvízszint is, ugyanis lehetséges,
hogy emiatt a békák szaporodási időszaka hamarabb véget ért és nem mentek le
a mocsárig. Egy biztos, ez nem rajtunk múlott.
A siker azonban egyértelmű, ugyanis
a gyereklétszám szinte megduplázódott,
jöttek régi ismerős iskolák, akikkel már
tavaly is nagyon jó volt együtt dolgozni.
Nagyon sok új csoport érkezett hatalmas
lendülettel és tenni akarással. A változatos időjárásból igencsak kijutott mindenkinek. Voltak csoportok, akik szerencsés
módon napsütésben dolgoztak és voltak,
akik erős szélben, ömlő esőben tették a
dolgukat.
A kerítésállítás 2010-ben különösen
nehéz körülmények között zajlott, erős szél, szitáló eső és
még olykor a kamionok által az
útról felcsapott víz is nyakig öntött bennünket. Szó szerint bőrig
ázva dolgoztunk és próbáltuk leverni a szél által vitorlaként feszített nejlonkerítést. De jó volt
látni, hogy akik kint vannak, milyen elszántan dolgoznak. És
kellett is ez az elszántság, mert
pár béka már a rossz idő ellenére is felébredt.
Ezután kezdődött a munka
legjava. A kezdeti hideg időjárás
miatt a békák kicsit később indultak meg éves vándorlásukra,
de ezután minden nap volt dolgunk. És minden napra jutott is

békamentés

egy vagy több csoport.
Idén kb. 25 csoport érkezett, több mint 600
gyerekkel. Segítségükkel 39000 kétéltűt sikerült biztonságban átjuttatni az út túloldalára, a
mocsárba! Kicsit a sors
fintora volt, hogy amikor
rengeteg gyerek volt
kint néha csak egy-két
békát találtunk, viszont
amikor kisebb létszámmal érkeztek segítők,
akkor több ezer béka
került ki a vödrökből.
Voltak, akik a tavalyi év után alig várták,
hogy békák után beletúrhassanak a vödrökbe, de voltak olyanok
is akik igencsak ódzkodtak tőle. Aztán a
többiek lelkesedését látva, csak-csak kipróbálták és rájöttek, hogy a kétéltűektől nem kell irtózni, sőt… Személyesen
emlékszem egy kislányra, aki egyik hétvégén ellátogatott a családjával a békamentésre. Anyukájának úgy kellett odahúznia a vödrökhöz, annyira irtózott a
békáktól. De amikor már a sokadik békát szedtük ki, egyszer csak megkérdezte, hogy megfoghatja-e de csak nagyon picit. Látszott rajta, hogy nagyon
fél tőle, de aztán szép lassan felengedett. A nap végére odáig jutottunk,
hogy egy tenyérnyi nagyságú barna varanggyal a kezében szaladgált és kérte édesanyját, hogy szerezzenek neki is
egy ilyet. Persze megértettük vele, hogy
ezek az élőlények jobban érzik magukat
a szabadban, mind a szobában. Döbbenetes volt a változás.
De nem csak a békákkal foglalkoztunk. Igyekeztünk bemutatni a környék
élővilágát is mind terepen, mind pedig,
hála a farmosi Vízparti Élet Házának fedett helyen körbevezetve az érdeklődőket. Megtudták a gyerekek, honnan

kapta a vaspondró ezt a fura nevét, milyen állat is a bíboratka, hogyan cikázik
az égen a bíbic, miért veszélyes növény
a selyemkóró és megcsodálhatták a tavaszi hérics sárgán virító gyönyörű virágait. Betekintést kaphattunk, hogyan viselkedik a szikes, milyen az amikor víz
lepi a tájat és milyen amikor kivirágzik a
szik. A szikesen járva egy apuka szavait idézném: „Milyen jól esik a szemnek,
hogy amerre elnézünk, csak a természetet látjuk, nincsenek szürke tömbházak
semerre.” Bízom benne, hogy jövőre is
ilyen sikerrel és élvezettel fog telni a békamentés mind a gyerekek, mind pedig
önkénteseink számára.
Számos önkéntesnek tartozom hálával segítségükért, sokszor pénzbeli ráfordításukért, ötleteikért, támogatásukért. A vezetőségen túl külön szeretném
megköszönni Bitter Zsuzsi és Kovács
Andi áldozatkész munkáját.
Flórián Norbert

