
A MOL Gyermekgyógyító program 9-ik kiírása során támogatott pályázatokról (2017-2018) 

 

A MOL Gyermekgyógyító program 9-ik kiírásában támogatott 22 civil szervezet 2017. december – 2018. 

augusztus között fogja megvalósítani pályázatait. 

Öt egyesület fog terápiás tevékenységeket szervezni kórházban fekvő gyermekek számára. A Nagyváradi 

Emanuel Egyetem és a Dr. Alexandra Zugrăvescu Gyermekért és Családért Nemzetközi Alapítvány 

(Bukarest) által végzett játék és zeneterápiás tevékenységek a betegség és a kórházi kezelés okozta stressz 

csökkentését célozzák, míg a fővárosi Gyermekek Szíve Egyesület szakemberei érintésterápiás (kangaroo) 

tevékenységeket fognak végezni a Maria Sklodovska Curie sürgősségi kórház újszülött, intenzív osztályán.  

A besztercei Ártatlanok Alapítvány „photovoice” technikával fogja elősegíteni a Beszterce Naszód Megyei 

Sürgősségi Kórház gyermek osztályára beutalt gyermekek érzéseinek azonosítását és kifejezését. A bákói 

Fény Egyesület pályázatának célja a Fény Hospice ellátásában részesülő, gyógyíthatatlan betegségekkel 

szembesülő gyermekek szenvedésének enyhítése és életminőségének javítása.  

A kolozsvári Yuppi Tábormozgalom Egyesület és a Kory Francisc Sport Klub Egyesület élményterápiában 

fog részesíteni súlyos betegségekben szenvedő (cukorbetegség, ízületi gyulladás, rák) és látássérült 

gyermekeket, akiknek szükségleteikhez és képességeikhez igazított szabadtéri tevékenységekben lesz 

részük (például kötélmászásban és hegymászásban).  

A sepsiszentgyörgyi Help Egyesület a zeneterápiát hidroterápiás elemekkel fogja ötvözni a súlyos 

fogyatékosságokkal küzdő gyermekek segítése érdekében, míg a segesvári székhelyű Psy Serenitas 

Egyesület a zenés eljárásokat („drumming circle”) szabadtéri tevékenységekkel fogja összekapcsolni 

szenzoros és neuromotoros sérülésekben szenvedő gyermekek terápiájában.  

A Szent Anna Védencei Egyesület enyhe fogyatékkal élő vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek 

számára fog zeneterápiás tevékenységeket szervezni, a galaci Gyermekszív Alapítvány pedig a 

zeneterápiát szenzoros stimulációval és emocionális fejlesztő műhelyekkel fogja ötvözni fogyatékkal élő 

vagy fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek terápiájában.  

A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete (Marosvásárhely) valamint a szatmárnémeti Langdon Down 

Transilvania Egyesület munkatársai művészetterápiás tevékenységeket (rajz, festészet, zene, mozgás és 

főzőműhelyek) végeznek a Down-kóros gyermekek segítését célzó projektjeikben.  

Négy szervezet fog állatasszisztált terápiás tevékenységeket végezni: a HorsEmotion Egyesület 

lovasterápiát, valamint kisállatok segítségével végzett szabadidős-nevelési foglalkozásokat szervez a 

temesvári Gyermek Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ gondozásában levő néhány gyermeknek.   

A Romániai Máltai Szeretetszolgálat (Kolozsvár) folytatja a Máltai Speciális Óvodához tartozó sérült 

gyermekek komplex rehabilitációs programját kutyaterápia segítségével. A gyergyószentmiklósi Salvator 

Alapítvány a fogyatékkal élő gyermekek személyes autonómiájának növelését, valamint iskolai és szociális 

integrációjának elősegítését tűzte ki célul lovasterápiás projektjében. A Természet Felfedezése Egyesület 

(Kolozsvár) ökoterápiás tevékenységeket és állatasszisztált terápiákat szervez a Kolozsvári Inkluzív Oktatás 

Iskolai Központ egyes tanulói részére.  



A Prader Willi Románia Egyesület (Zilah), a Terocart Academy Egyesület (Kolozsvár), valamint az Elijah 

Egyesület Ruth Zenkert Iskolakezdeményezés (Veresmart, Szeben megye) művészetterápiás technikákat 

(például rajz, festészet, kollázs vagy modellezés) fog ötvözni egyéb technikákkal (például mozgás és tánc, 

multimédia, pszichodráma) ritka betegségekben szenvedő vagy speciális nevelési igényű gyermekek 

terápiájában.  

A Magicamp Egyesület (Brănești, Dâmbovița megye) olyan gyermekek számára szervez tábort, akik 

elvesztették egy szerettüket. A tábor játékra, drámaterápiára és szabadtéri tevékenységekre épít. A 

fővárosi Tandem Egyesület improvizációra és szerepjátékokra épülő műhelyeket szervez az Austrului 

Speciális Gimnáziumi Iskola egy látássérült csoportja részére.  


