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A MOL Gyermekgyógyító Program az alapítvány egyik legfontosabb és 
legrégebbi programja
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2005 óta összesen több mint              REHABILITÁCIÓS PROGRAMOT tudott támogatni a 

gyermekegészségügy területén.

Az eddigi támogatások nagysága meghaladja a               MILLIÓ FORINTOT.

Krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség 

szempontjából veszélyeztetett gyerekek

élményterápiás, állat asszisztált és művészetterápiás programok 

pénzügyi támogatása.

gyógyulását, rehabilitációját elősegítő

KIKNEK?

MIÉRT?

HOGYAN?

440

620



A program 2017-18-as évét számokkal jellemezve is látszik a 
jelentős nagyság
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kiosztott TÁMOGATÁS45,6 millió FT 

támogatott SZERVEZET39

közel 12.000 elért GYERMEK

130 terapeuta és szakember bevonása

18 terápiás kutya alkalmazása

terápiás és segéd eszközök beszerzése

szállás, étkezés, szállítás támogatása stb.

élmény- és művészetterápiás 
FOGLALKOZÁSOK

154 nap tábor

~5.300 óra évközi terápiás alkalom

42 db szakmai tevékenység (konferencia, publikáció stb.)

310 önkéntes

180+ MÉDIA megjelenés



A program példaértékű, amelyet számos fontos jellemző is mutat
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Kiemelten FONTOS TÁRSADALMI PROBLÉMÁT támogat

STABIL TÁMOGATÓI PARTNERSÉG 2005 óta, rendszeresen támogatott szervezetek

ORSZÁGOS hatókörű

ÁTLÁTHATÓSÁG, NYÍLT pályázat, SZAKÉRTŐI zsűri

UTÁNKÖVETÉS, szoros kapcsolat a szervezetekkel

Rendszeres MÉDIA MEGJELENÉSEK

MIK A PROGRAM KONKRÉT, SZÁMSZERŰSÍTHETŐ 

HATÁSAI?
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MIT JELENT A TÁRSADALMI HATÁSMÉRÉS?
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EGY PROJEKT VAGY A TELJES SZERVEZET A MŰKÖDÉSE SORÁN

➢ A KEDVEZMÉNYEZETTEK (CÉLCSOPORT TAGOK) ÉS MÁS

ÉRINTETTEK ÉLETÉBEN (ÉLETMINŐSÉGÉBEN)

➢ A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE KÖVETKEZTÉBEN BEKÖVETKEZŐ

➢ TERVEZETT ÉS NEM TERVEZETT

➢ RÖVID VAGY HOSSZÚ TÁVÚ

➢ POZITÍV ÉS NEGATÍV VÁLTOZÁSOK ÖSSZESSÉGÉNEK

➢ SZISZTEMATIKUS ÉS RENDSZERES MÉRÉSE.

A kép forrása: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


EGYRE NAGYOBB AZ IGÉNY / ELVÁRÁS A HATÁSMÉRÉSRE
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A MOL ALAPÍTVÁNY FELKÉRÉSÉRE TÁRSADALMI HATÁSMÉRÉS
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Milyen konkrét, számszerűsíthető hatásokat értek el a MOL Alapítvány által 

2017/2018-as évben támogatott szervezetek a megvalósult terápiás 

programok révén?

K U T A T Á S I  

K É R D É S



MÓDSZERTAN - Több érintett csoportot is megkérdeztünk:

10

szakértő részvételével

érintett szülő részvételével

érintett szülő részvételével

élmény- vagy művészetterápiát 
alkalmazó intézmény részvételével

szervezet beszámolóinak átolvasása

5FÓKUSZCSOPORT

SZAKMAI BESZÁMOLÓK 26

5SZÜLŐI FELTÁRÓ INTERJÚK 

KÉRDŐÍVES KUTATÁS 165

INTÉZMÉNYI INTERJÚK 3
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A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLATASZISZTÁLT TERÁPIÁS SZERVEZETEK:
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AZ ÉRTELMES ÉLETÉRT 
ALAPÍTVÁNY



ÖSSZESSÉGÉBEN A PROGRAM MEGÍTÉLÉSE KIEMELKEDŐ:
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A GYERMEK 
GYÓGYULT, 

FEJLŐDÖTT? 

AJÁNLANÁK-E 
MÁSOKNAK IS?

A RÉSZVÉTEL 
A GYERMEK 

SZÁMÁRA ÖRÖM?

92%* 1-5 skálán 5-

ösre értékelte, hogy 

a gyermek mennyire 

szeretett részt venni 

a terápián, táborban.

89%* 1-5 skálán 5-

ösre értékelte a 

terápia hatékonyságát

a gyermek 

gyógyulásában, 

fejlődésében. 

