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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH

Nr domu 87 Nr lokalu U10B

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-355 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

2001-07-02

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

Agata Bednarek Prezes Zarządu TAK

Anna Czerniak 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 Rady 
Fundatorów

TAK

Andrzej Kuna Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Małgorzata Smoleń Członek Rady 
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 
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 
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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

Rok 2020 rozpoczęliśmy systematyczną pracą  w 19 oddziałach Fundacji. Zespoły Doktorów Clownów, czyli grupy wolontariuszy 
odwiedzały regularnie dzieci, dorosłych w szpitalach, hospicjach, domach opieki, placówkach specjalnych i innych. 
Docieraliśmy tam z terapią śmiechem i zabawą gdzie przebywają osoby chore, niepełnosprawne, wykluczone społecznie czy 
potrzebujące różnego rodzaju wsparcia. Celem naszych działań statutowych było organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju 
zajęć  dla osób chorych i z niepełnosprawnościami, mających doprowadzić do wzbudzenia pozytywnych emocji, które wpływają 
i poprawiają ich kondycję psychiczną i fizyczną, a to  znacznie wspiera proces leczenia i rehabilitacji.  
„Terapia śmiechem” (geloterapia) - to terapia oparta na założeniu, że spontaniczny śmiech pomaga odreagować stres, 
konflikty, frustracje i wszelkiego rodzaju napięcia. To dzięki geloterapii wykształcamy umiejętności rozładowywania napięć 
emocjonalnych i stresu. 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 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 na nasze ciało, umysł i emocje ponieważ m.in.
• 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
• 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, objawy wielu chorób m.in. wrzodów żołądka i dwunastnicy, a dodatkowo 
poprawiają samopoczucie.
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W 2020 roku Fundacja swoje działania realizował poprzez zróżnicowaną strukturę organizacyjną tworząc odziały regionalne, 
które swoimi działaniami obejmują obszar zbliżony do obszaru danego województwa oraz oddziały miejskie, które działają na 
terenach poszczególnych miast i ich okolic.
Oddziały regionalne to:
• 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,
• Region Pomorze obejmujący głównymi działaniami miasta: Gdańsk, Gdynia, Tczew, Starogard Gdański
• Region Podkarpacie obejmujący głównymi działaniami miasta: Rzeszów, Sanok, Ustrzyki Dolne, i Przemyśl
• Region Śląsk obejmujący głównymi działaniami miasta: Katowice, Bytom, Chorzów, Gliwice, Ruda Śląska, Świętochłowice, 
Tychy, Zabrze, Bielsko-Biała
• Region Świętokrzyskie obejmujący głównymi działaniami miasta:
Kielce, Radom, Ostrów Świętokrzyski
• Region Zagłębie i Jura obejmujący między innymi Sosnowiec i Częstochowę
Oddziały miejskie to:
 Białystok, Bydgoszcz/Toruń, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań,  Sieradz, Suwałki, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

W drugim kwartale 2020 roku  powodu pandemii i zamknięcia szpitali, wolontariusze Fundacji Dr Clown by podtrzymać kontakt 
z pacjentami, aktywnie działali w mediach społecznościowych nagrywając zabawne filmiki dla dzieci zawierające elementy 
programu „terapii śmiechem”. Były to m.in. domowe laboratorium, czy cykl edukacyjny Wirtualny Instytut Dobrej Zabawy. W 
ramach działań wolontariusze prowadzili animacje pod placówkami medycznymi, tak aby ich pacjenci z okien mogli korzystać z 
dobrodziejstw terapii śmiechem i zabawą. W czerwcu 2020 r. została uruchomiona bezpłatna usługa umożliwiająca pacjentom 
w szpitalach łączenie się online z Doktorami Clownami na wirtualne wizyty tzw. „Śmiechofon”. Celem „Śmiechofonu” jest 
wsparcie dzieci, które odbywają leczenie w szpitalach, a z powodu pandemii COVID-19 mają ograniczoną możliwość spotkań z 
członkami rodziny, ale również z Doktorami Clownami. W październiku z okazji Światowego Dnia Uśmiechu przekazaliśmy na 73
 oddziały pediatryczne pakiety klocków, a w listopadzie na ponad 50 oddziałów trafiły tablety wraz 
z oprogramowaniem oraz dostępem do sieci Internet, dzięki współpracy z operatorem sieci komórkowej T-Mobile. Ponadto 
przez cały rok nasi wolontariusze systematycznie prowadzili animacje dla dzieci pod oknami szpitali i placówek. 
Doktorzy clowni wspierali również działania mające na celu przeciwdziałanie  pandemii COVID 19. Zorganizowali  ogólnopolską 
akcję oddawania osocza. Wolontariusze którzy przebyli chorobę COVID 19 oddawali oraz zachęcali innych do oddawania 
osocza. Pomagali również wolontaryjnie w punkcie szczepień zorganizowanym przez Spółka Copernicus w Gdańsku.

