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LEZÁRULT EU-S PROJEKTEK
„Felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal pályakezdők
foglalkoztatása a Leo Amici 2002 Alapítványnál” –
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0060
Pályázati konstrukció: TÁMOP-1.4.1-12/1 „Hátrányos helyzetű célcsoportok
foglalkoztatásának támogatása a nonprofit
szervezetek foglalkoztatási kapacitásának
erősítésével”
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Teljes projektköltség: 15.375.773,- Ft
Megítélt támogatás: 15.375.773,- Ft
Projektmegvalósítás időtartama: 7 hónap (2015. 04. 01.
– 2015. 10. 31.)
Megvalósítási helyszín: 7623 Pécs, Szabadság u. 5. (az
Alapítvány székhelye)
A 7 hónapos (2015. április 1-jétől 2015. október 31-ig megvalósított) „Felsőfokú
végzettséggel rendelkező fiatal pályakezdők foglalkoztatása a Leo Amici 2002 Alapítványnál”
(TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0060) projekt a TÁMOP-1.4.1-12/1 („Hátrányos helyzetű
célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási
kapacitásának erősítésével”) kiírásra benyújtva vált nyertessé 15.375.773,- Ft összegű
megítélt támogatással.
A projekt alapvető vállalása volt, hogy a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány a projekt
keretében bevont célcsoporti személyként 6 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező 30 év
alatti pályakezdő álláskereső fiatalt kívánt alkalmazni/foglalkoztatni, akik a szervezet
különböző programjainak szervezésében, lebonyolításában vettek részt, ezek szakmai
jellegű tevékenységeit segítették, ill. ezzel összefüggésben adminisztratív feladatokat is
elláttak. Foglalkoztatásuk mindösszesen 8,5 hónap időtartamban, heti 40 órás
munkarendben történt. A 8,5 hónapos foglalkoztatáson belül a 7 hónapos támogatott
időtartamra eső bér- és járulékköltségüket a projekttámogatásból fedeztük. A
foglalkoztatásuk további 1,5 hónapos időtartama a kötelezően előírt, a támogatott
foglalkoztatással azonos feltételekkel, ill. azonos munkakörben történő továbbfoglalkoztatás
ideje volt, az erre eső bér- és járulékköltségüket a támogatott foglalkoztatási időtartamra
tervezett bérszinten a szervezet saját forrásaiból biztosítottuk.
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„Egészségmegőrzés Komlón a drogprevenció jegyében”
– TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0830

Pályázati konstrukció: TÁMOP-6.1.2-11/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek”
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség / Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága
Teljes projektköltség: 9.998.900,- Ft
Megítélt támogatás: 9.998.900,- Ft
Projektmegvalósítás időtartama: 12 hónap (2013. 09. 01. - 2014. 08. 31.)
Megvalósítási helyszín: 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. (Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Intézete)
A 20 éves Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány legfontosabb célkitűzése/feladata a
Komlón fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona működtetésének biztosítása,
az ott kezelésben lévő mélyen függő - de a "józan" életvitelt elérni szándékozó szenvedélybetegek
társadalmi
(szociális
és
munkaerő-piaci)
rehabilitációjának/reintegrációjának személyre szabott – egyéni/csoportos - terápiás
módszerekkel történő elősegítése, a kliensek szermentes életvezetésének elérése.
Ehhez a célhoz az Alapítvány komplex eszköztárat alkalmaz a kliensek aktív
közreműködésével, itt elsősorban a zene-, mozgás és színházterápiát, a munkaterápiát és a
sportterápiát említhetjük, de a stresszkezelés, a lelki egészséggondozás, az életvezetési
kompetenciák fejlesztése is a mindennapi tevékenységek része, amelyek a különböző egyéni
és csoportterápiák (pl. a józanságmegtartó vagy a párkapcsolati csoport) keretében
zajlanak. Így a drog- és túlzott alkoholfogyasztás megelőzése alapfeladata a szervezetnek,
de ennek szerves részét képezi az egészségmegőrzés/egészségfejlesztés és a
szemléletformálás, a rendszeres sportolás/testmozgás, a lelki egészséggondozás, az
optimális életvezetésre való törekvés stb.
A 12 hónapos projekt potenciális célcsoportját az Alapítvány által helyben elérhető,
kezelésben lévő kliensek, ill. Komló város lakosságának projekt iránt érdeklődő fiataljai vagy
középkorú felnőtt tagjai alkothatják. A célcsoport így változatos képet mutat mind életkor,
végzettség/képzettség, munkaerő-piaci státusz, élethelyzet, mind pedig esetleges
betegségek, rizikófaktorok, ill. egészségügyi problémák tekintetében is.
Projektünkben 5 tématerületen az alábbi tevékenységtípusokat valósítottuk meg:
1. Stresszkezelés, lelki egészséggondozás:
 Előadás (1 alkalommal, 2013. 09. hónapban, 20 fő résztvevővel)
2. Életvezetési kompetenciák fejlesztése:

Klub (10 alkalommal, 2013. 10., 11., 12., ill. 2014. 01., 02., 03., 04., 05., 06. és 07. hónapban,
alkalmanként 10 fő résztvevővel)
3. Drog- és túlzott alkoholfogyasztás megelőzése:

Interaktív weblap működtetése (kialakítás: 2013. 10. hónap, működtetés a projekt teljes időszakában, ill.
a fenntartási időszakban is)

Egészségnap (1 alkalommal, 2014. 05. hónapban, 50 fő résztvevővel)

Vetélkedő (1 alkalommal, 2014. 12. hónapban, 25 fő résztvevővel)
4. Egészséges táplálkozás:

