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Cele statutowe Fundacji:
Celem
Fundacji
jest
niesienie
pomocy
osobom
chorym,
niepełnosprawnym
i niedołężnym, w szczególności: dzieciom nieuleczalnie i przewlekle chorym poprzez
następujące działania:
1) wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio przygotowanych osób,
ucharakteryzowanych na clowny, w miejscach gdzie dzieci i inne osoby chore przebywają
czasowo lub na stałe, czyli w: szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach
szpitalnych oraz domach opieki społecznej, w lokalach prywatnych,
2) zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu
udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej;
3) udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom,
powołanym do leczenia bądź opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi
i niedołężnymi;
4) udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej instytucjom, powołanym do nauczania
i opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi: czyli szkołom
specjalnym i szpitalnym;
5) współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami;
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w sferze zadań publicznych nieodpłatnie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
10) pomocy
ofiarom
katastrof,
klęsk
żywiołowych,
konfliktów
zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą;
11) działań
na
rzecz
integracji
europejskiej
oraz
rozwijania
kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
12) promocji i organizacji wolontariatu;
13) działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja może
prowadzić odpłatną działalność w sferze zadań publicznych:
1) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
2) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) działań
na
rzecz
integracji
europejskiej
oraz
rozwijania
kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
6) działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe.
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1. Istota działalności Fundacji „Dr Clown”

Fundacja "Dr Clown" została powołana do życia 12 lipca 1999 r. Od początku Fundacją
kieruje Prezes Zarządu Anna Czerniak, członkiem Zarządu jest Agata Bednarek.

Zgodnie z § 8 statutu celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym,
niepełnosprawnym i niedołężnym, w szczególności: dzieciom nieuleczalnie i przewlekle
chorym poprzez następujące działania:
6) wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio przygotowanych osób,
ucharakteryzowanych na clowny, w miejscach gdzie dzieci i inne osoby chore przebywają
czasowo lub na stałe, czyli w: szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach
szpitalnych oraz domach opieki społecznej, w lokalach prywatnych,
7) zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu
udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej;
8) udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom,
powołanym do leczenia bądź opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi
i niedołężnymi;
9) udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej instytucjom, powołanym do nauczania
i opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi: czyli szkołom
specjalnym i szpitalnym;
10) współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja może
prowadzić odpłatną działalność w sferze zadań publicznych. W roku 2007 działalność taka nie
była prowadzona. Statut Fundacji w § 9 wyróżnia następujące rodzaje działalności odpłątnej:
7) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
10) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) działań
na
rzecz
integracji
europejskiej
oraz
rozwijania
kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
12) działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe.
Fundacja "Dr Clown" z wyjątkiem roku 2002 r. nie prowadzi działalności gospodarczej, swoje
działania finansuje wyłącznie ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych, dotacji,
konkursów oraz wpłat indywidualnych. W roku 2002 Fundacja prowadziła działalność
gospodarczą podczas realizacji projektu ”rehabilitacja na wesoło” finansowanego m.in. z
Phare Acces.
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2. Działalność Fundacji „Dr Clown” w latach 1999-2007
Fundacja „Dr Clown” jako pierwsza i jedyna w Polsce realizuje program terapii śmiechem, i
zabawą w 8 szpitalach dziecięcych i 7 placówkach specjalnych w Warszawie , jak również w
13 Oddziałach na terenie Polski.
W 2002 roku wprowadziliśmy nową formę działań: projekt nazwany „Rehabilitacja na
wesoło”, realizowany w CZD i w Dziekanowie Leśnym, w ramach programu PHARE
ACCESS 2000. Nowatorstwo tego zadania polegało na wykorzystaniu terapii śmiechem i
zabawą w rehabilitacji indywidualnej i zbiorowej dzieci i młodzieży z dysfunkcjami
rozwojowymi, przebywającymi na oddziałach rehabilitacyjnych. Projekt ten wykorzystywał
kilkuletnie doświadczenie pracy Fundacji z zakresu prowadzenia rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.
Również w 2002 roku otrzymaliśmy wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (program Partner na lata 2003-2005). Od początku swojej działalności
Fundacja „Dr Clown” ściśle współpracuje z placówkami administracji publicznej zarówno
Miasta Stołecznego Warszawy, jaki i miast, w których działają Oddziały Regionalne Fundacji,
otrzymując liczne dotacje. Od roku 2005 otrzymujemy środki z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich na prowadzenie programu „Rehabilitacja na wesoło”, który realizowany jest
w warszawskich szpitalach dziecięcych i placówkach specjalnych. Od 2000 roku program
wiodący fundacji: „terapia śmiechem i zabawą” wspierany jest
przez Biuro Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Warszawy oraz miast, w których znajdują się Oddziały Fundacji.
Na imprezy organizowane okazjonalnie przez Fundację otrzymujemy dotacje z
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – Miejskiego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