Prowadziliśmy również akcje promocyjno-społeczno-edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim:
• Wszystkiego dobrego dla chorego (luty) – ogólnopolska akcja pisania oraz przekazywania chorym w szpitalach kartek z 
dobrymi myślami i życzeniami, organizowana w Światowy Dzień Chorego 
• Akcje zrealizowane podczas pandemii:
o Wysyłam uśmiech – spontaniczna, ogólnopolska akcja w mediach społecznościowych, która odbyła się podczas kwarantanny. 
Celem było przekazanie wsparcia i pozytywnej energii lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, służbom 
mundurowym, farmaceutom, a także tym osobom, dzięki którym mogliśmy kupić najpotrzebniejsze produkty czy odebrać 
przesyłkę, wszystkim tym, którzy pracowali w tym czasie, aby pozostali jak najmniej odczuli skutki panującego kryzysu.
o Dzień Pielęgniarki – z  okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, który obchodzony jest na całym świecie 12 
maja 2020r., wolontariusze Fundacji „Dr Clown” w kilku miastach przygotowali wyjątkową akcję z podziękowaniami dla 
pielęgniarek.
o Paczka z uśmiechem – akcja z okazji Dnia Dziecka. Na ponad 60 oddziałów pediatrycznych w całej Polsce trafiły upominki dla 
najmłodszych pacjentów – kredki i kolorowanki Doktora Clowna. Ponadto w kilkunastu miastach pod szpitalnymi oknami 
odbyły się animacje przygotowane przez wolontariuszy Fundacji Dr Clown dla chorych dzieci. Z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa oraz z maseczkami zakrywającymi kolorowe noski, Doktorzy Clowni pojawili się pod szpitalami, by zanieść 
uśmiechy i dobre humory pacjentom i całemu personelowi.
o Światowy Dzień Uśmiechu/Tydzień Uśmiechu – wydarzenie online promujące dobroczynne właściwości uśmiechu z wielkim 
finałem 2.10.2020. W Światowy Dzień Uśmiechu na ponad 70 oddziałów dziecięcych trafiły zestawy klocków. Ponadto 
wystartował konkurs dla placówek specjalnych, świetlic środowiskowych, stowarzyszeń, w którym do wygrania było 100 
pakietów klocków o łącznej wartości 120 tys. zł przekazanych przez naszego Partnera – Lego Polska.
o Uśmiech dla Seniora (14 listopada) – akcja towarzysząca Ogólnopolskiemu Dniowi Seniora, w której wręczaliśmy kartki z 
życzeniami seniorom z DPS’ów. 

