
Klub Myszki Norki 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

 

Podsumowanie działalności Klubu Myszki 
Norki w roku szkolnym 2017/2018 



Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Główne 
działania Klubu mają na celu integrację dzieci 
pełnosprawnych i dzieci z niepełnosprawnościami 
oraz wyrównywanie szans w dostępie do kultury, 
edukacji i sportu. Integracja pozytywnie wpływa na 
rozwój dzieci: dzieci pełnosprawne uczą się 
tolerancji, wrażliwości i odpowiedzialności, 
natomiast dzieci niepełnosprawne nabierają 
pewności siebie, zyskują poczucie akceptacji  
i pokonują bariery w kontaktach  
z rówieśnikami. 
 
Nasze cele realizujemy poprzez organizację 
bezpłatnych zajęć i imprez dla dzieci.  
W każdym miesiącu organizujemy średnio 15 
otwartych zajęć artystycznych, edukacyjnych oraz 
sportowych.  
W roku szkolnym 2017/2018 Klub zorganizował 
otwartych 200 warsztatów. Nasza działalność 
obejmuje 40 grup zamkniętych spotykających się raz 
w tygodniu przez cały rok  działających w 12 
miastach Polski w tym 17 grup sportowych oraz 23 
grupy artystyczne.  



 
Warsztaty edukacyjne  

Zajęcia edukacyjne organizowane przez Klub Myszki Norki to nauka poprzez zabawę. W ciekawy sposób 
przekazujemy wiedzę  uczestnikom warsztatów z różnych dziedzin nauki. Organizujemy m.in. cykle  Engeneers – 

Build up (budowanie z klocków lego dla dzieci z autyzmem), Myszka Norka czyta Dzieciom, Mysie Bajki- Pomagajki, 
Poznaj Pragę w bibliotece, Myszka Norka w Muzem Narodowym, Myszka Norka w Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN oraz spotkania w Warszawskim ZOO. Poza cyklicznymi spotkaniami organizujemy, także spotkania otwarte w 

muzeach, galeriach sztuki , bibliotekach etc.  

Miesięcznie w zajęciach bierze udział średnio 200 dzieci  

 

 

 

 

 

 



 
Warsztaty artystyczne 

 

Podczas zajęć artystycznych Klubu Myszki Norki rozwijamy pasje i zdolności twórcze uczestników zajęć w  
dziedzinach: muzycznych, plastycznych, manualnych, a nawet kulinarnych. Organizujemy m.in. cykle Sensoplastyka 
z Myszką Norką w ośrodku rehabilitacji BIOMICUS, Myszka Norka od Kulis, Warsztaty Kulinarne Kreatywna Kuchnia, 

Świąteczne warsztaty ozdabiania pierników oraz pokazy filmowe z cyklu Kino Myszki Norki w Kinie Praha.  

Miesięcznie w zajęciach bierze udział średnio 110 dzieci  

 

 

 



 

Sale Zabaw 
Klub Myszki Norki organizuje dla dzieci spotkania na placach zabaw Hulakula, Bajkolandia, Kinderplaneta, Inca 

Play oraz Fikołki. Dzieci uwielbiają wspinać się na potężnych konstrukcjach, skakać na trampolinach, korzystać ze 

zjeżdżalni i bawić się w basenach pełnych plastikowych piłeczek. 

Miesięcznie w zajęciach bierze udział średnio 120 dzieci. 

 

 

 



Ośrodki Rehabilitacyjne  
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  

 

Myszka Norka wspólnie z podopiecznymi z Ośrodków Rehabilitacyjnych Amicus i Biomicus świętuje mikołajki oraz Dzień 

Dziecka. Prowadzi również zakończenia turnusów rehabilitacyjnych co dwa tygodnie, organizując dla dzieci warsztaty 

plastyczne lub muzyczno-sensoryczne. 

 

 



Twórcze Warsztaty Klubu Myszki Norki 
 Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Twórcze Warsztaty Klubu Myszki Norki to rozwijające zajęcia artystyczne dla dzieci z niepełnosprawnością realizowane 
we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach 
projektu realizujemy 5 form wsparcia:  warsztaty muzyczno-teatralne, ceramiczne, fotograficzne, rękodzielnicze  

i taneczne. Twórcze warsztaty obejmują 22 grupy w 8 miastach w Polsce (Warszawa, Łazy, Olsztyn, Wrocław, Tarnobrzeg, 
Sandomierz, Lublin, Bielsko-Biała) 

W projekcie bierze udział 210 dzieci.  
 
