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Az A!apítvánv a!apadatai

Az Alapítvány elnevezése: Hangya Közösség Alapítvány
Az Alapítvány rövid neve: Hangya Közösség

Székhelye: 1161 Érsekújvári u' 22.
Nyilvántartási száma: 01-01-0012164
Adószá m a : I87 32993-1.-42
Bírósági bejegyzés szám a: L4.Pk.6o.47 9 / 2oI5 /7',
Jogerőre emelkedett: 201'5. december 16.

Bankszámlaszáma:
Bank: MagNet Bank Zrt. Hangya Közösség
Bankszámlaszá m: 1"6200223-10044991-00000000
IBAN; HU06 1,620 0223 1004 4991 0000 0000
SWIFT: HBWEHUHB

Az A|apítvánv Alapító okirat szerinti céliai:
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HANGYA KozossÉc - sznKMA! BEsuÁí't/lÜLs

Az Alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson hátrányos helyzetben lévő, kevésbé
támogatott területek vagy szemé|yek számára' Kiemelten az állatvédelmi tevékenység
területére.
Hatékony megoldások keresése és kidolgozása, ami hosszú távú megoldást jelenthet az
állatvédelem területén közismert problémákra. Ezek megismertetése a társadalommal és a
döntéshozó szervekkel.
Aktív szerepvállalás a környezet- és állatvédelemmel kapcsolatos szemlélet pozitív
megváltoztatásában: természeti értékeink védelme és a felelős állattartás minél szélesebb
réteggel való megismertetése. Felhíwa a figyelmet a hatályban lévő jogszabályokra, kóbor
állatok magas számára, ivartalanítás szükségességére és a lakókörnyezet tisztaságának a

megőrzésére.
A nevelés, oktatás és ismeretterjesztés területén közösségépítő vagy köznevelés céljából
szervezett szem l életform á lás.
Szociálisan rászoruló (anyagi nehézséggel küzdő vagy bajban lévő) személyek, Vagy

csoportok/szervezetek segítése az Alapítvány adta lehetőségek keretein belül anyagi vagy
tárgyi adománnyal.
Hazai és nemzetközi háttérre támaszkodva gyűjtések szervezése a hátrányos területek
szükségeinek kielégítésére, nemzetközi kapcsolatépítés tapasztalatcsere és együttműködés
céljából.
A civil szférát érintő (szociális problémákkal, környezetvédelemmel, állatvédelemmel)
kapcsolatos programok szervezése, közreműködés hasonló rendezvények vagy kulturális
tevékenységek kivitelezésében.



Az A!apító okirat szerint a célokhoz rendelve az Alapítvánv:

a

a

önkéntesek toborzásával végzi feladatát, hogy minél szélesebb kör számára nyújthasson
segítséget;
adománygyűjtő hálózatot szervez (koordinátor szerepben), átadó és átvevő pontok közötti
kapocsként fuvarok szervezésével, önkéntesek bevonásával;

fel kutatja a tevékenység m ű ködtetéséhez szü kséges forrásokat;
az érkezett adományok elhelyezéséről, felhasználásáról folyamatosan tájékoztatja az

adományozói kört;
arra törekszik, hogy információs kiadványok, népszerűsítő rendezvények segítségével
megismertesse a lakosságot a problémákról és megoldásukról;
kapcsolatot épít mind belföldi, mind külföldi szervezetekkel, amelyek az Alapítvány minőségi
munkájához hozzá tudnak járulni.

Szakmai beszámoló

lránwonal 2019-ben:

Adománygyűjtés és logisztikai feladatok: Fontos számunkra, hogy minél többen
beleláthassanak napi munkánkba, követhessék a különböző kezdeményezések teljes menetét,
illetve az adományok útját a beérkezéstől a fuvarozáson át a felhasználás helyéig. Ezt egyrészt
hírleveleink segítségével tesszük, másrészt a közösségi portálok olyan napi szintű
kommunikációt tesznek számunkra lehetővé, ami megengedi, hogy bárki részt Vegyen
bármelyik munkafázisunkban és segítsen bennünket akár önkéntes munkával, akár tárgyi vagy
pénzbeli adományokkal.
Vállalati támogatás: 20]"9-ben támogatói partnerünk segítségével 15 magánszemélyekből álló
állatvédelmi csapatnak és 78 menhelynek, állatvédő szervezetnek tudtunk segíteni. Több
helyre olyan infrastrukturális fejlesztéssel, ami több éve hiányzott a megfelelő munkához.
Menhelyrehabilitációs programon beltil komplexen kezeltük a terület problémáját.