Életmódtábor (1 alkalommal, 2014. 08. hónapban, 5 napra és 20 fő résztvevővel)
5. Rendszeres testmozgás:

Bajnokság (foci - 3 forduló, 2013. 10., ill. 2014. 02. és 06. hónapban, alkalmanként 40 fő résztvevővel)

Verseny (egyéb sportok - 1 alkalommal, 2014. 04. hónapban, 25 fő résztvevővel)

Mindezek mellett biztosítottuk a menedzsmentet, elkészítettük a célcsoport-specifikus
egészségfejlesztési tervet, folyamatosan végeztük a tájékoztatási és nyilvánosságot biztosító
tevékenységeket, valamint szakmai vezetőt alkalmaztunk, interaktív weblapot és szakmai
kiadványt készítettünk, ill. a tevékenységekhez megfelelő eszközöket is vásároltunk.
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„A Leo Amici 2002 Alapítvány munkaerő-piaci
szolgáltatásainak fejlesztése, kapacitásuk megerősítése”
– TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0072

Pályázati konstrukció: TÁMOP-2.6.2-12/1 – „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek kapacitásának megerősítése – konvergencia régiók”
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség / Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága /ESZA Nonprofit Kft.
Teljes projektköltség: 7.993.400,- Ft
Megítélt támogatás: 7.993.400,- Ft
Projektmegvalósítás időtartama: 10 hónap (2013. 02. 01. - 2013. 11. 30.)
Megvalósítási helyszín: 7623 Pécs, Szabadság u. 5. (az Alapítvány székhelye)
„A Leo Amici 2002 Alapítvány munkaerő-piaci szolgáltatásainak fejlesztése,
kapacitásuk megerősítése” projekt
A pályázat azonosítószáma: TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0072
A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány sikerrel pályázott a TÁMOP-2.6.2-12/1
(„Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése –
konvergencia régiók” - Civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok
standardizált munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések) pályázati
kiírásra. A projekt alapvető célja, hogy a TÁMOP-2.6.1 kiemelt projektben a munkaerő-piaci
szolgáltatásokra még a 2009. évben kidolgozott sztenderdek alapján a szervezetnél
munkaerő-piaci szolgáltatásokra irányuló minőségbiztosítási rendszer kerüljön bevezetésre,
melyet megelőz néhány ezt megalapozó tevékenység is. Ezek röviden: a munkatársak
készségfejlesztését elősegítő képzés, a szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése, ill.
helyzetkép elkészítése a szervezetről, erre építve szervezetfejlesztési terv kidolgozása és
megvalósítása a szervezeti hatékonyság növelése érdekében, más civil szervezetekkel és a
versenyszférával való együttműködés, partnerség kiépítése. Mindezekhez tanácsadási
szolgáltatások igénybevétele, valamint adatbázis-fejlesztés és elektronikus nyilvántartás
fejlesztése, továbbá eszközbeszerzés is társul. A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány
esetében munkaerő-piaci szolgáltatásokra irányuló minőségbiztosítási rendszerként a TQM
(Total Quality Management) került bevezetése A projekt megvalósítását szakmai
háttérszervezetként az Országos Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (OFA) segítette és támogatta.
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„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
Régióban” - DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001

a

Dél-dunántúli

A pályázat azonosítószáma: DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001
Támogató: Új Széchenyi Terv - Dél-Dunántúli Operatív Program
Pályázatkezelő szerv: VÁTI Nonprofit Kft. és MAG Zrt.
Elnyert támogatás (a konzorciumra megítélt teljes projektköltség): 3.948.557.037,- Ft
Elnyert támogatás (a Leo Amici 2002 Alapítványra eső projektköltség): 41.659.328,- Ft
A projekt időtartama: 24 hónap (2012. július 1. – 2014. december 31.)
A projekt tartalma:
A Pécsi Tudományegyetem (mint Főpályázó) 11 másik konzorciumi taggal együtt nyújtotta
be 2011. 12. 30-án a DDOP-3.1.3/C-11 („Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című)
kiírásra a NFÜ/VÁTI Nonprofit Kft. felé a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Déldunántúli Régióban” című (DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 azonosítószámú) pályázati
programját, amely alapvetően infrastrukturális beruházásokat és eszközbeszerzést, ill. a
betegutak összehangolását és új rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését/bevezetését
célozta meg a Dél-Dunántúlon.
A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány az építés/felújítás kapcsán elsősorban a régi
„Barakk” épület felújítását, korszerűsítését (utólagos hőszigetelését, új nyílászárókkal
történő felszerelését), a Főépület felújítását, korszerűsítését (utólagos hőszigetelését, új
nyílászárókkal történő felszerelését), egyéb külső terek felújítását, korszerűsítését, bővítését
(a külső térben egy faszerkezetes külső, oldalirányban nyitott, de fedett közösségi tér
kialakítását, ill. az állatasszisztált terápia során alkalmazott háziállatok – kecskék, disznók,
kutyák stb. – elhelyezési körülményeinek javítását), valamint a közművekkel
(szennyvízelvezetéssel)
kapcsolatos
infrastruktúra
kiépítését,
korszerűsítését
(a
szennyvízcsatorna telekhatáron belüli kiépítését) kívánta a támogatásból finanszírozni.
Mindezek mellett jelentős eszközbeszerzésre is lehetőség nyílt, így megoldható volt a
munkaterápiás célokat szolgáló oktató/gyakorló mintakonyhában az elavult/elhasznált
konyhatechnikai berendezések cseréje, az ebédlő bútorzatának teljes lecserélése, ill. a nonverbális terápiához (zene-, mozgás- és színházterápiás aktivitásokhoz), ill. sportterápiához
szükséges eszközök beszerzése is.
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„SZER-MENTŐ” projekt (TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0066)
("C" komponens – kábítószerügy)

