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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 2008 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 od 10 lat realizuje program terapii
śmiechem, i zabawą w szpitalach dziecięcych i placówkach specjalnych w Warszawie , jak
również w 18 Oddziałach na terenie Polski.
Od 2002 roku wprowadziliśmy nową formę działań: projekt nazwany „Rehabilitacja na
wesoło”, realizowany w CZD, w Zakładach Rehabilitacji w Dziekanowie Leśnym i na
Niekłańskiej. Nowatorstwo tego zadania polega 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. Ponadto program ten w ostatnich latach wzbogacony został o aspekt
przedłużenia godzin pracy rehabilitantów, aby skrócić kolejkę oczekujących dzieci na
rehabilitację. Program początkowo był dofinansowany przez PHARE ACCESS 2000,
następnie PFRON a od 2005 roku na program ten otrzymujemy środki z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.
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 2000 roku program
wiodący fundacji: „terapia śmiechem i zabawą” wspierany jest
przez Biuro Polityki
Społecznej UM Warszawy oraz Wydziały Urzędów Miasta: Krakowa, Wrocławia , Poznania,
Gdańska
Na imprezy organizowane okazjonalnie przez Fundację w Warszawie otrzymujemy dotacje z
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – Miejskiego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

3. Działalność Fundacji „Dr Clown w 2008 roku
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. działalność Fundacji w dalszym ciągu
koncentrowała się na organizowaniu i pracy zespołów terapeutów w 11 regionach Polski:
Mazowsze: Warszawa, Płock, Małopolska: Kraków, Górny Śląsk: Sosnowiec, Katowice,
Gliwice, Częstochowa
Dolny Śląsk: Wrocław, Świdnica, Jelenia Góra i Wałbrzych
Wielkopolska: Poznań, Kalisz, Leszno Kujawsko-Pomorskie: Toruń, Bydgoszcz
Opolskie: Opole, Nysa Racibórz Podlaskie: Białystok oraz Pomorskie: Gdańsk, Gdynia,
Sopot, Lubelskie: Zamość, Lublin, Łódzkie: Łódź.

We wszystkich Oddziałach 357 przeszkolonych wolontariuszy pod kierunkiem terapeutów
odwiedzało regularnie ponad 75 placówek 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” docierali
miesięcznie do przeszło 10 000 dzieci chorych i
niepełnosprawnych.
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Terapia śmiechem i zabawą jest nadrzędnym programem realizowanym od 10 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
pozytywne myślenie, pomagają dziecku zaakceptować siebie takim, jakie jest. Uświadamiają
szansę na zdrowe, aktywne życie.

Praca terapeutów - wolontariuszy w placówkach specjalnych wymaga jeszcze
bardziej wszechstronnej analizy potrzeb dziecka chorego i niepełnosprawnego, i na
tej podstawie ustalenia wieloaspektowego postępowania usprawniającego. Wymaga
więc odbycia regularnych spotkań z lekarzami, którzy prowadząc szkolenia pomagają
nam posiąść niezbędną wiedzę, abyśmy mogli być bardziej skuteczni.
Realizowane programy obejmujące tak chore jak i niepełnosprawne dzieci,
finansowane są z dotacji, ale znaczna część środków pochodzi również ze zbiórek
publicznych jako udział własny. Nasze programy nie tylko mają na celu pomoc
naszym małym podopiecznym, uczą także nowych form pracy jak również uczą i
przygotowują wolontariuszy wywodzących się głównie ze środowisk studenckich, jak
można działać i pomagać innym – bardzo potrzebującym. Niektórzy piszą pod
naszym kierunkiem prace licencjackie i magisterskie.
Wszystkie zajęcia prowadzone u naszych podopiecznych wymagają gruntownego
przygotowania czyli szkoleń. W roku 2008 postawiliśmy na jakość i doskonalenie
pracy wolontariuszy. Organizujemy szkolenia z zakresy różnych form artystycznych,
psychologicznych aspektów pracy terapeuty – „doktora clowna” oraz analizy potrzeb
chorego i niepełnosprawnego dziecka i rodziny.
Bardzo ważną akcją realizowaną w 2008 roku były odwiedziny znanych sportowców,
szczególnie siatkarzy z reprezentacji Polski u chorych dzieci na Oddziałach
onkologicznych. Te odwiedziny zainspirowały nas pod koniec 2008 roku do
ogłoszenia zbiórki na rzecz finansowania
indywidualnych protez dla dzieci i
młodzieży u których konieczna była amputacja na skutek choroby onkologicznej.
Akcja rozpoczęła się konferencją prasową podczas której chcieliśmy zainteresować
media tym bardzo poważnym problemem. Została powołana Komisja przy Instytucie
Matki i Dziecka kwalifikująca pacjentów do protezowania. Większość z tych
pacjentów pochodzi z ubogich rodzin, które nie stać na protezę o wartości ponad 30
tys. złotych. Pomoc Organizacji Pozarządowych jest tu niezbędna. Szukamy różnych
źródeł: sponsorzy indywidualni, firmy oraz zbiórka publiczna.
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4. Działalność Oddziałów Fundacji „Dr Clown”

