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Proiecte finanțate 

 

În cadrul proiectului Adăugăm viață fiecărei zile specialiștii Fundației Hospice Emanuel din 
Oradea vor organiza ședințe de terapie prin artă și joacă pentru pacienți pediatrici diagnosticați 
cu o boală limitatoare de viață în stadiu avansat și pentru copii cu un frate sau părinte grav 
bolnav.  

Fundația Inimă de Copil din Galați va implementa proiectul intitulat Universul emoțiilor mele – 
o viziune de 360° a nevoilor copilului cu dizabilități, oferind ședințe de terapie emoțională prin 
povești terapeutice, integrare multisenzorială și logopedie pentru copii care prezintă întârziere 
în dezvoltare.  

Ce este terapia emoțională și cum ne ajută ea? este titlul proiectului care va fi implementat de 
Asociația The Story of Autism. În cadrul acestui proiect, desenul, jocul de rol, teatrul și jocul cu 
marionetele vor fi folosite pentru dezvoltarea emoțională a copiilor cu tulburare din spectrul 
autist.  

În proiectul intitulat Povești și emoții, alături de copiii din spital!, Asociația P.A.V.E.L. va 
organiza ședințe de terapie emoțională, multisenzorială și terapie prin povești. Beneficiari vor fi 
pacienții oncologici internați în secția de oncopediatrie a spitalului Prof. Dr. Alexandru 
Trestioreanu din capitală.  

Terapie asistată de câini în sprijinul gestionării emoțiilor la elevi cu dizabilitate intelectuală 
este titlul proiectului implementat de Asociația Kozmutza Flóra, prin care douăzeci de copii cu 
dizabilități mentale vor fi susținuți de terapeuți patrupezi pe parcursul a patru luni în însușirea și 
gestionarea corectă a emoțiilor. 

Activitățile de dezvoltare precoce aplicate de Asociația Prosperitas Vitae în Centrul de 
Dezvoltare Timpurie din Sînmartin (Harghita) vor fi completate de terapie prin muzică și muzică 
asistată (Soundbeam) în proiectul Conectare cu lumea prin sunete II., facilitând dezvoltarea 
generală a treizeci de copii de vârstă mică.  

Specialiștii de la Asociația Atipic din Brașov vor susține copii diagnosticați cu tulburări de 
spectru autist în gestionarea emoțiilor și în dezvoltarea abilităților sociale și motrice prin 
muzicoterapie și terapie prin arte combinate în proiectul intitulat Muzică și culoare pentru 
copiii cu autism.  

Asociația de Cercetări Subacvatice va aplica în proiectul Dacă o ușă se închide, altele se 
deschid! metoda TUSMA pentru a facilita dezvoltarea copiilor cu dizabilități. Metoda TUSMA 
combină meloterapia, unele elemente ale hidroterapiei și imaginația ghidată.   

Profesioniști de la Asociația K'arte vor utiliza în proiectul intitulat Equilibrium” terapie prin artă 
și ludoterapie (sandtray play) cu scopul de a ajuta treizeci de copii suferind de tulburări de 
anxietate în ameliorarea problemelor emoționale. 



Proiectul intitulat Cu o experiență de joc virtual pentru dezvoltare, implementat de Fundația 
Szent Gellért, completează paleta terapiilor complementare cu un joc virtual adaptat special la 
nevoile copiilor cu dizabilități în vederea stimulării și motivării copiilor pentru efectuarea 
mișcărilor necesare pentru dezvoltarea lor. 

În proiectul Amprenta sunetului specialiștii Asociației VAR organizează sesiuni de terapie prin 
joacă și dramaterapie pentru susținerea a 24 de copii cu deficiențe de auz sau purtători de 
implant cohlear. 

 

Fundația Salvator va oferi sesiuni de terapie ecvestră. Ședințele gratuite de hipoterapie oferite 
în cadrul proiectului CALdă susținere II. vor ajuta cincisprezece copii cu dizabilități și 
aparținătorii lor.  

Asociația Bambini in Emergenza dorește să vină în ajutorul copiilor părăsiți după naștere. 
Proiectul Restituirea Armoniei – pentru reabilitarea psiho-socială a copiilor din Centrul Pilot 
Andreea Damato propune utilizarea terapiei prin artă, a artelor marțiale și a poveștilor 
terapeutice pentru creșterea rezilienței copiilor.  

Asociația Nas Roșu va implementa proiectul intitulat The wonder of music, în cadrul căruia vor 
utiliza terapie prin muzică și joacă în vederea dezvoltării abilităților emoționale, de comunicare 
și motrice a copiilor cu dizabilități grave.  

Asociația Albert și Zâmbete și-a propus lansarea unei platforme digitale – Galeria Terapiilor – 
cu scopul de a asigura schimb de informații între familiile care cresc copii cu dizabilități și 
firmele sau ONG-urile care le oferă terapii complementare.  

În cadrul proiectului Terapie prin artă, Asociația Comite Ocland va asigura terapie ocupațională 
(cioplit și pictură pe lemn) pentru douăzecișipatru de copii instituționalizați.  

Asociația Simte Magia și-a propus să contribuie la creșterea stimei de sine, îmbunătățirea 
abilităților sociale și de exprimare a emoțiilor pentru treizeci de copii diagnosticați cu tulburări 
de spectru autist prin terapie ocupațională. 

Asociația ELFI va organiza ateliere de autocunoaștere pentru 24 de elevi de la Școala Specială 
Sfânta Ana din Miercurea Ciuc. În cadrul atelierelor vor utiliza tehnici psihodramatice, carduri 
OH și elemente de terapie prin artă pentru a facilita procesul de dezvoltare personală.  

 