Projektkoordinátor
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Menhelylátogatás
2010 minden tekintetben sikeres évnek módható a menhely-projekt szempontjából. Ebben az évben nagyon szépen felfejlődött, és a Jane Goodall Intézet egyik legnépszerűbb programjává nőtte ki magát.
Összesen 16 látogatást tettünk tíz menhelyre, a projekt
számtalan önkéntest mozgatott meg, és az adománygyűjtő-gépezet is nagyon jól beindult, így mindenhová bőségesen megpakolva érkezhettünk. 2010-es első látogatásunkat
Lovasberénybe tettük Kóborkáékhoz, melyhez több új önkéntes és felajánló csatlakozott. Majd ezt követték a többiek:
Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete, Noé Állatotthon Alapítvány, a tököli Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány,
sátoraljaújhelyi Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány, tatabányai Tappancs Állatotthon, paksi Vácikai Cerberus Alapítvány és az őrbottyáni
Bottyán Equus Hungária Közhasznú Alapítvány az Öreg, Beteg és Sérült Lovakért.
Volt, ahol többször is megfordultunk; a gondozók kérésére visszamentünk fényképeket készíteni védenceikről, vagy egy másik alkalommal a kutyaházakat renoválni.
Amikor értesültünk róla, hogy a kemény mínuszokban fáznak a kutyák, egyes menhelyekre több bála textil-adományt tudtunk szállítani. Az október 3-i Állatok Világnapja alkalmából rendezett felvonuláson saját házi kedvenceink helyett és mellett a tököli
menhely kutyusaival vonultunk, ezzel is felhívva a figyelmet a hazai menhelyek túlterheltségére és a felelős állattartás hiányosságaira.
A tavaszi árvíz sajnos a menhelyeket sem kímélte, így érkezett el hozzánk is a szívbemarkoló segélykérés Sátoraljaújhelyről, ahol a már egyébként is szerencsétlen kutyákat - szerető gondozóik emberfeletti küzdelmének ellenére - napokon keresztül lepte
el a víz és a házaik tetején próbálták átvészelni az áradatot. Önkénteseink saját kezdeményezésére három autóval és egy utánfutóval indultunk, tele adományokkal, szerszámokkal és önkéntesekkel. Az Intézet az akciót extra anyagi hozzájárulással támogatta.
Megfordultunk a paksi menhelyen is, ahova már nemcsak tárgyi, de pénzadományokat is gyűjtöttünk. A felhívás sikeres volt, 100.000 forintnyi pénzadomány, rengeteg
tárgyi adomány gyűlt össze, s négy autóval érkeztünk a helyszínre. Mindössze a kitartó esőzés és szél hátráltatta a munkát. Másodszorra, augusztusban szintén 100.000
forintnyi pénzadománnyal és sok tárgyi adománnyal, 14 emberrel utaztunk, hogy kifizessük a szemét elszállítását, és megpróbáljuk lekezelni a kutyákat bolhák ellen.
Nagy mennyiségű szert is hagytunk a menhelyvezetőnél.
A Jane Goodall Intézet nyitott más, ténylegesen is állat- és természetvédelemmel foglalkozó egyesületekkel való együttműködésre, így már többször volt partnerünk ezen a területen a Zöld Zebra, akik az árvízi adománygyűjtésbe is betársultak.
(Ezúton is köszönjük a közreműködésüket!)
Az Intézet önkénteseinek 2010-ben négy kutyát sikerült szerető gazdához juttatni. Ebből két, úgymond teljesen esélytelent, egy tíz év körüli, betegecske, megtört szuka kutyust
