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Sorsz Pályázó szervezet Pályázat címe Terápia jellege Célcsoport Település 

1. 

ÁGOTA Alapítvány (Állami 
Gondoskodásban Élő és 
Veszélyeztetett Fiatalok 

Támogatásáért Alapítvány) 

XIV. Ágota Tábor élményterápia állami gondoskodásban élő (SNI) 
fiatalok 

Szeged és 
országos 

2. Alapítvány a Diabeteses 
Gyermekekért és Fiatalokért 

"Drámajáték a gyógyító erő" - a 
drámapedagógia módszere a krónikus 

betegségben szenvedők gyógyításában 
élményterápia cukorbeteg gyerekek Pécs 

3. Aranykapu Alapítvány 

"Nyitva van az aranykapu" - értelmi 
fogyatékos kisgyermekek pszichés 

sérüléseinek oldása, társadalmi 
beilleszkedésük segítése 

művészetterápiával 

művészetterápia SNI és értelmileg akadályozott 
gyerekek Eger 

4. AUT-PONT Autista Gyermekekért és 
Fiatalokért Alapítvány 

Színes ritmusok világa - ritmusműhely 
autista fiatalokkal zeneterápia autista és értelmi sérült gyerekek 

és fiatalok Békéscsaba 

5. Az Egészséges Lelkű Ifjúságért - Pro 
Juventa - Alapítvány Festékkel és hanggal színeset álmodunk... művészetterápia pszichiátriai kezelésre szoruló 

gyerekek Budapest 

6. Az Értelmes Életért Alapítvány 
"DeJó" - autista tanulók állatasszisztált 

terápiás programja kutya és ló 
segítségével 

kutyaterápia autista gyerekek Szolnok 

7. 

Baranya Megyei Önkormányzat 
Közegészségügyi, Narkomán 

Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató 
Közalapítvány (INDIT Közalapítvány)

"ejtőernyő" - Lakásotthonban nevelkedő 
gyermekek szocializációjának gazdagítása 
a művészet- és élményterápia eszközeivel 

Kaposváron 

művészet- és 
élményterápia 

családon kívül nevelkedő 
gyerekek és fiatalok Pécs 

8. Bátor Tábor Alapítvány Testvér Tábor a Bátor Táborban élményterápia krónikusan beteg gyerekek és 
testvéreik 

Budapest és 
országos 

Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program 2009 
Élmény- és művészetterápiás programok 

Támogatott pályázatok listája
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9. Bethesda Kórház Alapítvány 

"Nem vagy egyedül!" A kórházi ellátásba 
integrált, ahhoz kapcsolódó, terápiás és 
személyiségfejlesztő célú éves program 

megvalósítása 

művészet- és 
élményterápia 

pszichés, pszichoszomatikus, 
mentálhigiénés zavarokkal küzdő 

gyerekek és fiatalok 
Budapest 

10. Démétér Alapítvány 
DÉMÉTÉR program - művészetterápia 

hemato-onkológiai kezelésben részesülő 
gyermekek számára 

művészetterápia csontvelőtranszplantáción átesett 
vagy arra váró gyerekek 

Budapest és 
országos 

11. 
Disznóláb Alapítvány - a 

balatonfüredi sérült és ép gyermekek 
társadalmi integrációjáért 

"Itt a kezem, nem disznóláb!" - 
művészetterápiás foglalkozássorozat művészetterápia 

enyhe és középfokban súlyos 
sérült, sajátos nevelési igényű és 

ép gyerekek 
Balatonfüred 

12. Egy Hajóban Gyermek- és 
Ifjúságvédő Alapítvány "Mural morál" - Utcai képzőművészet művészetterápia 

halmozottan hátrányos helyzetű, 
pszicho-szociális hátrányokkal 
marginalizálódott gyerekek és 

fiatalok 

Pécs 

13. Gézengúz Alapítvány a Születési 
Károsultakért 

Zeneterápiás foglalkozások a Gézengúz 
Alapítványban zeneterápia 

méhen belüli vagy születéskor 
sérült, genetikai betegséggel élő, 

halmozottan sérült gyermekek 
Budapest 

14. Héttükör Gyerekszínház Alapítvány 
(Szív Kamara Színház) "Miénk IS a Grund" művészetterápia 

gyermekvédelmi 
gondoskodásban vagy 

utógondozásban élő gyermekek 
Budapest 

15. Hikari Aikido Egyesület Győzd le magad! élményterápia 
tanulásban akadályozott, down 
szindrómás és értelmileg sérült, 

magatartászavaros gyerekek 
Szekszárd 

16. Kerek Világ Alapítvány Művészetterápiával a halmozottan sérült 
és autizmussal élő gyermekekért zeneterápia értelmi fogyatékkal és CP élő 

gyerekek Pécs 

17. 
Korinta Alapítvány / Szegedi Korai 

Fejlesztést és integrációt Támogató 
Alapítvány 

ManóKaland tábor élményterápia mozgásszervi beteg gyermekek Szeged és 
Budapest 
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18. Kovács Csongor Alapítvány a 
Gyengénlátó Gyermekekért Miliőterápia a gyengénlátó gyermekekért élményterápia gyengénlátó gyerekek Budapest 

19. Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért 
Egyesület 

"Nyergelj! Fordulj!" Lovasterápia Program 
2009 lovasterápia 

mozgássérült, autista, tanulásban 
és értelmileg akadályozott és 
viselkedészavaros gyerekek 

Dunaharaszti 

20. Magyar Bohócok a Betegekért 
Alapítvány 

A Nevetésterápia folytatása a 
székesfehérvári Szent György kórház 

gyermekosztályain 
élményterápia kórházi ápolásban részesülő, 

krónikusan beteg gyerekek Budapest 

21. Magyar Lovasterápia Szövetség 
Alapítvány 

Élményterápiás lovas táborok fogyatékos 
és pszichés zavarokkal küzdő gyermekek 

és serdülőkorúak számára 
lovasterápia mozgásszervi és értelmi 

sérüléssel élő gyermekek Budapest 

22. Magyar Williams Szindróma 
Társaság 

Együtt a Csillagfény Együttesért! - Szebb 
jövőt a Williams Szindrómás Fiataloknak zeneterápia Williams szindrómás fiatalok Budapest 

23. Meixner Alapítvány 

Művészetterápiás programok alkalmazása 
a beszédfogyatékos vagy tanulási 

nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési 
igényű gyermekek komplex fejlesztésében

művészetterápia beszédfogyatékos és tanulási 
nehézséggel küzdő SNI gyerekek Budapest 

24. Mosolygó Szemekért Alapítvány a 
Fogyatékos Gyermekekért 

"Minden ember boldog akar lenni" Sajátos 
nevelési igényű gyermekek számára 

szervezett zene- és lovasterápiás 
foglalkozások megvalósítása 

zene- és 
lovasterápia 

SNI, tanulásban akadályozott, 
enyhe értelmi fogyatékkal élő 

vagy halmozottan sérült 
gyermekek 

Kecskemét 

25. Négylábúak az Emberért Közhasznú 
Alapítvány A segítség négy lábon érkezik kutyaterápia 

értelmileg sérült, tanulásban 
akadályozott, autista, 

részképesség zavaros, 
mozgásfogyatékos gyerekek 

Sé 
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26. Országos Cisztás Fibrózis Egyesület CF rehabilitációs tábor élményterápia cisztás fibrózisban szenvedő 
gyerekek Budapest 

27. Református Misszió Központ 
Hallássérült és halmozottan 

sérültgyermekek rekreációs és integrációs 
programja 

élményterápia hallássérült gyerekek Budapest 

28. Sérült Gyermekekért Alapítvány SZIPORKA művészetterápia értelmileg akadályozott és autista 
fiatalok Kisvárda 

29. Szép Jelen Alapítvány Élményterápia a Fecskepalotában 2009-
2010 élményterápia sérült, fogyatékkal élő személyek Gánt 

30. Trautsch András Olivér Alapítvány "Alkotni csodásat és ezer gyönyörűt..." művészetterápia 
kórházi ápolásban részesülő, 
pszichiátriai és belgyógyászati 

beteg gyerekek 
Budapest 

31. UNICORNIS Egészségforrás 
Alapítvány Mindennapi csodák a lovardában lovasterápia 

mozgássérült, értelmileg és 
tanulásban akadályozott, 
tanulási-, kommunikációs, 
beilleszkedési, viselkedési, 

pszichés problémákkal küzdő és 
autista gyerekek 

Balogunyom 

32. Vak Diákok Sportegyesülete Látássérült gyermekek lovasterápiája lovasterápia látássérült gyermekek Budapest 

33. Védőháló Alapítvány Lovasterápia - A világ a miénk is! lovasterápia 
krónikusan beteg, értelmileg 

akadályozott, halmozottan sérült, 
állami gondozott gyerekek 

Tokaj 

34. 
VERTEBRA Magyar Gerincsebészeti 

és Paraplégia Rehabilitációs 
Alapítvány 

Korzettes tábor 2010 élményterápia gerincferdüléses, korzettet viselő 
gyerekek és fiatalok Budapest 

 