W 2020 realizowaliśmy również projekty dofinansowane  przez urzędy miast, administrację publiczką  i inne organizacje oraz 
firmy. 
o „Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa” program dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.  W projekcie wzięło 
udział ponad 20 tysięcy dzieci ze 197 warszawskich przedszkoli i 33 szkół. W trakcie realizacji zadania jego beneficjenci w 
innowatorski sposób poznawali sposoby walki z pandemią. Uświadamiały dzieciom istnienie bogatego świata organizmów 
niewidzialnych gołym okiem, takich jak pierwotniaki, bakterie oraz wirusy.
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o Doskonalenie Warsztatu pracy- dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach 
tego zadnia rozpoczęliśmy przygotowanie do przeprowadzenie szkolenia naszych wolontariuszy i terapeutów, którego celem 
jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji wolontariuszy i kadry Fundacji w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi leczonymi 
na oddziałach psychiatrycznych oraz w wyspecjalizowanych ośrodkach wsparcia z orzeczeniem o niepełnosprawności z 
symbolem 02-P. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID 19, realizacja warsztatu została przeniesiona na rok 
2021.
o Sprawna podróż- dofinansowany przez NIW w ramach Priorytetu 5 - Wsparcie doraźne. W ramach realizacja zadania 
dokonano naprawy samochodu wykorzystywanego przez wolontariuszy Fundacji Dr Clown do prowadzenia terapii śmiechem w 
szpitalach w Trójmieście.
o Wspieram innych, dbam o siebie - dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Program 
ten rozpoczęliśmy w 2020 roku, a jego realizacja zakończona została w 2021. W ramach projektu 100 uczestników czyli 
pracowników placówek specjalnych, szpitali, organizacji pozarządowych oraz kadry własnej brało udział w cyklu spotkań 
superwizyjnych, na który składały się 4 spotkania indywidualne oraz 6 spotkań grupowych. W ramach tych zajęć uczestnicy 
zyskali pomoc w obiektywnym spojrzeniu na swoje doświadczenia w pracy z osobą z niepełnosprawnościami oraz w przyjrzeniu 
się przeszkodom w prawidłowym kontakcie z taką osobą. Działania podjęte w projekcie służyły zniwelowaniu poczucia 
przygnębiania, zmęczenia i bezradności, oraz poprawie jakości pracy i zadowolenia z niej. Podczas spotkań, uczestnicy 
pracowali nad wzbogacaniem własnych umiejętności i doświadczeń zawodowych.
o Uśmiechnięty wolontariat – dofinasowany przez Miasto Bydgoszcz. W ramach zadania zachęcano mieszkańców Bydgoszczy 
do wzięcia udziału w działania wolontarystyczne poprzez organizację działań na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala 
Dziecięcego   i Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza. oraz poszerzano wiedzę i umiejętności aktualnie zaangażowanych 
wolontariuszy poprzez przeprowadzenie trzech szkoleń w zakresie :
1. gelontologii, czyli" terapię śmiechem";
2. animacji, gier i zabaw, a także modelowania balonów; 
3. umiejętności sztuki cyrkowej (m.in. żonglowanie, kręcenie talerzami, sztuczki karciane czy jazdę na monocyklu)
o Doktor Clown u lekarza - projekt dofinasowany przez Fundację PZU. W ramach tego zadania rozpoczęliśmy badania medycyny 
pracy i książeczki sanepidowskie dla 250  wolontariuszy Fundacji
o Kompetencje Doktora Clowna 2 - program dofinasowany ze środków Miasta Gdańsk. W ramach jego realizacji 
przeprowadzono warsztaty dla doktorów clownów podnoszące ich wiedzę i kompetencje:
- warsztaty z podstaw języka migowego,
- warsztat z wykorzystania iluzji w pracy "Doktora Clowna" w kontakcie z pacjentami,
- warsztat z zakresu dostosowania narzędzi pracy "Doktora Clowna" w kontakcie z osobami z dysfunkcją wzroku.
o Doktor Clown online - program dofinasowany przez NIW w ramach programu NIW-CRSO. Dzięki realizacji zadania mieliśmy 
możliwość dostosowania działań Fundacji do ograniczeń wynikających z walką z pandemią COVID 19. Zakupiono 6 kompletów 
sprzętu umożliwiającego bezpośredni kontakt wolontariuszy z dziećmi przebywającymi w szpitalach za pomocą internatu. 
Dodatkowo w ramach zadania powstało 10 filmików edukacyjnych dostępnych na naszych kanałach społecznościowych. 
Wszystkie filmy dotyczyły następujących tematów: 
1. Wydział magii i bańkologii – magiczne sztuczki, bańki mydlane, geometria, eksperymenty chemiczne itp.
2. Wydział dźwiękonautyki – muzyka, dźwięki, emisja głosu, tańce itp.
3. Wydział wszędobylstwa – podróże, świat, kosmos, morza i oceany, zwierzęta, rośliny itp.; 
4. Wydział cyrkuśnictwa – kuglarstwo, baloniarstwo, kolory, matematyka itp.
5. Wydział zdrówkologii – owoce, warzywa, higiena, zdrowie, witaminy itp. 