és egy szintén öregedő, mozgásában akadályozott hölgyet.
A projekt egyre népszerűbb önkénteseink és a minket fogadó menhelyek körében is. Reméljük, hogy 2011-ben is hasonló lendülettel tudjuk folytatni munkánkat és sikerül a projektben rejlő további lehetőségeket feltárni, megvalósítani.
Szőke Erika és Kovács Andrea
projektkoordinátorok
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Újratáska program
Ahogy járunk-kelünk a világban, lépten-nyomon szembesülünk környezeti problémákkal, akár személyes tapasztalaton keresztül, akár a média különböző csatornáin keresztül hallva: utcai szemetelés, illegális hulladéklerakók
az erdőkben, Magyarországnyi nejlonszigetek a tengereken, erdőirtás, légszennyezés, vízhiány, éhínség. Sokan
a fűtött lakásban, a karosszékben hátradőlve így gondolkodnak: „ez mind szomorú, de mit tehetnék én egyedül?
Egy ember kevés a változáshoz.” Jane Goodall bebizonyította, hogy elszántsággal bármelyikünk óriási hatással
lehet környezetére, a világra.
Ennek a gondolkodásnak a magját szeretnénk elültetni a gyerekekben is az Újratáska-programon keresztül. A
magyar iskolák körében szemlátomást egyre növekvő mértékben merül fel a környezeti nevelés igénye. Az ökoiskolák száma
egyre csak nő. Talán ennek is köszönhető, hogy ez a projektünk
ismételten egy termékeny évet zárt, körülbelül ezer gyermekhez
jutott el a mondanivalónk. Óvodák, általános iskolák, és gimnáziumok egyaránt igényt tartottak e kreatív foglalkozásra.
Az interaktív előadás keretén belül a gyerekek megismerkedhettek Jane Goodall úttörő munkásságával és egyesületünk
projektjeivel, valamint a nehezen lebomló, világszerte egyre
nagyobb problémát okozó nejlonzacskók veszélyeivel (az állatvilág pusztulása, a lebomlási termékek toxicitása, a tengeri nejlonszigetek fényelzáró sajátossága), lebomlási paramétereivel, alternatív megoldási lehetőségekkel. Mindemellett a
nejlonzacskó-probléma rávilágít az igényeket messze meghaladó vásárlási, fogyasztási mániára (egy nagyobb bevásárláskor 10-20 nejlonzacskót hazaviszünk, aminek az életideje
nagyon rövid, mert gyorsan kidobjuk vagy kiszakad), az emberiség kizsákmányoló magatartására (a zacskók előállításához rengeteg kőolajra és vízre van szükség), vízhiányra és a
Föld kimerülésére.
Az előadást követő kreatív foglakozás lehetőséget nyújt a
gyerekeknek egy egyedi vászontáskát festeni, amellyel akár
többszáz nejlonzacskót is helyettesíteni lehet hosszú életidejénél fogva.
Az idei év szépsége, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld forrás pályázata új kapukat nyitott az Újratáskaprojekt előtt, hiszen lehetőséget adott olyan iskolák projektbe
való bevonására is, akik a foglalkozás anyagköltségét nem tudták volna finanszírozni.
Őszintén bízunk abban, hogy azok a gyerekek, akik korán hallanak ezekről a problémákról, felnőve tettre kész és környezettudatos életet élnek majd, és ezt a szemléletet
