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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica JAGIELLOŃSKA Nr domu 58 Nr lokalu 128A

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-468 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 854 05 01

Nr faksu 22 266 81 53 E-mail info@drclown.pl Strona www www.drclown.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-10-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01602780200000 6. Numer KRS 0000024181

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANNA CZERNIAK PREZES ZARZĄDU TAK

AGATA BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ANNA BORKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ALEKSANDER ŻAGIEL CZŁONEK 
ZGROMADZENIA 
FUNDATORÓW

TAK

ANDRZEJ KUNA CZŁONEK 
ZGROMADZENIA 
FUNDATORÓW

TAK

MAŁGORZATA SMOLEŃ CZŁONEK 
ZGROMADZENIA 
FUNDATORÓW

TAK

FUNDACJA "DR CLOWN"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

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 na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
21) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
22) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność w sferze zadań 
publicznych, w tym:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

Druk: MPiPS 2



sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
21) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
22) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja „Dr Clown” działa od 1999r. Organizuje swoje oddziały we wszystkich województwach, 
tworząc zespoły „doktorów clownów” odwiedzających regularnie dzieci i dorosłych w szpitalach i 
placówkach specjalnych. Celem naszych działań statutowych jest organizacja zajęć integracyjno-
rozrywkowych dla osób chorych i z niepełnosprawnościami, poprawa ich kondycji fizycznej i psychicznej 
oraz wsparcie procesu leczenia i rehabilitacji poprzez prowadzenie terapii śmiechem i zabawą. Nasze 
działania są możliwe dzięki pracy ponad 700 wolontariuszy, którzy na terenie całej Polski prowadzą 
„Terapię śmiechem”. 
„Terapia śmiechem” (geloterapia) - to terapia oparta na założeniu, że spontaniczny śmiech pomaga 
odreagować stres, konflikty, frustracje. Geloterapia służy wykształceniu umiejętności rozładowania 
napięć emocjonalnych i stresu, a także profilaktyce zdrowia. Gdy się śmiejemy, wprawiamy w ruch 
mięśnie klatki piersiowej, w tym m.in. mięśnie żebrowe i brzucha. Praca tych mięśni powoduje, że z 
jamy brzusznej krew przetacza się w kierunku serca, w ten sposób wspomagając krwiobieg. Podczas 
śmiechu w ruch zostają wprawione wszystkie mięśnie twarzy. Jest to dla nich świetny masaż. Dzięki 
niemu nasza skóra staje się także jędrniejsza. Dzięki śmiechowi lepiej funkcjonuje nasz system 
odpornościowy. Śmiech działa relaksująco na nasz organizm i redukuje stres. Śmiech redukuje także 
chrapanie, gdyż oddziałuje bardzo dobrze na mięśnie podniebienia i gardła. Warto podkreślić, że 
niewątpliwym atutem „Terapii śmiechem” jest to, iż jest to holistyczna metoda lecznicza, która wpływa 
zarówno na ciało jak i umysł:
• poprawia stosunki interpersonalne
• zwiększa pewność siebie
• pozytywnie kształtuje umysł
• pomaga w zwalczaniu stresu
• jest formą aktywnej i łatwej medytacji
• wzmacnia system immunologiczny
• jest świetnym ćwiczeniem aerobiku
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• pomaga w walce z depresją, lękami i psychosomatycznymi dolegliwościami
• wpływa łagodząco na wysokie ciśnienie krwi i choroby serca
• stanowi wewnętrzny jogging naszego organizmu
Podczas śmiechu w organizmie zwiększa się wydzielanie endorfin, określanych jako hormony szczęścia. 
Łagodzą one takie dolegliwości jak bóle zębów, głowy czy mięśni, a dodatkowo poprawiają 
samopoczucie.
„Terapia śmiechem” ma zastosowanie nie tylko w placówkach medycznych i specjalnych, ale też w 
świetlicach czy klubach. W Gdańsku Fundacja założyła i prowadzi Klub TRAMPOLINA. Odbywają się w 
nim zajęcia wyrównawcze, joga dla dzieci, zajęcia teatralne i z aktywności obywatelskiej dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych. Zarówno dzieci, jak i rodzice mają możliwość uczestniczenia w cotygodniowych 
spotkaniach lub warsztatach z psychologiem. Podobne zajęcia mają też miejsce w Sosnowcu, 
Katowicach i Opolu na zasadzie partnerstwa z innymi NGO. 
 
