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1.
Az Élet Menete Alapítvány tevékenységének középpontjában a holokauszt emlékének
feldolgozása áll a teljes magyar társadalom számára, adott - kisebbségi, többségi - nézőpontok
figyelembe vételével. E mellett a tolerancia, az egymás iránti kulturális és vallási türelem
mélyítése, az előítéletek, a rasszizmus és diszkrimináció elleni küzdelem valamint a
társadalom érzékenyítése áll az Alapítvány tevékenységének fókuszában. Ezen tevékenységét
széles körben érthető és befogadható, célcsoport specifikus oktatási programok segítségével
folytatja. Különböző edukációs és érzékenyítő programjai így többféle célcsoportot érnek el: a
legfiatalabbak (és szüleik), iskoláskorúak, fiatal felnőttek, a holokauszt túlélők és szemtanúk.
A korosztályos célcsoport felosztás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a különböző
véleményformáló csoportokra is, így pedagógusokra, újságírókra, politikusokra, művészekre.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységének fókuszában állnak továbbá fontos a határon túli
magyarságot is bevonó, illetve hátrányos helyzetű csoportok társadalmi elfogadtatásával és
képviseletével összefüggő feladatok is.
Tárgy évben folytatott főbb tevékenységek: Az Élet Menete Budapest megszervezése több
tízezer résztvevővel, a nemzetközi (auschwitzi) Élet Menete szervezésében való magyar
részvétel, több száz magyar résztvevővel, érzékenyítő "Koncertek az Életért" szervezése (két
teltházas koncert), 4-8 éveseknek szánt tolerancia mesekönyv szerkesztése, tolerancia rajzfilm
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készítése gyermekeknek, "Az élet menete Dala" és annak 3 nyelvű videóklipjének elkészítése,
oktató vizuális anyagok gyártása. Guruló holokauszt vagonkiállítás, 4 vándorkiállítás
működtetése tárlatvezető képzéssel, önkéntesek képzése.

Főbb eredmények
A fenti programok résztvevőinek számát 2015-ben megsokszoroztuk. Olyan új
programelemeket sikerült megvalósítani, amelyek segítettek további nyitni, hogy oktatási
tevékenységünkkel még több főt és differenciáltabb célcsoportokat érjünk el. Kiemelendők a
legfiatalabbaknak szánt programok, könyvek, vizuális anyagok készítése: a gyerekkoncert, a
gyerekeknek készült mesekönyv, rajzfilm. Fontos programelem volt a helyi tárlatvezető
képzések sorozata, a többhónapos önkéntes képzés, melyek során olyan tudásanyagot
igyekeztünk átadni, amely a résztvevők egyéb munkáiban, tevékenységeiben is jól
hasznosítható, elméleti és gyakorlati tudás. A budapesti Élet Menete 2015-ben Európa egyik
legnagyobb antirasszista megmozdulássá vált, s a világ hírügynökségeinél immáron vezető
hírként szerepelt.
Támogatások bemutatása:
Miniszterelnökség
időtartam
2015 január 1 - december 31.
Az alábbi programjainkhoz használtuk fel a támogatást:
Középiskolások képzése helyben és Budapesten az utazó vagonkiállítás előkészítésére
2015. március 1. és június 15. között Utazó Holokauszt Vagonkiállításunkat 5
magyarországi városban és az ausztriai Strasshof városába juttattuk el. Utazó
holokauszt-vagonkiállításunkat működtető, vidékről is érkező kortárs önkénteseket
képeztünk, illetve a vagonkiállítások alkalmával helyi történelem órák, konzultációk,
beszélgetések szervezésével tettük érdekesebbé a mozgó tárlatot.
Budapesti Élet Menete április 12. Az ehhez kapcsolódó oktatási és prezentációs
tartalmak előállítása, az eseménysorozatok kommunikációja.
Vidéki és budapesti középiskolai helyszíni képzések és felkészítő oktatások zsidó és
nem zsidó fiatalok számára, készülve a nemzetközi "Élet menetére" a lengyelországi
Auschwitz Birkenauban.
Április 15-17. Részvétel a Nemzetközi Élet Menetén, több száz magyar fiatallal és
holokauszt túlélővel. Auschwitzban külön magyar megemlékezés megszervezése,
hazánk méltó képviseletével a nemzetközi közösség előtt, majd kisebb csoport
delegálása a nemzetközi Élet Menete izraeli befejezésére.
Vizuális oktató anyagok készítése tolerancia és antirasszizmus témakörben
Klubélet, filmvetítések, talk showk, önkéntes foglalkozások
Konferenciák, előadások, nagy rendezvényeken való részvétel programmal
Érzékenyítő koncertek
Kézdy György díjátadó rendezvény
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Főváros
időtartam: 2015 második féléve
1m
A Főváros teljes támogatását az érzékenyítő "Koncertek az Életért" című két programunk
vizuális anyagainak, ezek között egy gyermekeknek kifejezetten a koncertre készült rajzfilm
gyártására használtuk fel.
1%
216.459
Az Alapítványnak felajánlott 1%-ot a kierjedt programjaink projektvezetési költségeire
használtuk fel.
Gazdálkodási adatok:
Bevételek:
Támogatások:
Adományok:
1%-os szja felajánlások bevétele:

82.569 eFt
11.241 eFt
216. eFt

Kiadások:
Anyag költség:
Igénybe vett szolgáltatás:
Személyi jellegű ráfordítások:
Egyéb szolg.:
Écs:
Egyéb ráfordítás:

950 eFt
85.034 eFt
4.738 eFt
713 eFt
1.601 eFt
576 eFt

Budapest, 2016. május 27.

________________
Gordon Gábor
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