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  Pályázó szervezet neve Támogatott program címe A program rövid összefoglalója 
Elért 

gyerekek, 
fiatalok 
száma 

Település/ 
elérési 
terület 

1. Alapítvány a Diabéteses 
Gyermekekért 

Gyógyító élmény - diabéteszes 
gyermekek nyári tábora 

Az alapítvány 1991-ben alakult, célja a cukorbeteg gyermekek 
gondozásának, kezelésének a mindennapi életbe történő 

beilleszkedésének segítése. A program célja egy nyári 
élményterápiás tábor szervezése I-es típusú (inzulinfüggő) 

cukorbetegségben szenvedő gyermek számára. Alkalmazott 
technikák: drámajáték, play-back színház, mozgásos-, és 

kézműves foglalkozások. 

20 Pécs 

2. 
AUT-PONT Autista 
Gyermekekért és 

Fiatalokért Alapítvány 
Ritmushíd az autista 

gyermekekhez 

A pályázó békéscsabai alapítvány célkitűzése a Dél-alföldi 
régióban élő autista gyermekek és családjaik segítése. 

„Interaktív ritmusműhely” néven zeneterápiás foglalkozásokat 
valósítanak meg autizmussal élő gyermekek és fiatalok 

számára. 

12 Békéscsaba 

3. 
Az Egészséges Lelkű 

Ifjúságért - Pro Juventa 
Alapítvány 

A hatképes történet 
módszerének alkalmazása és 

kiterjesztése a komplex 
művészetterápiában 

Az alapítvány a korábbi OPNI mellett működött, éveken 
keresztül szervezett a pszichiátriai kezelésben részesülő 

gyermekek és fiatalok számára művészetterápiás 
foglakozásokat. A gyermekpszichiátria az OPNI megszüntetése 
után is működik, művészetterápiás műhelyükben jelenleg az ún. 

’Hat Képes Történet’ elnevezésű (6 PSM) módszert 
alkalmazzák, amely művészetterápiás és színházterápiás 

elemeket ötvöz. 

180 Budapest 

Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program 2008 
Élmény- és művészetterápiás programok 

Támogatott pályázatok listája
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4. Az Értelmes Életért 
Alapítvány 

"VAU-da" autista tanulók 
állatasszisztált terápiás 

programja kutyákkal 

Az alapítványt 1991-ben alapították tanulásban és értelmi 
akadályozott, autista tanulók és családjaik segítésére. 

Programjuk célja a Szolnok városában élő autista óvodás és 
iskoláskorú gyermekek részére terápiás kutya segítségével 

komplex személyiségfejlesztés megvalósítása. 

15 Szolnok 

5. Bátor Tábor Alapítvány 
Családi táborok a Bátor 

Táborban - hét éven aluli 
krónikus beteg gyerekek és 

családjaik részére 

Élményterápiás táborok, ahol a foglalkozások a „kihívás – 
teljesítés – sikerélmény – megerősítés” alapmodelljére épülő 

terápiás rekreáció elvei szerint kerülnek lebonyolításra. A 
programkínálatban íjászat, kézművesség, tánc, zene, 

színjátszás szerepelnek. A támogatás segítségével 2008. őszén 
3 családi turnust valósíthatnak meg, ahol daganatos és 

cukorbeteg, krónikus izületi gyulladással (JIA) élő gyermekek 
vesznek részt.  

80 Budapest/ 
országos 

6. Bethesda Kórház 
Alapítvány 

"Nem vagy egyedül!" - 
művészet-és élményterápia a 
Bethesda Gyermekkórházban 

A programban pszichiátriai zavarokkal küzdő, 
pszichoszomatikus és krónikus betegséggel élő, baleseti és 

égéssérült gyermekek és speciális nevelési igényű gyermekek 
vesznek részt. Intenzív kéthetes művészeti- és élményterápiás 

foglalkozás-sorozatok keretében a pszichodráma, játék- és 
zeneterápia, haiku-rajztechnika, mozgásterápia, video tréning, 

kreatív-kézművesterápia segíti gyógyulásukat.  

270 Budapest/ 
országos 

7. Déméter Alapítvány 
DÉMÉTÉR Program - 

Művészetterápia hemato-
onkológiai kezelésben 

részesülő gyermekek számára 

A Szent László Kórház Csontvelő Transzplantációs osztályának 
működését segíti az alapítvány. A program keretében komplex 

művészetterápiás tevékenység folyik, elősegítve a beteg 
gyermekek rehabilitációját. Alkalmazott módszerek: videónapló 

készítése, képzőművészeti foglalkozások, mozgásterápia, 
színházi foglalkozások. 