Akcje organizowane z partnerami biznesowymi

• Sklepy Flying Tiger Copenhagen w całej Polsce przekazywały naszym lokalnym oddziałom darowizny rzeczowe – swoje 
produkty, z których przygotowywaliśmy kreatywne upominki dla dzieci w szpitalach. 
• Mimo pandemii udało nam się kontynuować zajęcia z dogoterapii. To projekt realizowany przy współpracy z MARS Polska. W 
9 miastach w ciągu roku odbyło się 46 zajęć z „doktorami clownami” i dogoterapeutami.  
• Firma Novartis przekazała nam środki na przygotowanie warsztatów „terapii śmiechem” w formie wirtualnej. Mogli z nich 
bezpośrednio skorzystać zarówno rodzice i dzieci, którzy przebywali w szpitalu jak i ci w domu. Składały się na nie: „Joga 
śmiechu dla rodziców i dzieci”, dwa filmy z zabawami, które można przeprowadzić w szpitalnej Sali, tzw. „Odnudzacze” oraz 
zabawny film o leczniczych aspektach śmiechu. Były one dostępne w social mediach Fundacji.
• Dzięki firmie Frosta doposażyliśmy, Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala w Bydgoszczy oraz zakupiliśmy 
upominki dla 30 małych pacjentów.
• W grudniu, dzięki wsparciu Instax przeprowadziliśmy w 7 szpitalach akcję prezentującą uśmiechnięte twarze personelu 
medycznego, z którym współpracujemy. Galeria ich zdjęć znalazła się na naszym FB.
• T-Mobile Polska przekazał nam 52 tablety, które trafiły na wybrane oddziały. Dzięki nim dzieci odizolowane od rodziny, 
zmuszone do przebywania i uczenia w szpitalnej Sali, miały możliwość kontaktu online z wolontariuszami Fundacji poprzez 
Śmiechofon oraz z rodziną. Pomagały im tez one realizować zajęcia szkolne oraz zawierały wybrane filmy i zabawy, które 
Fundacja przygotowała dla najmłodszych w okresie pandemii. 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

• Otrzymaliśmy Grant Grupy Lego. Dzięki niemu z okazji Dnia Dziecka  50000 dzieci na 60  szpitalnych oddziałach w całej Polsce 
otrzymały „Paczkę z uśmiechem”. W ramach Tygodnia Uśmiechu, w okresie 28.09 do 09.10 przekazaliśmy  zestawy klocków 
LEGO®, które trafiły  na 72 oddziałów pediatrycznych w całej Polsce. 2 października rozpoczęliśmy konkurs dla placówek 
specjalnych i świetlic środowiskowych, w którym do wygrania było 100 takich pakietów klocków. Kolejna porcja klocków trafiła 
do dzieci z okazji Mikołajek i Bożego Narodzenia. Powstało łącznie 6000 paczek. Równorzędnie realizowaliśmy grant na tzw. 
ścieżce „wirtualnej terapii śmiechem”. Na naszej stronie internetowej powstała oddzielna podstrona - Strefa uśmiechu. Znalazły 
się tam filmy edukacyjne, gry, zagadki a przede wszystkim tak zwany Wirtualny Instytut Dobrej Zabawy czyli 25 filmów 
edukacyjnych, które w zabawny sposób przybliżają dzieciom otaczający świat, pobudzając kreatywność i wyobraźnie. Była ta 
oferta skierowana zarówno do dzieci w szpitalach jakiej pozostających w kwarantannie w domu.  01.06.20  uruchomiliśmy 
Śmiechofon -  indywidualne połączenia z dziećmi online.
• Z Amazon Polska w okresie świąt Bożego narodzenia postawiliśmy przed sześcioma szpitalami choinki oraz przygotowaliśmy 
tańce, koncerty i pokazy połączone z ich rozświetleniem. Dzieci, które mogły obserwować Doktorów Clownów z okien otrzymały 
przekazane wcześniej personelowi prezenty. 
• Many Mornings przekazało nam „skarpetkowe małpki”, uszyte przez grupy seniorów dla małych pacjentów. Ponad 800 
małpek trafiło do 14-tu szpitali.
• Firma BenchK przekazała nam drabinki gimnastyczne do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojowych, które trafiły do szpitali i 
placówek w sześciu miastach.
• W ramach wolontariatu kompetencyjnego pracownicy Aon Polska, Agencji PRL, Vrr, PWC, Uniwersytetu Warszawskiego 
prowadzili dla nas nieodpłatnie coaching i spotkania doradcze z zakresu zarządzania, PR, social mediów oraz szkolenia z 
komunikacji i zarządzania zespołem.
• W ramach akcji CSR pracownicy Banku BPH szyli torby do pracy na szpitalnych oddziałach,  dla wolontariuszy Fundacji. 
Zaangażowali się oni też w przygotowanie kartek z życzeniami dla chorych.
• Księgarnia internetowa Gandalf zorganizowała w grudniu akcję, przekazując część dochodu ze sprzedaży książek w okresie 
przedświątecznym na nasze cele statutowe.
• We wszystkich 14 sklepach Okaïdi w Polsce prowadzona była sprzedaż „kolorowych nosków”, z której dochód wsparł działania 
statutowe Fundacji. Dla pracowników sklepów przeprowadzono wcześniej warsztaty z podstaw „Terapii śmiechem”.
• KIA Polska Sp. z o. o. po raz czwarty przekazała nam darowiznę dla dzieci w szpitalach. Były to pakiety zawierające materiały 
plastyczne, puzzle, gry dydaktyczne, łamigłówki. Trafiły one na 32 oddziały szpitalne w całej Polsce.
•  Wiele projektów mogliśmy zrealizować dzięki darowiznom rzeczowym od: Bielenda sp. z o.o., Ziaja sp. z o.o., LOTTE Wedel 
Polska, LEGO, KIA Motors, Flying Tiger Copenhagen, AMK Group.
 