4.1.

Oddział Białystok

Rok 2008 rozpoczęliśmy od stałych wizyt w szpitalu DSK wraz z 4 nowymi
wolontariuszkami, a także przygotowując się do planowanych imprez.
Projekt „Młodzi Młodym”, we współpracy z V Liceum Ogólnokształcącym oraz
Zespołem Szkół nr 12 w Białymstoku rozpoczęliśmy w marcu – spotkaniem
szkoleniowym. A od kwietnia zaczęliśmy regularne spotkania z wychowankami Domu
Pomocy Społecznej w Białymstoku. Jesteśmy tam 2 razy w miesiącu – raz grupa
„Radosnych Włóczykijów”, raz „Wesołe Buźki”.
W kwietniu braliśmy też udział w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez
Panią Katarzynę Derę i Pana Piotra Borutę. Podczas tego szkolenia rolę koordynatora
naszego oddziału przejęła Monika Leciewicz.
18 maja 2008r. odbyła się zorganizowana przez nas oraz Zespół Szkół Nr 12 w
Białymstoku- Majówka Integracyjna, o której dofinansowanie ubiegaliśmy się do
Urzędu Miasta Białegostoku. Dzięki zdobytym funduszom impreza odbyła się zgodnie
z naszymi planami. Majówka zainteresowała dużą grupę dzieci (a także dorosłych)
niepełnosprawnych z całego województwa podlaskiego.
W czerwcu zorganizowaliśmy Dzień Dziecka uczestnikom projektu „Młodzi Młodym”, a
także uczestniczyliśmy w imprezie poświęconej dzieciom z Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Białymstoku.
Gościliśmy też ( 17.VI) na finale Konkursu o bezpieczeństwie organizowanym przez
Wojewódzką Komendę Policji.
Na okres wakacji zawiesiliśmy działalność w szpitalu i Domu Pomocy Społecznej, z
wyjątkiem 12 lipca, kiedy zostaliśmy zaproszeni do Zespołu Szkół Nr 12, aby wspólnie
poczarować i pobawić się podczas pobytu dzieci na półkoloniach.
Od października powróciliśmy do projektu „Młodzi Młodym”, a od grudnia do szpitala
DSK.
6 grudnia gościliśmy na Mikołajkach w Zespole Szkół Nr 12, a 5 grudnia w
Przedszkolu Samorządowym nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.
Od grudnia nawiązaliśmy współpracę ze Szkoła Podstawową Nr 2 w Czarnej
Białostockiej. Dzieci z tej szkoły samodzielnie wykonały kartki świąteczne dla małych
pacjentów DSK, zaproszono nas też na wspólną Wigilię.
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W planach mamy również uczestnictwo w organizowanej przez Stowarzyszenie
„Otwarty Dom” imprezie pożegnalnej dla dzieci z Domu Dziecka w Wilnie, które
spędzą święta Bożego Narodzenia w polskich rodzinach.
Rozpoczynamy również przygotowania do Majówki Integracyjnej 2009.
W roku 2008 przyjęliśmy do naszego oddziału w sumie 6 nowych wolontariuszy.

4.2.