94%* teljes 

mértékben ajánlaná 

a terápiát hasonló 

problémával küzdő 

szülőknek (1-10 

skálán 10-es értéket 

adott). 

*A 165 kérdőívet kitöltő szülőből.

egyértelmű igen egyértelmű igen egyértelmű igen

95%
96%

98%



A SZÜLŐK ÁLTAL VISSZAJELZETT HATÁSOK:
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veszteség, 
trauma, lelki 

teher, 
másság 

érzésének 
feldolgozása

4.7 *

*165 szülő által adott átlagos érték (1-5 skálán)

Egyéni ill. 
csoportos 
terápiás 

foglalkozások

Táborok

Alkalmi 
foglalkozások

ÉLMÉNY- ÉS 
MŰVÉSZET-

TERÁPIA

4,7 / 5*

➢ új élményeket kapott

„Nagy élmény az állatokkal való 
közvetlen találkozás.”

➢ egy elfogadó közösséget, barátokat talált

„Az öröm és boldogság, ahogyan Gino
kutyát szereti., barátja lett a kutya.”

➢ jobban el tudja fogadni önmagát, 
magabiztosabb lett

„Gyermekünk elfogadóbb másokkal és 
önmagával szemben, önmagát jobban 

megismeri.”

➢ jobban megismerte önmagát „A tábor idei témája – önmagunk 
megismerése és az emberek 
sokfélesége – nagyon tetszett a 
fiamnak.”



A SZÜLŐK ÁLTAL VISSZAJELZETT HATÁSOK:

14 *165 szülő által adott átlagos érték (1-5 skálán)

Egyéni ill. 
csoportos 
terápiás 

foglalkozások

Táborok

Alkalmi 
foglalkozások

ÉLMÉNY- ÉS 
MŰVÉSZET-

TERÁPIA

➢ vidámabb, jobb kedvű, 
kiegyensúlyozottabb

„A hétköznapokban is észreveszem, 
hogy nyugtató hatással van rá, ha 
találkozunk egy kutyával. ”

➢ motiváltabb a fejlődéshez, gyógyuláshoz 
szükséges lépések megtételében 

„Gino kutya nagyon motiválja, ha 
felmutatjuk a fényképét és 
megkérdezzük, mit szólna Gino kutya 
egy el nem végzett feladathoz, 
rendszerint neki kezd a feladatnak.

➢ önállóbb lett
„Ha kedd és péntek volt, hihetetlen 
gyorsan felöltözött egyedül, annyira 

szerette és várta a kutyát.”
➢ figyelme javult, hosszabb ideig fenntartható

normatív 
pszichés 
fejlődés 

elősegítése

4,5 *4,5 / 5*



A SZÜLŐK ÁLTAL VISSZAJELZETT HATÁSOK:

15 *165 szülő által adott átlagos érték (1-5 skálán)

Egyéni ill. 
csoportos 
terápiás 

foglalkozások

Táborok

Alkalmi 
foglalkozások

ÉLMÉNY- ÉS 
MŰVÉSZET-

TERÁPIA

➢ kommunikációja fejlődött

„Egy nem beszélő kisfiú a „pápá” szó 
mellé megtanulta a „gyia” és a „Lüszi” 

(a ló neve) szavakat is kiejteni.”

➢ kapcsolatteremtési készsége fejlődött „Megnyílt, bátrabb, közvetlenebb lett.”

➢ konfliktuskezelési módjai fejlődtek

„A kutyus finomabbá tette az 
érintéseit, már nem olyan durván 

simogat, ölel.”

szociális 
készségek 
fejlődése

4,4 *4,4 / 5*



A SZÜLŐK ÁLTAL VISSZAJELZETT HATÁSOK:

16 *165 szülő által adott átlagos érték (1-5 skálán)

Egyéni ill. 
csoportos 
terápiás 

foglalkozások

Táborok

Alkalmi 
foglalkozások

ÉLMÉNY- ÉS 
MŰVÉSZET-

TERÁPIA

➢ a szülő hasznos tanácsokat kap 

➢ segített, hogy a szülő kevésbé 
aggódjon a  gyermeke miatt

„Gyermekem epilepsziás,  s sok 
mindentől féltettem, de hogy 
elengedtem a kutyás napközis-nyári 
táborba nagyon boldog volt, 
fantasztikus élmény volt, s azóta is 
ebből táplálkozom lelkileg.”

➢ hatására javult a szülő-gyermek 
kommunikáció

„Szülőként nagy öröm volt látni, s 
érezni, hogy gyermekem sikeres 

valamiben.”A szülők 
lelki, 

pszichés 
megerősö-

dése

4,2 / 5*

➢ támogatást kap

„Több mint egy terápiás módszer, 
csökkenti a szülő frusztrációit, mert 

érzi, hogy kap segítséget.”