FUNDACYJNY ROK 2017 W DZIAŁANIACH
LICZBA WOLONTARIUSZY: 739
Nasi wolontariusze - ”doktorzy clowni” to grupa ponad 730 osób, którzy przebrani w kolorowe stroje 
niosą pomoc chorym i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, stosując terapię śmiechem 
uwzględniającą stan zdrowia i ducha tych osób. W swoim życiu kierują się pragnieniem pomagania 
ludziom chorym. Są gotowi w każdej chwili poświęcić swój czas i energię, aby nieść uśmiech innym. W 
swoich działaniach łączą wiedzę psychologiczną i pedagogiczną z umiejętnościami artystycznymi. 
Wolontariusze Ci reprezentują niemal wszystkie grupy zawodowe, są studentami i uczniami różnych 
uczelni i szkół. Fundacja dokłada wszelkich starań aby mogli sukcesywnie podnosić swoje 
wolontariackie kwalifikacje. Podczas szkoleń doskonalą formy i metody pracy w zakresie stosowania 
szerokiego spectrum metod animacji, arteterapii, elementów sztuki cyrkowej, iluzji czy gelotologii, 
dopasowując je do beneficjentów z bardzo różnymi potrzebami.
LICZBA ODDZIAŁÓW: 23
Fundacja swoje działania realizuje poprzez zróżnicowaną strukturę organizacyjną.
W oddziałach regionalnych o wojewódzkim zasięgu terytorialnym:
• Region Lubelszczyzna obejmujący głównymi działaniami miasta: Lublin, Krasnystaw, Chełm, Zamość, 
Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Świdnik, Lubartów, Hrubieszów
• Region Opolszczyzna obejmujący głównymi działaniami miasta: Opole, Prudnik, Nysa, Racibórz
• Region Śląsk obejmujący głównymi działaniami miasta : Katowice, Bytom, Chorzów, Gliwice, Ruda 
Śląska, Świętochłowice, Tychy, Zabrze
Jak również w 21 oddziałach o mniejszym zasięgu terytorialnym zarejestrowanych w następujących 
miastach: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Leszno, Łódź, Olsztyn, Poznań, 
Rzeszów, Sosnowiec, Sieradz, Suwałki, Szczecin, Tarnów, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
Łącznie działania Fundacji prowadzone były w 88 miastach Polski.
LICZBA SZPITALI, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY: 80
W praktyce oznacza to, że w ciągu roku odwiedziliśmy 286 oddziałów szpitalnych, a wolontariusze w 
szpitalach prowadzili terapię śmiechem przez 1806 dni w trakcie 50413 wizyt u dzieci i seniorów.
LICZBA PLACÓWEK, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY: 77
Przeprowadziliśmy 247 różnego typu działań w placówkach oświatowych, wychowawczych, 
opiekuńczych i leczniczych takich jak domy dziecka, hospicja, ŚDS-y, przedszkola i szkoły specjalne, DPS-
y czy placówki dla seniorów.
Prowadzimy także własną placówkę: Klub TRAMPOLINA w Gdańsku przeznaczoną dla dzieci i ich rodzin 
ze środowisk defaworyzowanych.
LICZBA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW: 61008
W ciągu tego roku terapię śmiechem w szpitalach przeprowadziliśmy dla 50413 dzieci i dorosłych.
W placówkach specjalnych odwiedziliśmy 7149 beneficjentów oraz prowadziliśmy terapię w świetlicach 
socjoterapeutycznych dla 1257 dzieci. 
Odwiedziliśmy 2189 seniorów w DPS-ach i klubach seniora.
LICZBA SZKOLEŃ: 203
W Oddziałach Fundacji regularnie prowadzono szkolenia podnoszące kwalifikacje wolontariuszy oraz 
szkolenia wstępne dla kandydatów chcących wstąpić w szeregi Fundacji. Przeprowadzono łącznie 203 
szkolenia:
• dla wolontariuszy: 94
• dla kandydatów na wolontariuszy: 109
• szkolenia zewnętrzne, w których uczestniczyli nasi wolontariusze: 19
Największe sześciodniowe szkolenie pod nazwą „Wsparcie z doktorem clownem” odbyło się w 
listopadzie. Jego celem było podniesienie wiedzy i kwalifikacji 100 wolontariuszy pracujących w różnych 
typach placówek specjalnych, szpitalach i zakładach rehabilitacji z osobami niepełnosprawnymi i ich 
rodzinami. Odbyło się ono dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
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Osób Niepełnosprawnych.
Fundacja prowadzi także szeroko pojętą działalność edukacyjną polegającą na przygotowywaniu 
młodzieży do działalności prospołecznej, szerzeniu wiedzy o wolontariacie i budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nasi wolontariusze prowadzili zajęcia 
na temat roli wolontariatu i aktywnego uczestniczenia młodego człowieka w życiu społecznym 
najbliższego otoczenia. W Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej i Domach Pomocy Społecznej 
propagowaliśmy zdrowy styl życia. Duży nacisk kładziemy na niwelowanie barier i uprzedzeń w 
stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Między innymi przykładem jest konferencja w Lesznie pt. 
„Jeden pacjent - wiele spojrzeń diagnostycznych - psychoterapia wysokofunkcjonujących dorosłych 
osób ze spektrum autyzmu”. Jej celem było poszerzenie świadomości zagadnienia w środowisku 
terapeutów, zwiększenie rozpoznawalności, utworzenie adekwatnych sposobów wsparcia oraz terapii 
zarówno dla osób dotkniętych zaburzeniem jak i dla ich rodzin oraz leszczyńskich placówek 
edukacyjnych.
POMOC INDYWIDUALNA: 11 OSÓB
Indywidualną pomoc świadczyliśmy 11 dzieciom dofinansowując ich leczenie, rehabilitację i zakup 
lekarstw. Organizowane były różnego rodzaju indywidualne akcje pomocowe wspierające dzieci i ich 
rodziny. Ich celem było zebranie funduszy na kosztowne leczenie. Między innymi zorganizowaliśmy 
mecz charytatywny w Tczewie na leczenie chłopca chorego na anomalię Petersa (wada wzroku) oraz 
rozszczep wargi i podniebienia. 
LICZBA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: 23
W ciągu roku zrealizowaliśmy 23 projekty - finansowane przez urzędy miast, urzędy wojewódzkie i inne 
organizacje oraz firmy - obejmujące pomocą różne sfery życia społecznego m.in. dotyczące osób z 
niepełnosprawnościami i ich rodzin, promujące ideę wolontariatu, zdrowego stylu życia, szkoleń, 
integracji, osób 50+, zajęć z dziećmi podczas wakacji itp.
Nowatorski projekt „Manufaktura doktora clowna” realizowany w Areszcie Śledczym w Warszawie przy 
wsparciu Kulczyk Fundation pozwolił na uszycie 1500 kolorowych poduszek dla dzieci przebywających 
w szpitalach i Domach Dziecka. Inną formą wsparcia był projekt dogoterapii w szpitalach realizowany z 
MARS Polska w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi i Toruniu. Skorzystało z niego 400 dzieci, które 
będąc w szpitalu miały kontakt z czworonożnymi terapeutami. Dodatkowo, dzieci i młodzież z 
niepełnosprawnościami z tych miast, odwiedzała 6 schronisk dla zwierząt przywożąc im karmę i 
pomagając w wyprowadzaniu psów na spacer. 
Zorganizowaliśmy 6 kącików zabaw w szpitalach dziecięcych w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, 
Katowicach i Rzeszowie. Są one odwiedzane przez dzieci w czasie oczekiwania na wizytę lekarską i 
pomiędzy zabiegami medycznymi.
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu i w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych 
w Legionowie utworzyliśmy sale do stymulacji polisensorycznej. Umożliwiają one lepszą stymulację i 
rehabilitację dzieci i młodzieży dzięki oddziaływaniu na wszystkie zmysły. 
IMPREZY
Wolontariusze uczestniczyli w imprezach okolicznościowych m.in. z okazji Dnia Dziecka, Bożego 
Narodzenia, Dnia Babci itp.
• W sumie uczestniczyliśmy w 77  imprezach w różnego typu placówkach specjalnych
• Na rzecz seniorów odbyło się 9 imprez
KAMPANIE
Od 2016 roku jesteśmy członkiem kampanii społecznej, której celem jest podniesienie świadomości 
Polaków dotyczącej testamentów oraz zachęceniu ich do uwzględnienia w nich organizacji 
pozarządowych. Członkiem Kampanii „Napisz Testament” jest ponad 25 NGO. Co miesiąc odbywają się 
spotkania wszystkich jej członków, na których planujemy kolejne prelekcje, akcje promocyjne i 
seminaria.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
GDAŃSK:
• Iwona Kopernik - wolontariuszka - zdobyła tytuł Wolontariusz Roku 2017 
• Natalia Stenzel - wolontariuszka - była nominowana do Nagrody Wolontariusz Roku 
• Kinga Żołądek - wolontariuszka - zdobyła tytuł Wolontariusz roku 2017 w Starogardzie Gdańskim 
SIERADZ: 
• Anna Jakubowiak - wolontariuszka - zdobyła tytuł Sieradzki Wolontariusz Roku
ŁÓDŹ:
• W konkursie Barwy Wolontariatu grupa łódzkich wolontariuszy zajęła pierwsze miejsce w 
województwie. 
SOSNOWIEC:
• Karina Erenkfeit – Pełnomocnik Fundacji - nominowana do tytułu Społeczny Animator Roku 2017,
• Sylwia Szarwark - wolontariuszka - nominowana do tytuły Wolontariusz Roku 2017
• Henryk Strzelczyk – wolontariusz - nominowany do tytuły Wolontariusz Roku 2017
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OPOLE:
• Marta Szewerda – Pełnomocnik Fundacji - odznaczona Odznaką "Przyjaciel Dziecka" przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
SZCZECIN:
• szczeciński Oddział Fundacji znalazł się w Piątce Wspaniałych w Szczecińskim Plebiscycie KTO?NGO!
TORUŃ:
• Martyna Żuczek – wolontariuszka – została laureatką Samorządowego Konkursu Nastolatków 
toruńskiej edycji "8 Wspaniałych"
WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM I FUNDACJAMI KORPORACYJNYMI
W ciągu roku współpracowaliśmy z ponad 30 firmami. Większość z akcji CSR miała zasięg ogólnopolski.
• z siecią supermarketów Tesco zrealizowaliśmy w całym kraju 6 programów promujących działania na 
rzecz społeczności lokalnych
• dzięki firmie Rossmann zaczęliśmy renowację poczekalni i kawiarenki w Szpitalu Wojewódzkim w 
Łodzi będącym zarazem Regionalnym Ośrodkiem Onkologicznym 
• dzięki firmom LEGO i Elmak Polska mogliśmy urządzić kąciki zabaw dla dzieci w szpitalach w 
Warszawie, Wrocławiu i Katowicach oraz Rzeszowie
• razem ze SMYK-iem i Firmą Funtronic stworzyliśmy kąciki stymulacji polisensorycznej w   szpitalach w 
Opolu i Legionowie
• z Firmą Alexander zorganizowaliśmy Turniej Gier w szpitalnych świetlicach w 15 miastach
• przy współpracy z firmą Kartalia w akcji "Książka za Uśmiech" trafiły książki do dzieci na oddziałach 
szpitalnych w 10 miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Szczecinie, Toruniu, 
Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu
• ze spółkami Grupy PKP przeprowadziliśmy w 7 miastach akcję "Pociąg do uśmiechu", która była 
jednocześnie promocją misji Fundacji oraz akcją fundraisingową
KiA Polska sfinansowała zakup zabawek edukacyjnych dla dzieci w szpitalach. Ich tematyka dotyczyła 
bezpieczeństwa na drodze. Zabawki zostały przekazane przez naszych wolontariuszy do ponad 286 
oddziałów szpitalnych i do 77 placówek specjalnych odwiedzanych przez Fundację. 
Wiele projektów mogliśmy zrealizować dzięki darowiznom rzeczowym (zabawki, kosmetyki, artykuły 
budowlane, produkty spożywcze, farby, koce, woda) otrzymywanym od takich firm i fundacji jak:
Warszawa Carrefour, Bielenda sp. z o.o., Ziaja sp. z o.o., Inglot sp. z o.o., Henkel Polska sp. z o.o., 
Janssen, OSM Krasnystaw, Coca Cola HBC, LOTIE Wedel Polska, Manufaktura Cukierków, Firma 
Alexander, Studio PRL, Polski Bus, Costa Coffee Polska, Mars Polska, Okaidi Polska, LEGO, KIA, Toyota, 
PKP Intercity, PKP SA, PKP PLK, Urbitor, sp. z o.o., Kartalia, Global Cosmed S.A, Funtronic Magiczny 
Dywan, Medicover sp. z o.o., Fundacja Marvit, Kulczyk Foundation, Fundacja United Way Polska, 
Chance4Children, Fundacja Auchan. 
OBECNOŚĆ W MEDIACH
W ciągu roku informacje o naszych działaniach pojawiały się w mediach o zasięgu ogólnopolskim oraz w 
mediach lokalnych. Informacje o Fundacji ukazywały się w telewizji (reportaże, serwisy informacyjne, 
relacje na żywo oraz wizyty przedstawicieli Fundacji w studiu), radiu (reportaże z imprez fundacyjnych i 
z działań w szpitalach i placówkach) oraz w publikacjach prasowych i internetowych (wywiady, 
reportaże, fotoreportaże, teksty informacyjne i eksperckie) a także w postaci zdjęć w bazach agencji 
fotograficznych. Przeważającą część publikacji wygenerowaliśmy za pomocą wysyłek informacji do 
mediów (ogólnopolskich i lokalnych), prowadzonych przy okazji wybranych akcji Fundacji. 
Informacje o działaniach Fundacji pojawiły się w 2017 r. w takich mediach, jak na przykład:
TV: TVP1, TVP3 Warszawa, TVP3 Toruń, TVP3 Opole, TVP3 Bydgoszcz, TVP3 Kielce, TVP3 Lublin, TVN24, 
TVN24 BIS, Telewizja Leszno, TV Toya, Sieradzka TV Media , Telewizja Zielona Góra, TVP Telewizja 
Sieradz
Radio: Polskie Radio Studio Reportażu, Czwórka Polskie Radio, Polskie Radio Dzieciom, Radio Poland, 
Radio ZET Chilli, Radio ZET Gold, Radio Eska, Radio Wawa, Antyradio, Radio Opole, Polskie Radio PIK, 
Radio Łódź, Radio Zielona Góra, Polskie Radio w Łodzi, Radio Kielce, Radio Kraków, Radio Gdańsk.
Druk: magazyn „Dziecko”, Nasze Miasto, Dziennik Łódzki, Tygodnik Nad Wartą, Gazeta Lubuska, Gość 
Wielkopolski.
Internet: Interia.pl, Wp.pl, naszemiasto.pl, wyborcza.pl, metro.gazeta.pl, PAP Life.
Agencje fotograficzne: PAP (Polska Agencja Prasowa), agencja East News, agencja Reporter, agencja 
fotograficzna WBF, Strefa Gwiazd.
LINKI DO PRZYKŁADOWYCH PUBLIKACJI:
http://tvn24bis.pl/otwarcie-dnia,116,m/superbohaterowie-w-szpitalu-pomagaja-malym-
pacjentom,687070.html (TVN24 Bis)
http://warszawa.tvp.pl/25748236/11062016 (TVP3 Warszawa - Kurier Warszawski)
https://vod.tvp.pl/video/obserwator,17012017,28378709 (TVP1 „Obserwator”)
http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1658617,Wytrych-do-serca-reportaz-Joanny-
Boguslawskiej (Polskie Radio Studio Reportażu)
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