A projekt célja:
Egyénre szabott, iskolán kívül zajló – tartalmában, helyszínében új – közösségi alapú, a
kábítószer-fogyasztás megelőzését szolgáló alternatív programok fiatalok számára.
A projekt rövid összefoglalója:
A 14 hónapos projekt 35 fő projektbe vont (ill. a projekt szolgáltatásaival elért összesen 80
fő) kábítószer-használattal veszélyeztetett, 12-24 éves pécsi fiatal számára ad alternatívát
szabadidejük hasznos eltöltésére. Ez a "SZER-MENTŐ" Klub (kötetlen és tematikus
beszélgetések, viták, tematikus filmklub) működtetése, illetve komplex, közösségi alapú, a
kábítószer-fogyasztás
megelőzését
célzó
ifjúsági
programok
(drámapedagógia,
mozgásterápia és tánc, kreatív manuális műhelymunka, meditáció és élménypszichológia, ill.
más programok) megvalósítása révén valósul meg.
Résztvevők száma: 35-80 fő fiatal (12-24 éves korosztály)
Projekt időtartama: 14 hónap (2009. 04. 01-jétől 2010. 05. 31-ig)
 1 hónap – előkészítő szakasz
 12 hónap – megvalósítási szakasz
 1 hónap – záró szakasz
A projekt legfontosabb, folyamatosan biztosított szolgáltatásai:
1. "SZER-MENTŐ" Klub elindítása és "üzemeltetése": heti rendszerességgel (heti 1-2
alkalommal, alkalmanként 3-4 óra időtartamban) várja a kábítószer és drog témája iránt
érdeklődő, illetve e témában közvetlenül is (személyesen vagy családjuk, barátaik által)
érintett gyermekeket és fiatalokat.
A Klub programjai:
 Tematikus
beszélgetések/tapasztalatcserék/viták
meghívott
előadók,
beszélgető- és vitapartnerek közreműködésével
 Kötetlen beszélgetések a megjelent résztvevők között, a klubvezető szakember
moderálásával.
 Tematikus filmklub a szenvedélybetegségek, a kábítószer, a drog- és szerhasználat,
a függőség témáit feldolgozó játékfilmek és dokumentumfilmek bemutatásával, ill.
ezután a megtekintett filmekkel kapcsolatos beszélgetések, viták lebonyolításával.
2. komplex, közösségi alapú, de egyénre szabott,
megelőzését célzó ifjúsági programok megvalósítása:

a

kábítószer-fogyasztás

Drámapedagógia és mozgásterápia
A drámajátékok és egyéb mozgásos játékok, feladatok alkalmazásának a legnagyobb
pozitívuma, hogy a gyerekek a megszokott (pl. iskolai) helyzetekhez képest egy egészen
más jellegű foglalkozáson vesznek részt, melynek keretében „kijátszhatják” magukból
indulataikat, felszínre kerülhetnek érzelmeik, és ily módon sok (felesleges?) energiát
levezethetnek. Egyáltalán nem állítható, hogy a módszer alkalmazásával megszűnnek a
gyerekek közötti konfliktusok, de esély van arra – és ebben reménykedhetünk is, hogy azok
megoldása egyre konszolidáltabban, kulturáltabban zajlik majd.
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Fórumszínház: A színháznak egy olyan interaktív formáját választottuk, melyben az adott
csoport egy, az egész közösséget érintő problémát dolgoz fel beszélgetés, játékos,
mozgásos, zenei szabad improvizációs és drámagyakorlatok által, majd egy néhány
szereplős színi jelenetben összefoglalja azt.
Mozgásművészeti elemek használata, improvizációkra épülő zenés közösségi játék:
a programelem célja a kapcsolatépítés, egymás alaposabb megismerése, közösségépítés.
A fiatalokkal különböző ön- és társismereti, bizalomérzet kialakító, együttműködést elősegítő
gyakorlatokkal érdemes megkezdeni a közös munkát. Az együtt töltött alkalmak alatt lassan
körvonalazódik a téma, melynek eredménye majd – lehetőség szerint – egy színdarab
létrehozása lehet.
Színdarab létrehozása, tervezetten a "Függőség – szabadság" címmel: a
mozgásművészeti elemek, számtalan improvizációs, és különböző dramatikus, asszociatív,
képalkotó gyakorlatokra építve letisztult a majdani színdarab fő témája, kialakult a színdarab
történeti szála, amelyre a következő hetekben felfűzzük a verbális részeket. A szövegeket
különböző külföldi kortárs színházi szerzők műveiből válogattam össze, illetve egy – két
fiatal is részt vállal a feladatból, és ír illetve dramatizál szövegrészeket.
A téma a függőség – szabadság ellentétpárként került meghatározásra. A függőséget – a
fiatalok definíciója alapján – a tág értelmében használjuk, tehát nem kizárólag csak a
szerhasználat problematikáját járjuk körbe, hanem az általuk behozott valamennyi
formájára figyelmet fordítunk (szülő – gyermek kapcsolat, társfüggőség, stb.)
 Kreatív kézművesség (pl. mural painting)
A mural painting, mint komplex közösségfejlesztő módszer eredeti hazája Nicaragua,
mely a leghátrányosabb helyzetű gyerekek körében alkalmazott terápiás technikai
eszköz. Elsősorban utcagyerekek körében, azon belül is bio-pszicho-szociális
hátrányoktól küzdő gyerekek/fiatalok körében az ebből fakadó problémáik
feldolgozására, a fiataloknak a társadalomba történő egészséges integrálására. Ezen
felül kiemelhető a mural painting komplex közösségépítő és közösségfejlesztő
módszer sajátossága is: egy adott téma feldolgozására építve, elsősorban a
képzőművészeti, másodsorban pedig más művészeti elemek bármelyike használható,
mely segít elvezetni a választott téma megismeréséhez, és mások számára is
élvezhető vizualizált kivetítéséhez. Az alkotások létrejöttéhez hosszú időre, rendszeres
csoportos összejövetelekre és közös alkotómunkára van szükség, az egyéni
gondolatok és alkotómunka a közösségben nyer értelmet, a vélemények, látásmódok
ütközhetnek, de mégis a közös gondolkodás a cél, melynek a végeredménye egy
közös tervezésen alapuló kép létrehozása kell legyen, kb. 60 m2-es felületen.
 Meditáció és élménypszichológia
Sajátos nevelési igényű (SNI), hátrányos helyzetű 12 éven felüli gyerekeknek
valamint érdeklődő fiataloknak élmény nyújtás, saját magukra figyelés gyakorlása,
figyelmük megtartásának, koncentrációs képességüknek javítása, önreflexív
képességeik, belső világuk megtapasztalása, feszültségmentes állapotok kialakítása
relaxáció
révén.
A gyakorlatsorok megerősítő ismétlésével, rögzítésével előhívhatóvá váljék a
kellemes, nyugalmi helyzet, mely segíthet szorongató, feszültségteli helyzetekben.
A fiatalok elsajátítják a tudatos pihenés módszerét, gyakorolják az izomzat tudatos
ellazítását,
pszichés
állapotuk
egyensúlyának
helyreállítását
a
feszültség
csökkentésével.
A foglalkozások első harmada ráhangolás/bemelegítés játékos mozgással, feszítő,
lazító gyakorlatokkal, második harmada autogén tréning izomrelaxációs elemek
fokozatos kiterjesztésével, majd zenei aláfestéssel irányított imagináció történik, a
foglalkozások utolsó harmadában pedig megbeszélés, feldolgozás zajlik esetenként
rajzok készítésével. Mindez otthoni gyakorlással egészül ki.
A csoportfoglalkozások mindegyike heti rendszerességgel, egymással párhuzamosan zajlik.
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3. A projekt egyéb tematikus rendezvényei, eseményei