Oddział Gdańsk

Kalendarium:




















26.03 –„ Zajączek” na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej AMG
6.04 - Dzień Czerwonego Nosa – impreza charytatywna na rzecz dzieci z
mukowiscydozą
26.04 - Festyn Twojej Gazety Dzielnicowej „Wiosna z Twoją Gazetą”,
połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz Jasia chorego na miopatię
mitochondrialną
29.05 - Dzień Dziecka w Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku
30-31.05- pierwszy w Trójmieście Festiwal Sztuk Kuglarskich KuglART Fest
2008
31.05 - Festyn "O uśmiech i zdrowie Matki i Dziecka" na terenie Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku- Oliwie
1.06. - Dzień Dziecka w Kinoplexie połączony ze zbiórką zabawek i słodyczy
dla naszych małych podopiecznych z gdańskich szpitali
8.06. - Festyn Rodzinny „Podziel się Domem” dla rodzin zastępczych i
placówek rodzinnych w gdańskim ZOO
10.06 - Impreza dla dzieci z domu dziecka prowadzonego przez Fundację
Innowacji Społecznych
22.06. - Jarmark Świętojański połączona z promowaniem sprzedaży luster, z
których dochód został przekazany na leczenie dziecka z mukowiscydozą
1-7.07 – udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych we
Włoszech
4-6. 07 – prezentacja Fundacji w Strefie NGO podczas Open'er Festival w
Gdyni
22.09. - Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalne Centrum
Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
17.10. - Prezentacja Fundacji na jubileuszowym spotkaniu z okazji 10 rocznicy
sprawowania urzędu Prezydenta Miasta Gdańska przez Pawła Adamowicza
23.10.”Urodzny Kubusia Puchatka” – impreza dla dzieci na Oddziale
Hematologii i Onkologii Dziecięcej AMG
7-8-9-14-15.11 - „Święto Majsterkowicza” w sklepie Leroy Merlin
1.12. – „Wielkie Wejście” – objęcie śmiechoterapią dzieci na Oddziale
Kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku
5.12 – Prezentacja Fundacji dla młodzieży z całego świata w ramach projektu
„Express Solidarności” realizowanego przez Europejskie Centrum Kultury w
Gdańsku
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6.12 - Mikołajki dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
6.12 - Mikołajki dla dzieci cierpiących na przewlekłą chorobę Leśniowskiego Crohna.
17.12 – „Podaruj dzieciom słońce” akcja przeprowadzona z Fundacją Polsat

Projekty :





15.01 – 31.12 -„ŚMIEJ SIĘ NA ZDROWIE czyli i ty możesz leczyć uśmiechem –
zostań wolontariuszem Fundacji „Dr Clown”. Projekt współfinansowany przez
Urząd Miasta Gdańska.
Maj – rozpoczęcie remontu i przygotowań do otwarcia pod patronatem
Fundacji Klubu TRAMPOLINA dla dzieci z rodzi patologicznych
Listopad – rozpoczęcie współpracy z drużyną siatkarzy Trefl Gdańsk

Nagrody :


Nagroda specjalna w Konkursie Bursztynowego Mieczyka organizowanym
przez Marszałka Województwa Pomorskiego dla organizacji pozarządowym.

4.3.

Oddział Gliwice

Nasza działalność rozpoczęliśmy w grudniu 2007 roku. po pierwszym szkoleniu
przeprowadzonym przez doświadczonych szkoleniowców Oddziału Warszawskiego
Fundacji. Wolontariat rozpoczęło 10 wolontariuszek, które na co dzień są
studentkami Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach. Pierwszą naszą akcją było
spotkanie przedświąteczne na oddziałach pediatrii i chirurgii dziecięcej Szpitala
Miejskiego nr 1 w Gliwicach. Rok 2008 to kontynuacja pracy w tym szpitalu. Do
czerwca 2008 roku zostały zrealizowane jeszcze 3 spotkania Dr. Clownów z małymi
pacjentami. W październiku zostało przeprowadzone kolejne szkolenie dla chcących
podjąć ten szczególny wolontariat. Przybyło kolejne 10 osób, które w większości są
uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Gliwicach. Dzięki przybyciu kolejnych
wolontariuszy, zwiększyła się częstotliwość odwiedzania pacjentów w „1”, co
pozwoliło na sześciokrotną obecność. 5 listopada był szczególnym dniem, gdyż dzieci
odwiedził św. Mikołaj z grającym Aniołem-Clownem i trupą Clownów-Żonglerów. W
trakcie tworzenia jest grupa wolontariuszy w Zabrzu, którzy będą się rekrutować ze
studentów Akademii Medycznej.
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4.4.