61019

157

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

https://www.radiolodz.pl/posts/30258-gdy-klauna-nie-ma-dzieci-sie-nudza-nie-w-rafalowce
http://www.drclown.pl/images/prasowe/2016.10_Dziecko.pdf (artykuł z magazynu „Dziecko”)
http://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-ubierz-usmiech-na-dzien-dobry,nId,2286715
http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,20953145,warszawskie-szpitale-otrzymaja-
specjalna-gre-dzieki-niej-dzieci.html
http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/zielona-gora/a/hop-i-gramy-o-chorobie-zapominamy-akcja-
wolontariuszy-z-fundacji-dr-clown-wideo,11416005/
http://www.wroclawianin.pl/styl-zycia/1498-za-nami-blue-monday-jak-sie-nie-dac-smutkowi-oto-
metody-smiechoterapii-dla-kazdego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja „Dr Clown” 
prowadzi regularne 
wizyty wolontariuszy w 
szpitalach, placówkach 
specjalnych, hospicjach, 
domach dziecka, 
domach pomocy 
społecznej, opierające 
się na terapii śmiechem 
i zabawą 
podopiecznych w/w 
placówek. Ponadto 
swoją działalność 
poszerza o organizację 
imprez integracyjnych. 
Dodatkowym celem 
działalności jest pomoc 
osobom 
niepełnosprawnym w 
zakupie protez kończyn 
dolnych i górnych. 
Korzystając z dotacji 
udzielanych przez 
jednostki administracji 
publicznej jak i 
rządowej realizuje 
projekty skierowane do 
osób 
niepełnosprawnych.