Az A!apítvánv kommunikációs felületei :

Központi oldal:
Kutya házgyűjtő,, Kutya hideg" ka m pá nyu n k olda la :

Közösségi portá lokon létrehozott na pi szi ntű komm u ni kációs fel ü letei n k:

Blogunk:

Célunk:

A Hangya Közösség egy alulról jövő, szabadidős tevékenységből kiforrott társadalmi összefogásra
építkező kezdeményezés. Munkánk ernyőszervezetként egyedü|álló hazánkban, 2ot9 év végére már
220 állatvédő csapattal, szervezettel voltunk kapcsolatban.
Ma Magyarországon az állatvédelem helyzete kritikus. A lakossági állatbántalmazásos, állatkínzásos
esetek száma évről évre rohamosan nő. A jellemzően leszakadó régiók településein generációk nőnek
fel úgy, hogy az állatok szenvedése normális jelenség. A lakossági felelőtlen túlszaporulat
eredményeképpen kb' 300.000 kutya kóborol utcákon' Az országban sajnos mindennapi eset már a

kéregető, lesoványodott kutya. Az ún. gyepmesteri {sintér) telepeken havonta kb. 2'000 kutya pusztul
el szenvedés következtében. A tendencia évről évre rosszabb állapotokat mutat. Több mint. 20.000
állat él állatvédők gondozásában, a menhelyek többszörös teltházzal működnek. Ezek a szervezetek



állami támogatások nélkül végzik az állatok rehabilitálását, mentését' Nekik próbálunk iránymutatást,
összefogást, szakmai és jogi támogatást, tárgyi segítséget nyújtani.

Tevékenvségünk:

A kevésbé támogatott régiókban működő állatvédő szervezetek munkájának segítése a fő célunk.
Elsősorban szakmai, jogi segítséggel, tárgyi adományokkal, menhelyrehabilitációval támogatjuk őket.
Nagy önkéntes bázist mozgatunk, akiket többféle módon is aktivizálunk. Munkánkat mindannyian
társadalm! munkában, önkéntesként végezzük. Csapatunk tagjai képzett szakemberek {jogászok,
állatvédők, közgazdászok). A tárgyi adományok mellett információkkal, szakmai, jogi segítséggel,
összefogással támogatjuk az állatvédők tevékenységét. Jelentős figyelmet fordítunk a fiatal generáció
szeml életformá lásá ra'
Munkánk során gyakran találkozunk mélyszegénységben, kilátástalan helyzetben élő emberekkel, akik
mellett szintén nem megyünk el. Együttműködünk több szociális alaptevékenységű szervezettel is.

A munkánkat 20].5. decemberétől hivatalos szervezetként folytathattuk. Magyarországon elsőként
fogtuk össze az állatvédelmi tertileten előforduló hiányokat, problémákat, ami nagy társadalmi
támogatottságra talált. Ernyőszervezetként végzett munkánk a legnagyobb krízisek idején
létfontosságú (viharkárok, élelemhiány...stb)
Havonta átlagosan 30-35 menhelynek, állatvédőnek segítünk, ami több ezer állat gondozását jelenti.

Célunk 2019-ben:
Közgyűlésünkön több irányt is meghatároztunk a 2019-es évre lebontva.

o Folytatjuk menhely támogató programunkat, ahol szakmai tudással, jogi segítséggel, tárgyi
adományokkal segítjük a hozzánk fordulókat. Lehetőségünk nyílt szakmai napokat is tartani.

o Menhely rehabilitációs programunkon belÜl több kiválasztott menhely számára komplex
segítséget nyújtottunk, amibe civil önkénteseket is bevontunk'

o Munkánkat elsősorban civil kezdeményezésként önkéntes bázisra építve, kiemelve a

közösségépítés fontosságát.
o Pályázatokon indulunk, amiből működési költségeiket finanszírozzuk, illetve szakmai

programokkal is nyertünk, ahol elősorban a lakosság számára szemléletformálást nyÚjtottunk,
közösségi progra mokat szerveztÜ n k

o Fontosnak tartjuk, hogy rendezvényeinken is ápoljuk a kapcsolatot a támogatóinkkal,
önkénteseinkkel

o Továbbra is kiemelt szerepet kap a környezettudatos gondolkodás: az újrahasznosítás
jegyében a lakosság számára már feleslegessé vált, de menhelyek számára még hasznos
tárgyakat gyűjtjük és koordináljuk a beérkező kérések alapján.

o Folytatjuk együttműködésünket partnereinkkel.
o Menhelyek számára formált informatikai innovatív fejlesztés elkészítése, amivel a napi munkát

tudjuk támogatni.
o Budapesten belül adománygyűjtő hálózatot működtetünk, mely gördülékenyen működik és

bárki számára elérhető.