OBECNOŚĆ W MEDIACH

W ciągu roku informacje o naszych działaniach pojawiały się w mediach o zasięgu ogólnopolskim oraz w mediach lokalnych. 
Informacje o Fundacji Dr Clown 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). 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 2020 r. w takich mediach, jak na przykład:

Telewizja: Fakty TVN24, Dzień Dobry TVN, Teleexpres TVP1, redakcje lokalne TVP3 (m.in. Warszawa, Opole, Bydgoszcz, Kielce, 
Gdańsk, Szczecin), TV Świętokrzyska.
Radio: Radio ZET, Radio Eska, Radio Warszawa, Polskie Radio Szczecin, Polskie Radio Opole,  Polskie Radio Łódź, Polskie Radio 
Poznań, Polskie Radio Kielce, Polskie Radio Kraków, Polskie Radio Gdańsk, Radio 5 Suwałki.
Internet: onet.pl; tvn24.pl; zdrowie.pap.pl; cozadzien.pl; radom.gazetawyborcza.pl; zielonagora.gazetawyborcza.pl; 
expressbydgoski.pl; nowiny24.pl; nto.pl; serwisy naszemiasto.pl (m.in. krakow.naszemiasto.pl, suwalki.naszemiasto.pl, 
rzeszow.naszemiasto.pl); dziennikpolski.pl; ngo.pl; nowymarketing.pl; miastodzieci.pl; dziennikzachodni.pl; 
dwutygodniksuwalski.pl; wtk.pl; epoznan.pl; kobieta.interia.pl.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

-

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

63800

93

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 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 2 500 000,00 zł

2

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. 
Dużą rolę w tej sferze działań Fundacji 
odgrywają darowizny rzeczowe pozyskane a 
następne redystrybuowane wśród najbardziej 
potrzebujących.

94.99.Z 300 000,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

3 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 200 000,00 zł
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4 239 297,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 129 929,25 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 8 716 030,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 534 621,12 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 98 474,15 zł

d) przychody finansowe 292,33 zł

e) pozostałe przychody 82 643,12 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 815 384,02 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

Działalność agencji reklamowych - Fundacja Dr Clown w roku 2019 współpracowała w ramach 
działalności gospodarczej z KIA Motors Poland świadcząc usługi reklamowe. W/w współpraca 
została zapoczątkowana w roku 2018 a jej zakończenie ustalone zostało na drugą połowę 
roku 2023. Fundacja promuje KIA Motors Poland poprzez reklamę na stronie internetowej, 
zamieszczanie logo KIA w materiałach promocyjnych tj. ulotki, książki edukacyjne, inne 
materiały, umieszczanie logo KIA na samochodach będących własnością Fundacji.

2 94.99.Z

Fundacja Dr Clown prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia 
animacji/szkoleń/śmiechoterapii dla prywatnych odbiorców jak również firm, prowadzenie 
szkoleń oraz imprez promujących ochronę zdrowia jak również promocję i organizację 
wolontariatu na terenie całej Polski. Z uwagi na charytatywny charakter działalności Fundacji 
Dr Clown działalność gospodarcza jest jedynie poboczną działalnością organizacji, z której 
przychód stanowi znikomy udział w ogólnej sumie przychodów. Celem działalności 
gospodarczej jest również promocja szeroko rozumianej nieodpłatnej działalności statutowej 
Fundacji.