Oddział Kalisz

Kaliski Oddział Fundacji „Dr Clown” swoją działalność rozpoczął w październiku 2007
szkoleniem, które przeprowadziła dla nas Ewa Zagawa – Pełnomocnik szkoleniowiec
O/Poznań. Podzieliła się z nami swoim doświadczeniem, udzielając cennych
wskazówek.
Kolejne spotkania, które zorganizowałam, to cykl warsztatów z aktorką kaliskąMałgorzatą Kałędkiewicz (głównie zajmowaliśmy się teatrem lalek).
W grudniu 2007 wzięliśmy udział w I Targach Wolontariatu i Kariery w Ostrowie
Wlkp.
Po serii szkoleń, gotowi do prowadzenia terapii w szpitalach odwiedziliśmy oddział
dziecięcy szpitala w Pleszewie. Tak zaczęła się nasza współpraca trwająca do dziś.
W styczniu 2008 odwiedziliśmy oddział dziecięcy szpitala w Ostrowie Wlkp. oraz
dzieci na koloniach zimowych w Przygodzicach, gdzie zorganizowaliśmy dla nich
wieczór indiański- pełen zabawy i humoru.
W kwietniu udało nam się odwiedzić szpital w Jarocinie.
Współdziałamy z Kołem Naukowym Młodych Arteterapeutów na WPA UAM.
Członkowie Koła zasilili nasze szeregi doktorów clownów. Współpraca ta pozwoliła mi
również zaprezentować działalność i idee Fundacji w referacie „Terapia śmiechem.
Wolontariat jako praktyczna forma rozwoju studenta pedagogiki” na VI Festiwalu
Ekspresji Dziecięcej w Katowicach. Został on opublikowany. Zawsze podczas
prezentacji Koła (podczas różnych spotkań wewnątrz jak i na zewnątrz Uczelni) jest
chwila poświęcona na działalność Fundacji, co powoduje, że cieszy się ona większym
zainteresowaniem.
W październiku 2008 odbyło się szkolenie przeprowadzone przez szkoleniowców
terapeutów z O/Warszawa.
W tym samym czasie pełnomocnictwo nad Oddziałem przejęła Dorota Choroba.

4.5.

Oddział Łódź

W 2008 roku kontynuowaliśmy systematyczną wolontarystyczną opiekę nad
pacjentami Szpitala Dziecięcego im. M. Konopnickiej w Łodzi. Na 11 oddziałach
odwiedzaliśmy raz w tygodniu, a czasem i dwukrotnie, około 90 dzieci każdorazowo.
Podjęliśmy też współpracę z oddziałami dziecięcymi szpitala ortopedycznego przy ul.
Drewnowskiej ( ok. 40 dzieci), szpitala im. Kopernika ( ok. 50 dzieci), szpitala im.
Korczaka( ok. 70 dzieci).
Organizowaliśmy też akcje w szpitalach z okazji świąt wielkanocnych, Dnia Dziecka,
mikołajek , Bożego Narodzenia rozdając dzieciom prezenty , które otrzymaliśmy w
darach od Młodych Par( wolontariusze współuczestniczyli w zbieraniu ) maskotki,
przybory szkolne, zabawki, a także organizując występy teatrzyku dziecięcego ze SP.
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Nr 120 albo innym razem młodzieży z ośrodka Socjoterapeutycznego objętej
programem Fundacji „Ad Rem”. Rozwija się też współpraca z dyrekcją ,
nauczycielkami i dziećmi z przedszkola nr 220, które po raz wtóry zorganizawały
zbiórkę zabawek- przekazaliśmy je na oddziały ratunkowe - izby przyjęć do szpitali
dziecięcych.
Pozyskaliśmy kilku wolontariuszy w okresie wiosennym i jesiennym, odbyły się
szkolenia( 3) wewnętrzne, jedno zorganizowane przez Fundację „Ad Rem” i jedno
czterogodzinne poprowadzone przez szkoleniowców terapeutów O/Warszawa. Dla
naszych najaktywniejszych wolontariuszy zorganizowaliśmy imprezę integrującą
(opłatkowo-noworoczną). Podjęliśmy też współpracę z wolontariuszami Grupy
„Agrafka” i wzięliśmy udział w Pabianickich Obchodach Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza
5 XII promując Fundację „Dr Clown”. W lipcu wsparliśmy
organizacyjnie( zapewniając wolontariuszy, dzieci, rekwizyty) tworzenie dla Fundacji
kalendarza na 2009 rok .