3. Działalność Oddziału Głównego - Warszawa
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. działalność Fundacji w dalszym ciągu
koncentrowała się na organizowaniu i pracy zespołów terapeutów w 9 regionach Polski:
Mazowsze: Warszawa, Płock, Małopolska: Kraków, Górny Śląsk: Sosnowiec, Katowice,
Gliwice, Racibórz Dolny Śląsk: Wrocław, Wielkopolska: Poznań, Kalisz KujawskoPomorskie: Toruń, Opolskie: Opole, Nysa Podlaskie: Białystok oraz Pomorskie:
Gdańsk, Gdynia, Sopot. Przygotowujemy zespoły dla Oddziałów w Zamościu i Częstochowie.
W Warszawie terapeuci odwiedzali regularnie placówki prowadząc zajęcia zgodnie ze
Statutem, założeniami organizacyjnymi i programowymi oraz według opracowanego
harmonogramu, a także realizowali projekty na które otrzymaliśmy środki finansowe w
ramach dotacji. „Doktorzy Clowni” opiekowali się chorymi dziećmi w 8 szpitalach dziecięcych
oraz 7 placówkach specjalnych. Docierali
miesięcznie do
2000 dzieci chorych i
niepełnosprawnych.
Terapia śmiechem i zabawą jest nadrzędnym programem realizowanym od 9 lat przez
Fundację „Dr Clown”, stale wzbogacanym i poszerzanym przez nowe formy i metody pracy z
chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi. Nasi terapeuci i wolontariusze w poszczególnych
Oddziałach Fundacji realizują ten program zgodnie z indywidualnymi założeniami i przez
siebie nadaną nazwą. Stosowane metody i formy naszej działalności wyzwalają motywację
do aktywnego udziału dzieci w procesie leczenia, rehabilitacji i rewalidacji, uaktywniają
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pozytywne myślenie, pomagają dziecku zaakceptować siebie takim, jakie jest. Uświadamiają
szansę na zdrowe, aktywne życie.

4. Działalność Oddziałów Fundacji „Dr Clown”

4.1.

Oddział Gdańsk

Rok 2007 był drugim rokiem działalności Fundacji „Dr Clown” w Gdańsku.
Weseli doktorzy co tydzień odwiedzali dzieci na Oddziale Diabetologii oraz na Oddziale
Kardiologicznym Akademii Medycznej w Gdańsku, a także małych pacjentów w Szpitalu
Dziecięcym przy ul. Polanki w Gdańsku.
Przez cały rok realizowaliśmy program „Pod znakiem czerwonego noska – wolontariat z „Dr
Clownem” współfinansowany przez Urząd Miasta Gdańska. Dzięki dotacji finansowej
mogliśmy przeprowadzić rekrutację i wyszkolić 20 nowych wolontariuszy. W kwietniu
wolontariusze fundacji „Dr Clown” mieli możliwość wykorzystania nabytych umiejętności
artystycznych podczas zorganizowanej przez nich samych imprezy charytatywnej „Dzień
Czerwonego Nosa”. Mieszkańcom Gdańska zaprezentowali występy artystyczne, pokaz
klaunady, gry i zabawy oraz przeprowadzili kwestę, z której pieniądze zostały przeznaczone
na dofinansowanie remontu i wyposażenia oddziału diabetologii dziecięcej AMG. Także w
kwietniu zaangażowali się w pomoc mieszkańcom Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza
SAC i wzięli udział w kampanii „Pola Nadziei 2007”.
W maju mieliśmy okazję wystąpić dla dzieci z rodzin zastępczych podczas Festynu „Podziel
się Domem”.
Z okazji Dnia Dziecka wolontariusze zorganizowali wraz z Polskim Klubem Morskim rejs „Z
uśmiechem w morze” dla dzieci i młodzieży chorej na mukowiscydozę
W październiku 2007 roku objęliśmy śmiechoterapią dzieci ze Szpitala Wojewódzkiego w
Gdańsku przebywające na Oddziale Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej oraz na Oddziale
Chirurgii.
W grudniu wolontariusze zorganizowali zabawę choinkową dla dzieci w Hospicjum oraz w
Szpitalu Dziecięcym przy ul. Polanki. W tym samym miesiącu kwestowaliśmy w ramach akcji
charytatywnej „Marzenie za grosik” na rzecz Fundacji Dziecięca Fantazja.
Przez cały rok wolontariusze czynnie uczestniczyli w życiu szpitali i nie zabrakło ich na
Mikołajkach, Zajączku, urodzinach dzieci.
Działania gdańskiego oddziału Fundacji „Dr Clown” doceniło Centrum Wolontariatu
przyznając nam wyróżnienie „Niestrudzeni 2007” a także nominacje w ogólnopolskim
konkursie BARWY WOLONTARIATU.
Byliśmy także nominowani do Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty przyznawanego za działanie
na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Przygotowała: Agnieszka Stankiewicz – Pełnomocnik Oddziału Gdańsk