90 Budapest/ 
országos 
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8. Együtt a Daganatos 
Gyermekekért Alapítvány 

Egy lehetséges út a 
gyermekekhez 

Az alapítvány célja segíteni a magyar gyermekonkológiai 
hálózat munkáját, a Tűzoltó utcai Gyerekklinikán kezelt 

gyermekek gyógyítását. "Egy lehetséges út a gyermekekhez” 
címmel mozgásos cselekvéssel egybekötött játékkészítő és 

játszó alkalmakat szerveznek napi rendszerességgel a klinikán 
kezelt daganatos és leukémiás gyermekek részére. 

20-50 Budapest/ 
országos 

9. Gézengúz Alapítvány a 
Születési Károsultakért 

Zeneterápiás foglalkozások a 
Gézengúz Alapítványban 

A szervezet krónikusan beteg, idegrendszeri sérült és 
mozgásszervi zavarokkal küzdő csecsemők és kisgyermekek 

kezelését biztosítja orvosi, terápiás és gyógypedagógiai fejlesztő 
rendszerben. A tavaly megkezdett zeneterápiás foglalkozásokat 

folytatják. 

80 Budapest 

10. 
Gyermekvilág- 

Ágyszínház Közhasznú 
Alapítvány 

Az Ágyszínház élményterápiás 
programjaival, a játék erejével, 

a gyermekek gyógyulási 
esélyeinek segítése 

Az Alapítvány hosszabb kórházi kezelésre szoruló gyermekek 
számára játékos, bábozós, kreatív foglalkozásokat tart. Ebben 
az évben a kórházi szolgálat általános működéséhez nyertek el 

támogatást. 

több száz Budapest 

11. 

Halmozottan Sérültek és 
Szüleiknek Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete 

Élményterápiás programok 
biztosítása a SzSzB megyében 

élő halmozottan sérült 
gyermekek és fiatalok számára

A pályázó egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
fogyatékkal élők és családjaik segítését tűzte ki célul. Az itt élő 
gyermekek számára szerveznek élményterápiás programokat: 

gyógylovaglás, sóbarlang látogatás, gyógy-masszírozás, 
csoportos állatpark látogatás. 

Kb. 500 Nyíregyháza 

12. 

Heim Pál Kórház 
Mentálhigiéniai 

Ambulancia Lét-Ra 
Alapítvány 

Bátorság Lét-Ra 

A Gyermekkórház Mentálhigiéniai Ambulanciájának dolgozói 
által létrehozott alapítvány, amelynek célja a mentális 

betegségben szenvedő, hátrányos helyzetben lévő gyermekek 
ellátásának segítése. Tavaly indított művészetterápiás 

csoportjaikat folytatják szabad interakciós csoporttal kiegészítve 
depressziós, szorongásos kórképekkel, magatartás- és 

beilleszkedési zavarokkal rendelkező kamaszok számára. 

30 Budapest 
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13. Kerek Világ Jóléti 
Szolgálat Alapítvány 

Komplex művészetterápiás 
foglalkozások a halmozottan 
sérültek és autizmussal élők 

számára 

Egyéni és csoportos művészetterápiás, zeneterápiás 
foglalkozásokat tartanak halmozottan sérült, fogyatékkal élő és 
autista gyermekek számára. Az alapítvány általános iskolát és 
nappali szociális intézményt is fenntart a fogyatékos gyerekek 
és fiatalok számára. Minden gondozottjuk részt tud venni az 

egyéni vagy csoportos terápiás programokon. 

59 Pécs 

14. 

Kincs-Ő a Csecsemők és 
az Eltérő Fejlődésű 

Gyermekek Gyógyítását 
és fejlesztését Támogató 

Alapítvány 

A mozgás- és kognitív 
rehabilitációra szoruló 
kisgyermekek integrált, 

komplex fejlesztése 

Az alapítvány az eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztésére jött 
létre. Napi rendszerességű programjaikat kommunikációzavaros 
és akadályozott fejlődéssel élő gyermekeknek szervezik. Ezek 

részét alkotja a szenzoros integrációs terápia, az egyéni 
zeneterápia, a logopédiai beszédindító terápia, agyagozás és 
akvarell-festés, valamint csoportos zeneterápia „zenekuckó” 

címen. 

250 Budapest 

15. Kórházpedagógusok 
Alapítvány 

Harmonizáló harmóniák - 
zeneterápiás foglalkozások a 

pécsi Gyermekklinika 
Onkológiai Osztályán 

A program célja a pécsi Gyermekkórház Onkológiai 
Központjában kezelt gyermekek gyógyítási lehetőségeinek 

elősegítése, ápolási körülményeik javítása a zene- és 
művészetterápia eszközeivel.  

