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Terápiás programjaink 
 
A Mosoly Alapítvány ingyenes terápiás és élményprogramokkal segíti súlyosan és krónikusan 
beteg, traumát átélt és pszichoszomatikus problémákkal küzdő gyermekek lelki gyógyulását. 
Terápiáinkkal a testi gyógyulást kiegészítő és az ahhoz elengedhetetlen lelki támogatást 
nyújtunk a gyermekeknek és családjaiknak a kórházi tartózkodás alatt, illetve a kórházon 
kívül, hosszú távú terápiás csoportokban. 2015-ben összesen 344 mese- és művészetterápiás 
foglalkozást (90 perc/foglalkozás) tartottunk 900 résztvevővel Budapesten, Pécsett és 
Debrecenben szakképzett terapeuták (klinikai szakpszichológusok, pszichológusok, 
művészetterapeuták) vezetésével. Minden foglalkozást szakmai jegyzőkönyvben 
dokumentáltunk, az eredményeket szakmai beszámolókban rögzítettük. Programjainkat a 
Mosoly Kódex alapján szerveztük és valósítottuk meg (a dokumentum letölthető: 
http://mosolyalapitvany.hu/upload/files/Mosoly_Programkodex.pdf). 

 
1. Kórházi programok 
 
2015-ben 3 kórházban, 4 osztályon tartottunk rendszeresen szupportív terápiás 
foglalkozásokat. A terápiás programok célja és módszerei a kórházi környezet és a 
betegcsoportok igényei szerint változnak az egyes osztályokon. A kórházban épp bent fekvő 
gyerekek közül az osztályon dolgozók (többnyire a pszichológus) segítségével választják ki 
terapeutáink, hogy az adott napon ki vesz részt a foglalkozásokon. A kórházi munkában 
mindig nagy szerepe van a kreativitásnak, mert a gyerekek hirtelen változó állapotához kell 
igazítani a terápiás tervet, a módszereket és az eszközöket. A résztevők száma is ettől függ 
(ágyhoz kötött, elkülönített gyerekeknek egyéni terápiát nyújtunk).  
 
Terapeutáink a pszichológia eszköztárát ötvözik mesével és művészetterápiás technikákkal, 
szakmai meggyőződésük, tapasztalataik és repertoárjuk szerint. A meseterápiás 
foglalkozásokon a gyerekek pozitív mintákat sajátítanak el problémáik megoldására a 
mesehősök viselkedésén keresztül, felismerik az életükben vagy saját magukban található 

segítőket és ellenségeket, és megtanulják, 
hogyan győzhetik le az akadályokat. A 
művészetterápia alapja a művészeten át 
történő kommunikáció. A művészetterápia 
segít az érzelmek felszínre kerülésében, 
oldja a depresszív lelkiállapotot, 
megjeleníti a nehezen verbalizálható 
tartalmakat, és a katarzis élményéhez is 
vezethet. A módszereket mindig a 
gyerekek fizikai állapota, igényei szerint 
alkalmazzuk és ágyazzuk be a terápiás 
folyamatba.  
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1.1. Kórházi terápiák Budapesten  
 
Helyszín: Szent László Kórház, Hematológiai és Őssejt Transzplantációs Osztály, 

Budapest 
Foglalkozások: heti 2 alkalom (2 X 90 perc), 2 hónap nyári szünettel 
Terapeuták:   Csák Éva képzőművészet-terapeuta,  

Varga Ágnes zeneterapeuta 
Szupervizor:   Koller Éva 
Kórházi koordinátor: Kecskeméti Éva osztályos pszichológus 
Fő támogató:  Mattel Children’s Foundation 
 
A program célja 
 
A program általános célja, hogy a Szent László Kórházban csontvelő transzplantációra váró és 
azon átesett gyerekek számára szorongásoldó, feszültség levezető művészetterápiás 
foglalkozásokat, mentálhigiénés ellátást nyújtson. A program a csontvelő transzplantációban 
részesülő gyerekek kórházi tartózkodásának megkönnyítését, a hospitalizációs folyamat 
megakadályozását célozza. 
 
