A közhasznú tevékenységről szóló
rövid tartalmi beszámoló
A 2012-es évben a Jane Goodall Intézet, projektjein keresztül, tagjai és önkéntesei segítségével aktív szerepet vállalt a magyarországi környezeti nevelési munkákban, a hazai
természet-, környezet- és állatvédelemi programokban. Intézetünk kiemelt figyelmet
szentel névadónk munkásságának, így a hazai programok mellett, ismeretterjesztéssel
és nemzetközi együttműködés által megvalósuló programokkal igyekszünk segíteni az
Afrikában élő embereket és állatokat egyaránt.

Nevelés és oktatás, ismeretterjesztés:

Az Intézet a 2012-es évben is folytatta az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendő Újratáska-programját, melynek célja a nejlonzacskók előállításának és használatának káros hatásaira való figyelemfelhívás, illetve alternatívák bemutatása.
A program keretében a gyerekek lehetőséget kapnak egy újfajta gondolkodásmód megismerésére, hogy a későbbiekben ezt a tudást felhasználva segíthessenek visszaszorítani
a nejlonzacskó rengeteget.. Az interaktív előadás keretében a gyerekek betekintést nyerhetnek Dr. Jane Goodall munkásságába, az intézet programjaiba, és a nejlonzacskók
okozta komoly és világméretű problémákba. A beszélgetések során megismerhetik az
alternatív megoldásokat, és ösztönző ötleteket kapnak, hogy mit tehetnek a környezetük óvásáért a mindennapokban. A program azonban messze túlmutat a nejlonzsacskó
problematikáján, érinti az ember kizsákmányoló magatartásán át a túlzott fogyasztás
és a vízhiány okozta környezeti károkat is. Az előadást követő kreatív foglalkozáson a
tanulók elkészíthetik a saját egyedi vászontáskájukat, melyekkel később akár több száz
nejlonzacskót is helyettesíthetnek. 2012-ben iskolai foglalkozásokon és rendezvényeken közel 100 gyermekhez és fiatalhoz juttattuk el az üzenetünket a vászontáskák által.
A klasszikus nemzetközi módszertanon alapuló Roots & Shoots (Rügyek és Gyökerek)
programhoz kapcsolódóan 2011-ben elindult egy teljes tanévre szóló együttműködés
a budapesti Kaffka Margit Általános Iskolával, melynek keretében az Intézet a teljes
2011/2012-es tanévben környezetismereti programok szervezett a diákoknak az iskola
pedagógus karával együttműködve. Az iskolai zöld napok keretein belül megtartott ismeretterjesztő foglalkozások mellett az iskola az Intézet támogatásával örökbe fogadott
egy erdős völgyet, melynek megtisztítását takarító nap keretében rendszeresen fogják
végezni, továbbra is az Intézet önkénteseinek segítségével.
Az ismeretterjesztésre minden lehetőséget megragadunk. 2012 tavaszán a Trafóban ingyenes közöségi vetítésen vetítettük az Egyesület által fordított és feliratozott Bag It!
(Ne!jlon) című dokumentumfilmet, amely témájában szorosan kapcsolódik az újratáska programunkhoz.

Természetvédelem, környezetvédelem:

Az Intézet a 2012-es évben is folytatta az évek óta nagy figyelemmel kísért békamentési
programját, melyet Farmos község határában, a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival és az egyesület önkéntesei segítségével végez. Az időszakos programot február és
április között több mint 800 résztvevővel (óvodásoktól a középiskolásokig), s több tucat kísérőpedagógussal hajtottuk végre. A 855 látogató több mint harmada óvodás volt.
2012-ben összesen 66.117 kétéltűt mentettünk, ami 1932-vel több az eddigi rekord
(2008-as) évnél. E számból 18.307 egyed a Jane Goodall Intézet önkénteseinek illetve
az általuk vezetett csoportoknak köszönhetik megmenekülésüket.
A Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közösen szervezett program során a résztvevők saját kezükkel mentik a kétéltűeket, s olyan tapasztalatokat és információkat szereznek a mentés során, mely nagyban hozzájárul a természet szeretetének és értékelésének kialakításához. A csoportok résztvevői megtanulhatták a különböző élőhelyek jellemzőit, az
állatok tulajdonságait és a szerepüket a táplálékláncban. A békák mentése után lehetőség volt továbbá egy rövid gyalogtúrát tenni a Farmos határában meghúzódó nádas
területen, illetve ellátogatni a Vízparti Élet Házába.
A békamentés programunk a fiatalok számára egy egyedi természetvédelmi szemléletű
terepi oktatásra nyújt lehetőséget, melyet a jövőben is folytatni kívánunk.

Állatvédelem:

A kongói Jane Goodall Intézettel közösen szervezett névleges „csimpánz örökbefogadás” keretében a bozóthús-kereskedelem, illegális állatkereskedelem és erdőirtások
következtében árvává vált csimpánzokat befogadó Tchimpounga és Ngamba Island
csimpánzmenhelyek fenntartására és a szomszédságukban folyó oktatási programokra gyűjtünk adományokat. Az örökbefogadóknak támogatásukért cserébe információs
anyagot, oklevelet és plüssmajmot juttatunk el. Információs kiadványunkat a csimpánz
örökbefogadásról és a menhelyekről minden eseményre és programunkra magunkkal
visszük, hogy így is elősegítsük a probléma és a lehetséges megoldások köztudatba kerülését.
Csimpánz örökbefogadó programunkat tovább folytattuk 2012-ben, Adhat vonal szerződésünk segítségével telefonos adománygyűjtést szerveztünk az afrikai csimpánz árvák megsegítésére.
Az állatmenhely segítő programunkat 2012-ben is sikeresnek könyvelhetjük el. 2012ben a püspökladányi, ceglédi és sárospataki menhelyeken jártunk sok-sok segítő kézzel
és adományokkal.

Egy-egy látogatás során az önkéntesek csoportja szállítja a helyszínre az előzetesen ös�szegyűjtött adományokat (állateledeltől és gyógyszerektől kezdve a játékokon keresztül
egészen a kutyaházig) s osztja szét a rászoruló állatok között, illetve aktív kétkezi munkával is segítünk a menhely dolgozóinak: kerítésépítés, kennel festés, kutyasétáltatás.

Humanitárius programok:

A „Gyöngyökkel az életért” nevű kampányunkban adományokat gyűjtünk: ugandai
asszonyok által újrahasznosított papírból készült gyöngyöket adunk fair trade áron
adományért, és a bevételt a Bead for Life szervezeten keresztül visszajuttatjuk Afrikába.