„„Azóta, ha otthon szomorú a 
gyermekem, és sírdogálni kezd, 

megkeressük a kutyus fényképét, és 
ilyenkor mindig megnyugszik.”

családi egyensúly 
visszaállítása

4,3 *4,3 / 5*



A SZÜLŐK ÁLTAL VISSZAJELZETT HATÁSOK:

17 *165 szülő által adott átlagos érték (1-5 skálán)

Egyéni ill. 
csoportos 
terápiás 

foglalkozások

Táborok

Alkalmi 
foglalkozások

ÉLMÉNY- ÉS 
MŰVÉSZET-

TERÁPIA

➢ Kortárs kapcsolatai javultak

„„Az osztályfőnök visszajelezte, hogy a 
terápián részt vevő csoport jó hatással 

van az egész osztályközösségre.”

➢ Tanulmányi, sport eredményei 
javultak

„Barátokat, élményeket és az érzést 
kaptam, hogy nem csak én vagyok 
korzettes.”

szélesebb 
társadalom 

közösségeibe való 
beilleszkedés

4,4 *4,4 / 5*



A SZÜLŐK ÁLTAL VISSZAJELZETT HATÁSOK:

18 *165 szülő által adott átlagos érték (1-5 skálán)

Egyéni ill. 
csoportos 
terápiás 

foglalkozások

Táborok

Alkalmi 
foglalkozások

ÉLMÉNY- ÉS 
MŰVÉSZET-

TERÁPIA

➢ mozgáskoordinációja javuljon

➢ jobban érezze magát fizikailag / 
kisebb legyen a fájdalom

„Bátrabb, ügyesebb lett a kültéri 
játékok, mászóka használatában.”

➢ esetében ne jelentkezzen újabb 
tünet

„Az étvágya is jobb ☺ .”
➢ rövidebb ideig kelljen, gyógyászati 

segédeszközt, gyógyszert használnia

gyorsabb fizikai 
felépülés, 
fejlődés

4,24,2 / 5*

„Sokat ügyesedett a kis keze a kedvenc 
kutya csípeszelős feladatában.”



A TÁMOGATOTT PROGRAMOK HATÁSLÁNCOLATA:
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normatív 
pszichés 
fejlődés 

elősegítése

4,5 *

családi egyensúly 
visszaállítása

4,3 *

szélesebb 
társadalom 

közösségeibe való 
beilleszkedés

4,4 *

veszteség, 
trauma, lelki 

teher, 
másság 

érzésének 
feldolgozása

4.7 *

szociális 
készségek 
fejlődése

4,4 *

megnövekedett
élettartam, 
életminőség

társadalmi 
szintű 
meg-

takarí-
tások

gyorsabb fizikai 
felépülés, fejlődés

4,2

eredmé-
nyesebb
tanul-

mányok

sikeresebb 
családalapítás

jobb 
elhelyez-

kedési
lehető-
ségek

*165 szülő által adott átlagos érték (1-5 skálán)

A szülők 
lelki, 

pszichés 
megerősö-

dése

KÖZVETLEN HATÁSOK KÖZVETETT HATÁSOK

Egyéni ill. 
csoportos 
terápiás 

foglalkozások

Táborok

Alkalmi 
foglalkozások

ÉLMÉNY- ÉS 
MŰVÉSZET-

TERÁPIA

4,7 / 5*

4,2 / 5*

4,3 / 5*

4,4 / 5*4,4 / 5*

4,5 / 5*

4,2 / 5*



TOVÁBBI FONTOS HATÁSOK:
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A kérdőívet kitöltők 49,4%-a úgy gondolta, hogy a terápiás program 

anyagilag is nagy segítséget jelentett.*

A N Y A G I  

S E G Í T S É G

*A kérdőívet kitöltők 49,4%-a 5-ösre értékelte 1-5 skálán, hogy a Terápia, tábor segítséget jelentett-e anyagilag.

A programok a gyermekek és a szülők mellett a terapeutákra, orvosokra 

is közvetlen hatással vannak

T E R A P E U T Á K -

N A K  I S  

S E G Í T S É G

„A fejlesztő pedagógusoknak is rendkívül 
motiváló, hogy új módszerekkel dolgozhatnak, 
jó minőségű terápiás eszközöket 
használhatnak.” – Bókay Gyermekklinika

„Ami örömöt ad, az csodálatos hatással van 
mindenkire.” – ELTE Gyakorló Óvoda és EGYMI 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

www.simpact.hu

fb.me/SimpactEurope