Alkalmazott módszerek 
 
A kórházi foglalkozásokon szakembereink 
művészetterápiás eszköztárából itt elsősorban zenét 
és képzőművészetet alkalmazunk. A steril vagy fél-
steril körülmények között kórházban fekvő gyerekek 
akár hónapokat töltenek speciálisan kialakított 
egyszemélyes szobákban. Legtöbben az orvoson és a 
szülőn kívül nem találkoznak senkivel, a látogatóknak 
pedig tetőtől talpig be kell öltözniük steril köpenybe, 
maszkba, kesztyűbe. A külvilágtól és az emberektől 
hosszú időre elszigetelt gyerekeknek minden emberi 
kontaktus elengedhetetlenül fontos. A steril boxban 
egyedül fekszenek a gyerekek, így terápiájuk is 
egyénileg zajlik, magas hőmérsékleten sterilizált 
hangszerekkel, higiénikus képzőművészeti 
eszközökkel. Gyakran a szülők is részt vesznek a 
foglalkozásokon, többen igénylik a rendszeres 
kapcsolattartást terapeutáinkkal.  
 
A rendszeres terápiás alkalmak strukturálják a gyerekek számára az időt, kiszámíthatóak, így 
biztonságot adnak. A művészetterápia alapja a művészeten át történő kommunikáció. A 
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képzőművészet terápiában a foglalkozások főként a lelki egyensúly megteremtésére, a 
külvilág és a belső világ közötti kölcsönhatás megteremtésére irányultak. Egy alkotás (rajz, 
kollázs, montázs stb.) képes arra, hogy közvetítse a másképpen nem megfogalmazhatót. A 
művészetterápia lehetőséget ad arra, hogy a gyerek megtapasztalja kreatív erejét, 
megtanulja elengedni szorongásait, félelmeit. Segíti a megfelelő kommunikáció kialakulását 
szülő és gyerek vagy orvos között, és a természetes egyensúly megtalálását a fájdalmas téma 
kibeszélése és a normális életvitel között. Az alkotás nemcsak a beteg érzéseire nyithat 
ablakot, de fejlődésére, kognitív érésére, megküzdési stratégiáira és személyiségére is. 
Fontos, hogy alkotás közben a gyerek kontrollt gyakorolhat valami felett, kifejezheti érzéseit 
anélkül, hogy beszélnie kellene róla. 
 
A zeneterápia hasznos és bevált módszer az osztályon. Testre szabható, mélysége a kliens 
folyamatához igazítható, eszköztára végtelen. Szinte minden esetben mód volt a mélyebb 
tartalmak érintésére és a dinamikus szemléletre, hiszen a gyerekekkel hosszabb távon 
rendszeresen találkoztunk. A zeneterápia aktív formáját alkalmaztuk, amikor a kliens is 
aktívan bekapcsolódik: testhangokkal, énekkel, vagy hangszert ragad, ha van steril hangszer 
és kedve van. A bekapcsolódás mértéke jelentősen függ a betegek fizikai állapotától, aktuális 
lehetőségeiktől is. 
 

1.2. Kórházi terápiák Debrecenben 
 
Helyszín: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, 

Gyermekhematológiai-Onkológiai Nem Önálló Tanszék  
Foglalkozások: heti 2 alkalom (2X90 perc), 2 hónap nyári szünettel 
Terapeuták:   Miholecz Judit, gyermek klinikai szakpszichológus 
   Hajduné Fábián Irén, művészetterapeuta 
Szupervizor:   dr. Matolcsi Ágnes 
Fő támogató:  Mattel Children’s Foundation 
 
A program célja 
 
A terápiás foglalkozások célja, hogy az osztályon fekvő 
gyermekeknek és szüleiknek segítsünk (az osztályon a szülő 
vagy nagyszülő is ott tartózkodik a gyermekkel, ezért mind a 
gyermek, mind a szülő szorongását igyekszünk oldani). 
Célunk továbbá a kórházi körülmények okozta izolációt 
csökkenteni, elviselhetőbbé tenni, a kialakult betegség 
hátterében lévő okokat feltérképezni, a betegségről, az 
aktuális állapotról a figyelmet ideig-óráig elterelni, a 
foglalkozások által pozitív élményekben részesíteni a 
betegeket. Elsősorban arra koncentrálunk, hogy a 
gyermekekben lévő érzések, gondolatok, vágyak a terápiás 
eszközök segítségével szabadon láthatóvá, megfoghatóvá 
váljanak. 
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Alkalmazott módszerek 
 
A gyerekek állapotától függően a kórteremben vagy foglalkoztató helyiségben zajlik a 90 
perces terápia, melyet egy pszichológus és egy képzőművészet-terapeuta tart közösen. 
Csecsemők és kisdedek esetében elsősorban a szülőkkel foglalkozunk. 
 