4.6.

Oddział Nysa

Rok 2008 to początek działalności oddziału nyskiego. Wszystko zaczęło się w maju.
Zrekrutowaliśmy 14 wolontariuszy. Właśnie w maju odbyło się pierwsze szkolenie
wolontariuszy przeprowadzone przez szkoleniowców-terapeutów O/Warszawa.
Pierwsza akcja miała miejsce 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Wolontariusze
odwiedzili dzieci na oddziale dziecięcym w nyskim szpitalu. Później systematycznie,
raz w tygodniu, odwiedzaliśmy dzieci w tym szpitalu, zawsze przynosząc im uśmiech,
dobry humor i drobne upominki. Kolejna ważna akcja to mikołajki, które odbyły się
najpierw na oddziale dziecięcym i chirurgicznym w szpitalu nyskim a 10 grudnia
również w nyskim Domu Kultury, gdzie oprócz dobrej zabawy z osobami
niepełnosprawnymi, wolontariusze przeprowadzili zbiórkę pieniędzy sprzedając kartki
świąteczne i kalendarze. 16.12. 2008 roku podobną akcję mikołajkową połączoną z
promocją Fundacji przeprowadziliśmy w nyskim Urzędzie Miasta. To wszystko na
początek istnienia ale cały czas się uczymy i mamy nadzieję, że każdego roku
będziemy coraz bardziej aktywni i twórczy.

4.7.

Oddział Opole

W maju 2008 r. odbyło się szkolenie dla wolontariuszy, które przeprowadzili
szkoleniowcy-terapeuci O/Warszawa. Wolontariusze z Fundacji wzięli udział w Dniu
Dziecka organizowanym przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w
Opolu dla dzieci z opolskich przedszkoli (30.05.08) a także w dniu dziecka
organizowanym przez Strzelecki Dom Kultury i Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
oraz w dniu dziecka organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (1.06.2008). Dnia 13.09.2008 wolontariusze
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uatrakcyjnili swą obecnością festyn organizowany przez wspólnotę osiedla „Chabry”
w Opolu. Dnia 22.11.2008 wolontariusze w Fundacji wzięli udział w mikołajkach
organizowanych dla dzieci z opolskich świetlic socjoterapeutycznych.
Ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu zaprojektowano i
wydrukowano 1000 ulotek promujących Biuro Posrednictwa Pracy dla Wolontariuszy,
w których zawarta jest również wzmianka o opolskim oddziale Fundacji. Za pomocą
ulotek Fundacja promowana jest na terenie opolszczyzny.

4.8.

