Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program 2007
Élmény- és mővészetterápiás programok
Támogatott pályázatok listája

Pályázó intézmény neve

1.

2.

3.

Program címe

Összefoglaló

Élményterápiás táborok, ahol a foglalkozások a
„kihívás – teljesítés – sikerélmény – megerısítés”
alapmodelljére épülı terápiás rekreáció elvei szerint
kerülnek lebonyolításra. A programokkínálatban
Családi táborok a Bátor Táborban íjászat, kézmővesség, tánc, zene, színjátszás
Bátor Tábor Alapítvány
hat éven aluli krónikus beteg
szerepelnek. A támogatást a 2007. ıszén
gyerekek és családjaik részére
megrendezendı 3 családi turnus megvalósításához
nyerték el a támogatást. A táborban daganatos és
cukorbeteg, krónikus izületi gyulladással (JIA) élı
gyermekek vesznek részt.
Az alapítvány a Bethesda Gyermekkórházban
mőködik, a gyermekek magas szintő, komplex,
pszichés problémáikra is kiterjedı ellátását
mentálhigiénés munkacsoport végzi. A programban
pszichiátriai zavarokkal küzdı, pszichoszomatikus és
"Nem vagy egyedül!" - terápás
Bethesda Kórház
krónikus betegséggel élı, baleseti és égéssérült
hetek a Bethesda
Alapítvány
gyermekek és speciális nevelési igényő gyermekek
Gyermekkórházban
vesznek részt. Intenzív kéthetes mővészeti- és
élményterápiás foglalkozás-sorozatok keretében a
pszichodráma, játék- és zeneterápia, haikurajztechnika, mozgásterápia, video tréning, kreatívkézmővesterápia segíti gyógyulásukat.
A szervezet krónikusan beteg, idegrendszeri sérült
és mozgásszervi zavarokkal küzdı csecsemık és
Gézengúz Alapítvány a
Zeneterápiás foglalkozások a
kisgyermekek kezelését biztosítja orvosi, terápiás és
Születési Károsultakért
Gézengúz Alapítványban
gyógypedagógiai fejlesztı rendszerben. Céljuk
ebben az évben az aktív zeneterápiás módszer
bevezetése programjaik között.
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Régió / Város

Érintett
gyerekek
száma

országos

14 család

Budapest

100 fı

Budapest

80 fı

4.

5.

6.

7.

8.

Zeneterápiás alkalmak a Madarász utcai
Gyermekkórházban, 12 tematikus foglalkozás,
amelyet a Játszóházban irányított alkotás követ az
elhangzott mesék feldolgozásával.
Az Alapítvány több mint 15 éve végzi tevékenységét
(kórtermekben való játékos, bábozós, kreatív
A gyermekek gyógyulási
Gyermekvilágfoglalkozások), fıként hosszabb kórházi kezelésre
esélyeinek segítése a játék
Ágyszínház Közhasznú
szoruló gyermekek körében. A foglalkozásokon
erejével, az ágyszínház
színes, kivágó bábokat is tartalmazó foglalkoztató
Alapítvány
programjaival
füzeteket használnak, ezek utánnyomására nyerték
el a támogatást.
A különbözı mentális betegségben szenvedı,
hátrányos helyzetben lévı gyermekeket az
Heim Pál Kórház
egészségügy kereteit meghaladó szinten kínáják
Mentálhigiéniai
Lét-Ra a kamaszoknak, avagy
ellátni az ambulancián, ahol évek óta vannak
Ambulancia Lét-Ra
kamasz kapaszkodó
mővészeti, dramatikus elemeket is tartalmazó
Alapítvány
önismereti csoportok. A pályázati támgoatás
segítségével most egy új, rajzterápiás programot
kívánnak indítani.
Egyéni és csoportos mővészetterápiás, zeneterápiás
foglalkozásokat tartanak halmozottan sérült,
fogyatékkal élı és autista gyermekek számára. Az
Mővészetterápiás foglalkozások a
Kerek Világ Jóléti
alapítvány általános iskolát és nappali szociális
halmozottan sérültekért,
Szolgálat Alapítvány
autizmussal élıkért
intézményt is fenntart a fogyatékos gyerekek és
fiatalok számára. Minden gondozottjuk részt tud
venni a a terápiás programokon.
A szervezet célja a szabolcsi autista, és tanulásban
akadályozott gyermekek specifikus fejlesztése a
Tanulásban akadályozott és autista
Kérlek segíts…
gyermekek komplex rehabilitációja
gyógylovaglás módszerével. A programban
lóháton
résztvevı fiataloknak szakma felé elindító képzést is
adnak.
GOSPEL-SPIRI
Alapítvány

Mővészetterápiás programsorozat
a Madarász utcai
Gyermekkórházban a Palinta
tásrulattal
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Budapest

300 fı

Budapest

több száz

Budapest

60 fı

Pécs (Dél-Dunántúl)

58 fı

Nyíregyháza (ÉszakAlföld)

10 fı

9.