A módszerek tekintetében teljes mértékben a gyermekek igényeihez és az állapotukhoz 
alkalmazkodunk. Az akvarellel, az olajpasztellel, ceruzával, zsírkrétával való alkotás nagyon 
népszerű, hiszen ilyenkor csak belefeledkezhetnek a különböző technikák nyújtotta 
élményekbe, kikerülhet a papírra, ami bennük van. Ebben az évben elkezdtük a zenei 
hangszereket is a terápiák részeként alkalmazni (elsősorban a sansula-t és a xilofont, 
valamint az egg shakert). A népmesék mellett a kis kamaszok, kamaszok körében nagyon 
bevált a Dixit kártya és a Story cubes, amikor ők maguk alkotnak, találnak ki történeteket a 
kártyák és kockák segítségével. 
 

1.3. Kórházi terápiák Pécsett  
 
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati 

Klinika, Dr. Mestyán Gyula Osztály (korábban Endokrin-Diabetes 
Osztály)  

Foglalkozások: heti 1 alkalom, hétfő délutánonként (90 perc), 2 hónap nyári szünettel 
Terapeuták:   Dr. Kanizsai Melinda, orvos, zeneterapeuta 
   Boda Gyöngyi, gyermek klinikai szakpszichológus 
Fő támogató:   Mattel Children’s Foundation 
 
A program célja 
 

A Diabetes osztályon főként cukorbeteg, valamint anyagcsere és endokrin betegségben (pl. 
pajzsmirigy betegségek, nemi fejlődés zavarai, stb.) szenvedő gyermekek kivizsgálásával és 
kezelésével foglalkoztak. Az összevonások következtében az osztály jelenleg nefrológiai és 
fül-orr gégészeti eseteket is ellát. 2015-ben főként diabetesszel és endokrin problémákkal 
küzdő gyermekekkel foglalkoztunk csoportos terápiák keretében. A terápiák a 
feszültségoldás mellett arra is teret biztosítottak, hogy a gyerekek új kapcsolatokat 
alakítsanak ki, megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal és egymásnak is 
tudjanak segíteni a betegségtudat feldolgozásában illetve a betegségükből fakadó életviteli 
tanácsokkal.  
 
Alkalmazott módszerek és eredmények 
 
A diabeteszes gyerekeknek a betegség elfogadása és a szigorú napi rutin betartása hatalmas 
stresszt jelent a mindennapokban, a betegség lelki vetülete azonban nem kap kellő 
figyelmet. Az osztályon többnyire olyan gyerekekkel találkozunk, akik éves kontrollra 
érkeznek és már megtanultak a betegségükkel élni. Ugyanakkor mindig vannak újonnan 
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diabetesszel és más endokrin problémával diagnosztizált betegek is, akik számára ez a 
helyzet új és riasztó.   
 
A 90 perces terápiák csoportban zajlanak 4-7 fő részvételével egy az osztályon kijelölt 
helyiségben két terapeuta vezetésével. Szakembereink többnyire meseterápiás módszereket 
alkalmaznak, vagy firkarajzot relaxációval, imaginációval. Az a tapasztalatunk, hogy a 
különböző életkorú gyerekek is hamarabb nyílnak meg a mesék és az egyes művészeti ágak 
segítségével, könnyebben tárják fel az őket ért traumákat, a problémáik mögött meghúzódó 
lelki sérüléseket. Foglalkozásaink során azt is megtapasztalják a gyerekek, hogy nincsenek 
egyedül, mások is küzdenek hasonló problémákkal, mint ők, új barátokat szerezhetnek, 
tanulhatnak egymástól. 

 
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati 

Klinika, Onko-hematológiai Osztály 
Foglalkozások: heti 1 alkalom (2015 szeptemberétől) 
Terapeuták:   Dr. Kanizsai Melinda, orvos, zeneterapeuta 
   Puskás Ildikó, klinikai szakpszichológus 

 
A program célja 
 
Ezen az osztályon 2015 szeptemberében 
indítottuk el terápiás programunkat. Súlyosan 
beteg gyermekeket kezelő osztályon már voltak 
jelentős tapasztalataink, ugyanakkor mind helyi 
szakemberek, mind az anyagi háttér tekintetében 
ekkorra váltak adottá a feltételek. 2015-ben heti 
1 terápiás foglalkozással indítottunk (ezt növeljük 
heti 2 foglalkozásra 2016-ban). Ezzel 
párhuzamosan megkezdtük a helyi gyermek és 
ifjúságpszichiátriai osztályon is egy terápiás 
program indításának előkészítését (melyet 2016-
ban indítunk). A terápiák célja itt is az, hogy lelki 
támogatást adjunk és segítsük feldolgozni a nehéz élethelyzetet a bent fekvő gyermekek és 
családtagjaik számára. 

