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Közhasznúsági jelentés
A Fővárosi Bíróság által 2006. január 2-án 11.785 sorszámmal bejegyzett, valamint a Főváros
Bíróság által 9.Pk. 61.097/2005/2. végzése által közhasznúvá nyilvánított Rügyek és
Gyökerek Egyesületének közhasznúsági jelentése a 2008-as évről.

Számviteli beszámoló
A Rügyek és Gyökerek Egyesület a 2008-as évről készített egyszerűsített számviteli
beszámolóját a 2000. évi C. törvény, illetve a kapcsolódó előírásoknak megfelelve készítette
el. A mérleg főösszege 465 (e forint), ebből a saját tőke -30 (e forint) volt. A részletes
kimutatást beszámolónk 1. számú mellékleteként (számviteli beszámoló) csatoltuk.

Költségvetési támogatás felhasználása
A 2008-as évben az egyesület működési támogatásban nem részesült.
A tárgyévben az egyesület 300.000 Ft támogatást nyert el a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által kiírt pályázaton a Framos határában történő békamentési programra. A
pályázati pénz a 2009-es év folyamán (a program 2009 febr. 01. és május 15. között fut) kerül
felhasználásra.
A 2008-as év folyamán az egyesület az SZJA 1%-ból nem részesült.

A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A 2008-as tárgyévben az egyesület indulótőkéje 0 ft volt, az éves tőkeváltozás pedig 150 ezer
Ft volt. A részletes kimutatást beszámolónk 1. számú mellékleteként (számviteli beszámoló)
csatoltuk.

Cél szerinti juttatások kimutatása
Az egyesület által a tárgyévben kifejtett közhasznú tevékenységek nem forintosíthatók, így a
részletes bemutatásukra „A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló” című
pontban térünk ki.

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke
Az egyesület a tárgyévben ilyen jellegű támogatást nem kapott.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,
illetve összege
Az egyesület vezetői illetve tagjai semmi nemű anyagi juttatást nem kaptak a 2008-as
tárgyévben. Kizárólag önkéntes alapon dolgozott valamennyi tag.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Nevelés és oktatás, ismeretterjesztés:
"Újrafelhasználható bevásárlótáska kampány” néven iskolai foglalkozásokat tartottunk,
melyek egy 45 perces interaktív előadásból és egy 45 perces táskadekorálásból álltak, amely
során a diákok saját maguk díszíthetik fel táskáikat. Célunk, hogy felhívjuk a gyerekek és

fiatalok figyelmét a műanyag zacskók környezetre való káros hatásaira és környezetbarát
alternatívát mutassunk a diákoknak.
Főként a középiskolásokat és az egyetemistákat célozza meg Dr. Jane Goodall DBE
személyes látogatása és előadása is minden évben, amelynek megszervezését a Rügyek és
Gyökerek Egyesület önkéntesei végzik.
Állatvédelem:
A 2008-as évben indítottuk útjára a névleges ló-örökbefogadási projektet a Bottyán Equus
Hungária Alapítvánnyal karöltve. Ennek a programnak a lényege, hogy a vágóhídról illetve
szörnyű tartási körülmények közül megmentett lovakat névlegesen örökbe lehet fogadni, és
ezzel az anyagi hozzájárulással támogatni az étkeztetésüket, ellátásukat
(http://janegoodall.hu/fogadjorokbeegylovat).
A fizikai segítséget is nyújtva a menhelynek, szerveztünk egyetemistáknak terepi munkát,
közelebb hozva őket a felelősségteljes állattartási körülményekhez.
Hasonló örökbefogadási program a kongói Jane Goodall Intézettel közösen szervezett
„csimpánz örökbefogadás”, amelynek keretében a bozóthús áldozatait felkaroló Tchimpounga
csimpánzmenhely fenntartására és a szomszédságában folyó oktatási programokra gyűjtünk
adományokat.
Természetvédelem:
Egy nyertes KvVM-pályázat keretében együtt dolgozunk a Tápió Természetvédelmi
Egyesülettel a Farmos település határában zajló békamentésen. Célunk, hogy minél több
embert, - főként gyerekeket - ösztönözzünk a részvételre, és eközben tudatosítsuk e kétéltűek
élővilágunkban betöltött fontos szerepét.
A békák mentésén keresztül a fiatal generációk természetvédelmi szemléletű terepi oktatását
segítjük elő.
Egyesületünk önkéntes egyetemi hallgatókat vont be a Sas-hegyen folyó élőhely
rehabilitációs munkálatokba.
Környezetvédelem:
2009 elején elindult faültetési programunk, melynek célja facsemeték ültetése és gondozása
az iskolák udvaraiban. Ebbe a programba is jól bevonhatóak a diákok, ami szintén része a
környezettudatos nevelésnek. A következő hazai faültetési alkalmat az idén Föld napja (április
22) alkalmából szervezzük meg.
Humanitárius programok:
„Társadalom alulnézetben” nevű programunk során az Utca Embere önkéntes hálózattal
együttműködve társadalmi problémákat bemutató dokumentumfilmeket vetítettünk és ezeket
vitattuk meg az ELTE TTK lágymányosi kampuszán.

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 .
.

Budapest, 2009. február 22.
Heim Anita
elnök

Záradék: A Rügyek és Gyökerek Egyesületének közhasznúsági jelentését az egyesület
közgyűlése 2009. február 22-én elfogadta

