Közhasznúsági jelentés
2009.

Ezt a közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2010. május 25-én
elfogadta.
Vác, 2009. május 25.

Közhasznúsági jelentés 2009. évről

Az Alapítvány hatályos alapszabályában, amelyet a Pest Megyei Bíróság
1.Pk.A. 62852/1993/19. számú végzéssel vett nyilvántartásba /A.758/,
valamennyi cél és feladat meghatározása megegyezik a közhasznú szervezetről
szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. &. C, 8. és 9. pontjában megfogalmazott
valamely közhasznú tevékenységgel. Ezért az Alapítvány cél szerinti
tevékenysége teljes egészében közhasznú tevékenység. Az Alapítvány jogi
személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezet. Az Alapszabályban
és az évi munkatervében megfogalmazott feladatokat hajtotta végre.

A Közhasznú beszámoló tartalma:
I.

Számviteli beszámoló
- Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege
- Közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése

II.

vagyon felhasználása
- A tárgyévi bevételek és kiadások részletezése
- Az egyes pontok részletezése, magyarázata

III.
IV.

Célszerinti juttatások
Támogatások
- Tárgyévi támogatások részletezése

V.
VI.

Az Alapítvány tisztviselőinek nyújtott juttatások
Szöveges beszámoló

III.
Az Alapítvány más szervezeteknek nem nyújtott támogatást

IV.
Költségvetési támogatás bontása és felhasználása
1%
NCA pályázat
Vác Önkormányzat
összesen

10.094.320 Ft
490.000 Ft
4.400.000 Ft
14 .984.320 Ft

A SZJA 1 %-ból beérkezett összeget a menhely működtetésére és az állatok ellátására,
informatikai bővítésre, valamint a telekvásárlásra és az avval összefüggő beruházásra
fordítottuk.
Az NCA működési pályázatán nyert összeget munkabér kifizetésre használtuk fel.
A Váci Önkormányzattól kapott támogatást a váci gazdátlan állatok befogadására és
ellátására, valamint a telephely fenntartására fordítottuk.
V.
Az Alapítvány tisztségviselőinek sem tiszteletdíjat, sem költségtámogatást nem nyújtott.

Beszámoló a 2009. évi közhasznú tevékenységről, röviden a 2010.
évi tervekről
A Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány az ország egyik legrégebbi, aktívan működő állatvédő
szervezete.
1996. óta a gyepmesteri telep és a menhely szorosan együtt működik. A kötelező 15 nap után
a kutyák átkerülnek a menhelyre és esélyük van új gazdához kerülni. Munkatársaink nagy
gyakorlattal és mély átérzéssel végzik ezt a nehéz munkát. Erőt ad a további küzdelemhez az
a sok boldog gazdi és befogadottjuk akiknek évről-évre magas a számuk.
2009. évben 843 kutyának és nagyon sok macskának találtunk gazdát.
Weboldalunkat nagyon sokan látogatják. A teljes állományunk fényképpel és leírással
szerepel, így sokan előzetesen tájékozódnak új kutya befogadása előtt. Mindenkit arra
biztatunk, hogy a felelősségteljes kiválasztáshoz szükséges a személyes látogatás és a
kölcsönös szimpátia, hogy ne legyen kudarc az együtt töltendő sok év.
Sokan veszik igénybe elveszett vagy talált kisállatokhoz az ingyenes hirdetési lehetőséget is.
Egyéb hasznos írásokkal és a befogadott kutyáinkról kapott beszámolókkal
„Sikertörténetekkel” is frissítjük honlapunkat.
2007. évben kutyaiskolát szervezett egyik aktivistánk. 2009. évben telket vásároltunk az
iskola színvonalas elhelyezésére. Az engedelmességi nevelésen kívül a kutyatartás
mindennapi kérdésével is foglalkozik az előadó. Nagy népszerűség és növekvő létszám
jellemzi a foglalkozásokat és a klubnapokat.
A következő években a megkezdett munkát szeretnénk még hatékonyabban folytatni.