 
Alkalmazott módszerek 
 
A terápiákon mesékkel, zene- és képzőművészet terápiás módszerekkel dolgozunk kisebb 
csoportban vagy akár egyénileg, a gyermekek fizikai állapotától függően. Az eddigi 
tapasztalatok alapján a mesék feldolgozásában mind a képzőművészeti, mind a hangszeres 
megoldást is nagyon szeretik a gyerekek. A csoportban alkalmazott zeneterápiát a feszültség 
levezetésére és a gyerekek egymásra hangolására is sikeresen használjuk.  
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2. Hosszú távú csoportok  
 
A Mosoly Alapítvány minden évben indít hosszú távú terápiás csoportokat olyan gyermekek 
számára, akik súlyos betegségből gyógyulnak, de már folyamatos kórházi tartózkodást nem 
igényelnek, krónikus betegséggel élnek vagy pszichoszomatikus zavarral küzdenek. Egy-egy 
csoportban azonos betegséggel, problémával küzdő, hasonló korú gyermekek járnak. A 
csoportok alkalmanként 90 percesek, az alkalmak száma a csoport célja szerint változik (min. 
22 alkalom + szülői konzultációk).  
 

A csoportok résztvevőit a terapeuták a csoportnak helyt adó intézmény (kórház, iskola) vagy 
a gyerekek kezelésében részt vevő orvosok segítségével választjuk ki. Csoportindításnál 
terapeutáink a szülőkkel folytatott konzultáció alapján döntik el, hogy a gyermeknek 
megfelelő-e az adott csoport. A terápiás folyamat alatt a terapeuták folyamatos visszajelzést 
adnak a gyerekek fejlődéséről a szülőknek.  
 

2.1. Hosszú távú terápiás csoportok Budapesten 
 

Hosszú távú csoportjaink ősszel indulnak és a következő év tavaszán vagy nyár elején érnek 
véget. Így 2015 első félévében folytattuk és lezártuk az előző évben induló csoportokat és a 
nyári szünet után új csoportokkal indultunk. Budapesti csoportjaink 22-25 db 90 perces 
terápiás alkalmakból állnak, valamint szülői konzultációkból.  
 

2.1.1. Meseterápiás és pszichodráma csoportok a 2014/15-ös programévben 
 

1. Meseterápiás csoport pszichoszomatikus problémával küzdő gyermekeknek:  
Programidőszak:  2014. október – 2015. április, heti 1X 90 perc 
Helyszín: Mosoly Játszószoba, Mosoly iroda, Budapest 
Résztvevők:    Pszichoszomatikus zavarral küzdő 10-12 éves gyermekek (6 fő) 
Terapeuták:   Erős Nikoletta, gyermek klinikai szakpszichológus 
   Szentes Annamária, gyermek klinikai szakpszichológus 
Szupervizor:    Janda Zsuzsanna 
Fő támogató:  Takarékbank Zrt.  
 

2. Pszichodráma csoport pszichoszomatikus problémával küzdő gyermekeknek: 
Programidőszak:  2014. november – 2015. május, heti 1 alkalom, csütörtök, 90 p. 
Helyszín: Mosoly Játszószoba, Mosoly iroda, Budapest 
Résztvevők:    Pszichoszomatikus zavarral küzdő 9-12 éves gyermekek (6 fő) 
Terapeuták:   Noszkó Nikoletta, pszichológus 
   Huszár Anikó, gyermek klinikai szakpszichológus 
Szupervizor:    Janda Zsuzsanna 
Fő támogató:  Takarékbank Zrt.  
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A csoportokba, melyek az első alkalmak után zárt csoportként működnek (ugyanazokkal a 
gyerekekkel és szülőkkel dolgozunk a tanév folyamán) azok a gyerekek jártak, akik 
pszichoszomatikus zavarral küzdenek, pl. has illetve fejfájás, esetleges hányás, hányinger az 
iskolába menés előtt reggelente, iskolai teljesítményzavar, illetve nem képességeiknek 
megfelelő teljesítmény. Bekerülhetnek a csoportba olyan gyerekek is, akiknek a testvére volt 
krónikus betegségben érintett és a pszichés problémáik visszavezethetők voltak arra, hogy 
ők kapnak kevesebb figyelmet. Általános célkitűzésünk, hogy segítsük őket abban, hogy a 
pszichoszomatikus megküzdési módot egy reális, önkifejező megküzdési mód váltsa fel, ami 
a környezet számára is sokkal érthetőbb, és a gyerekek is sikerélményekhez juthatnak általa. 
 

