SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI PANDA
2020r.
Ze względu na epidemię wirusa covid-19 i związanych z tym zjawiskiem działań (lockdown
w całej Polsce – zamknięcie na kilka miesięcy szkół, zakładów pracy, sklepów, restauracji
oraz Ogrodów Zoologicznych), rok 2020 w naszej ocenie należy uznać jako wielki sukces.
Wstrzymana na długi czas gospodarcza działalność Fundacji , konieczność
poniesienia dużych wydatków na zapewnienie epidemiologicznego bezpieczeństwa
gościom, a również równolegle wprowadzenie ekologicznej polityki w punktach
gastronomicznych (zamiana opakowań i sztućców z plastiku na produkty z tworzyw
naturalnych wykonanych z mączki kukurydzianej), zachwiała dochodami Fundacji.
Udało nam się nie tylko zrealizować kilka ważnych dla ZOO zadań, utrzymać bardzo
cenny dla nas personel, ale nawet zwiększyć finansowe zasoby Fundacji, które, jak
zwykle pozostają do dyspozycji Warszawskiego ZOO.

1. Wydatki na rzecz ZOO
























Modernizacja woliery dla pawi kongijskich w Ptaszarni
Modernizacja woliery „Mauritius” w Ptaszarni
Projekt modernizacji wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych przeniesionych z trasy WZ
Usługi weterynaryjne u słoni wykonane przez zespół medyczny z Berlina inseminacja, operacje ginekologiczne
Badania surowicy krwi słoni i nosorożców w ramach monitorowania poziomu
hormonów o samic i jakości nasienia samca
Udrożnienie kanalizacji przy Ptaszarni
Malowidła w wolierach ptaszarni wykonane przez K.Patalasa, plus materiały
Zakup lian do Ptaszarni
Zakup koszy na śmieci do Ogrodu Willi
Zakup kostkarki do lodu dla niedźwiedzi polarnych
Zakup czochradła dla nosorożca
Zakup opraw świetlnych dla Ptaszarni
Renowacja ławek w ogrodach Willi Żabińskich
Wystawa motyli egzotycznych zorganizowana w pażdzierniku
Rozpoczęcie modernizacji zaplecza Akwarium w celu rozpoczęcia :
 hodowli koralowców
 rozmnażania ryb z dorzecza Amazonki
Wsparcie dla zwierząt w Australii 3.000 AUD po pożarach w 2019 – 2020.
Zakup art. żywnościowych (zgodnie z protokołami przekazań)
Nagrody w konkursach dydaktycznych ( książki, gadżety),
Obsługa oficjalnych gości ZOO w restauracji TEMBO
Organizacja spotkania Rady Naukowej Warszawskiego ZOO
Wsparcie spotkania emerytowanych pracowników Zoo
Prowadzenie restauracji poza sezonem
Opłaty czynszowe za Belwederek, TEMBO, Chatę pod Strzechą

2. WILLA ŻABIŃSKICH (załącznik)
Zwiedzanie wyłącznie dla gości indywidualnych
3. Organizacja imprez masowych o charakterze rekreacyjno-

dydaktycznym
W związku z pandemią COVID -19, wszystkie imprezy masowe zostały odwołane.
4. Działalność edukacyjna
 ZOOuniwerek - cykl wykładów i warsztatów dla młodzieży w wieku 12-15 lat.
Współpraca z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz z Instytutem
Biologii PAN)
 półkolonie dla dzieci ( trzy turnusy dla dzieci w wieku 6-9 lat),
5. Akcje charytatywne




organizacja DREAMNIGHT – impreza dla dzieci szpitalnych oddziałów
onkologicznych i hospicjów (impreza cykliczna),
przekazanie 200 obiadów dla lekarzy ze Szpitala MSWiA

6. Zbiórki publiczne
 Zbiórka na rzecz niedźwiedzi brunatnych na portalu www.zrzutka.pl
„Działaj sercem. Pomóż niedźwiedziom ”
 Zbiórka na działalność statutową fundacji na portalu www.zrzutka.pl
„Załóż maskę – pomóż Pandzie”
7. Klub Miłośników Warszawskiego ZOO
(2 spotkania o charakterze dydaktycznym) :
1. Posumowanie roku 2020,
2. Zwiedzanie wybiegu niedźwiedzi brunatnych na trasie WZ

1. Promocja







reklama programu „Honorowej adopcji” w kalendarzu firmy Coca Cola,
TVP3 - „Honorowa adopcja”
Torby ekologiczne z myszojeleniem - nagrody w konkursach ekologicznych
prowadzenie strony internetowej,
prowadzenie serwisu społecznościowego Facebook i Instagram,
obsługa systemu „SMSprzypominacz”

2. Prowadzenie akcji „Honorowej Adopcji Zwierząt”
Pozyskiwanie sponsorów poprzez:
 bezpośrednie kontakty z przedstawicielami firm,






prowadzenie elektronicznej korespondencji z potencjalnymi sponsorami,
publikacje (broszury i ulotki) rozdawane na terenie ZOO,
organizacja uroczystości związanych z wręczaniem Aktu Adopcji.
Stała aktualizacja strony internetowej Fundacji, w tym wykazu zwierząt do adopcji i
cennika

3. Prowadzenie działalności gospodarczej




Sklep z pamiątkami „PANDA”
Restauracja „TEMBO”
Bar „BELWEDEREK”

4. Współpraca z organizacjami












Warszawski Związek Akwarystów
Fundacja „Fantazja”
Fundacja „Spełniamy marzenia”
Fundacja „Uskrzydlamy”
Fundacja Ronalda Mc Donalda
Fundacja „Razem zdążymy”
Fundacja „Pomoc Autyzm”
Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Stowarzyszenie „Monopol Warszawski”
„Towarzystwo Przyjaciół Pragi”
Przedszkole „Zaczarowane ziarenko” dla dzieci przewlekle chorych