 
 
 



Integracyjne Szkółki Sportowe 
Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Na terenie 5 miast zostało stworzonych 14 grup sportowych: w Warszawie, Poznaniu, Mińsku Mazowieckim, Węgrowie  
i we Wrocławiu. Szkółki sportowe umożliwiają dzieciom z niepełnosprawnościami odkrywanie nowych umiejętności 
ruchowych, które przyczyniają się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej oraz pomagają pokonywać bariery 

ruchowe, społeczne i psychiczne. W projekcie bierze udział 110 uczestników. 

 

 
  
 



Integracyjne Warsztaty Taneczne Norka’Dance 
Norka’Dance to cykl integracyjnych zajęć tanecznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci 

pełnosprawnych. W projekcie brało udział 50 uczestników. Zostały stworzone dwie grupy, które miały okazję 

zaprezentować swoje umiejętności podczas Charytatywnego Maratonu Zumba i na Stołecznym Dniu Dziecka.  



I Mini Olimpiada Sportowa Klubu Myszki Norki 
Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

I Mini Olimpiada Sportowa zorganizowana została na hali sportowej Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas 
zawodów brało udział 102 dzieci z pięciu miast: Wrocławia, Poznania, Krakowa, Mińska Mazowieckiego oraz Warszawy. 
Zawody miały charakter sprawnościowych zabaw. Każdy uczestnik musiał wykonać zadania przygotowane w czterech 

strefach wykorzystując swoją zwinność i sprawność a tym samym dobrze się bawiąc.  

Strefy w jakich brały udział uczestnicy to: strefa torów przeszkód, lekkoatletyczna, zabaw oraz niespodzianek 
sportowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale oraz sportowe nagrody za swój wysiłek oraz zaangażowanie. 

 

 
 



I Mini Olimpiada Sportowa Klubu Myszki Norki 
Podziękowanie od rodziców po zorganizowanej Olimpiadzie.  
          „Dzieci były zachwycone i wczoraj cały dzień wspominały jak wspaniale się bawiły. 

Tak prywatnie powiem jeszcze jedno – dopiero po powrocie do domu zdałam sobie sprawę, że przez kilka godzin dobrze się 
bawiłam, śmiałam się i czułam się bezpiecznie, nie na cenzurowanym jak zawsze i wszędzie. Nie musiałam się bać, że za 
chwilę ktoś mi zrobi awanturę o to co zrobiło moje dziecko czy będzie nas wytykał palcami i krytykował. Kilka godzin 
beztroskiej rozrywki w gronie rodzinnym. Bezcenne. 
Wróciliśmy weseli, roześmiani, mile zmęczeni, najedzeni i “oprezentowani”. 
 
Jestem bardzo wdzięczna, zrobili Państwo coś dobrego dla odmieńców i tych gorszych jakimi się czujemy, w każdym razie jak 
ja się czuję. Dziękuję! ”  

 

 

 
 



Mikołajki Klubu Myszki Norki 

Na Sali zabaw Fikołki w Arkadii odbyły się Mikołajki z Myszką Norką! W programie zostało przewidzianych wiele atrakcji, 
m.in.: zabawy z Myszką Norką, malowanie buziek, świąteczna manufaktura ozdób choinkowych, magiczny występ Rob The 
Magician oraz czytanie bajek z Iloną Chylewską. 
W wydarzeniu wzięło udział 200 dzieci. 



Świąteczne spotkanie z Instytutem Francuskim 
Podczas grudniowego spotkania wielu podopiecznych Fundacji spełniło swoje świąteczne marzenia. A to dzięki 
zaangażowaniu pracowników Instytutu Francuskiego oraz Ambasady Francji, którzy włączyli się w wyjątkową 

akcję „świąteczne spotkanie z Instytutem Francuskim”. 

Podczas wydarzenia zorganizowane zostało również warsztaty z ozdabiania pierników, robienie przypinek i wiele 
innych atrakcji.  