2019_ban elért eredménvek:

Adománygyűjtő és elosztó tevékenységünk nagyban kcinnyítette az állatvédő szervezetek munkáját.
A társadalmi összefogásból építkeztink, hiszünk abban, a civil szervezeteknek lehetőséget kell adni a

lakossági önkéntes munkára :

o Kb. 25 tonna állatok élelmezésére alkalmas adományt gyűjtöttünk és szétosztását
koordináltuk.



A vállalati felajánlásokból érkező épülethálók, reklámmolinók megsemmisítés helyett
kenneleken árnyékolóként, szélfogóként hasznosulnak tovább, ami védelemmel szolgál a

kiszolgá ltatott á| latok szá má ra.

20L9' augusztusáig tudtuk a raktározási feladatokat vállalni, ahol lakossági feleslegeket
gyűjtöttü nk, havonta ta rtottun k ra ktá rpa kolós közösségi munkanapokat.
Chipleolvasó akciónkon belül újabb 21állatvédő csapat, szervezet juthatott készülékhez, amit
más módon nem tudtak volna megoldani.
Több mint 4.900 személytől és cégtől kaptunk tárgyi felajánlást, amit a legszükségesebb
helyekre juttattuk.

Önkéntesek bevonásával 3 barkácsnapot tartottunk, ahol igazi közösségi munka, közösségi
élmény jött létre'
].5 fővárosi, magas látogatottságú rendezvényen vettünk részt, ahol megismertettük a felelős
állattartást.
Hangyaboly programunk lehetőséget ad, hogy baráti társaságok, munkahelyi csapatok
összeálljanak egy jó ügy érdekében, az adomány útját követjük és tájékoztatjuk a felajánlókat.
Kozösségi oldalunk látogatóinak száma 13.000 fölé növekedett. Munkánk során több ezer
olyan emberhez jutottunk el, akik eddig nem tudtak az állatvédelem teriiletén létező
problémákról és segítségünkkel fizikailag is szeretnének tenni az ügyért.

2018' év végén elindult a tervezett informatikai fej|esztés, ami alapjaiban fogja a menhelyek
adminisztrációjának idejét lecsökkenteni, ezt 2019-ben fejlesztettünk és 202a-ban hozzá
kapcsoltunk egy másik funkciót is, ami a lakosság tájékoztatását segíti majd.

Vállalati együttműködéseink:

]"0 alkalommal éltünk a Tesco nyújtotta adománygyűjtési lehetőséggel, ami eredményeképpen
L9,7 tonna élelemmeI tudtuk támogatni az állatvédő szervezetek gondozottjait.

2aI7-ben kezdődött együttműködésünk a Cofidis Magyarországgal, melyet 2019-ben is

elindítottunk. A felelős állattartást támogatóan készÜlt 3 kisfilmünk, mely látogatottsága
rekordokat döntött.
A Budapesti Fateleppel közösen 2 napos barkácsnapot tartottunk, ahol vidéki menhelyek
számára készítettünk kutyaházakat. A rendezvény hatalmas siker volt, médiajelenlét kísérte.

Elismerések:

ZoL7-ben megkaptuk az Etikus Adománygyűjtő Szervezet címet. Minden évben az Adományeyűjtő
Szervezetek Önszabályozó Testülete átvilágította tevékenységünket, és az Etikus adománygyűjtő
minősítésttovábbhasználhatjuk(;.'l..';'.....'.

Ved^



Pénzügvi elszá molásokat érintő
kezdeménvezésein k, progra miaink:

Weboldalunkon és a közösségi médiában minden esetben, pontosan, képekkel dokumentálva
beszámolunk az egyes programjainkra beérkezett adományokról, felhasználásukról.

1. Kutyaszemmel program 20L9-2CI24.

20J'9. augusztusában kezdődött a Cofidis Magyarország és a Hangya Közösség Kutyaszemmel 20L9.

elnevezésű programja.
5zemléletformáló kisfilmekkel azon voltunk, hogy kiemeljük a legkiszolgáltatottabb,
megbélyegzett ebeket a negatív skatulyából, a közösségi adományozás során gyűlt összegekkel
pedig megkönnyítsük a menhelyi dolgozók munkáját, a gondozott állatok körüli költségekben
segíteni tudjunk. Sikerült felhívnunk a figyelmet arra, hogy segíteni nem csak örökbefogadással
lehet, hanem adományokkal és egy kis odafigyeléssel is'
A megmozdulásunk rekordszámokat hozott: 12 millió forint adomány gyűIt össze 6 hónap alatt.