Alkalmazott módszerek  
 
Az első csoportban a meseterápia kapott fő fókuszt, a másik csoportfoglalkozás gerincét a 
gyermekpszichodráma képezte. A gyerekek igényei szerint alkalmaztunk képzőművészet 
terápiás módszereket is.  
 

A meseterápiát a hosszú távú csoportokban tudjuk 
igazán alkalmazni, mert itt több idő áll rendelkezésre és 
itt ugyanazokkal a gyerekekkel tudunk dolgozni hétről-
hétre (a kórházban egyes elemeit, illetve a mesét 
magát integráljuk a terápiás foglalkozásba, ahogy a 
gyerekek aktuális állapota kívánja). Itt is és a kórházban 
is a Boldizsár Ildikó által kifejlesztett Metamorphoses 
Meseterápiás Módszert alkalmazzuk. Elsősorban az 
évezredek alatt kialakult, ősi tanításokat és 
bölcsességeket hordozó, kultúrában megőrzött 
népmesékkel dolgozunk. A mesében megjelenő 
konfliktusok és szimbólumok közül a gyerekek 
ösztönösen választják azokat, melyek megfelelnek saját 
élethelyzetüknek, problémáiknak. A terápiás munka 
ebből az azonosulásból indul, ezt támogatjuk meg 

dramatikus és művészetterápiás módszerekkel. A népmesék feldolgozása során a gyerekek 
azonosulnak a mesei hősökkel, felfedezik és mozgósítják belső segítőiket, a történet fonalát 
követve megküzdenek belső „ellenségeikkel”. Így a mese szimbolikus világában átélhetik 
saját helyzetüket és megoldási lehetőségeket kereshetnek. Ebben a környezetben a gyerekek 
könnyebben meg tudnak birkózni saját ellentétes érzelmeikkel, másságukkal. A mesei 
szimbólumok lehetőséget adnak a főbb problémák kezelésére, a mesehallgatás során 
előhívott képek teret adnak a kreatív alkotási folyamatnak. 
 
A gyermekpszichodráma feltáró és gyógyító dinamikus pszichoterápiás módszer (itthon 
Kende B. Hanna honosította meg), mely élményt élménnyel gyógyít. A gyermek eljátszhat 
olyan szerepeket, amelyekre vágyik, és szimbolikus formában olyan érzéseket is kijátszhat, 
melyek akadályozzák saját életvitelében. Bátorságot kap ahhoz, hogy új szerepekben is 
elképzelhesse magát, ezáltal új viselkedési mintákat kipróbáljon. A szereprepertoár bővítése 
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hozzásegíti ahhoz, hogy egy kóros viselkedésminta, mely gyakran szociális elszigetelődéshez 
vezet, megváltozhasson.  
 

2.1.2. Pszichodráma csoportok a 2015/16-os programévben  
 

1. Pszichodráma csoport pszichoszomatikus problémával küzdő gyermekeknek:  
Programidőszak:  2015. október – 2016. április, heti 1X 90 perc 
Helyszín: Mosoly Játszószoba, Mosoly iroda, Budapest 
Résztvevők:    Pszichoszomatikus zavarral küzdő 9-10 éves gyermekek (6 fő) 
Terapeuták:   Majoros Andrea, gyermek klinikai szakpszichológus 
   Noszkó Nikoletta, pszichológus 
Szupervizor:    Janda Zsuzsanna 
Fő támogató:  Takarékbank Zrt.  
 

2. Művészetterápiás csoport pszichoszomatikus problémával küzdő gyermekeknek:  
Programidőszak:  2015. október – 2016. április, heti 1X 90 perc 
Helyszín: Heltai Gáspár Általános Iskola, Budapest 
Résztvevők:  Pszichoszomatikus zavarral küzdő 9-10 éves gyermekek (10 fő 2 

csoportban) 
Terapeuták:   Kiss Enikő, gyermek klinikai szakpszichológus 
   Sánta Barbara, zeneterapeuta 
Szupervizor:    Janda Zsuzsanna 
Fő támogató:  Takarékbank Zrt. 
 
A csoportok célja: 
 
Ebben az esetben is a gyermekek pszichoszomatikus problémái, funkcionális tünetei 
kerülnek előtérbe. Cél mindkét esetben, hogy segítsünk a gyerekeknek kialakítani 
/megerősíteni egészséges, a napi életben őket segítő megküzdési mechanizmusokat, 
növeljük önbizalmukat.  
 