94.99.Z
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pomoc społeczna 
Fundacji „Dr Clown” 
polega w 
przeważającym stopniu 
na finansowaniu i 
dofinansowywaniu 
protez, pokryciu kosztu 
zakupu lekarstw i 
rehabilitacji, 
prowadzenie zajęć dla 
podopiecznych w 
ramach świetlic 
prowadzonych przez 
Oddziały Fundacji. 
Ponadto prowadzona 
jest stała współpraca i 
pomoc rzeczowa na 
rzecz przedszkoli i 
świetlic 
socjoterapeutycznych 
dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych i w 
trudnej sytuacji 
życiowej. Regularnie 
organizowane są także 
spotkań z osobami ze 
świata artystycznego - 
np. gotowanie z 
gwiazdami, w których 
biorą udział nasi 
podopieczni.

94.99.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

promocja i organizacja 
wolontariatu

Fundacja „Dr Clown” 
opiera swoją 
działalność na 
wolontariacie. W 
związku z powyższym 
prowadzi stałą, 
ogólnopolską 
rekrutację 
wolontariuszy, a co za 
tym idzie również 
organizację szkoleń 
promujących ideę 
wolontariatu, praw i 
obowiązków 
wolontariusza, 
doskonalenia warsztatu 
pracy. Raz w roku dzięki 
wsparciu PFRON 
prowadzone jest 
kilkudniowe szkolenie 
dla wolontariuszy 
doskonalące 
umiejętności 
terapeutów Dr 
Clownów. W ramach 
organizacji 
wolontariatu Fundacja 
dba o wizerunek 
wolontariuszy; 
zaopatrzenie w stroje, 
gadżety i czerwone 
noski. Promocja 
wolontariatu opiera się 
również na 
zamieszczaniu 
informacji na portalach 
społecznościach, 
stronie internetowej w 
radiu, telewizji i prasie.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Fundacja "Dr Clown" 
prowadzi działalność 
odpłatną pożytku 
publicznego poprzez 
prowadzenie terapii w 
placówkach 
prywatnych, 
prowadzenie szkoleń 
oraz imprez 
promujących ochronę 
zdrowia jak również 
promocję i organizację 
wolontariatu. 
Działalność odpłatna 
prowadzona jest 
kompleksowo przez 
Oddziały Fundacji na 
terenie całej Polski. Z 
uwagi na charytatywny 
charakter działalności 
Fundacji "Dr Clown" 
działalność odpłatna 
jest jedynie poboczną 
działalnością 
organizacji, z której 
przychód stanowi 
znikomy udział w 
ogólnej sumie 
przychodów.

94.99.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 11
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8,084,490.53 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8,021,495.39 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 52,633.03 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 6,737.46 zł

e) Pozostałe przychody 3,624.65 zł

0.00 zł

140,690.00 zł

53,725.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3,706,126.39 zł

0.00 zł

3,290,867.37 zł

391,078.21 zł

24,180.81 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,534,134.91 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1,468,893.77 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,654,752.32 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Działalność statutowa Oddziałów Fundacji
Pomoc Podopiecznym Fundacji

2,654,752.32 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,649,814.23 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 194,415.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,438,060.57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6,327,662.29 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5,583,434.82 zł 0.00 zł

52,633.03 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,475.62 zł

687,615.77 zł

2,503.05 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

1 Działalność statutowa Oddziałów Fundacji
Pomoc Podopiecznym Fundacji

2,654,752.32 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

454,042.24 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

19.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

15.9 etatów

86.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

132.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

132.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,333,842.30 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

788,994.30 zł

752,551.91 zł

- nagrody

- premie

8,625.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 27,817.39 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 544,848.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

1,333,842.30 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 17,619.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,316,223.30 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

4,265.41 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

5,827.64 zł

565.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

565.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

42.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

42.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

6,125.96 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Sąsiedzkie czwartki” Integracja środowiska lokalnego 
poprzez zajęcia z rękodzieła