–6–

Fundacja „Dr Clown” – Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007
____________________________________________________________________________________________

4.2.

Oddział Kraków

Kalendarium



















Luty - czerwiec 2007 r. - akcja „Clown czyta dzieciom” w szpitalach krakowskich przy
współpracy Gimnazjum nr 35 w Krakowie,
14 marzec 2007 r. - impreza charytatywna przy współpracy z PSSiAP „Atak klaunów” w
klubie Imbir,
24 maj 2007 r. - Dzień Dziecka w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu –
Fundacja „Dr Clown” i Ronald McDonald - oddziały rehabilitacji,
26 maj 2007 r. - impreza plenerowa „Kolorowe emocje” przy pl. Wolnica,
27 maj 2007 r. - II Piknik dla Niepełnosprawnych w Pszczynie,
01 czerwiec 2007 r. - wizyta z okazji Dnia Dziecka w „Akademii Jasia i Małgosi”,
01 czerwiec 2007 r. - Dzień Dziecka w św. Ludwiku,
02 czerwiec 2007 r. - Dzień Dziecka w CH Plaza w Krakowie – impreza charytatywna,
05 czerwiec 2007 r. - Dzień Dziecka w Szpitalu w Prokocimiu – pozostałe oddziały
16 wrzesień 2007 r. - „Dr Clown dla Asi” – impreza charytatywna przy współpracy
Miejskim Domem Kultury „Fort 44” z występem zespołu Stare Dobre Małżeństwo
27 wrzesień 2007 r. - „Dzień Chłopca” w SP nr 32 w Krakowie,
28-30 wrzesień 2007 r. - „Dr Clown dla Asi” – impreza charytatywna w Centrum
Targowym Chemobudowa S.A.,
06 październik 2007 r. - „Święto organizacji pozarządowych” na Rynku Głównym,
od listopada 2007 r. - akcja zbierania pieniędzy na operację „Serce Antka”
30 listopad 2007 r. - wizyta andrzejkowo-mikołajowa w Szpitalu im. St. Żeromskiego,
06 grudnia 2007 r. - pierwsza wizyta w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznych im. Jana
Pawła II na zakaźnym oddziale pediatrycznym,
Mikołajki w Prokocimiu – oddział 8 (07.12), oddziały onkologiczne (08.12), oddziały
rehabilitacji z Radiem VOX (19.12),
Mikołajki w św. Ludwiku 07.12 i 17.12 .

Szkolenia i konferencje










08-03-2007r. prezentacja "Metody wspomagające leczenie dzieci - spotkanie z
wolontariuszami Fundacji Dr Clown" w Instytucie Zdrowia – Koło Naukowe Instytutu
Bioetyki
12-03-2007r. prezentacja Oddziału Fundacji Dr Clown w Małopolskim Centrum
Wolontariatu w ramach „Spotkajmy się”
17-03-2007r. szkolenie dla wolontariuszy z terapii śmiechem, elementów
psychopedagogiki i sztuczek magicznych (9h) w Małopolskim Centrum Wolontariatu
21, 22, 28-03-2007r. szkolenie dla wolontariuszy Grupa św. Eliasza
21-04-2007r. konferencja PSSiAP „Psycho-Tropy, czyli przegląd ścieżek terapeutycznych”,
wykład mgr Elżbiety Baran-Cebula „Terapia śmiechem i inne metody oddziaływań
wykorzystywane przez Fundację Dr Clown”
28-09-2007r. II Międzynarodowe Kongres Resuscytacji w Krakowie, wykład mgr Elżbiety
Baran-Cebula „Terapia śmiechem”
03-10-2007 konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Kraków
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14-10-2007 wykład dla pedagogów placówek pozaszkolnych i specjalnych „Działalność
Fundacji Dr Clown w placówkach specjalnych”
26-11-2007 prezentacja na ogólnopolskim sejmiku Dyrektorów Placówek Wychowania
Pozaszkolnego „Fundacja Dr Clown – terapia śmiechem i zabawą”
01-12-2007 szkolenie dla wolontariuszy z żonglerki
09-12-2007 szkolenie „Śmiechoterapia” (10h) w Małopolskim Centrum Wolontariatu
05-12-2007 prezentacja dla studentów psychologii Wydziału Filozoficznego UJ „Terapia
śmiechem i zabawą”
06-12-2007 wykład w Wyższej Szkole Pedagogicznej IGNACJANUM „Terapia śmiechem i
inne metody oddziaływań wykorzystywane przez Fundację Dr Clown”.