Alkalmazott módszerek:  
 
A Mosoly Játszóban tartott csoport a pszichodrámára épül (lásd fentebb). A Heltai 
Montessori iskolában a csoportban több figyelemzavaros, autisztikus problémával élő 
gyermek van, így itt a művészetekre, elsősorban a zenére helyezzük a hangsúlyt. A zene 
képes felkelteni és fokozni az aktivitást, feszültséget szabályoz, indulatokat kelt és levezet, 
nyugalmat teremt, alakítja a viselkedést, a legkülönbözőbb érzelmeket mobilizálja, serkenti a 
képzeletet, képzettársítást, emlékeket. A zene emlékezet serkentő hatása is ismert, egyrészt 
mivel asszociatív és környezeti kulcsingereket stimulál, ami által emlékeket mobilizál. 
Másrészt ellazíthat és megnyugtathat, amivel maximalizálja az információ visszanyerő 
képességet is. 
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2.2 . Hosszú távú csoportok Debrecenben  
 
Debrecenben a Dr. Kettesy Aladár bentlakásos 
iskola vak és látássérült tanulóinak biztosítunk 
mese- és művészetterápiás ellátást. Az 
intézményben 2007 óta tartunk hosszú távú 
terápiás csoportokat, az elmúlt tanévek alatt 15 
csoportban 138 résztvevővel dolgoztunk. A tanulók 
nagy része HHH (halmozottan hátrányos helyzetű 
és HHHH (hihetetlenül halmozottan hátrányos 
helyzetű) besorolású, mélyszegény családokból. Itt, 
budapesti csoportjainkhoz hasonlóan szintén ősszel 
kezdődik a terápiás munka és egészen évzárásig 
tart, évente 70-80 terápiás alkalmat biztosítunk két csoportban. 2015-ben az alábbi 
csoportokban dolgoztunk: 
 
2015 júniusában lezárt csoportok:  
Programidőszak:  2014. október – 2015. június, heti 1X2 csoport (2X90 perc)  
Helyszín: dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 
Résztvevők:   látássérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, 22 fő 
Terapeuták:   Hajduné Fábián Irén, művészet-terapeuta 
   Kovács Anna, pszichológus 
Szupervizor:    dr. Matolcsi Ágnes 
Fő támogató:   Új Európa Alapítvány (MOL Gyermekgyógyító Program) 
 
Jelenleg futó csoportok: 
Programidőszak:  2015. október – 2016. június, heti 1X2 csoport (2X90 perc)  
Helyszín: dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 
Résztvevők:   látássérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, 21 fő 
Terapeuták:   Hajduné Fábián Irén, művészet-terapeuta 
   Kovács Anna, pszichológus 
Szupervizor:    dr. Matolcsi Ágnes 
Fő támogató:   Új Európa Alapítvány (MOL Gyermekgyógyító Program) 
 
A program célja 
 
Célunk az otthonról elszakadt, látássérült és különböző fogyatékkal élő gyermekek számára 
olyan biztonságos, elfogadó légkört teremteni, melyben bátran és önfeledten megélhetik 
önmagukat, a bennük zajló lelki történéseket. A gyerekeknek nehézséget jelent az iskolában 
a családtól való távollét, szociális gátlásaik vannak és sokszor konstruktív megküzdési 
mechanizmusokkal, konfliktushelyzetekben vagy stresszhelyzetekben alkalmazható alapvető 
megoldási sémákkal sem rendelkeznek. Így céljaink között szerepel a foglalkozásokon a 
gyermekek szorongásának oldása, pozitív és reális énképük kialakítása, önbizalmuk növelése, 
szociális készségeik kialakulásának elősegítése. Továbbá az is, hogy a csoportban összhang 
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alakuljon ki, a gyermekek odafigyeljenek egymásra, és megtalálják helyüket az egység 
részeként.  
 
Alkalmazott módszerek  
 
A foglalkozásokat két szakképzett terapeuta vezeti. A szakemberek a mese- és 
művészetterápia módszereit ötvözve segítenek a gyermekekben oldani a család hiányából és 
másságuk felismeréséből fakadó szorongásukat, formálni „belső képeiket”. A mese- és 
művészetterápia kifejezetten stressz- és szorongásoldó, gazdagítja az önkifejezést, segíti az 
önelfogadást, a másság elfogadását. A krízishelyzetben lévő (látásukat elvesztő vagy más 
traumát átélt) gyerekeknek egyéni terápiás alkalmakat is biztosítunk. 
 