Színházi előadás, ill. kiállítás 2 alkalommal, melynek célja a drámapedagógia és
mozgásterápia, ill. a kreatív kézművesség témacsoportok csoportfoglalkozásain
létrejött/elkészült közösségi és egyéni alkotások nagyobb közönség előtti bemutatása.



5 napos nyári vályogház-építő ifjúsági tábor az "Ökofalu" címet viselő Gyűrűfűn
20 résztvevővel (17 fiatal + 3 felnőtt kísérő részvételével), melynek célja a csodálatos
és háborítatlan természeti környezetben megvalósuló közösségépítés, mely egyúttal a
hagyományos
népi
tevékenységek
gyakorlati
megismerésére
is
irányul.



Futball a drogok ellen – 1 napos szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény a
célcsoportból álló csapat(ok), és más helyi (pl. iskolai) vagy távolabbról érkező (pl.
különböző drogrehabilitációs/terápiás közösségek által küldött) csapatok részvételével
Komlón a Komlói Sportcentrumban.



Intézménylátogatások 3 alkalommal
o Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány Szenvedélybetegek Rehabilitációs
Intézete – Komló
o Alternatíva Ifjúsági Iroda (Pécs Pláza) – Pécs
o Pécsi Drogambulancia – Pécs, vagy Mérföldkő Egyesület Rehabilitációs Otthon –
Kovácsszénája



Gyalogtúra a Mecsekben 3 alkalommal



Szakmai konferencia 2 alkalommal
o A kábítószer-fogyasztás szabálysértési, büntetőjogi és egyéb kérdései (pl.
bírók, ügyészek, jogászok részvételével)
o Prevenciós,
rehabilitációs és terápiás lehetőségek (pl. ifjúságvédők,
pszichiáterek részvételével)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
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EQUAL

„... akiket kezd elveszíteni az élet...”
A Leo Amici 2002 Alapítvány a Belvárosi Tanoda Alapítvány partnereként az "...akiket kezd
elveszíteni az élet..." című projekttel támogatást nyert. Alapítványunk a projektben
professzionális szinten biztosítja a komoly dependenciával küszködő drogbetegek
reintegrációjának első fázisát, melynek lényege fizikai- és lelki értelemben is megszabadulni
az addikciótól, ami eleve lehetetlenné teszi a képzésbe vagy munkába csatlakozást. Ebbe a
kezelési szakaszba a bevonandó célcsoport tagjai vagy a Leo Amici 2002 Alapítványhoz
történő közvetlen jelentkezéssel vagy a másik partnerünknél, a Megálló Csoport Alapítvány
Szenvedélybetegekért szervezetnél történő jelentkezéssel kerülhetnek. A talpra állás
megfelelő fázisába kerülő érintettek kezelése a Megálló Csoport Alapítványnál folytatódik
közös esetkezelés mellett. Az együttműködő szervezetek közösen valósítják meg és
dolgozzák ki az ellátási hálózat szervezetközi modelljét, a reintegrációs folyamat minőségi
fejlesztését.
Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozta.
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EGYÉB LEZÁRULT PROJEKTEK
NKA - A2015/N9186 - „Mutass egy embert, aki jó!” c.
fotóalbum megjelentetése a Leo Amici 2002
Addiktológiai Alapítvány komlói Rehabilitációs
Intézetének 25 éves évfordulójára