Projekty



„Wesoły Prokocim – terapia śmiechem i zabawą w wybranych placówkach dziecięcych
Dzielnicy Kraków – Prokocim”
„Terapia śmiechem i zabawą w krakowskich szpitalach dziecięcych”

Przygotowała: Elżbieta Baran – Cebula – Pełnomocnik Oddziału Kraków

4.3.

Oddział Poznań

W 2007 roku odnowiliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową nr 1 w Swarzędzu, której
pomagaliśmy w doposażeniu oddziału zerówkowego, którego uczniowie pochodzą w dużej
części z rodzin potrzebujących. Uczestniczyliśmy w organizacji festynu Caritas wspierającego
wypoczynek letni dzieci z najuboższych rodzin. Na zaproszenie Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli pokazywaliśmy metody pracy z pacynkami na Targach Edukacyjnych natomiast
dla Akademii Nowoczesnej Mamy formy aktywizacji plastycznej, ruchowej i muzycznej
dziecka. Wraz z Sekcją Prewencji KWP przekazywaliśmy pacjentom oddziałów przy ul.
Szpitalnej podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa. Na zaproszenie Centrum
Wolontariatu w Ostrowie Wielkopolskim wraz z oddziałem kaliskim przedstawiliśmy na
Targach Wolontariatu ideę Fundacji „Dr Clown”.

Kalendarium




luty 2008 - uczestnictwo w Targach Edukacyjnych organizowanych przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli i Międzynarodowe Targi Poznańskie, promocja Fundacji,
maj 2008 - uczestnictwo w imprezie Kolorowe Emocje na Starym Rynku w Poznaniu
czerwiec 2008
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impreza z okazji Dnia Dziecka w firmie „Frąckowiak i Spółka”, która
przekazała zabawki dla pacjentów z odwiedzanych przez nas szpitali,
 uczestnictwo w imprezie firmy „Polanglo”, wspierającej w Poznaniu
naszą działalność,
 uczestnictwo w zajęciach Akademii Nowoczesnej Mamy
 uczestnictwo w festynie Caritas,
wrzesień 2008
 współpraca z Sekcją Prewencji KWP
 współpraca z SP nr 1 w Swarzędzu
październik 2008 – odwiedziny w oddziale kaliskim Fundacji, przeprowadzenie
szkolenia dla wolontariuszy,
grudzień 2008
 współpraca z Fundacją ”Serce Dziecka”,
 uczestnictwo wraz z oddziałem kaliskim w Targach Wolontariatu w
Ostrowie Wielkopolskim.







Przygotowała: Ewa Zagawa – Pełnomocnik Oddziału Poznań

4.4.

Oddział Wrocław

Od 1 kwietnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. dzięki finansowemu wsparciu Gminy Wrocław o
łącznej 33 060 zł kwocie Wrocławski Oddział Fundacji realizował zadanie z zakresu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie środowiskowych działań
artystycznych skierowanych do dzieci i młodzieży Profilaktyczna przygoda z zabawą i magią
Dr Clown’a z serii: – PROFILAKTYKA NA WESOŁO Z DR CLOWNEM – Uśmiech i zabawa to w
profilaktyce najważniejsza sprawa. Całkowity koszt programu wynosił 40 785 zł.
Ponadto wolontariusze Fundacji odwiedzali pacjentów Kliniki Hematologii i Onkologii
Dziecięcej przy ul. Bujwida 44, wolontariusze i animatorzy Dr Clown uczestniczyli w wielu
dodatkowych imprezach m.in.: urodziny, pikniki, Dzień Dziecka, Mikołajki, itp.
W grudniu przedstawiciele wrocławskiego oddziału Fundacji odwiedzili najmniejszych
pacjentów w szpitalu w Lubinie w ramach Akcji Podaruj Dzieciom Słońce.

Przygotowała: Alicja Gołuchowska - Neumann – Pełnomocnik Oddziału Wrocław
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