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Beszámoló – a Symphonia Alapítvány 2017-es tevékenysége 

 

2017-ben a Symphonia Alapítvány a következő tevékenységeket folytatta: 

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: 

2015 szeptembere óta fenntartója vagyunk az általunk alapított, zenei profilú Symphonia Alapfokú Művészeti 
Iskolának (SAMI). A SAMI a 2016/17-es tanévben 861, a 2017/18-as tanévben 1151 6-18 éves korú gyereknek 
nyújtott ingyenes zenetanulási lehetőséget. A gyerekek igen magas hányada (hivatalos iratok szerint kb. 80%, de 

facto szinte mindenki) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű. Számunkra a zeneoktatás nem cél, hanem 
eszköz: hogy rávezessük a gyerekeket a keskeny helyes útra, hogy szociálisan felzárkóztathassuk, hogy később 
integrálhassuk őket a társadalomba. A legszegényebb körülmények között élő gyerekek javára évente többször 
ruhagyűjtést is rendezünk dolgozóink, támogatóink körében. 
A SAMI-ban az EMMI engedélyével kísérleti tanterv szerint oktatunk. Módszerünkben az El Sistema alapvető 
elveit ötvözzük a Kodály- és Suzuki-módszerek legjobb elgondolásaival. Az úgynevezett egyéni zeneórák nálunk 
kiscsoportos formában zajlanak (4-5 fő), a hangsúlyosan jelen lévő zenekari órák pedig olyan közösségi oktatási 
formát jelentenek, ahol az egyén előtérbe kerül. 
Nekünk a zenekar a társadalom leképeződése: a tagok egymást kölcsönösen tiszteletben tartva, segítve 
munkálkodnak egy közös cél elérésén, és közös megegyezéssel elfogadják a vezetőség (a zeneszerző, illetve az 
ő gondolatait tolmácsoló karmester) irányítását. a zenekarban, ahogyan a társadalomban is, mindenkinek helye 
van, mindenkire szükség van a közös cél eléréséhez.  
A gyerekek rendszeresen koncerteket adnak (a legelsőt már minden év decemberében – az első évesek is!); 
rendszeresen járunk velük regionális/országos versenyekre is. 
 

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: 

Ennél a pontnál ugyancsak a Symphonia AMI tevékenységére utalhatunk; a 2016/17-es tanévben 13, a 2017/18-

as tanévben 16 feladat-ellátási helyen vagyunk jelen, azonban a működési területünk az alapítás óta 
folyamatosan nő, egyre újabb településekre kapunk meghívást. Jellemzően valamely helyi iskolával állapodunk 
meg a termek használatáról; kapcsolatunk harmonikus a befogadó intézményekkel. 
A zeneoktatás nem cél számunkra, hanem eszköz: a mélyszegénységben élő gyerekeknek kínálunk kitörési 
pontot a rendszeres elfoglaltság, a szabálykövetés elfogadtatásával. A legtehetségesebbek később akár 
hivatásuknak is választhatják a zenét. Tanáraink java része egyben hangszerének művésze is; mind 
elkötelezettek céljaink mellett. 
Az iskola fenntartására igénybe vesszük a nem állami intézményfenntartók által pályázható, egységköltség alapú 
támogatást. 
 

Rendszeresen szervezünk óvodai bevonó zenei programokat – ezzel az óvodás korú gyerekeket készítjük fel 
zeneiskolai tanulmányokra. 
 

Céljaink elősegítése érdekében, illetve az iskolára fordítható források bővítésére gyakran pályázunk 
támogatásért. 
Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata hangszervásárlási céllal támogatott 
bennünket. 
A Gardrób Alapítványtól kapott támogatást működési költségekre, a hangszerekkel kapcsolatban felmerült 
kiadásokra fordítottuk. 
Támogatást kaptunk SZJA 1% felajánlásból is, ezt hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló műsorok, bemutatók, 
velük kapcsolatos képzések létrehozására fordítottuk. 
 

Pályázatokat adtunk be az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” című konstrukcióra, illetve az 
EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti 
megvalósítása” című felhívásra, továbbá az EFOP-1.8.5-17 „Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést 
és életstílust népszerűsítő programok” kiírásra. Mindhárom pályázattal a SAMI személyi és tárgyi feltételeit 
kívánjuk javítani. 