Pályázati konstrukció: NKA – Fotóművészet – Miniszteri támogatás 2017
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma /Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
Teljes projektköltség: 701.085,- Ft
Megítélt támogatás: 700.000,- Ft
Projektmegvalósítás időtartama: 6 hónap (2017. 06. 01. – 2017. 11. 30.)
Megvalósítási helyszín: 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. (Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Intézete)
Bevezető
A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete
(www.leoamici.hu) drog- és alkoholfüggők terápiás kezelésével foglalkozik 1992 óta. Az
eltelt 25 év alatt számtalan krónikus helyzetben lévő, függőségi problémával küzdő
személynek segítettünk, mutattunk új, szerek nélküli életutat. Szakmai munkánk, mind
Magyarországon, mind pedig külföldön elismert. Legutóbb, 2016-ban a drogellenes világnap
alkalmából tüntette ki Balog Zoltán Miniszter Úr az intézet vezetőjét, Simicz Ferencet
szakmai munkája elismeréseként.
Az egyik fajsúlyos terápiás forma Komlón a színház-, mozgás- és zeneterápiás aktivitás,
mely 24 éve nagyban meghatározza az intézet terápiás arculatát. Szenvedélybetegek
kezelésében ezt a terápiás forma Magyarországon és a komlói közösségben is került először
alkalmazásra, ma már számos más intézet, szervezet használja ezt az azóta folyamatosan
fejlődésben levő módszert.
A 2015-2016-os évben lehetőség nyílott a Nemzeti Kulturális Alap támogatása nyomán,
hogy egy éven keresztül foto dokumentáljuk ezt a terápiás folyamatot a felkészüléstől az
előadásig. Az elkészült képekből 29 darabot kiállításon mutattunk be az NKA támogatásával
2016. november 3. és december 9. között a budapesti Karton Galériában (www.karton.hu).
Tudomásunk szerint ez volt az első olyan kezdeményezés hazánkban, amely kiragadta a
színház- és mozgásterápiát az addiktológiai szakma közegéből, és elérhetővé tette egy jóval
szélesebb, kultúrára, művészetre fogékony réteg számára is.
Aktualitás
A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány által fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs
Intézete 2017. szeptember 16-án ünnepli 25 éves fennállásának évfordulóját. Szeretnénk,
ha a fotóalbum erre az időpontra megjelenne.
2017. szeptember 16-ra kb. 250 fő (barátok, volt kliensek, szakemberek, szakpolitikusok)
meghívását tervezzük, így az album reprezentatív célokat is szolgálna, ajándékként a
meghívottak számára.
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Célok, célközönség
Elsődleges célunk egy impozáns fotóalbum, könyv elkészítése, mely hűen tükrözi a komlói
intézet, közösség 25 éves munkáját, szakmai elhivatottságát. A fotóalbumban, a fotók
mellett a szöveges részekben az intézet történetéről, szakmai munkájáról készítünk rövid,
bárki számára érthető összefoglalót. Külön fejezetben adunk helyet az intézet munkáját
ismerő szaktekintélyek írásainak (Dr. Nagy Zsolt, Dr. Csepeli György, Dr. Prazsák Gergő),
illetve volt kliensek (felépülő függők) visszaemlékezéseinek.
A fotóalbum elkészítésével fő célunk kultúrát közvetíteni, művészeti, alkotó tevékenységként
bemutatni a komlói közösség aktivitását, olyan embereket, csoportokat is megcélozva, akik
nem szakmai oldalról kapcsolódnak a témához, tehát fényképészetet, színházat, művészetet
kedvelő, nem feltétlenül addiktológiában érintett emberek.
Célközönséget tehát egyaránt alkotják az addiktológiai szakemberek és az ezen területen
kívül, a művészetek felől közelítő emberek is.
Szakmai tartalom
Az album 60 darab, az intézet életét, főképp a színházterápiás aktivitását bemutató képet
tartalmazna, többségében egyoldalas, illetve néhány kétoldalas (ún. vágott) formában. Ezen
képeket egészítik ki a fentebb említett írásos, szöveges részek, melyek az album kb. 35%-át
teszik majd ki. Az album végén mozaikszerűen megközelítőleg 80 darab portré tervezünk,
mely az intézet klienseit, illetve munkatársait ábrázolja 2012 és 2017 között.
Az albumban szereplő képek mindegyikét Simicz Ferenc készítette és a képek szerzői jogai
és az ő birtokában vannak.

