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1. Wydatki na rzecz ZOO



















Sfinansowanie modernizacji woliery dla ptaków z Ameryki Południowej (woliera nr
7) oraz Hali Wolnych Lotów w Ptaszarni
Modernizacji zaplecza Akwarium w celu rozpoczęcia :
 hodowli koralowców
 rozmnażania ryb z dorzecza Amazonki
Monitoring w Słoniarni
Modernizacja wybiegu niedźwiedzi brunatnych
Usługi weterynaryjne – inseminacja słoni
Zakup drewna do pawilonu goryli
Sfinansowanie transportu mięsa żubrów dla kuchni ZOO
Sfinansowanie transportu żyrafy z ZOO Aalborg do warszawskiego ZOO
Modernizacja woliery dla dzioborożców maskowych w Ptaszarni – prace
wykończeniowe
Sfinansowanie projektu modernizacji wybiegu gepardów
Sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację
łazienek w pawilonie Herpetarium
Malowidła w wolierach ptaszarni wykonane przez K.Patalasa, plus materiały
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
Prowadzenie restauracji poza sezonem
Opłaty czynszowe za Belwederek, TEMBO, Chatę pod Strzechą

2. WYDATKI na rzecz ochrony zagrożonych gatunków



Budowa placówki naukowo-hodowlanej na terenie Java Timur w
Indonezji dla kiśćca żółtosternego (Lophura erythrophtalma).
Wsparcie finansowe programów ochrony gibonów

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

dydaktycznym
W związku z pandemią COVID -19, wszystkie imprezy masowe zostały odwołane.
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5. 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) - zajęcia zawieszone ze względu na COVID
półkolonie dla dzieci ( dwa turnusy dla dzieci w wieku 6-9 lat),

6. Akcje charytatywne


organizacja DREAMNIGHT – impreza dla dzieci szpitalnych oddziałów
onkologicznych i hospicjów (impreza cykliczna),

7. Klub Miłośników Warszawskiego ZOO
(3 spotkania o charakterze dydaktycznym) :
1. Posumowanie roku 2020,
2. Zwiedzanie zaplecza hipopotamów
3. Zwiedzanie zaplecza żyraf
1. Promocja


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
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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
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