A programban terapeutáink már kipróbált, 
a célcsoport speciális igényeihez szabott 
terápiás módszerekkel segítik az iskolába 
érkező tanulók beilleszkedését, másságuk 
és egyéni problémáik feldolgozását. A 
művészetterápiás módszerekkel igyekszünk 
megtalálni minden gyermekben azt az 
egyéni kreatív kifejezésmódot, amit az 
iskola a különböző speciális foglalkozásain 
és szakkörein tovább fejleszthet. A 
folyamatos terápiás munkával számos 
gyermeknél komoly áttörést értünk el, 
többeket sikerrel segítettünk át komoly 
traumás helyzeteken, és azt tapasztaljuk, hogy a csoportokon résztvevő gyerekek később 
megerősödve, önbizalommal tudnak nekivágni a felsőbb osztályok kihívásainak. 
 
A jelenlegi csoportok 2016 júniusában (a tanév végén) zárulnak. Terveink szerint októberben 
újraindítjuk a terápiás munkát. Néhány példa az elmúlt programidőszakok módszertani 
fejlesztéseire: bevezettük az egyéni terápiás alkalmakat a krízishelyzetben lévő gyermekek 
számára; imaginációs és relaxációs gyakorlatokkal segítettük a mesék befogadását; bekötött 
szemű rajzolással próbáltuk megteremteni a csoportdinamikai egyensúlyt a látó és nem látó 
gyermekek között; „táncoló ceruzák” technikával serkentettük a gyerekek kreativitását; 
testtudati módszerek bevonásával segítettük a testi-lelki egyensúly helyreállítását.  
 
2015 tavaszán mesedélutánt szerveztünk az iskolában. Dr. Boldizsár Ildikó vezetésével 
mesefoglalkozást tartottunk a gyerekeknek, majd módszertani előadást az iskolában dolgozó 
pedagógusoknak.  
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3. Meseterápiás tábor 
  
2015 nyarán ismét megszerveztük meseterápiás táborunkat, mely egy-egy hosszú távú 
terápiás folyamat kiegészítéseként tűzte ki célul egy gyerekcsoport intenzív fejlesztését. A 
program alatt a gyerekek több mesét dolgoznak fel, mely megfelel saját élethelyzetüknek és 
problematikájuknak.  

 
Programidőszak:  
2015. június 23-26. (napi 6 terápiás óra) 
 

Helyszín:  
Mosoly Játszó, Mosoly iroda, Budapest 
 

Résztvevők:    
epilepsziával, krónikus fejfájással, szorongással küzdő 7-9 
évesek (6 fő) 
 

Terapeuták:    
Majoros Andrea, gyermek klinikai szakpszichológus  
Kiss Kinga, gyermek klinikai szakpszichológus 

 
 
4. Szakmai műhely  
 
A folyamatos szupervíziós támogatáson kívül fontosnak tartjuk, hogy terapeutáink 
kötődjenek az alapítványhoz és motiválva érezzék magukat arra, hogy hozzájáruljanak 
átfogóbb szakmai programjaink sikereihez. A terápiák színvonalának biztosításához, a 
szakmai innováció elősegítéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy szakmai továbbképzéseket 
is biztosítsunk számunkra. 
 
4.1. Kreatív Napok 

  
2015 áprilisában szerveztük meg a kétnapos 
szakmai konferenciánkat, a Kreatív Napokat 
„Test és testtudat a mese- és 
művészetterápiákon” címmel. Célunk volt, hogy 
a szakmai közönséget megismertessük a 
legújabb nemzetközi kutatásokkal (megtestesült 
elme hipotézis, metafora elmélet, 
interszubjektív megközelítés), az ezekre épülő 
szemléletmóddal és ezeknek a terápiában 
alkalmazható módszertani elemeivel. A 
rendezvény keretében 100 résztvevő 20 
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különböző előadás és gyakorlati műhelymunka keretében ismerkedhetett a szakmai 
újdonságokkal és a már kipróbált hazai gyakorlati módszerekkel.  
 

Élmény- és forrásteremtő programok 
 
Több olyan szakmai programunk is van, melyeket nem terápiás céllal indítunk, hanem azért, 
hogy betegséggel élő vagy hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtsunk pozitív élményeket 
vagy segítsük nekik felfedezni a siker örömét. Mivel pénzügyi erőforrásaink és humán 
kapacitásunk nagy részét az elsődleges stratégiai prioritásként kijelölt terápiás 
programjainkra koncentráltuk, élményprogramjainkból azokat tudtuk megtartani, melyeket 
költséghatékonyan vagy éppen adományszervezési céllal is tudtunk működtetni. 
 