10

TOVÁBBI LEZÁRULT EGYÉB PROJEKTEK
„Munkahelyi Szermentesítő Szolgálat” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-MM-08-0008
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Kht.
Elnyert támogatás: 2.998.040 Ft
A projekt időtartama: 12 hónap (2008. 08. 01. - 2009. 07. 31.)
A projekt tartalma: A projekt egyik fő célja volt, hogy konkrét munkahelyek (munkáltatók és
munkavállalók) vonatkozásában a munkahelyi drog- és alkoholproblémák megelőzésével,
csökkentésével vagy kezelésével, a munkahelyi drogpolitikák és drogstratégiák
kialakításával és alkalmazásával a projekt keretébe vont munkahelyek követendő példát
adhassanak a problémával kapcsolatos, sürgetően szükséges szemléletváltásról és erkölcsi
keretekről, a drog, alkohol stb. fogyasztásával kapcsolatos szabályokról és eljárásokról.
Ennek révén a munkahelyek a megelőzés és egészségfejlesztés, ill. egészségmegőrzés
terepeiként a folyamatokba is fokozottabb mértékben tudtak/tudnak bekapcsolódni. A
projektben az 5 bevont munkáltató (vállalkozások/cégek) között 1 mikrovállalkozás, 2
kisvállalkozás, valamint 2 középvállalkozásnak minősülő cég volt, a bevont munkavállalók
száma pedig 19 fő volt.
„Drogfüggők intézeti szocioterápiás fejlesztése színházterápiás és egyéb terápiás
formák révén” projekt
A pályázat azonosítószáma: SZOC-KIE-08-0047
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Kht.
Elnyert támogatás: 3.378.616 Ft
A projekt időtartama (tervezetten): 4 hónap (2008. 12. 01. – 2009. 03. 30.)
A projekt tartalma: Kiegészítő működési támogatás, melynek összegét a Leo Amici 2002
Alapítvány az általa Komlón (a 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. szám alatt) fenntartott
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona biztonságos működtetésére használta fel. Az
összeg közel felét a rehabilitációs folyamat sikeressége érdekében, ill. az alternatív terápiás
módszerek működtetése érdekében tevékenykedő személyzet 2 tagjának 2009. év januári,
februári és márciusi bérére és járulékaira, nagyobb hányadát pedig a rehabilitációs otthon
lakóinak csoportos étkeztetésével összefüggő élelmiszer-alapanyagok beszerzésére
fordította az Alapítvány.
„Ahol drog volt, legyen színház…” projekt (Egyedi támogatási kérelem alapján a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály
támogatása)
A pályázat azonosítószáma: KAB-ET-08-U-0008
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs
Osztály)
Pályázatkezelő szerv: ESZA Kht.
Elnyert támogatás: 1.985.000 Ft
A projekt időtartama (tervezetten): 5 hónap (2008. december 1. – 2009. április 30.)
A projekt tartalma: Ez a pályázati program ugyan nyertes volt, de sajnos nem
valósulhatott meg. Az elnyert támogatás összegéről a Leo Amici 2002 Addiktológiai
Alapítvány teljes egészében lemondott. Az eredetileg a színházterápia
vezetésére/lebonyolítására felkért szakember (George Baal/Balassa György) a
feladatot nem vállalhatta, mivel a kliensek jelzései alapján az intézmény
szakemberei és az Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy végül is nem kéri fel
a szakembert a tevékenység elvégzésére.
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„A rehabilitációs otthon működésének támogatása, a bekerülést elősegítő
szolgáltatások fejlesztése” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-KRI-09-A-0016
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 2.500.000 Ft
A projekt időtartama: 10 hónap (2009. június 1. – 2010. március 31.)
A projekt tartalma: A program alapvető célja az volt, hogy a komlói Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Otthonában még inkább elősegítsük a kezeltek gyógyulását. A támogatással
megteremthettük az intézmény zavartalanabb működésének feltételeit, másrészt
erősíthettük, fejleszthettük az otthonba való bekerülést elősegítő szolgáltatásokat.
Együttműködő partnereinkkel (elsősorban a MAGADÉRT Alapítvánnyal és a Megálló
Csoporttal) kialakítottunk egy – a kiválasztási folyamatra és magára a kiválasztásra nagyobb
hangsúlyt fektető – eljárási rendet, így a kezeltek számára is ideálisabb, a fluktuációt
csökkentő megoldások születhettek. Utóbbiak az alapítványunkról valós, hiteles
tájékoztatást kaptak, s ezen „előszűrés” révén a rehabilitációs kezelést vállaló függő
személyek jellemzően már a hozzánk jelentkezés előtt elegendő információval rendelkeztek
a döntéshez.
„Egy Nap Futballal Drogok Nélkül” projekt (Egyedi támogatási kérelem alapján a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály
támogatása)
A pályázat azonosítószáma: KAB-ET-09-U-0003
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 680.000 Ft
A projekt időtartama (tervezetten): 2,5 hónap (2009. aug. 08. – 2009. október 17.)
A projekt tartalma: Ez a pályázati program nyertes volt, de sajnos nem valósulhatott
meg. Később derült ki, hogy mégsem támogatják „A szerződéskötés meghiúsult”
(EPER-ben látható) szöveg alapján…
„A komlói rehabilitációs otthon és a pécsi félutas ház infrastrukturális fejlesztése”
projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-RE-09-A-0007
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 3.000.000 Ft
A projekt időtartama: 8 hónap (2009. augusztus 1. – 2010. március 31.)
A projekt tartalma: A program alapvető célja a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs
Otthona, valamint a Pécsett üzemeltetett Félutas Ház infrastrukturális fejlesztése volt. Annak
eredményeképp a rehabilitációs/terápiás kezelésben lévő függő szenvedélybetegek (az
otthon mindenkori lakói), valamint a rehabilitációs/terápiás kezelést befejezett, azt nem már
igénylő, de a társadalomba teljes mértékben visszailleszkedni még nem tudó, „józan”
szenvedélybetegek (a félutas lakásban élők) megfelelőbb körülmények között élhetnek,
életminőségük a terápiás kezelésben és az után is tovább javulhat.