Realizacja zadania zleconego dnia 
01.03.2017 r. na podstawie umowy 
nr RWB-W/986/WRS/180/U-
Bież/2017 zawartej z Miastem 
Gdańsk

4,000.00 zł

2 „Uśmiech dla Seniora” Prowadzenie zajęć z terapii 
śmiechem i zabawą dla 
podopiecznych  DPS

Realizacja zadania zleconego dnia 
14.03.2017 r. na podstawie umowy 
nr RWB-W/1495/WRS/254/U-
Bież/2017 zawartej z Miastem 
Gdańsk

4,500.00 zł

3 „Uśmiechnięty wolontariat” Przeprowadzenie szkoleń dla 
wolontariuszy

Realizacja zadania zleconego dnia 
20.03.2017 r. na podstawie umowy 
nr UM_SE.616.1.115.2017 zawartej z 
Województwem Kujawsko - 
Pomorskim

5,500.00 zł

4 „Jeden procent – wiele 
spojrzeń”

Przeprowadzenie konferencji -
Poszerzenie wiedzy na temat 
autyzmu

Realizacja zadania zleconego dnia 
12.04.2017 r. na podstawie umowy 
nr SO.524.4.2017 zawartej z 
Miastem Leszno

2,100.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7,354.70 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 16



3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

5 „Teatralna Akademia 
Clowna”

Szkolenie wolontariuszy w 
zakresie pracy z elementami 
etiud teatralnych

Realizacja zadania zleconego dnia 
20.04.2017 r. na podstawie umowy 
nr RWB-W/1894/WRS/3 zawartej z 
Miastem Gdańsk

2,350.00 zł

6 „Uśmiech dla Gdyni” Szkolenie dla wolontariuszy, 
prowadzenie terapii śmiechem i 
zabawę

Realizacja zadania zleconego dnia 
30.05.2017 r. na podstawie umowy 
nr 08/E/2017 zawartej z 
Województwem Pomorskim

5,000.00 zł

7 „Kuźnia Uśmiechu” Szkolenie dla wolontariuszy, 
prowadzenie terapii śmiechem i 
zabawę

Realizacja zadania zleconego dnia 
30.05.2017 r. na podstawie umowy 
nr 09/E/2017 zawartej z 
Województwem Pomorskim

5,000.00 zł

8 „Odwiedziny z Uśmiechem" Przeprowadzenie wizyt 
doktorów clownów 
prowadzących terapię 
śmiechem i zabawą

Realizacja zadania zleconego dnia 
26.05.2017 r. na podstawie umowy 
nr 31/N/2017 zawartej z Miastem 
Toruń

4,200.00 zł

9 „Lubuskie Czarodziejki z 
Uśmiechem”

Przeprowadzenie szkoleń dla 
wolontariuszy w celu 
prowadzenia zajęć dla dzieci 
przebywających w  placówkach 
specjalnych oraz 
przeprowadzenie zajęć dla w/w 
grupy

Realizacja zadania zleconego dnia 
16.06.2017 r. na podstawie umowy 
nr DZ.II.615.24.2017 zawartej z 
Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego

4,800.00 zł

10 „Wakacyjny Uśmiech z 
Fundacja Dr Clown”

Przeprowadzenie szkolenia dla 
wolontariuszy w zakresie 
pomocy przedmedycznej, 
przeprowadzenie zajęć dla 
dzieci w placówkach i szpitalach

Realizacja zadania zleconego dnia 
19.06.2017 r. na podstawie umowy 
nr PS.-III.525.26.2017.AM zawartej z 
Miastem Katowice

4,500.00 zł

11 „Psychiatria z Doktorem 
Clownem”

Przeprowadzenie  szkolenia dla  
wolontariuszy fundacji z 
oddziału Warszawa w zakresie 
psychiatrii

Realizacja zadania zleconego dnia 
05.09.2017 r. na podstawie umowy 
nr 236/328/17 zawartej z 
Mazowieckim Centrum Polityki 
Społecznej

11,775.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Wsparcie z Dr Clownem” Przeprowadzenie 
ogólnopolskiego szkolenia

Realizacja zadania zleconego dnia 
06.12.2017 r. na podstawie umowy 
nr ZZO/000577/07/D zawartej z 
PFRON

140,690.00 zł
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1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Prezes Zarządu - Anna Czerniak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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