Kincs-İ a Csecsemık
és az Eltérı Feljıdéső
Gyermekek Gyógyítását
és fejlesztését
Támogató Alapítvány

10.

Kispesti Gyermekekért
Mentálhigiénés
Alapítvány

11.

Lovasterápia a
Fogyatékkal Élıkért
Egyesület

12.

Magyar Bohócok a
Betegekért Alapítvány

13.

Magyar Lovasterápia
Szövetség Alapítvány

A nyelvi fejlıdésükben
akadályozott,
kommunikációzavaros gyermekek
mővészetterápiával támogatott
nyelvi fejlesztése

A program fı célja, hogy a nyelvi fejlıdésükben
elmaradott, kommunikációzavaros gyermekek
számára a produktív beszéd beindulásáig a
mővészetterápia segítségével utakat tudjanak adni
gondolataik kifejezéséhez. Az Angliából származó
"floor time" módszert kísérleti jelleggel kombinálják
mővészetterápiás foglalkozásokkal.

A támogatott program keretében ebben az évben két
párhuzamosan futó pszichoterápiás csoport indul el:
"Varázsmőhely" címmel a 7-10 éveseknek,
Komplex mővészetterápiás
pszichodráma módszerével, mővészetterápiás
programok betegségekben
szenvedı gyerekeknek és
elemekkel és az "Igazgyöngy" címő 10-16
fiataloknak: "Varázsmőhely",
éveseknek, mővészetterápiás elemekkel . A
"Igazgyöngy"
propgram során alkalmazott módszerek: relaxáció,
imagináció, mővészetterápiás alkotó tevékenység,
gyermekpszichodráma, mozgásos játékok.
Fogyatékkal élı gyermekek (mozgássérült, autista,
tanulásban- vagy értelmileg akadályozott,
viselkedészavaros) számára biztosítanak
"Nyergelj! Fordulj!" Lovasterápia
lovasterápiás foglalkozásokat, a gyerekeket szociális
program 2007
rászorultság alapján választják ki a programra. A
támogatás segítségével a családokat terhelı
részvételi djíak jelentısen csökkenthetık.
Nevetésterápia a Tőzoltó utcai
Bohócdoktori látogatások budapesti és vidéki
Gyermekklinika új osztályain
kórházak gyermekosztályain.
A szervezetnek tíz éves tapasztalata van a
lovasterápiás programokban. Magyarországon ık
képzik a szakembereket is. Négy, 5 napos intenzív
Élményterápiás lovas táborok
élményeket adó tábor szerepel programjukban a
fogyatékos és pszichés zavarokkal
beteg gyerekek éves terápiájának kiegészítésére. Az
küzdı gyermekek és
ún. "ló mediált” új pszichoterápiás módszert is
serdülıkorúak számára
alkalmazzák, amely a lovasterápia legfiatalabb ága.
A legtöbb program a fóti Lovasterápiás központban
zajlik.
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Budapest

12 fı

Budapest

20 fı

Budapest

50 fı

Budapest

2600 fı

Budapest

40-48 fı

Magyar
14. Mukopoliszaccharidózis
Társaság

15.

Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet

16.

Mosoly Alapítvány

17.

Mosolygó Kórház
Alapítvány

18.

Négylábúak az
Emberért Közhasznú
Alapítvány

MPS Gyereknapok

A MPS súlyos, gyógyíthatalan, örökletes úton
kialakuló ritka anyagcsere betegség. Az érintettek
látszólag egészségesen születnek, majd fokozatosan
leépülnek. Pályázati programjukban Gyereknapok
szervezésére kérnek támogatást, céljuk élvezetes
kikapcsolódást nyújtani a beteg gyerekeknek és
testvéreiknek.

országos

32 fı

Krónikus és allergiás
betegségekben szenvedı,
szociálisan hátrányos helyzető
gyermekek élményterápiájs
kezelése a parajdi sóbányában

A szervezet élmény-és speciális barlangi sóterápián
alapuló tábort szervez az erdélyi Parajd sóbányájába
20 magyarországi krónikus betegségben, ill.
allergiában szenvedı 10-18 éves korú gyermek
részére.