Projektünk keretében a komlói intézet egyik épületét teljes körűen felújíttattuk, odabent
pedig új emeletes ágyakat, asztalokat és tárgyalószékeket helyeztünk el. A Félutas Házba új
beépített szekrények kerültek.
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„A Leo Amici 2002 Alapítvány támogatása (2009/2010)” projekt
A pályázat azonosítószáma: NCA-ORSZ-09-0737
Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 3.000.000 Ft
A projekt időtartama: 6 hónap (2009. július 1. – 2009. december 31.)
A projekt tartalma: A támogatás hasznosulása alapvetően abban nyilvánult meg, hogy a
komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonának fenntartása kevesebb anyagi
problémát okozott, több figyelmet fordíthattunk a valódi szakmai munkára, a terápiás
folyamatokra.
A normatív támogatás, az OEP finanszírozás és a saját forrásaink nem elegendőek a
működési költségek fedezésére. Elviekben a 2009. esztendőre elegendőek lettek volna, de a
rehabilitációs intézet a gondozottak puszta bentlakásán és a minimális szakdolgozói létszám
foglalkoztatásán túl - éppen a rehabilitációs folyamat sikeressége érdekében - számos olyan
szolgáltatást és programot is nyújt az itt kezelteknek, amely jelentős költségigénnyel jár,
illetve további humánerőt is igényel. Ezen okok miatt volt feltétlenül szükség erre a
támogatásra is.
„Kisértékű tárgyi eszközök, fogyóeszközök és alapanyagok beszerzése az
intézmény számára” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-EF-09-AB-0031
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 800.000 Ft
A projekt időtartama: 5 hónap (2010. március 1. – 2010. július 30.)
A projekt tartalma: A fejlesztés célja az volt, hogy a komlói Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Otthona minél teljesebb mértékben tudjon megfelelni a „Nemzeti stratégia a
kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott céloknak és
prioritásoknak, a hosszúterápiás intézetek és terápiás közösségek kapcsán rögzített
elvárásoknak, valamint az Otthonban gondozottak konkrét igényeinek, elvárásainak és
szükségleteinek is.
A pályázati támogatásból lecseréltük konyhai edényeinket, tisztasági festést végezhettünk a
főépület egyes helyiségeiben, valamint az intézménynek korábban otthont adó épületben
(így azóta már az utóbbiban is fogadhatunk vendégeket, illetve klienseket). A festést
természetesen munkaterápia keretében a kliensek végezték el.
„A komlói rehabilitációs otthon informatikai fejlesztése, eszközbeszerzésének
támogatása” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-EF-09-AB-0032
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 956.000 Ft
A projekt időtartama: 5 hónap (2010. március 1. – 2010. július 30.)
A projekt tartalma: A fejlesztés célja az volt, hogy a komlói Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Otthona minél teljesebb mértékben tudjon megfelelni a „Nemzeti stratégia a
kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott céloknak és
prioritásoknak, a hosszúterápiás intézetek és terápiás közösségek kapcsán rögzített
elvárásoknak, valamint az Otthonban gondozottak konkrét igényeinek, elvárásainak és
szükségleteinek is.
A támogatásból az elavult, elhasználódott informatikai/számítástechnikai/ irodatechnikai
eszközeinket korszerűbb, megbízhatóbb, nagyobb kapacitású eszközökre cseréltük. Ezen
túlmenően olyan eszközöket is beszereztünk, amilyenekkel korábban nem rendelkeztünk, a
modern kor viszont már „megköveteli” meglétüket, használatukat.
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„A Leo Amici 2002 Alapítvány 2010/2011. évi működésének támogatása” projekt
A pályázat azonosítószáma: NCA-ORSZ-10-0488
Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft
A projekt időtartama: 5 hónap (2010. március 1. – 2010. július 30.)
A projekt tartalma: A támogatás hasznosulása alapvetően abban nyilvánult meg, hogy a
komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonának fenntartása kevesebb anyagi
problémát okozott, több figyelmet fordíthattunk a valódi szakmai munkára, a terápiás
folyamatokra.
A normatív támogatás, az OEP finanszírozás és a saját forrásaink nem elegendőek a
működési költségek fedezésére. Elviekben a 2010. esztendőre elegendőek lettek volna, de a
rehabilitációs intézet a gondozottak puszta bentlakásán és a minimális szakdolgozói létszám
foglalkoztatásán túl - éppen a rehabilitációs folyamat sikeressége érdekében - számos olyan
szolgáltatást és programot is nyújt az itt kezelteknek, amely jelentős költségigénnyel jár,
illetve további humánerőt is igényel. Ezen okok miatt volt feltétlenül szükség erre a
támogatásra is.
„Sportterápia, színházterápia és művészetterápiás aktivitások, ill. szupervízió és
hivatásgondozás” (A Miniszterelnöki Hivatal (MeH) Miniszteri Kabinet által biztosított
működési támogatás)
A pályázat azonosítószáma: Támogató: Miniszterelnöki Hivatal (MeH) Miniszteri Kabinet
Pályázatkezelő szerv: Miniszterelnöki Hivatal (MeH)
Elnyert (de nem leigényelhető) támogatás: 3.000.000 Ft
A projekt időtartama: A projekt tartalma: Elviekben nyertes pályázati program volt, de nem valósulhatott
meg, mivel a 2010. évi döntési moratórium miatt a konkrét támogatási összeget az
Alapítvány már nem igényelhette.
„Visszaút a társadalomba” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-EL-10-RE-0014
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft
A projekt időtartama: 9 hónap (2010. október 1. – 2011. június 30.)
A projekt tartalma: A pályázati program jól illeszkedett az alapítványunk célcsoportjához,
melynek alapvető szükséglete a reszocializáció, a közösségi tudat és attitűdök helyreállítása,
a kölcsönös, egymást is támogató felelősségvállalás. A reintegráció szintén kiemelt terület,