Oddział Poznań

Od stycznia do grudnia 2008 roku wolontariusze poznańskiego oddziału Fundacji „Dr
Clown” kontynuowali w ramach terapii śmiechem odwiedziny w dwóch poznańskich
szpitalach : Szpitalu Dziecięcym przy ul. Krysiewicza oraz Szpitalu Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Szpitalnej. Liczba wolontariuszy kształtowała się od 9 w
pierwszej połowie roku do 21 w miesiącu grudniu. Poznański oddział ma pod opieką
10 oddziałów, z których każdy odwiedzany jest co najmniej raz w tygodniu.
W 2008 roku wolontariusze oddziału poznańskiego poza regularnymi odwiedzinami
pacjentów uczestniczyli w licznych imprezach i szkoleniach. W styczniu w ramach
podwyższania kwalifikacji do prowadzenia oddziału pełnomocnik brał udział w
dwudniowym szkoleniu „ Sztuka bycia liderem”. W tym samym miesiącu Radio
Merkury Poznań nagrało i wyemitowało audycję na temat działań Fundacji. Na
przełomie stycznia i lutego pojechaliśmy wraz z przedstawicielami oddziału kaliskiego
do Przygodzic, aby wspólnie poprowadzić zajęcia dla przebywających na zimowisku
dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy Konferencji Św. Wincentego a Paulo w
Kaliszu. W marcu i kwietniu ukazały się artykuły na nasz temat: w piśmie „Cogito”
autorstwa Magdaleny Nowak, w Gazecie Poznańskiej, dodatku do Gazety Wyborczej,
autorstwa Danuty Pawlickiej oraz na portalu internetowym promującym Poznań
„Tutej.pl” autorstwa Katarzyny Michery. Studio Fotografii „Kinga&Paweł
Photography” wykonało szereg pięknych zdjęć naszej pracy z dziećmi w szpitalu przy
ul. Szpitalnej.
Red. Eliza Prager współpracująca z TVP Poznań nagrała ponadto wzruszający
materiał filmowy na temat naszych wolontariuszek. Udostępniony materiał był
prezentowany m.in. przez TVP Poznań oraz w wyniku współpracy z Agnieszką
Stankiewicz z gdańskiego oddziału Fundacji, wyemitowany na Opener Festival..

Pod koniec maja organizowaliśmy w ramach Dnia Dziecka imprezę dla firmy
Frąckowiak i Partnerzy, która wsparła nas upominkami dla pacjentów. Z tej samej
okazji odwiedziliśmy szpital w Lesznie wraz z wolontariuszami z Zespołu Szkół
Ekonomicznych. Pedagodzy i samorząd uczniowski ZSE zorganizowali 17 czerwca
loterię fantową, z której dochód przeznaczono na wsparcie działań Fundacji w
Poznaniu.
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W związku z wyjazdem wolontariuszy w miesiącach lipcu i sierpniu wizyty w
szpitalach zostały zawieszone. Jednocześnie pracowaliśmy nad pozyskiwaniem
sponsorów oraz dbaniem o wizerunek, co zaowocowało kolejnymi informacjami w
mediach, m.in. w TVN „Prosto z Polski”.
We wrześniu rozpoczęliśmy realizację „Warsztatów dla opiekunów osób starszychpraca z seniorami w oparciu o atrakcyjne formy aktywizacji intelektualnej, społecznej
i artystycznej” współfinansowanych w ramach projektu przez Wielkopolski Urząd
Marszałkowski . Projektem zainteresował się Stanisław Wryk z TVN Poznań, który
nagrał bogaty materiał na temat śmiechoterapii i naszego oddziału.
W październiku braliśmy udział w konferencji „Wolontariat wart Poznania”. W tym
samym miesiącu po serii spotkań z pełnomocnikiem odbyły warsztaty dla nowych
wolontariuszy z szkoleniowcami – terapeutami Oddziału Warszawskiego, natomiast
pełnomocnik oddziału uczestniczył w warsztatach z Moshe Cohenem organizowanych
przez Fundację w Warszawie.

4.9.

Oddział Sudety

ODWIEDZANE szpitale/placówki
Od maja do grudnia 2008 roku wolontariusze sudeckiego oddziału Fundacji Dr Clown
rozpoczęli swoją działalność w :
- Szpitalu „ Latawiec „ w Świdnicy na oddziale dziecięcym.
- Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w
Świdnicy.
- Środowiskowym Domu Samopomocy w Świdnicy.
- Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej.
- Młodzieżowym Ośrodek socjoterapeutyczny im „ UNICEF” w Walimiu.
- Szpitalu Dziecięcym w Wałbrzychu ul. S. Batorego

Współpraca
Współpracujemy ze Świetlicą socjoterapeutyczną przy parafii św. A. Boboli, ( dzieci z
tej placówki pochodzą w znacznej części z rodzin bardzo ubogich) poprzez
wspieranie materialne, organizację wspólnych uroczystości np. Mikołajkowych, oraz
pomoc warsztatową np: organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i
rodziców - „ Nie bije – Przytulam i Kocham "
( całość programu przeprowadzona w wolontariacie przez Oddział Sudety Dr Clown )
Współpracujemy także z Centrum Wolontariatu w Świdnicy, zespołem Szkół
Medycznych oraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych, w których to placówkach
propagujemy ideę wolontariatu Fundacji Dr Clown.
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Naszym Patronem Medialnym od początku powstania oddziału Sudety jest tygodnik
„Wiadomości Świdnickie „ którego pracownicy/dziennikarze są wolontariuszami
naszego oddziału, oni też podejmują wspólnie z nami, działania polegające na
promowaniu idei fundacji Dr Clown w całym sudeckim rejonie.