30 Pécs 

16. 
Lovasterápia a 

Fogyatékkal Élőkért 
Egyesület 

"Nyergelj! Fordulj!" 
Lovasterápia program 2008 

Fogyatékkal élő gyermekek (mozgássérült, autista, tanulásban- 
vagy értelmileg akadályozott, viselkedészavaros) számára 

lovasterápiás foglalkozások szervezése. A gyerekeket szociális 
rászorultság alapján választják ki a programra. 

50 Budapest 

17. Magyar Bohócok a 
Betegekért Alapítvány 

A nevetésterápia folytatása 
bohócdoktorokkal 

Bohócdoktori vizitek folytatása a székesfehérvári Szent György 
Kórház Gyermekrészlegén, ill. a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán 

heti két vizitnap megtartása. 
több ezer Budapest/ 

országos 

18. Magyar Lovasterápia 
Szövetség Alapítvány 

Élményterápiás lovas táborok 
fogyatékos és pszichés 

zavarokkal küzdő gyermekek 
és serdülőkorúak számára 

A szervezetnek tíz éves tapasztalata van a lovasterápiás 
programokban, Magyarországon ők képzik a szakembereket is. 

Többnapos intenzív élményeket adó nyári tábort szerveznek 
2009 nyarán a beteg, magatartászavaros és fogyatékkal élő 

gyerekek éves terápiájának kiegészítésére.  

60 Fót 
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19. Magyar Williams 
Szindróma Társaság 

Csillagfény Együttes - Williams 
szindrómás fiatalok zenekara 

Az alapítvány célja a Williams szindrómás gyermekek és 
családjaik segítése, érdekeik képviselete. A program Williams 

szindrómás fiatalokból álló zenekar, a Csillagfény együttes 
működtetésére irányul, amely a zenekari fejlesztő foglalkozások 
és koncertek megvalósításán keresztül tud fejlesztő hatást elérni 

a gyerekeknél.  

10 Budapest/ 
országos 

20. Mosoly Alapítvány 

Krónikus beteg és 
pszichoszomatikus zavarral élő 

gyerekek rehabilitációja 
művészet- és élményterápiás 

csoportokban 

Kórházi kezelésen átesett, krónikus és pszichés problémával, 
pszicho-szomatikus jellegű betegséggel élő gyermekek számára 

művészet- és élményterápiás foglalkozások szervezése a 
program célja, amelynek elemei: mozgásos drámajáték és 

festészet/rajz elemeket tartalmazó élményterápia. A résztvevők 
a Heim Pál és a Budai Gyermekkórházból érkeznek. 

24 Budapest 

21. Négylábúak az Emberért 
Közhasznú Alapítvány A segítség négy lábon érkezik 

Terápiás kutyáikkal heti rendszerességgel látogatják a 
partnerintézményeket Szombathelyen és környékén, ahol a 

foglalkozásokat az adott intézmény 
gyógypedagógusa/pszichológusa vezeti a kutyavezetőkkel 

szoros együttműködésben. A szervezet küldetésének tekinti az 
egészségügyi ill. szociális intézményekben végzett rehabilitációs 

munkát, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. 
Kutyák által asszisztált terápiás programok tekintetében a 

szervezet az ország egyik szakmai központjaként működik. 

99 Szombathely 

22. Piros Orr Bohócdoktorok 
Alapítvány 

Piros Orr Bohócdoktorok a 
nyíregyházi kórházban 

Heti rendszerességű bohócdoktori vizitek a nyíregyházi Jósa 
András Oktatókórházban egy éven át 3 újonnan képzett 

bohócdoktorral. 
kb. 2000 Budapest/  

Nyíregyháza 

23. Református Misszió 
Központ Alapítvány 

Hallássérült és halmozottan 
sérült gyermekek rekreációs és 

integrációs programja 

Kifejezetten a hallássérült oktatási intézmények tanulói számára 
indították el 3 éve a „Mindenki Otthona” elnevezésű 

rehabilitációs és integrációs programjukat. Élményterápiás 
táborokat és kiegészítő programokat szerveznek az ország négy 

pontján hallássérült gyermekek számára. 

100-120 Budapest/  
országos 
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24. 
SOTE I. Gyermekklinika 
Trautsch András Olivér 

Alapítvány 

Művészetterápia integrálása a 
klinikumban (testi és lelki beteg 
gyermekek integrált gyógyítása)

Művészetterápiás elemekkel is dolgozó csoportfoglalkozások, 
amelyek a gyermekpszichiátriai osztályon és annak ambuláns 

kezeléseire járó gyerekekkel valósulnak meg. A bentfekvő 
betegek esetében cél a hospitalizációs ártalmak csökkentése. 