Budapest

20 fı

országos

30 fı

Budapest

20-25 000 fı

Sé (Nyugat-Dunántúl)

81 fı

Programjuk keretében a hospitalizáció pszichés
károsító hatásának megelızését, ill. kompenzálását
Kórházi kezelésbıl kikerülı és
célzó lelki rehabilitáció a mővészet- és élményterápia
krónikus betegséggel élı (fıként
eszközeivel. A résztvevık a Heim Pál és a Budai
epilepsziás) gyerekek
Gyermekkórházból érkeznek, elsısorban epilepsziás
pszichoszociális rehabilitációja
gyerekek. A program tartalma: mozgásos drámajáték
mővészet- és élményterápiás
és festészet/rajz elemeket tartalmazó élményterápia
csoportokban
rendszerszemlélető megközelítésben. Ezzel
párhuzamosan a szülık kísérı terápiája
családterápiás módszerrel történik.
Az Alapítvány kórházban ápolt gyermekek
hangulatát, közérzetét javítja azáltal, hogy élı zenei,
Mosolyt varázsolunk a kórházban
báb, mővészeti elıadásokat szervez budapesti és
fekvı beteg kisgyermekek arcára :)
vidéki nagyvárosok gyermekkórházaiban vagy
kórházak gyermekosztályain.
Terápiás kutyáikkal heti rendszerességgel látogatják
a partnerintézményeket Szombathelyen és
környékén, ahol a foglalkozásokat az adott
intézmény gyógypedagógusa/pszichológusa vezeti a
kutyavezetkkel szoros együttmőködésben. A
A segítség négy lábon érkezik
szervezet küldetésének tekinti az egészségügyi ill.
szociális intézményekben végzett rehabilitációs
munkát, a sajátos nevelési igényő gyermekek
fejlesztését. Kutyák által asszisztált terápiás
programok tekintetében a szervezet az ország egyik
szakmai központjaként mőködik.
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19.

Nıvér-Kék Alapítvány

Lovasterápiás foglalkozások

20.

Piros Orr
Bohócdoktorok
Alapítvány

Piros Orr Bohócdoktorok a Pécsi
Gyermekklinikán

Semmelweis Egyetem I.
Gyermekklinika
21.
Trautsch András Olivér
Alapítvány

Mővészetterápia integrálása a
magyar gyermek-egészségügybe

22.

Sérült Gyermekekért
Alapítvány

Napsugár

23.

SOTE II.
Gyermekgyógyászati
Klinika Játszóház
Alapítvány ONKOHematológia

Kreatív technikák alkalmazása a
pszichés zavarral küzdı és
fogyatékkal élı gyermekek
terápiájában

Pályázati programjukban két csoportban értelmileg
akadályozott ill. halmozottan sérült gyermekek
számára biztosítanak gyógylovaglást. A program
terápiás lovaglásból, hajtásból áll. A gyermekek
meghatározott intézményekbıl érkeznek. A
programokat magasan képzett lovasterapeuták
vezetik. A résztvevı fiatalokat bevonják az istállói
munkákba is.
A Piros Orr Bohócdoktorok 2003. óta szervez
rendszeres bohócdoktori látogatásokat a Pécsi
Gyermekklinikán, 2005-ben indult útnak a Cirkusz
Pacientusz produkció. 2007-2008-ban a támogatás
segítségével heti két látogatást tudnak lebonyolítani.
Mővészetterápiás elemekkel is dolgozó
csoportfoglalkozások, amelyek a
gyermekpszichiátriai osztályon és annak ambuláns
kezeléseire járó gyerekekkel valósulnak meg. A
bentfekvı betegek esetében cél a hospitalizációs
ártalmak csökkentése. Önismeretei csoport mőködik
serdülık számára, „testkép” csoport anorexia
nervosaban szenvedı 14-17 éves lányok számára,
valamint „compliance” csoport cukorbeteg
gyermekek részére.
Az alapítvány a kisvárdai otthonban nappal
ellátásban részesülı értelmileg akadályozott és az
ambuláns formában speciális fejlesztésre bejáró
gyermekek segítésére jött létre. A támogatott
program keretében színjátszó csoportot mőködtetnek
a sérült gyerekek számára.
A kórház jelenleg országos onkológiai központként
mőködik. A kórtermek mellett kialakított játszóházban
naponta a legkülönbözıbb foglalkozások várják a
betegeket: kézmőveskedés, vízenfestés,
álarckészítés, porcelán és pólófestés stb. A
kórteremhez vagy az ágyukhoz kötött betegekkel a
játszóház vezetıje helyben foglalkozik. A
kézmővesség mellett ebben az évben a zeneterápiás
foglalkozásokkal bıvül a kínálat.
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Budapest

13 fı

Budapest

3100 fı

Budapest

550-600 fı

Kisvárda (Észak-Alföld)

16-20 fı

Budapest (országos)

3000 fı

24.

25.

26.

27.

28.