KALENDARIUM
czerwiec 2008 - Dzień Dziecka na Świdnickim Rynku – impreza zorganizowana
we współpracy z lokalnymi mediami. Nasi wolontariusze malowali buźki, rozdawali
upominki, oraz prowadzili animacje dla dzieci.
- Organizacja oraz prowadzenie Festynu „Kolorowy Świat” gdzie
dzieci wraz z kolorowymi klaunami mogły malować na wyznaczonych pasażach i
swoje
wyobrażenie
o
pięknym
świecie.
Impreza
w
całości
opracowany i przeprowadzona w wolontariacie przez Oddział Sudety Dr Clown.
Wakacje 2008 - Uliczne animacje prowadzone przez kolorowych clownów w
okresie wakacji, raz w tygodniu na pasażu w Szczawnie Zdroju, z jednoczesnym
wprowadzaniem rodziców i dzieci w idee Fundacji Dr Clown.
wrzesień 2008 - Współpraca ze Szkołą Medyczną – przeprowadzenie warsztatów
dla wolontariuszy.
październik 2008 - Współpraca ze Szkołą Ekonomiczną – przeprowadzenie
warsztatów dla wolontariuszy.
grudzień 2008 - Współpraca z Fundacją ” Bank Dziecięcych Uśmiechów „
- Świdnicka Kolęda – dwudniowe prezentacje idee Fundacji Dr
Clown na Rynku
- Mikołajkowe spotkanie w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym
oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świdnicy, obdarowanie prezentami
małych i dużych podopiecznych placówek.
- Wizyta Mikołaja wraz z kolorowymi Elfami koniecznie z
czerwonymi noskami w szpitalu Dziecięcym” Latawic”, rozdanie prezentów i
upominków.
- Wigilia z młodzieżą z Walimia, oraz wspólne przedstawiania
Jasełek.
- Bożonarodzeniowe spotkanie Dr Clownów z mieszkańcami miasta
na Świdnickim Rynku, dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń.

4.10. Oddział Toruń
W roku 2008 dla Oddziału Toruńskiego Fundacji Dr Clown pracowało dziesięciu
wolontariuszy. W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu (ul. Konstytucji 3
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Maja 42) pojawialiśmy się raz w tygodniu (w różne dni, z przerwą w miesiącach
wakacyjnych) najczęściej na Oddziale Dzieci Młodszych i Alergologii.
Odwiedziliśmy również Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki
(ul. Ligi Polskiej 8) oraz Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez
Zgromadzenie
Sióstr
Miłosierdzia
św.
Wincentego
a
Paulo
(ul. Dominikańska 40).
6 czerwca po raz czwarty braliśmy udział w "Wieczorze marzeń w zoo" w toruńskim
Ogrodzie Zoobotanicznym - imprezie skierowanej do dzieci chronicznie chorych i
niepełnosprawnych. 7 i 14 czerwca braliśmy udział w festynach parafialnych
(zorganizowanych w parafiach ojców Michalitów i Redemptorystów).

W roku 2008 dla Oddziału Toruńskiego Fundacji „Dr Clown” pracowało dziesięciu
wolontariuszy. W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu (ul. Konstytucji 3
Maja 42) pojawialiśmy się raz w tygodniu (w różne dni, z przerwą w miesiącach
wakacyjnych) najczęściej na Oddziale Dzieci Młodszych i Alergologii.
Odwiedziliśmy również Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki
(ul. Ligi Polskiej 8) oraz Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez
Zgromadzenie
Sióstr
Miłosierdzia
św.
Wincentego
a
Paulo
(ul. Dominikańska 40).
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