továbbadva gyermekeiknek, talán egy szebb jövő vár erre a Földre és az emberiségre.
Ezúton szeretnénk megköszönni a lelkes önkénteseink munkáját, akik nélkül nem juthattunk volna el ennyi gyermekhez.
Kiglics Viola és Majoros Éva
projektkoordinátorok
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A Jane Goodall Intézet megalakulása óta
elsődleges feladatának tekinti, hogy tevékenységével hozzájáruljon a magyarországi környezeti nevelés palettájának színesítéséhez. Célja, hogy programjait a gyermekek és fiatalok számára minél szélesebb
körben elérhetővé tegye, és hogy ezek a
programok hordozzák azon értékeket, melyek a gyermekekkel és fiatalokkal a világ
olyan megközelítéseit ismertetik meg, amelyek nyomán a világunkért és jövőnkért felelősen gondolkodó felnőttekké cseperedhetnek.
A Roots & Shoots program a Jane
Goodall Intézet nemzetközi környezeti nevelés programja, mely 2010-től Magyarországon is útjára indult.
A program célja, hogy a fiatalokat cselekvésre ösztönözze, és így lehetőséget
adjon számukra, hogy a környezettudatos
életmód alapjait tapasztalati úton sajátítsák el. A Roots & Shoots program - melynek feladata részben az is, hogy a jövő vezetőit képezze –, nemcsak arra ösztönzi a
fiatalokat, hogy megismerjék a Földünket
fenyegető világméretű és helyi (vagyis globális és lokális) veszélyeket, hanem segíti őket, hogy felépítsék, megszervezzék és
véghezvigyék a saját projektjüket, amely
ezeknek a problémáknak a megoldására
irányul.
A Roots & Shoots honlap (www.
rootsandshoots.hu) 2010 decemberében
történő indulása után, melynek elkészítésére a a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram segítségével nyílt lehetőség,két megalakuló
csoporttal alapoztuk meg a programot. Elsőként a tatabányai Zöld Zápor csoport alakult meg Varga Zsófia vezetésével, később
pedig a Kispesti Csimpánzok Szentpétery
Marianne irányítása alatt.
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A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram segítségével ezenkívül kinyomtatásra kerültek a program ismertségének növeléséhez nélkülözhetetlen szóróanyag első darabjai is.
2011-ben sok munka vár az Intézetre,
hiszen egy fiatal program köztudatba történő átvitele, a bizalom kialakítása, a kezdeti bukkanók áthidalása mind-mind erőt
próbáló és hosszadalmas feladatok. His�szük azonban, hogy egy, a világ oly sok táján sikeresen működő pedagógiai programnak, melynek vitathatatlan előnye, hogy a
fiatalok saját belső indíttatására, a közösségépítésre és a felelős gondolkodásmódra épít és ezekből merít a fenntarthatóság
érdekében, van létjogosultsága Magyarországon.
„Csoportunk szeretne mindenkit arra ösztönözni, hogy lelkiismeretes lakója legyen a
bolygónknak. Rengeteg terv megvalósítása
áll még előttünk. Tanárok és diákok munkálkodnak együtt és szeretnénk, ha kezdeményezéseink az egész városra kiterjedhetnének, más térség lakóit is megmozgatnának és erőt adnának ahhoz, hogy újabb
Rügyek és Gyökerek csoportok alakulhassanak.” - Varga Zsófia,
a tatabányai Zöld Zápor csoport vezetője

