
Adományok futólépésben 
 
 
Hallottál már jótékony futásról? Ha igen, 
akkor azt gyakorlatilag Magyarországon a 
Bátor Tábor Alapítványnak köszönhetjük! A 
szervezet 2010-ben hozta létre 
Élménykülönítmény jótékonysági 
sportkampányát, mellyel azóta több, mint 68 
közösségi futó, bicikli vagy triatlonversenyen 
vettek részt. Az embert próbáló 
teljesítménnyel, amit az adott versenyeken 
megtesznek a jótékony sportolók, a beteg 
gyerekek ügyére szeretnék felhívni a 
figyelmet az Élménykülönítmény 
megálmodói, tagjai. A jótékony futás 

ötletének hazai megvalósításáért az alapítvány elnyerte 2016-ban a „Legjobb 
adománygyűjtő akció” kategóriát a NIOK Alapítvány által létrehozott Civil Díjon.  
 
A kezdeményezést a gazdasági válság hatása hívta életre, mely 2008 után egyre 
erőteljesebben érintette a Bátor Tábort is. A szervezet célja volt elindítani és meghonosítani 
Magyarországon egy klasszikus „3rd party fundraising” programot, ahol magánszemélyek a 
Bátor Tábor futónagyköveteiként, kihelyezett adománygyűjtőiként népszerűsítik az ügyüket 
és a jótékony futás eszméjét. A vállalati támogatóknak mind a cég, mind az alapítvány 
számára értékes és tartalmas együttműködési programot, vállalati önkéntesprogramot 
kínálni. Mindemellett elérni és felépíteni egy olyan új támogatói kört, akik nem ismerték 
korábban az alapítványt, de hosszútávon akár rendszeres támogatókká is konvertálhatók. 
A jótékonysági sportkampány előnye, hogy rendkívül egyszerűen támogatható a szervezet és 
látványos is. A versenyeken résztvevő követek pedig jelképesen felajánlhatják a futáson vagy 
a felkészülésen megtett kilométereket.  
 
Az Élménykülönítmény keretein belül az elmúlt 5 évben 1761 futó vett részt valamely 
versenyen, 15030 új adományozót értek el, és több mint 112 millió forintnyi adomány gyűlt 
össze. Egyik legnagyobb eredménye mégis talán az, hogy más civil szervezetek számára is 
elérhető és használható adománygyűjtési formát honosítottak meg Magyarországon.  
 
A Bátor Tábor Alapítvány beteg gyermekek számára nyújt ingyenes táborozási lehetőséget, 
megannyi örömmel, sikerélménnyel és 
megerősítéssel, melyet a hosszú és 
fájdalmas kórházi kezelések alatt nemigen 
tapasztalhatnak.  A táborozók lovagolnak, 
íjászkodnak, kipróbálják az ország 
legmodernebb magas-kötélpályáját, 
különféle sportokat, kézművességet, 
színjátszást, zenélést. A tábor 
élményterápiás módszerei kimutathatóan 
javítják a gyerekek közérzetét, egészségi 



állapotát, a többi gyerekhez és felnőtthöz való viszonyát. 2001 óta több mint 7500 súlyos 
beteg táborozó részesülhetett a Bátor Tábor jótékony hatásaiban. Az Élménykülönítmény 
annak érdekében jött létre, hogy a következő években még több rászoruló gyermek számára 
biztosíthasson a Bátor Tábor gyógyító élményeket, mégpedig ingyenesen.  
 

A Civil Díj szervezője a NIOK Alapítvány, partnere a Civil Iránytű Alapítvány. 
 

 
 

A Civil Díj, és a kiemelkedő civil teljesítmények támogatója a MagNet Bank. 
 

 


