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A nyertes pályázatok rövid bemutatása 

 

Az Életet a napoknak című pályázatot a Nagyváradi Hospice Emanuel Alapítvány szakemberei 
valósítják meg, súlyos vagy gyógyíthatatlan betegséggel élő gyermekek és hozzátartozóik részére 
szerveznek pszichoszociális beavatkozásokat, művészetterápiát és játékterápiát. 

A galaci Gyermekszív Alapítvány munkatársai az Érzéseim világa – a fogyatékos gyermek igényeinek 
360°-os szemlélete című pályázatban fejlesztő foglalkozásokat (szenzoros integráció, meseterápia, 
logopédia) szerveznek megkésett fejlődésű gyermekek részére. 

Mi az emocionális terápia és hogyan segíthet nekünk? a címe a The Story of Autism Egyesület 
pályázatának, melyben emocionális terápiás beavatkozásokkal – színjátszás, rajzolás, bábozás, 
mesemondás – autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek szociális-emocionális 
képességfejlesztését végzik.  

A P.A.V.E.L. Egyesület emocionális, multiszenzoriális és meseterápiát fog biztosítani a bukaresti 
Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu kórház onkológiai részlegére beutalt gyermekek és egy szülőjük 
részére a Mesék és érzések a kórházban fekvő gyermekek megsegítéséért pályázatban. 

Értelmi fogyatékos gyermekek érzelmi-szabályozásának fejlesztése kutyás terápia segítségével a 
címe a Kozmutza Flóra Egyesület pályázatának, melyben húsz értelmi fogyatékkal élő tanulónak 
segítenek a négylábú terapeuták négy hónapon át, érzelmeik felismerésében és kezelésében.  

A hang lenyomata című pályázatban játék- és drámaterápiás foglalkozásokat szerveznek a VAR 
Egyesület szakemberei huszonnégy hallássérült vagy cochleáris implantátummal rendelkező 
serdülőnek. 

Művészetterápiát és játékterápiát (sandtray play) alkalmaznak a K'arte Egyesület munkatársai 
harminc, szorongással küzdő gyermek és szüleik terápiájában az Equilibrum pályázat keretében.  

A Vízalatti Kutatások Központ Egyesület Ha egy ajtó bezárul, mások kinyílnak! című pályázatában a 
TUSMA technológiát alkalmazzák fogyatékos gyermekek fejlesztése érdekében. A TUSMA egy 
speciális víz alatti zenehallgatás, amely hidroterápiás elemeket ötvöz zeneterápiával és 
vizualizációs gyakorlatokkal. 

A Prosperitas Vitae Egyesület a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központban alkalmazott terápiás 
tevékenységei kiegészítéseként zeneterápiával és asszisztált zeneterápiával (Soundbeam) fog 
hozzájárulni harminc kisgyermek fejlődéséhez a Kapcsolódás a világgal hangok által II. pályázat 
keretében. 

A Brassói Atipic Egyesület szakemberei a Zene és szín az autista gyermekekért pályázatban 
zeneterápiával és kombinált művészetterápiával segítenek autizmus spektrum zavarral 
diagnosztizált gyermekeknek érzelmeik kezelésében, szociális és motoros készségeik 
fejlesztésében.  

A Virtuális játékokkal a fejlődésért című pályázatban a Szent Gellért Alapítvány fogyatékos 
gyermekek számára adaptált videojátékkal egészíti ki a járulákos terápiák palettáját, amely a 
fejlődéshez szükséges mozgások elvégzéséhez plusz motivációt és játékos keretet biztosít a sérült 
gyermekeknek. 



A gyergyószentmiklósi Salvator Alapítvány több éve hiánypótló tevékenységet végez a Gyergyói-
medencében. A Megtartó LÓerő II. pályázat keretében tizenöt, fogyatékkal élő gyermeket és 
hozzátartozóikat segítik a lovasterápiás tevékenységekkel. 

Az Albert és Mosolyok Egyesület a Terápiák Tárlata országos online adatbázisának koncepcióját és 
kivitelezését tűzte ki célul. Egy olyan honlapot szeretnének létrehozni, amelyen kapcsolatba hozzák 
a fogyatékos gyermeket nevelő családokat és a számukra szolgáltatásokat biztosító cégeket és civil 
szervezeteket. 

A Piros Orr Egyesület a The wonder of music című pályázatban zeneterápiával és a zeneterápiás 
eszközökkel való játék útján segíti a súlyos fogyatékkal élő gyermekeket, akiknek ezáltal fejlődnek 
kommunikációs, motoros készségeik és emocionális kifejezőkészségeik. 

Születés után elhagyott gyermekek megsegítését tűzték ki célul a Bambini in Emergenza Egyesület 
munkatársai. A harmónia visszaállítása – az Andreea Damato Központ gondozásában levő gyermekek 
pszichoszociális rehabilitációja érdekében pályázatban művészetterápiát, harcművészeteket és 
meseterápiát ajánlanak a gyermekek ellenállóképességének növelése érdekében. 

A csíkszeredai Szent Anna Speciális Szakiskola huszonnégy tanulójának szervez tevékenységeket az 
Elfi Egyesület. Pszichodrámával, rajzolással-festéssel és metaforikus (OH) kártyákkal segítenek a 
fiataloknak az önismeretük fejlesztésében. 

A Művészetterápia fafaragással és bútorfestéssel pályázatban az Oklándi Gyermekotthon 
huszonnégy bentlakójának biztosít foglalkozásterápiát a Comite Ocland Egyesület. 

Az Érezd a Mágiát Egyesület foglalkozásterápiával járul hozzá harminc, autizmus spektrumzavarral 
küszködő gyermek önbizalmának növeléséhez, érzelmi kifejezőkészségük, valamint szociális 
készségeik fejlesztéséhez. 

 