Nagy Szilvia
Roots & Shoots koordinátor
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csimpánzok

Csimpánz orokbefogadás
Maraton futás Tchimpoungáért
2010 októberében a Kongói Köztársaságban
működő Tchimpounga csimpánzrezervátum
vezetői közösségi maratonfutást szerveztek. A program célja az volt, hogy a rezervátum körül élő emberek jobban megismerjék a menhely célját, működését és az ott
élő csimpánzokat. A verseny kezdete előtt
négy apróságot mutattak be ápolóik a futni
készülőknek, ezzel együtt pedig egy rövid
ismeretterjesztő előadást tartottak a Jane
Goodall Intézet munkájáról. A hallottaktól felvillanyozva több, mint 150 helyi lakos indult
neki a kongói napnyugtának, hogy a Founi
tavat körülölelő szavannát és erdőt átszelve
célba érjenek.
A Tchimpounga csimpánzmenhely Afrika
legnagyobb ilyen létesítménye. Több, mint 150 csimpánz él
itt, olyan állatok, akik közül legtöbben pár hónapos, esetleg
éves korukban megélték azt, ahogyan anyjukat, sokszor
egész családjukat elpusztítják az orvvadászok, őket pedig
apró ketrecbe dugva megpróbálják eladni. A menhelyen
azok az állatok élnek, akik túlélték az utazást, az éhezést,
a szomjazást és a véletlen szerencsének köszönhetően
a hatóság kezébe kerültek, akik aztán Tchimpoungába
szállították őket.
A menhely fenntartási költségei több millió dollárra
rúgnak, hiszen az évek során funkciói kibővültek, és
környezeti nevelési központként is funkcionál, hogy az orvvadászatot oktatással és munkahelyek teremtésével próbálják megállítani. Hogy
a csimpánzok ételét, szállását, állatorvosi ellátását fedezze, a Jane Goodall Intézet
évek óta sikeresen működteti a névleges csimpánz örökbefogadási programját, melynek során nevelőszülők kisebb-nagyobb összegekért egy évre örökbe fogadhatnak egy
kiválasztott csimpánzt, így hozzájárulva a menhely működtetésének költségeihez.
A magyarországi Jane Goodall Intézet Tchimpoungából Petite Prince-et, Timit és
Kaukát, ezenkívül az Ugandában található Ngamba szigeti menhelyről Nanit és Balukut kínálja névleges örökbefogadásra. A 2010-es évben összesen 8 csimpánzt fogadtak örökbe 55000 Ft értékben, mely összeg 75%-át a menhelyeknek juttattuk el. Az
örökbefogadás többször karácsonyi ajándék, egyszer nászajándék is volt. Szeretnénk a
2011-es évben az örökbefogadások és így a menhelyeket támogató összeget az tovább
növelni. Ezt a projekt széleskörűbb terjesztésével és az ismertető anyagok modernizálásával szeretnénk majd elérni. Köszönjük mindenkinek, aki legkedvesebb csimpánza
örökbefogadásával hozzájárul az állatok életkörülményeinek szinten tartásához és javításához. 
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Mobiltelefon-újrahasznosító program
A Téged keresnek! mobiltelefongyűjtő – és újrahasznosító kampány 2009. december 31-én ért véget. A projekt során arra hívtuk fel a figyelmet, hogy
a mobiltelefonokban található fémek egy részét a
Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén
bányásszák, és ennek során letarolják az erdőket, elpusztítják az állatokat és utat nyitnak az orvvadászoknak az érintetlen területek felé. 2009. májusátóldecemberéig az Electro-Coord Magyarország
Nonprofit Kft. segítségével készülékenként
(az első ezer darabig) két euróval támogatta
a Jane Goodall Intézet Kongói Demokratikus
Köztársaságban (JGI DRC) működő szervezetét mindenki, aki újrahasznosításra leadta régi,
porosodó, nem használt mobiltelefonját.
A 2010. február 11-én tartott sajtótájékoztató
alkalmával jelentettük be, hogy a hét hónapos
projekt során nem kevesebb, mint 2867 mobiltelefon gyűlt össze az ECM tárolóiban, így
szervezetünk a maximális, 2000 eurós támogatásban részesült.
A támogatás segítségével a JGI DRC
terepi felszerelést vásárolt az orvvadászat
ellen küzdő természetvédelmi őrök számára. A lista 10 terepi esőkabátot, 10 könnyebb esőkabátot, 25 pulóvert, 10 pólót és hét táskát tartalmazott. Az együttműködést
megpecsételendő a kongói szervezet egyedi nyomatot gyártott, melyet minden ebből az
összegből vásárolt ruhaneműre rávasalt
2011-ben a kampány második fordulóját tervezzük, melyben általános- és középiskolás diákok kapnak arra lehetőséget, hogy az ECM segítségével régi telefonjaik leadásán
keresztül, két euróval támogassák a Jane Goodall Intézet Kongói Demokratikus Köztársaságban működő szervezetét.

