A Füvészkertért Alapítvány
2010 évről szóló
közhasznúsági jelentése
(részletek)
A szervezetet a Bíróság 9.P.K-60.340/2005/6 sz. végzéssel mint közhasznú szervezet
nyilvántartásba vette.
Közhasznú tevékenységei:
‐ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
‐ Kulturális tevékenység
‐ Kulturális örökség megóvása
‐ Természetvédelem
Az alapítvány egyszeres könyvvezetést alkalmaz.
1) MUNKAÜGY
A foglalkoztatottak átlaglétszáma 2010 évben – munkaviszonyban 0 fő.
A választott tisztségviselőknek tiszteletdíj nem került kifizetésre.
2) A közhasznú tevékenysége során adományokból 38713Ft bevétele származott.
3) TERMÉSZETBENI ADOMÁNYT 2010‐BEN NEM KAPOTT AZ ALAPÍTVÁNY.
4) 1% felajánlásból 2010. évben 346397Ft érkezett.
5) Nemzeti Civil Alapprogramtól 655eFt támogatást nyert az alapítvány.

A Füvészkertért Alapítvány közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója
A Füvészkertért Alapítványnak megalakulásától kezdve, továbbra is kiemelten fontos
célja a Füvészkert (ELTE Botanikus Kert) széleskörű oktató és ismeretterjesztő
tevékenységének fejlesztése, működtetésének támogatása, a Botanikus Kertnek, mint
kulturális és természetvédelmi örökségnek a népszerűsítése.

Az Alapítvány tevékenyen részt vett, ill. támogatta több, a Botanikus Kertben megszervezett
kiállítás eredményes lebonyolítását:
Kiemelkedőbb események:

2010. április 8.-18. Sakura ünnep (japán cseresznyefa virágzás ünnepe) és az ahhoz
kapcsolódó kézműves gyermekfoglalkozások szervezése, lebonyolítása.
2010. szeptember 18-19. Kulturális Örökség Napja: Kiállítás a felújításról, a Füvészkert
épületeinek, köztük a több mint 150 éves pálmaháznak a történetéről.
2010. október 1.-2.-3. Ginkgo Napok
2010. november 12.- 13-14. Trópus a Télben
2010. december 4-5. Gyerekprogramok (vetélkedő, természetes anyagok felhasználásával
kézműves foglalkozások
A „Sakura napok”, ill. a „Ginkgo napok” a kelet-ázsiai (japán és kínai) ősi kertkultúrába
nyújtottak betekintést, szakmai előadásokkal, sokoldalú művészeti bemutatókkal. Az
örökbefogadásra felkínált japán díszcseresznye, ill. kínai páfrányfenyő csemeték nagy
számban gazdára leltek.
A 2010. év jelentős – A Füvészkertért Alapítvány által támogatott – rendezvénye a „Trópus
a télben” címen sorra került trópusi gyümölcsöket bemutató, ismeretterjesztő előadásokkal,
gyerekek számára rendezett vetélkedővel kísért kiállítás volt. A kiállítás és vásár
megrendezése a Gödöllői Szent István Egyetem Trópusi Növénytermesztési Tanszékével
együttműködésével valósult meg.

Az Alapítvány egész évre kiterjedő tevékenysége az ismeretterjesztő, oktató jellegű
kertvezetések szervezése felnőtt csoportok, ill. általános- és középiskolás osztályok diákjai
számára – az ELTE biológus hallgatóinak a közreműködésével (2010-ben 78 csoport).
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