3 77.11.Z

Wynajem samochodów - w roku 2020 Fundacja wynajmowała trzy samochody w ramach 
działalności gospodarczej. Najem dotyczył samochodów używanych jak i nowych, jeden 
samochód dostawczy i dwa samochody osobowe. Korzystający z tego rodzaju naszych usług 
to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Fundacja planuje rozwój tego rodzaju 
działalności w przypadku wystąpienia zainteresowania tego typu usługami przy jednoczesnej 
dobrej kondycji finansowej.  W przypadku rezygnacji z dalszego najmu samochody będą 
przeznaczane do działalności statutowej bądź zbywane.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

49 658,25 zł

80 271,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 531 420,15 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 711 062,35 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 779 943,36 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8 054 972,79 zł 3 779 943,36 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

7 186 645,13 zł 3 007 608,27 zł

0,00 zł 0,00 zł

85 077,89 zł

5 763,47 zł

772 335,09 zł

5 151,21 zł 0,00 zł

1 Działalność statutowa Oddziałów Fundacji, Pomoc Podopiecznym Fundacji 3 779 943,36 zł

1 Działalność statutowa Oddziałów Fundacji, Pomoc Podopiecznym Fundacji - wszelkie cele 
szczegółowe wskazane przez podatników w deklaracjach dotyczyły działalności statutowej 
Fundacji. Fundacja nie prowadzi subkont dla celów zbierania środków pochodzących z 1% na rzecz 
Podopiecznych. Środki przeznaczane na pomoc Podopiecznym pochodzą z kwoty ogólnej 1%.

3 779 943,36 zł

772 335,09 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 439 643,72 zł 1 012 429,72 zł

w 
tym:

0,00 zł

3 443 545,67 zł

266 568,42 zł

6 795,78 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

98 474,15 złg) z działalności gospodarczej
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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 1 347 975,99 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 13 396,26 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

18 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

16,72 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 13 396,26 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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.
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62 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

29 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 osób

29 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 763 543,03 zł

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

1 743 914,03 zł

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

19 629,00 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

8 791,32 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

5 012,37 zł

453 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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)

47 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

47 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

453 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 228 071,80 zł

1 176 261,46 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

9 230,00 zł

- inne świadczenia 42 580,34 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 535 471,23 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 743 914,03 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

11 255,80 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 Kompetencje Doktora 
Clowna 2

Nabycie kompetencji przez 
wolontariuszy w zakresie pracy 
z pacjentami na oddziałach 
szpitalnych

Gmina Miasta Gdańsk 4 000,00 zł

2 Sprawna podróż Naparawa samochodu, celem 
umożliwienia wolontariuszom 
Fundacji dojazdów do szpitala

NIW-CRSO 9 600,00 zł

3 Doktor Clown online Przeciwdziałanie skutkom 
pandemii COVID 19 poprzez 
dostosowanie działań 
wolontariuszy do obostrzeń 
wynikających z pandemii. 
Stworzenie 10 filmików 
edukacyjnych dla dzieci. Zakup 
sprzętu umożliwiającego 
łączenia online z pacjentami

NIW-CRSO 19 900,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10 295,80 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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

4 Uśmiechnięty wolontariat Promocja wolontariatu, nabycie 
kompetencji przez 
wolontariuszy w zakresie pracy 
z pacjentami na oddziałach
szpitalnych

Miasto Bydgoszcz 5 000,00 zł

5 Pokonaj wirusa Projekt edukacyjny dla dzieci 
mający na celu przeciwdziałanie 
skutkom pandemii. W ramach 
zadania dzieci uzyskały wiedzę 
na temat, wirusów i bakterii, 
skutecznych form zapobieganie 
infekcjom

Miasto Stołeczne Warszawa 41 711,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Wspieram siebie, dbam o 
innych

Zapobieganie wypaleniu 
zawodowemu osobom 
pracującym z osobami 
niepełnosprawnymi i 
pomagającym im w aktywizacji 
społeczno - zawodowej. W 
ramach zadania zajęcia 
superwizyjne odbywają się w 
Opolu, Warszawie, Katowicach, 
Gdańsku, Suwałkach, 
Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, 
Kielcach, Rzeszowie oraz w 
okolicznych miejscowościach

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

82 773,00 zł

2 Doskonalenie warsztatu 
pracy

Szkolenia  wolontariuszy i 
terapeutów Fundacji w celu 
podniesienie wiedzy i 
kwalifikacji wolontariuszy i 
kadry Fundacji w zakresie pracy 
z osobami niepełnosprawnymi 
leczonymi na oddziałach 
psychiatrycznych oraz w 
wyspecjalizowanych ośrodkach 
wsparcia z orzeczeniem o 
niepełnosprawności z 
symbolem 02-P

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

159 256,00 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Prezes Zarządu - Agata Bednarek Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-14
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