Összetett tematikájú tábor és évközi követı
klubfoglalkozások sérült gyermekek és családjaik
számára. Módszereik: „outdoor” kalandterápiás
ManóKaland Tábor - komplex
foglalkozások, vizuális pszichoterápia, zenés
Szegedi Korai
mővészet/kalandterápiás tábor és
mozgásfejlesztés, kreatív terápia - kézmőves
Fejlesztést és
továbbkövetı klubfoglalkozások
alkotás, gyógypedagógiai lovaglás. A tábor során
Szeged
(Dél-Alföld)
Integrációt Támogató
mozgásszervi beteg gyermekek és
ún.„fordított függıségi” helyzeteket hoznak létre,
(KORINTA) Alapítvány
családjaik számára
amely során a családtagok is megtapasztalhatják
gyermekük valós képességeit, és megerısödhet a
gyermek felelısség-vállalásába, önállóságába vetett
bizalmuk.
A Szent László Kórház Csontvelı Transzplantációs
osztályának mőködését segíti az alapítvány.
DÉMÉTÉR Program Déméter programjuk keretében komplex
Szent László İssejt
mővészetterápiás tevékenység folyik, elısegítve a
Mővészetterápia hematoBudapest/ országos
Alapítvány
beteg gyermekek rehabilitációját. Itt elsısorban
onkológiai kezelésben részesülı
audiovizuális eszközök alkalmazására tanítják a
gyermekek számára
gyerekeket, akik saját videofelvételeik és- naplóik
segítségével számolnak be az ıket ért élményekrıl.
A Fecskepalota egész éven át heti váltásban sérült,
fogyatékossággal élı gyermekeknek, fiataloknak
nyújt nyaralási lehetıséget. A nyaralás ideje alatt
Gánt-Bányatelep
Szép Jelen Alapítvány Élményterápia a Fecskepalotában
élméynterápiás programokat szerveznek a
(Középrésztvevöknek. A Fecskepalota egyedülálló
Magyarország)/országos
kezdményezésként, 24 partnerszervezet
összefogásával jött létre.
Az alapítvány két éve jött létre, szülıi
Szív és Kéz Sajátos
A kaposvári Autista Központ
kezdeményezésre. 14 családot látnak el
Nevelési Igényő
Kaposvár
(Délközpontjukban, ahol idén bıvíteni szeretnék a
mővészetterápiás foglalkozásainak
Gyermekekért
Dunántúl)
támogatása
mővészetterápiás foglalkozások körét és a
Alapítvány
foglalkozásokon résztvevık számát.
A program célja a vak gyermekek társadalmi
A lovasterápia hatása látássérült
beilleszkedésének, integrációjának elısegítése. A
Szól a szív… Alapítvány és halmozottan sérült gyermekek
Budapest
terápia a Magyar Lovasterápia Szövetség fóti
esetében
központjában történne szakképzett gyógypedagógus
lovasterapeuta vezetésével.
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60 fı

35-40 fı

1600 fı

19 fı

36 fı

A program célja a kórház Gyermekonkológiai
Központjában kezelt gyermekek gyógyítási
Tölösi Péter Alapítvány
lehetıségeinek elısegítése, ápolási körülményeik
"Mozgásban a mővészet" A
a Leukémiás és
javítása az élmény- és mővészetterápia eszközeivel.
gyermek onko-hematológiai
Tumoros
29.
A támogatott programban egy komplex mozgásosztályon kezelt gyermekek
Megbetegedéső
kommunikációs- mővészeti terápiát kívánnak
preventív és rehabilitációs ellátása
Gyerekek Gyógyításáért
megvalósítani, amelyre heti egy alkalommal kerül
sor. A foglalkozások szerkezete: mozgás,
gyógytorna, drámajáték, mővészeti elemek.
Az Alapítvány célja a szervátültetett, a
szervátültetésre váró emberek rehabilitációja,
szociális támogatása, az esélyegyenlıség
Transzplantációs
elısegítése, ismeretterjesztés és oktatás. Pályázati
"Mi is nyaralunk!" szervátültetett és
30. Alapítvány a Megújított
programjukban a 2008. évi – immár
szervre váró gyermekek tábora
Életekért
hagyományosnak mondható – „Mi is nyaralunk!”
táborukhoz nyerték el a támogatást, amelyben
transzplantációs gyermekek és családjaik vesznek
részt.
Korzettes tábor megrendezése a program célja 2008
nyarán. Ide azokat a gyerekeket várják, akiknek az
orthopéd szakorvos állandó korzett viselést írjt elı. A
Vertebra Magyar
tábori foglalkozások speciális gyógytornából,
Gerincsebészeti és
játékokból, kézmőves-, és önismereti
Paraplégia
31.
Korzettes tábor
foglalkozásokból állnak, amelyeket a terápiás célú
Rehabilitációs
rekreációként alkalmaznak. A legfıbb cél, hogy a
Alapítvány
korzettes élet örömteli oldalának megmutatásával, a
korzettben átélt pozitív élmények révén hosszú távú
együttmőködésre vegyék rá a gyerekeket.
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Pécs
(DélDunántúl)

25-30 fı

Budapest

150 fı
(családokkal
együtt)

országos

120 fı