Gyongyokkel az életért
Köszönhetően a program hazai támogatóinak, a gyöngyök viselőinek, Intézetünk 2010-ben
is támogatta a Gyöngyökkel az Életért programot további színes és izgalmas, újrahasznosított papírból készült gyöngyékszerek megvásárlásával. A méltányos kereskedelemből
származó ékszereket nehéz sorsú Ugandai asszonyok készítik, akiknek a program nem
csak megélhetési lehetőséget nyújt, hanem a közösség és az egyének számára is oktatási
és egészségügyi programokat, valamint nem utolsó sorban méltóságteljes életet kínál. A
gyöngyöket készítő asszonyok helyzetének javításáért intézetünk az ugandai Jane Goodall Intézettel működik együtt, melynek oktatási és élőhely-védelmi programjai szintén a
közösség alapú természetvédelmet szolgálják. 
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önkéntesség • támogatás

„Minden cselekedet számít…”
(Dr. Jane Goodall)
Egyesületünk önkénteseink munkájára, partnereink készségességére és támogatóink
nagylelkűségére alapozva végzi tevékenységét. E három dolog – a lelkes és tenni vágyó
emberek, a felelősen, a pénzügyi célokat meghaladóan gondolkodó és különleges jövőképű támogatók és partnerek – nélkül működésünk elképzelhetetlen lenne.
Köszönjük mindazoknak, akik 2010-ben mellettünk álltak és segítették céljaink megvalósulását.
2011-ben is keressük azokat a cégeket és magánszemélyeket, akik részt kívánnak venni Jane Goodall rendkívüli jövőképének valóra váltásában!

Támogassa egyesületünket!
• pénzadománnyal
melyet működésünkre és projektjeink megvalósítására
fordítunk.
• tárgyi adományokkal
mint amilyen a nyomtató, számítógép vagy irodahelyiség, 		
		
hogy egyre hatékonyabbak lehessünk.
• szakmai hozzáértésével
hogy munkánkat minél magasabb színvonalon végezhessük.
• munkaerő biztosításával
hogy egyre szaporodó feladatainkat megoszthassuk és
ezáltal még több és jobb programmal járuljunk hozzá 			
a jövő generációk és a természet védelméhez.
• ha Ön magánszemélyként szeretné támogatni törekvéseinket
legyen tagja egyesületünknek, hogy érezze, az Ön kezében 		
van a jövő kulcsa.
• ha Ön magánszemélyként szeretné támogatni törekvéseinket 		
legyen önkéntese egyesületünknek hogy a tettvágya
valós alakot ölthessen!
Kapcsolat:
info@janegoodall.hu
www.janegoodall.hu
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Pénzugyi beszámoló
A Jane Goodall Intézet 2010-ben is folytatta fejlődését, mely nem csupán a taglétszám növekedésén, az aktív önkéntesek
és projektek számán mutatkozott meg, hanem az Intézet pénzügyi gazdálkodásában is.
2009-ben az éves költségvetés a háromszorosára (3.840.000 Ft bevétel;
2.533.000 Ft kiadás) növekedett, 2010ben (7.424.000 Ft bevétel; 3.766.000 Ft
kiadás) pedig már közel hatszorosa volt a
2008-as év költségvetésének. Ezt a dinamikus fejlődést elsősorban a kidolgozott,
átgondolt és sikeresen kivitelezett éves
pénzügyi tervnek köszönhetjük.
2010-es évben a Jane Goodall Intézet bevételének több mint 40%-a pályázati forrásból, költségvetési támogatásból és
az Adó 1% felajánlásokból tevődött össze.
Jane Goodall magyarországi látogatása
alkalmával – melyet Intézetünk koordinált
– jelentős bevételt könyvelhettünk el, mely
az éves költségvetésünknek közel egy negyedét adta. A magán- illetve céges adományok összértéke szintén jelentőségteljes (21%); az oktatási tevékenységből,
tagdíjból és a névleges csimpánz-örökbefogadásból származó bevételek részesedése pedig közel 10% volt.
A kiadási oldalon, az „Egyéb szolgáltatások” gyűjtőnév alatt szereplő tételek
(pl. rendezvénytechnika, tolmácsolás, kiadványszerkesztés, hirdetés) képviselik a legnagyobb részt (21%), az elsősorban projektekhez köthető kiadásokat tartalmazó anyagköltségek tételsort megelőzve (20%). A 2010-es évben Intézetünk
más szervezetek részére is nyújtott támogatást (19%), nagyrészt a közös projektet
is futtató kongói Jane Goodall Intézetnek,
illetve több hazai kutya- és állatmenhelynek. A projektek népszerűségével jelentősen növekedett az utazásra, fuvarozásra
elszámolt útiköltség (17%), illetve az előző
évekhez képest új tételként jelent meg a

