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Klub Myszki Norki 

Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 

Główne działania Klubu mają na celu integrację 
dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych 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 z 
niepełnosprawnością 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 etc. Ponadto 
prowadzimy 19 stałych grup, które regularnie 
spotykają się na cotygodniowych zajęciach w wielu 
miastach całej Polski. 

Wierzymy, że każde dziecko ma prawo do radosnego 
dzieciństwa i wyniesienia z niego pozytywnych 
doświadczeń na całe życie. 



Zajęcia artystyczne 
Podczas zajęć artystycznych Klubu Myszki Norki rozwijamy nasze pasje i zdolności twórcze w najróżniejszych 

dziedzinach: muzycznych, plastycznych, manualnych, a nawet kulinarnych. Organizujemy m.in. cykl zajęć  
Twórcze zabawy, Spotkania z muzyką, Atelier rodzica oraz pokazy filmowe z serii Kino Myszki Norki. 

 Miesięcznie z zajęć artystycznych korzysta średnio 150 dzieci.  
 



Zajęcia edukacyjne 
Zajęcia edukacyjne organizowane przez Klub Myszki Norki to nauka poprzez zabawę. W ciekawy sposób 
przekazujemy maluchom wiedzę z różnych dziedzin. Organizujemy m.in. cykle: Podróże z Myszką Norką,  

Spotkania z pasją, Mali odkrywcy i Myszka Norka w ZOO. 
 Miesięcznie w zajęciach bierze udział średnio 100 dzieci. 



Place zabaw 
Myszka Norka organizuje zabawy dla dzieci na placach zabaw Hulakula, Kinderplaneta, Inca Play i Eldorado. 

Dzieci w każdym wieku znajdują coś dla siebie. Maluszki świetnie bawią się w basenach z kolorowymi 
piłeczkami i na zjeżdżalniach, a starsi szaleją w małpich gajach. 

Miesięcznie z zajęć na placach zabaw korzysta średnio 175 dzieci. 



Zespół Taneczny Norka’Dance 
Integracyjny Zespół Taneczny Norka’Dance składa się z trzech grup, których członkami są zarówno dzieci 

z niepełnosprawnością, jak i pełnosprawne. W zajęciach co tydzień uczestniczy 73 dzieci. 



Teatr Myszki Norki 
Teatr Myszki Norki to grupa dzieci pełno- i niepełnosprawnych, które w 2013 roku przygotowały spektakl 

„Myszka Norka i dzień z życia czarownicy Jagi”, natomiast w 2014 r. „Myszka Norka i piraci”. 
W zajęciach co tydzień bierze udział 20 dzieci. 



Integracyjne Szkółki Piłkarskie 
Integracyjne Szkółki Piłkarskie są to bezpłatne zajęcia przeznaczone dla dzieci pełnosprawnych 

i niepełnosprawnych umysłowo i/lub ruchowo. Obecnie działają w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łochowie, 
Olsztynie i Poznaniu. Patronami Merytorycznymi szkółek są Waldemar Fornalik i Tomasz Rząsa. 

Co tydzień uczestniczy w nich 180 dzieci. 



Integracyjna Szkółka Siatkówki na Siedząco 
Zajęcia odbywają się we Wrocławiu. Siatkówka na siedząco to zespołowa gra sportowa oparta na przepisach gry  

w piłkę siatkową zmodyfikowanych tak, aby umożliwić grę zarówno osobom niepełnosprawnym, jak  
i pełnosprawnym na jednym boisku, dając im równe szanse. Trenerem jest Bożydar Abadżijew – trener 

Reprezentacji Polski w Siatkówce na Siedząco. W zajęciach co tydzień uczestniczy 15 dzieci. 



Integracyjna Szkółka Siatkarska 
Zajęcia odbywają się w Warszawie. Dzieci uczą się podstaw gry pod okiem doświadczonych trenerów: 

fizjoterapeutki Anny Kamińskiej oraz zawodowego siatkarza Łukasza Łysiaka. Ćwiczenia są dostosowane do 
poziomu sprawności fizycznej dzieci oraz do rodzaju ich niepełnosprawności. 

W zajęciach co tydzień uczestniczy 15 dzieci. 



Integracyjne Warsztaty Fotograficzne 
 Bezpłatne warsztaty fotograficzne dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych prowadzone są w Warszawie i 

Wrocławiu. Podczas zajęć uczestnicy uczą się podstaw sztuki fotografowania od profesjonalistów. 
W zajęciach co tydzień uczestniczy 25 dzieci. 



Multikulturowy Tydzień we Wrocławiu 
W dniach 21 lipca – 1 sierpnia we Wrocławiu odbyły się dwa turnusy bezpłatnych zajęć letnich pt. 

Multikulturowy Tydzień z Myszką Norką, podczas których wolontariusze z Brazylii, Hongkongu, Kazachstanu, 
Mauritiusu, Azerbejdżanu, Gruzji, Chin, Rumunii i Serbii zapoznali dzieci z kulturą, historią i ciekawostkami ze 

swoich krajów. W zajęciach wzięło udział 50 dzieci. 



Wizyty w placówkach edukacyjnych 
Myszka Norka odwiedza dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych itp.  

w całej Polsce. W 2014 roku Myszka Norka była w 40 placówkach. 



Imprezy okolicznościowe 
Myszka Norka bierze udział w licznych imprezach okolicznościowych w całej Polsce, m.in. festynach i piknikach, 

koncertach charytatywnych oraz w imprezach z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, a także urodzinach. 
W 2014 roku Myszka Norka uczestniczyła w ok. 50 imprezach okolicznościowych. 



Integracyjny Festiwal Klubu Myszki Norki 
10 czerwca 2014 r. odbyła się II edycja Integracyjnego Festiwalu Klubu Myszki Norki. Podczas imprezy efekty 

swojej wielomiesięcznej pracy zaprezentowały dzieci biorące udział w regularnych zajęciach Klubu Myszki 
Norki: tanecznych, teatralnych, fotograficznych, piłkarskich i siatkarskich. 

W trakcie festiwalu wystąpiło na scenie 80 dzieci oraz przybyło ok. 250 widzów. 



Bajeczne Andrzejki z Myszką Norką 
26 listopada 2014 r. na placu zabaw Inca Play w Warszawie odbyła się bezpłatna impreza pt. Bajeczne Andrzejki 

z Myszką Norką i Słoniem Andrzejem. Wzięło w niej udział ok. 200 dzieci. 



Podsumowanie 

Klub Myszki Norki w 2014 roku: 

• miesięcznie z otwartych zajęć cyklicznych korzysta 
średnio 425 dzieci, 

• w zajęciach stałych grup co tydzień uczestniczy 328 
dzieci, 

• odbyliśmy 90 wizyt w placówkach edukacyjnych i na 
imprezach okolicznościowych, 

• w ciągu roku Myszka Norka przyniosła wielką radość 
około 10 tysiącom dzieci. 

 

 