Önismereti csoport működik serdülők számára, „testkép” csoport 
anorexia nervosaban szenvedő 14-17 éves lányok számára, 

valamint „compliance” csoport cukorbeteg gyermekek részére. 

5-600 Budapest 

25. Sérült Gyermekekért 
Alapítvány "KEDVES" 

Az alapítvány szülői kezdeményezésre jött létre. A program célja 
a kisvárdai rehabilitációs napközi otthonban lévő fogyatékkal élő 

gyermekek és fiatalok számára lovasterápiás programok és 
komplex vízi mozgásfejlesztő foglalkozások tartása. 

12 Kisvárda 

26. 
Szegedi Korai Fejlesztést 
és Integrációt Támogató 
(KORINTA) Alapítvány 

ManóKaland Tábor - komplex 
művészet/kalandterápiás tábor 

és továbbkövető 
klubfoglalkozások 

mozgásszervi beteg gyermekek 
és családjaik számára 

Összetett tematikájú tábor és évközi követő klubfoglalkozások 
sérült gyermekek és családjaik számára. Módszereik: „outdoor” 

kalandterápiás foglalkozások, vizuális pszichoterápia, zenés 
mozgásfejlesztés, kreatív terápia - kézműves alkotás, 

gyógypedagógiai lovaglás. A tábor során ún.„fordított függőségi” 
helyzeteket hoznak létre, amely során a családtagok is 
megtapasztalhatják gyermekük valós képességeit, és 

megerősödhet a gyermek felelősség-vállalásába, önállóságába 
vetett bizalmuk. 

60 Szeged és 
Budapest 

27. Szép Jelen Alapítvány Élményterápia a 
Fecskepalotában 

A Fecskepalota egész éven át heti váltásban sérült, 
fogyatékossággal élő gyermekeknek, fiataloknak nyújt nyaralási 
lehetőséget. A nyaralás ideje alatt élményterápiás programokat 

szerveznek a résztvevőknek.  

800 Gánt/        
országos 

28. 
Szív és Kéz Sajátos 

Nevelési Igényű 
Gyermekekért Alapítvány 

Autizmussal élő gyermekek 
művészetterápiás és 

zeneterápiás fejlesztése a 
kaposvári Autista Központban 

Az alapítvány szülői kezdeményezésre jött létre, 14 családot 
látnak el központjukban Kaposvárról és a Dél-Dunántúlról. 

Folytatni kívánják tavaly megkezdett zeneterápiás, 
művészetterápiás és művészeti foglalkoztató programjaikat. 

5 Kaposvár 
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29. Szól a szív… Alapítvány Látássérült gyermekek 
lovasterápiája 

A Vakok Általános Iskolájába járó óvodás és kisiskolás korú 
gyermekek lovasterápiás programja az iskolaév során. A terápia 

a Magyar Lovasterápia Szövetség fóti központjában történik 
szakképzett gyógypedagógus lovasterapeuta vezetésével. 

36 Budapest/ 
országos 

30. 
Transzplantációs 

Alapítvány a Megújított 
Életekért 

"Mi is nyaralunk!" szervátültetett 
és szervre váró gyermekek 

tábora 

 A táborban transzplantáción átesett gyermekek és családjaik 
vesznek részt 2009 nyarán. Az Alapítvány célja a szervátültetett, 

a szervátültetésre váró emberek rehabilitációja, szociális 
támogatása, az esélyegyenlőség elősegítése, ismeretterjesztés 

és oktatás. 

79 Budapest/  
országos 

31. 

Vertebra Magyar 
Gerincsebészeti és 

Paraplégia Rehabilitációs 
Alapítvány 

Korzettes tábor 2009 

Korzettes tábor megrendezése 2009 nyarán, ahová orthopéd 
szakorvos által állandó korzett-viselésre javasolt gyerekeket 

várnak. A tábori foglalkozások speciális gyógytornából, 
játékokból, kézműves-, és önismereti foglalkozásokból állnak, 

amelyeket a terápiás célú rekreációként alkalmaznak. Cél, hogy 
a korzettben átélt pozitív élmények révén hosszú távú 

együttműködésre és korzett-viselésre vegyék rá a gyerekeket. 

100 Budapest/ 
országos 

32. Zalai Mentálhigiénés 
Egyesület 

Művészetterápiás program 
Zalaegerszegen 

Az egyesület hosszú ideje igen kiterjedt és színes 
mentálhigiénés tevékenységet folytat Zala megyében. Ide 

művészetterápiás programjukba pszichés sérült és krónikus 
betegséggel kórházi rehabilitációs osztályon kezelt gyermekeket 
vonnak be. A foglalkozásokat hatékonyságvizsgálattal kísérik. 

200 Zala-egerszeg 

 