munkabér (10%). A különféle adminisztrációs költségek aránya csökkent ugyan az
előző évhez képest (Banki, jogi ügyek költsége; Reprezentációs költségek; Kommunikációs költségek), de a 13%-nyi részesedésből reméljük a következő évben sikerül tovább faragni.
Az Adó 1% felajánlásokból származó bevétel, illetve a pályázati/költségvetési támogatások egy része már megjelent
ugyan a 2010-es évben a bevételi oldalon,
a hozzájuk tartozó kiadások azonban csupán a 2011-es évben lesznek láthatóak.
A magyarországi Jane Goodall Intézet elsősorban önkéntesei aktív részvételével fejti ki társadalmi tevékenységét, de a 2010-es évben, a jelentősen
megnövekedett adminisztrációs feladatok
ellátására egy fizetett munkatárs csatlakozott az Intézet csapatához.
Összefoglalva a számokat és eredményeket, a 2010-es év sikerei nagyban köszönhetőek az elnyert pályázatoknak, továbbá, hogy sikerült megismertetnünk magunkat olyan céljainkkal egyet értő és tenni akaró emberekkel, akiknek hála, a magánadományok közel azonos bevételi forrást jelentettek a céges adományokkal. A
megnövekedett útiköltség, továbbá a jelentős tételként szereplő anyag- és adminisztrációs költségek ellenére is, a Jane
Goodall Intézet segítővé lépett elő, hiszen
más szervezetek részére is tudott támogatást nyújtani.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
munkájukat és támogatásukat azoknak,
akik a 2010-es évben a Jane Goodall Intézet számára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk egy százalékát, vagy magánszemélyként adakoztak, illetve azon
tagoknak és önkénteseknek, akik aktívan részt vettek egy-egy pályázat megírásában és kivitelezésében. Köszönjük céges partnereinknek és adományozóinknak, hogy a 2010-es évben hozzájárultak
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a Jane Goodall által megfogalmazott célok eléréséhez, az általa és Intézetünk által képviselt értékrend terjesztéséhez.
A további sikerekben bízva: Jane Goodall Intézet Vezetősége

bevétel

kiadás
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munkatársaink • önkénteseink

A Jane Goodall Intézet munkatársai és onkéntesei
Elnökség
Heim Anita, elnök
Dr. Csatádi Katalin, alelnök
Nagy Szilvia, társelnök
Szervezeti koordinátor
Kovács Andrea
Informatikai vezető
Paksi Attila
Koordinátoraink
Szőke Erika és Kovács Andrea – Menhelylátogatás
Flórián Norbert – Békamentés
Bitter Zsuzsa – Kapacitásfejlesztés és adminisztráció
Benesovits Nóra – Csimpánz örökbefogadás
Kiglics Viola és Majoros Éva – Újratáska
Kádár András – Webshop
Mészáros Enikő – Társadalmi kapcsolatok
Legaktívabb önkénteseink, akiknek ebben az évben is sokat köszönhetünk:
Lindgrenné Vadász Katalin
Heim Ildikó
Ormai Katinka
Temesi Andrea
Krajcár Dóri
Kovács Krisztina
Niklós András
Skultéty Ferenc
Bitter Zsuzsi
Teknyős Zsuzsanna
Simon Szilvia
Varga Zsófia
Készült a Nemzeti
Kovács Krisztina
Támogatók
Nemzeti Civil Alapprogram
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Nyitott Könyvműhely Kiadó
Kispesti Önkormányzat
I.T. Magyar Cinema Kft.
Pécsi Tudományegyetem
Brit Nagykövetség, Budapest
Gábor Áron Általános Iskola

Civil
Alapprogram támogatásával

Nyomdai kivitelezés: Paletta Press Nyomda
Tördelés: Novák Nikolett
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