 



 
 
 

Charytatywny Maraton Zumba®Fitness & Salsation  
 
 
 

 Klub Myszki Norki we współpracy z Remmic Art University zorganizował kolejny już Charytatywny Maraton 

Zumba®Fitness & Salsation. Maraton wsparło 11 licencjonowanych instruktorów z Warszawy, Kielc, Olsztyna  i Gorzowa 
Wielkopolskiego. Impreza rozpoczęła się występem obu grup Integracyjnych Warsztatów Tanecznych Norka’Dance.  



Dzień Małego Strażaka z Myszką Norką 
Dzień Małego Strażaka z Myszką Norką to plenerowy piknik rodzinny organizowany przez Klub Myszki 
Norki wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej z okazji Dnia Dziecka. Uczestnicy pikniku mogli korzystać  
z ciekawych atrakcji m.in. Wspinaczki z budowaniem wierzy ze skrzynek, gaszenia pożarów, pokazu 
iluzjonistycznego, toczenie się w kulach bubble, pokazów tanecznych, występów magika oraz wielu innych 
przygotowanych dla nich atrakcji.  

Podczas wydarzenia gościliśmy około 3500 osób. 



Zajęcia w placówkach edukacyjnych  

Myszka Norka odwiedza dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno -  wychowawczych, Domach 

Dziecka w całej Polsce. W roku szkolnym 2017/2018 Myszka Norka była w  ponad 30 placówkach edukacyjnych 

prowadząc warsztaty edukacyjne. 

 

 

 

 
 



Zaproś Myszkę Norkę 
 

Myszka Norka chętnie organizuje dzieciom urodziny w domach i przedszkolach, prowadzi pikniki i imprezy 
okolicznościowe oraz zajęcia edukacyjne w placówkach publicznych.   

 

 

 

 

  

 



Wyróżnienia dla Klubu Myszki Norki 
Klub Myszki Norki w Plebiscycie portalu CzasDzieci.pl dla najbardziej rozwojowych inicjatyw 
dla dzieci w wieku 0-14 lat otrzymał główną nagrodę w kategorii Ruch.  Statuetka Złotego 
Słonecznika została wręczona za organizację cyklu „Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu 
Myszki Norki” .  



Wyróżnienia dla Klubu Myszki Norki 
Klub Myszki Norki w Plebiscycie portalu CzasDzieci.pl dla najbardziej rozwojowych inicjatyw dla 
dzieci w wieku 0-14 lat otrzymał nominację za działania organizowane w roku szkolnym 
2017/2018.  
Klub Myszki Norki nominowany był do nagród w kategorii logika za projekt Young Engineers 
Build Up – zajęcia z klockami Lego dla dzieci ze spektrum autyzmu, w kategorii sztuki wizualne za 
Warsztaty Twórcze Klubu Myszki Norki oraz w kategorii ruch za I Mini Olimpiadę Sportową dla 
dzieci z niepełnosprawnością. 



Projekty dotacyjne w 2017/2018 roku  

• Projekt dofinansowany przez PFRON - Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu 
Myszki Norki 2017-2019, realizowany w 5 miastach(Warszawa, Wrocław, 
Poznań, Mińsk Mazowiecki, Węgrów)  łącznie 14 grup, 110 uczestników, 
kwota dotacji 199 800 zł  
 

• Projekt „Poznaję Pragę w bibliotece- Czytamy z Myszką Norką” 
dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zajęcia organizowane we współpracy z Biblioteką im. ks. Jana 
Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ. 
 

• Projekt dofinansowany przez PFRON - realizowany w ramach Fundacji 
SEDEKA „Zawody sportowe dla dzieci niepełnosprawnych  pn. Olimpiada 
Sportowa Klubu Myszki Norki”, 102 uczestników,  
 

• Projekt dofinansowany przez PFRON - „Twórcze warsztaty Klubu Myszki 
Norki – rozwijające zajęcia artystyczne dla dzieci z niepełnosprawnością” 
(cykl zajęć artystycznych w 8 miastach na terenie Polski, 22 grupy)  -214 
000 zł, 220 uczestników,  

 

http://bppn.waw.pl/
http://bppn.waw.pl/
http://bppn.waw.pl/
http://bppn.waw.pl/


Oferta nieodpłatnych zajęć  Klubu Myszki Norki – 
kalendarz wydarzeń 



Oferta nieodpłatnych zajęć  Klubu Myszki Norki – kalendarz 
wydarzeń – propozycja spotkań na rok szkolny 2018/2019 



Do zobaczenia na zajęciach z Myszką Norką! 
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