t

I

40 állatvédő szervezet részesÜlt támogatásban
4600 kutya kapott segítséget
30 db tartós, speciális, menhelyek számára fejlesztett kutyaházat kapott 5 szervezet
3 db speciális elkülönítésre szolgáló, lábadozó konténerház került 3 nagy létszámú menhelyre
2.400 kg jó minőségű éleIemmel támogattunk 5 menhelyet
23 szervezet kapott speciális orvosi műtétekre anyagi forrást
L2 szervezet választhatott infrastrukturális fejlesztésre segítséget: új kifutó, területbővítés,
villamos hálózat felújítás, autó javítási költségek
3 menhely rezsi- és bérköltség támogatásban részesült
16 szervezet került a kóbor kutya megelőzési programba, ahol L64 kutya ivartalanítása történt
meg!
Beszámoló:

2. Adhat.hu

2019-ben indult a NloK által műkodtetett Adhat vonalunk az Adjukössze.hu felÜletén.
A beérkezett összeget teljes egészében a Kutyaszemmel programunkon beltil használtuk fel.
Elszámolása:

3. Mentsük meg a Menhelyeket program

907.00o Ft adomány érkezett. Beszámolója és pénzügyi elszámolása:

4. lnformatikai fejlesztés:

Maaa.hu & Kedvencedleszek.hu
Magyar Állatvédelmi és Állategészségügyi Adatbázis és a hozzá tartozó gazdikereső nyilvános
platform.
A fejlesztést 2018. év végén kezdtük, nagyon alapos munkát végezve. A felméréstől, piaci

ismerettől, versenytársak felmérésétől kezdve a menhelyek igényein át. A tesztidőszak 2o2a'



évben már több állatvédő szervezet és menhely bevonásával folyik és 2020-ban országos
bevezetésre kerül. A program fejlesztését, hosszú sikertelen önkéntes együttműködések után a

Progressive Reklámügynökség vállalta, fél pro bono szolgáltatás keretein belül. 720.7L0 Ft állt
rendelkezésre az előző évek tartalékaiból, idén végre megvalósulhatott és 1-.320.800 Ft-ot
fordítottunk rá. Több pályázaton is indultunk a költségek fedezetével, sikertelenül, így ezt is
támogatóink segítségével tudtuk megoldani. Jelenleg egy kb' 5 millió forint összértékű
informatikai fejlesztést birtoklunk, ami hatalmas segítség az állatvédelem szereplői számára.

5. Kutyahideg project

2019-ben a kutyaházgyűjtési programunk több részletből állt. Összesen a program során 283
kutyaházzaI tudtuk segíteni a magyar állatvédelem szereplőit'

o 3 barkácsnapot is tartottunk, kettőt pályázati finanszírozással oldottunk meg.

Március 23. Ba rkács na p: 32 házikó

Április 27. Barkácsnap: 34 házikó

október 5. Barkácsnap:40 házikó

lakosság számára feleslegessé vált használt kutyaházakat syűjtöttük és koordináltuk,
szállítottuk vidéki menhelyekre (53 db}

Cofidis Kutyaszemme| 2018-20L9 téli időszakában indított gyűjtésünk eredményeképpen 2L
db kutyaházat tudtunk zoI9' év elején adományozni:

- Cofidis Kutyaszemmel z0I9-2azo. programunk keretein belül további kutyaházakat
adományozhattunk menhelyekre 2019. év végén. {28 db)

- A kutyahideg.hu programunkat minden évben elindítjuk, ősszel. Kutyahideg.hu programunk
keretein belültéliesített, szigetelt, speciálisan menhelyi körülményekre készített, rágásbiztos,
fertőtleníthető házakat rendelünk jelentős kedvezmén nyel.

- Adományozóktól, vállalkozásoktól, vállalatoktól kapott támogatások és ezekből kutyaházakra
fordított összeg a 2018. ősztől _ 2ot9. decemberig tartó időszakban: (85 db)

Kutvahides adornánv z 44L971.
Kutyahideg kiadás 2687184

6. Hangya Közösség áltaI mentett/támogatottlörökbeadott kutyák orvosi ellátásának költségei

2019-ben több állat is került a saját gondozottjaink közé' illetve sok alkalommal nyújtottunk orvosi
költségekben segítséget más szervezeteknek. A jövőt a kóbor állomány csökkentésében látjuk, ezért
kiemelt fontosságú támogatási céljaink közé tartoznak az ivartalanítások.
osszesen 869.195 Ft-t költöttünk, melyre 3.42.523. Ft támogatást kaptunk. A különbözetet a beérkezett
adományokból, illetve a Mentsük meg a Menhelyeket programunkbólterítettük.

7. Pályázatok: Alapítványunk több pályázaton is indult, ezek közül a következőkön nyert:

a. A Fővárosi önkormánvzat által hirdetett Kiirnvezetvédelmi Alap pálvázatán nyert 970.000 Ft

támogatásban részesültünk, amihez 480.000 Ft önerővel társultunk'