A hagyományosnak számító pályázati és adományszervezési projekteken túl olyan támogatói 
programokat is szervezünk, mely az adományozókat programélményekkel is elkötelezi 
céljaink mellett. A legnépszerűbb ilyen programokba (Mosoly Váltó, Mosoly Focikupa) 
bevonjuk azokat a Mosolyos gyermekeket is, akiknek állapota megengedi, hogy részt 
vegyenek, így az adományszervező események tartalmas és élmény dús programot 
nyújtanak számukra.  

 
5. Mosoly Váltó az Ultrabalaton Futóversenyen 
 
Legnagyobb szabású forrásteremtő rendezvényünk a Mosoly Váltó. A már hagyományként 
évről-évre induló program keretében a Mosoly programokban résztvevő gyerekek az 
alapítvány támogatóival együtt, versenyen kívül, egymást segítve-biztatva futják körbe a 
Balatont az Ultrabalaton Futó- és Kerékpáros Versenyen minden júniusban. A 220 km-es 
távot két nap alatt, általában 45 (egyenként 4-6 km-es) szakaszban teljesítjük. Minden 
szakaszon egy mosolyos gyerek és az őt kísérő támogató fut végig biciklis, autós kísérettel és 
orvosi felügyelettel. A cégek a rendezvény támogatásán kívül munkatársaikat, a 
magántámogatók családtagjaikat és baráti közösségeiket is bevonják a programba, így 

aktívan részt vesznek ők maguk is a 
szemléletformálásban, a társadalmi 
felelősségvállalás erősítésében a 
támogató cégen vagy egy adott 
közösségen belül.  
 
A Mosolyos gyerekek kitartásukért kapnak 
elismerést, állapotukról teljesítményükre 
kerül a hangsúly. A sikerélmények és a 
Mosoly futóklubban történő több hónapos 
felkészülés hatására a mozgás öröme 
része lesz életüknek, mely visszahat 
életmódjukra is. A program előkészítését 

és a gyerekek felkészítését már hónapokkal az esemény előtt megkezdjük. Az elmúlt évek 



   

Mosoly Alapítvány | Éves beszámoló – 2015 

 
13 

 

bebizonyították, hogy szereplésünk a nemzetközi versenyen nagy kommunikációs értékkel 
bír és visszahat más adományozási formákra is.  
 
A hagyományos váltón túl indítottunk olyan ultramaratonista futócsapatokat is, melyek 
tagjai a versenybe benevezve futottak a Mosolyért és a felkészülés időszakában saját 
kommunikációs csatornáikon keresztül vitték a program hírét, adományt gyűjtöttek az 
alapítványnak. Ezzel a programkomponenssel próbáltuk bevonni azokat a futókat, akiknek a 
teljesítmény és a sportélmény számít elsősorban, de nyitottak arra, hogy csatlakozzanak 
adománygyűjtő tevékenységeinkhez. 2015-ben 21 Mosolyos gyermek, 254 futó-támogató 
közreműködésével vettünk részt a Mosoly Váltóban. A program összesen 10 millió Ft értékű 
támogatást hozott. 
 

6. Mosoly Focikupa  
 
A Mosoly Focikupa keretében a Mosolyos gyerekek és támogatók rövidített baráti 
körmérkőzéseken mérik össze erejüket, a Vándorkupát pedig a győztes viszi haza. 2015-ben 
novemberben rendeztük meg a kupát, 74 fő részvételével. A gyermekcsapat tagjait most is a 
Hűvösvölgyi Gyermekotthon sportolói adták.  
 
 

Mosoly stratégia  
 
2015 őszén stratégiai tervezést indítottunk el, melynek célja a szakmai programok és a 
szervezet fejlesztési terveinek kidolgozása volt az elkövetkező 5-7 évre. Ennek keretében az 
alapítvány munkatársai a kuratórium, a Mosoly terapeuták és a kórházi szakemberek 
bevonásával dolgozták ki a szervezet jövőképét és a szakmai fejlesztési javaslatokat. A 
tervezés több blokkban zajlott. Első lépésként a stáb és a kuratórium a jövőképpel 
kapcsolatos stratégiai kérdésekkel foglalkozott, majd a szakmai programokért felelős 
munkatársak a terapeutákkal és a kórházi szakemberekkel történő egyeztetések és az eddigi 
szakmai program értékelések alapján kidolgozták a szakmai programok fejlesztésének főbb 
irányait. A stratégiai dokumentumot 2016-ban dolgozzuk ki részleteiben, a szakmai 
fejlesztési irányokra külön hangsúlyt fektetve.  