hisz a társadalomba való visszatérés, a munkavállalás, a „józan” életvitelhez, a
családalapításhoz szükséges biztos anyagi háttér megteremtése nélkül nem ér célt a
rehabilitáció sem, amely igazából nem is nálunk, hanem a társadalomban, a nyílt munkaerőpiacon fejeződik be.
A reszocializációs és reintegrációs program a bentlakásos intézményünkben kezelés alatt
álló, függő, de „józan” életvitelre készülő szenvedélybetegeket célozta meg. Szolgáltatásaink
között színház-, mozgás- és zeneterápia, valamint a szülő- és hozzátartozó-csoport
foglalkozásai is szerepeltek.
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„Én drogozom, mi meggyógyulunk” projekt
A pályázat azonosítószáma: NCA-CIV-10-E
Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., ill. 2011. január 1-jétől a
Wekerle Sándor Alapkezelő
Elnyert támogatás: 745.515 Ft
A projekt időtartama: 8 hónap (2010. szeptember 1. – 2011. április 30.)
A projekt tartalma: Alapítványunk 2011-ben ünnepli alapításának 20. évfordulóját, a komlói
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona is már 19 éves. Mindez indokolttá tette egy
jubileumi, reprezentatív, bemutatkozó kiadvány elkészíttetését, mely az alapítvány célján,
küldetésén túl feldolgozza annak történetét, bemutatja a függőség természetét és az
alkalmazott terápiás módszereket, a terápiás közösség önsegítő erejét, a rehabilitáció
eredményességét, sőt egykori kezeltek visszaemlékezéseit is tartalmazza.
Mindezt gazdag képanyag egészíti ki, a kiadvány DVD melléklete pedig a teljes írott
dokumentum mellett még bővebb képanyagot, valamint színházterápiás előadásokról készült
archív felvételeket is tartalmaz. A kiadvány 338 nyomtatott példányban, ugyanannyi DVD
melléklettel készült el, s a szervezet honlapjáról (www.leoamici.hu) is letölthető.
„A Leo Amici 2002 Alapítvány 2011. évi működésének támogatása” projekt
A pályázat azonosítószáma: NCA-ORSZ-11-0636
Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
Pályázatkezelő szerv: Wekerle Sándor Alapkezelő
Elnyert támogatás: 1.000.000,- Ft
A projekt időtartama: 4 hónap (2011. június 1. – 2011. szeptember 30.)
A projekt tartalma: A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány az NCA Országos Hatókörű
Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által megítélt 1.000.000,- Ft összegű
támogatást az Alapítvány által Komlón fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona
biztonságos működtetésére használta fel. A szervezet a megítélt támogatást az
adminisztrációs (könyvelési/bérszámfejtési és pályázati menedzsment) költségek részbeni
biztosítására fordította.
„Visszaút a társadalomba II.” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-FF-11-C-813
Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: NCSSZI
Elnyert támogatás: 2.000.000,- Ft
A projekt időtartama: 6 hónap (2012. január 1. – 2012. június 30.)
A projekt tartalma: A pályázati program folytatása az előző évben indult „Visszaút a
társadalomba” projektnek, és szintén jól illeszkedik az alapítványunk célcsoportjához,
melynek alapvető szükséglete a reszocializáció, a közösségi tudat és attitűdök helyreállítása,
a kölcsönös, egymást is támogató felelősségvállalás. A reintegráció szintén kiemelt terület,
hisz a társadalomba való visszatérés, a munkavállalás, a „józan” életvitelhez, a
családalapításhoz szükséges biztos anyagi háttér megteremtése nélkül nem ér célt a
rehabilitáció sem, amely igazából nem is nálunk, hanem a társadalomban, a nyílt munkaerőpiacon fejeződik be.
A reszocializációs és reintegrációs program a bentlakásos intézményünkben kezelés alatt
álló, függő, de „józan” életvitelre készülő szenvedélybetegeket célozza meg.
Szolgáltatásaink között színház-, mozgás- és zeneterápia, valamint a szülő- és hozzátartozócsoport foglalkozásai is szerepelnek.
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„A komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona intézményi feltételeinek,
infrastrukturális fejlesztésének támogatása” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-FF-11-D-608
Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: NCSSZI
Elnyert támogatás: 2.000.000,- Ft
A projekt időtartama: 6 hónap (2012. január 1. – 2012. június 30.)
A projekt tartalma: A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány a megítélt támogatási
összeget elsősorban a működési feltételek biztosítására, vagyis a szennyvízszállítás, az
élelmiszer-beszerzés, étkezés, a gépjármű felújítás és karbantartás, valamint az általános
karbantartások költségeinek részbeni finanszírozására használja fel.
„Visszaút a társadalomba III.” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-FF-12-7463
Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: NCSSZI
Elnyert támogatás: 700.000,- Ft
A projekt időtartama: 6,5 hónap (2012. november 1. – 2013. május 15.)
A projekt tartalma: A pályázati program folytatása az előző években indult „Visszaút a
társadalomba” és „Visszaút a társadalomba II.” projektnek, és szintén jól illeszkedik az
alapítványunk célcsoportjához, melynek alapvető szükséglete a reszocializáció és
reintegráció (a társadalomba való visszatérés, a munkavállalás, a „józan” életvitelhez, a
családalapításhoz szükséges biztos anyagi háttér megteremtése), a közösségi tudat és
attitűdök helyreállítása, a kölcsönös, egymást is támogató felelősségvállalás. Mindezek
nélkül nem ér célt a rehabilitáció sem, amely igazából nem is nálunk, hanem a
társadalomban, a nyílt munkaerő-piacon fejeződik be.
A reszocializációs és reintegrációs program a bentlakásos intézményünkben kezelés alatt
álló, függő, de „józan” életvitelre készülő szenvedélybetegeket célozza meg.
Szolgáltatásaink között színház-, mozgás- és zeneterápia foglalkozásai szerepelnek.
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