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Címmel pályázatsorozatot hirdet meg gyermekek megsegítésére.
A sorozat várhatóan 4-5 részpályázatból fog állni.

Minden újabb kiírás az összegyűlt tapasztalatok felhasználása után kerül majd meghirdetésre
az előzetes tervek szerint 2-3 havonta.

Jelen kiírás a pályázatsorozat első állomása.
Azok a gyermekek részesülhetnek a támogatásban, akik átmenetileg vagy tartósan nehéz
élethelyzetben vannak, és ez a helyzet károsan hat a gyermek érzelmi és pszichikai
állapotára, személyiségfejlődésére, illetve testi fejlődésére.
Mint például a következő nehéz élethelyzetek (a felsorolás nem teljes, más problémák
esetében is lehet pályázni):

 A szülők válása
 Egyik szülő vagy nevelő elvesztése,
 Agresszív családi környezet,
 Közösségbe való beilleszkedési nehézségek,
 Tanulmányi problémák, tanulási nehézségek,
 Olyan testi tünetek, amelyeknek nem találják az okát,
 Rossz álmok, szorongás, félelmek,
 Ágybavizelés,
 Viselkedési zavarok,
 Idegrendszeri „túlérzékenység”

Jelentkezési feltételek
A gyermek szülei vagy nevelői adhatják be a jelentkezést.
A támogatásban résztvevő gyermekek életkora: 0-től 16 éves korig terjedhet

A támogatás tartalma:
A nyertes jelentkezők kétféle szolgáltatást vehetnek igénybe.
1. Egyéni terápiás foglalkozás a gyermek illetve a szülő vagy a nevelő részére.
Egy megnyert ilyen típusú támogatás 5 egyenként 1-1,5 órás foglalkozást tartalmaz, amit az
adott helyzettől függően vehet igénybe vagy  csak a gyermek vagy csak a szülő, vagy
mindketten felváltva, esetleg közösen.
2. Tanácsadás és konzultáció elsősorban a szülők, nevelők részére, gyermekkel együtt vagy
egyedül, de szükség szerint nagyobb gyermekek egyedül is igénybe vehetik (előzetes tervek
szerint 8 éves kortól). Igény szerint 1-5 tanácsadáson vehet részt a támogatásban részesülő.
A szükségesnek látszó támogatási mód(ok) az érintettekkel együtt, közös megegyezés
alapján kerül kiválasztásra, és tartalmazhatja csak a terápiás foglalkozást vagy csak a
tanácsadást, de mindkettőt is párhuzamosan.



A jelentkezők kiválasztásának szempontjai:
1.  Megvizsgáljuk, hogy a jelentkező megfelel-e a kiírás feltételeinek.
2.  Ez után a gyermekek helyzetének nehézsége és a segítség igénybevételének sürgőssége
alapján felállítunk egy sorrendet (a súlyosnak ítélt esetek kerülnek előre)
3. A pályázatsorozat erre a részére tervezett összeg erejéig a sorrend alapján kerülnek ki a
kiválasztottak.
4. Túljelentkezés esetén a ki nem választott jelentkezők automatikusan bekerülnek a
következő pályázat jelentkezői közé.

A terápiás foglalkozásokról és a tanácsadásról:
A terápiás foglalkozásokat és a tanácsadást Abonyi Krisztina és Csaba Attila tartja a
hagyományos pszichológia és a holisztikus gyógyítás eszközeinek együttes alkalmazásával.

Szükséges önrész:
A terápiás foglalkozás, és a tanácsadás igénybevételének a díja alkalmanként 1.000 Ft.
Szerény anyagi körülmények között élők esetében a befizetett díjakat a megítélt és közösen
kialakított támogatások igénybevétele után az alapítvány visszafizeti.
Ilyen esetekben előzetesen írásos megállapodás születik az alapítvány és a szolgáltatást
igénybevevő fél között, amiben az alapítvány kötelezettséget vállal a befizetett összeg
visszatérítésére abban az esetben, ha az igénybevevő fél minden előre egyeztetett
foglalkozáson részt vett.

Tervezett részvételi létszám:
A pályázat első szakaszában 8-12 jelentkezőt tervezünk elfogadni.

Jelentkezési határidő: 2012. március 20.

Eredményhirdetés: 2012. március 20.

A támogatások megkezdésének időpontja: 2012. március 26.

Jelentkezés módja:
Csaba Attila kuratóriumi elnöknél a következő elérhetőségeken
e-mail: attila.csaba@etherikos.hu
mobil telefon: 06 30 518-1265
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