Tisztelt Vásározók és Támogatók!
Kedves Barátaink!

November 21-én, vasárnap lezajlott a Jobb velünk a világ! 2010
jótékonysági koncert. Akik ott voltak, tudják, hogy a sérült és ép
előadóművészeknek köszönthetően egy felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk idén is. A
következőben szeretnénk megköszönni cégük támogatását, és tájékoztatni Önöket a koncert
eredményeiről.

Ahogy azt talán Önök is tudják, jótékonysági koncertünk elsődleges célja az volt, hogy
támogatást gyűjtsünk egy fogyatékkal élő emberek számára épülő öko-lakóotthon felépítésére. A
fogyatékos emberek ma Magyarországon gyakran még mindig zsúfolt tömegintézményekben
élnek, a társadalomtól elzártan, sokszor városoktól távol, külterületeken lévő elavult, régi
épületekben. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) 2008-as adatai szerint 16 ezer
fogyatékos ember, és 8 ezer pszichiátriai beteg él bentlakásos intézményben. Egy intézményben
átlagosan 130 ember lakik együtt, de van olyan pszichiátriai intézet is, ahol több mint 700-an
élnek. A mi célunk az, hogy ebben a passzívházban úgy helyezzünk el 8-10 főt, hogy egészséges
társaikhoz hasonlóan meglegyen a személyes életterük. Ezen kívül cél az önfenntartás is: a
passzívház technológia révén ez a kis közösség csökkenteni kívánja a társadalomra rótt
költségeket, és példát szeretne mutatni a környezettudatos életmód megvalósításában.

Örömünkre szolgált, hogy a céljainkkal ilyen sokan értettek egyet, és csatlakoztak hozzánk, hogy
együtt támogassuk ezt a rendkívüli kezdeményezést. Sok híres együttes és zenész lépett fel ezen
a napon, hozzátéve ezzel a maga részét a lakóotthon megépüléséhez. Különleges koncertet adott
a Csík zenekar, a Kiscsillag és a Quimby, együttműködve a sérültekből álló Nemadomfel
Együttessel, akik maguk is önálló műsorral készültek az estére. Vendégünk volt Presser Gábor,
Ferenczi György és a Rackajam illetve egy 8 éves szendrőládi kisleány, Rácz Etelka. Ezen kívül
pedig nagyon sok látványos táncos és kiegészítő elem színesítette a programot, amelyben
közreműködött:
A Nemadomfel tánckar, a Salsa Picante integrált tánckar, a Gördülő tánccsoport, a Roll Dance, a
Coincidance ír tánccsoport, a Revolution integrált tánccsoport, Napsugár Anna és jeltánccsapata,
és Németh Róbert (cilinderben!). Az átállások alatt pedig Várkonyi Attila és Farkas Miklós a két
konferanszié beszélgetett neves emberekkel, mint Erőss Zsolt hegymászó, illetve a koncerten
hatalmas munkát végző jeltolmácsokkal (Kovács Zsuzsanna és Henger Krisztina a Korner
Jelnyelvi Tolmács Központtól).

A jótékonysági rendezvény idén is színes programokkal kiegészült családi nappá nőtte ki magát.
A délutáni civil vásáron 28 szervezet állította ki termékeit, 2 szervezet összefogásával pedig
kézműves foglalkozás zajlott. 8 külső támogató gyűjtött pénzt adományládákba, amelyekbe
összesen 419.810 Ft gyűlt össze. Szintén itt került sor a Zöld Építészeti Napok (ZÉN) zárásaként
egy építészeti kiállításra, amelyen a passzívház technológiával ismerkedhettek meg a látogatók.
A délután folyamán az egyik földszinti teremben 5 diákzenekar mutatta meg tehetségét, az Aréna
előtti téren pedig a Zöld Zebra Egyesület tartott gyerekprogramokat: terápiás kutyás bemutatót,
állatsimogatást, madárröptetést. Továbbá a Láthatatlan-, valamint a Kézzel Látó Kiállítás is
színesítette programjaival ezt a napot.

Nagy volt a vonzereje az esti fellépőknek is, hiszen ez a 4 kiváló együttes még soha nem zenélt
így együtt. A rendezvény teljes bevétele (nettó jegybevétel + adományok) 16 millió Ft lett, amit
teljes egészében a lakóotthon építésére fordítunk majd.
A koncerten és a kísérőrendezvényeken összességében közel 9000-en vettek részt.

Nagy örömünkre jelentős sajtóvisszhangja is volt a rendezvénynek: mindegyik jelentős hazai
tévécsatorna készített rövid riportot az eseményről, és sok újságban jelent meg tudósítás – már
eddig is több mint 200 sajtómegjelenésről tudunk. Ezen kívül újságíró hallgatókat is megihlettek
a programok, így az ő jóvoltukból 4 kisfilm is készült. A rendezvény saját weboldalán, a
www.jobbvelunkavilag.hu oldalon 22 258 egyedi látogató járt, amely összesen 2609150 találatot
hozott.

Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást, amelyet az Önök cége, illetve szervezete nyújtott
a Jobb velünk a világ! 2010 rendezvény megszervezéséhez. Amennyiben megengedik,
szeretnénk Önöket a jövőben is tájékoztatni arról, hogyan kerül felhasználásra a befolyt összeg,
és természetes majd a lakóotthon megnyitójára is szeretettel várjuk Önöket. Köszönjük, hogy
partnereink voltak ebben a kezdeményezésben, és reméljük, hogy jövőre egy hasonlóan
színvonalas programmal mutathatjuk majd meg, hogy „JOBB VELÜNK A VILÁG”!
A következő évre jó egészséget, eredményekben, boldogságban gazdag újesztendőt kívánunk.
Tisztelettel és köszönettel a szervezők nevében:
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