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Que ano
Uau! Que ano. Aliás que “dois anos”. Começamos nosso
projeto no início de 2020 e terminamos em agosto de 2021.
Nem é preciso dizer que, completando 15 anos de história
agora em agosto, nunca tínhamos passado por isso. Foi uma
mistura de desespero, incertezas, ansiedade, enfim, muitos
sentimentos afloraram até que entendemos que a coisa ia
longe.
Paramos, pensamos em uma estratégia e não, não nos
reinventamos. Nos adaptamos. Tivemos que deixar os quartos
dos hospitais e atuar de dentro de nossas casas, num
pequeno quadrado virtual.
E quer saber? VENCEMOS! Descobrimos que nosso trabalho,
mesmo que virtual, leva arte, carinho, conforto, esperança e
amor.
E isso só foi possível graças as empresas e pessoas físicas
que acreditam em nosso trabalho. MUITO obrigado Unimed
Porto Alegre, Sulgás, Grupo Savar, Fundação Maurício
Sirotsky Sobrinho, Gedore e pessoas físicas que fizeram parte
dessa jornada!

Mauricio Bagarollo
Fundador da ONG Doutorzinhos e
Coordenador Artístico do Projeto Doutorzinhos

A ONG Doutorzinhos, fundada em 2006, é uma OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público) que utiliza a figura do palhaço para
oferecer aos pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde, um local
de experimentação da arte e da cultura, promovendo uma atitude
positiva, contribuindo diretamente na recuperação dos pacientes. Ao longo de
15 anos, beneficiamos quase um milhão de pacientes, acompanhantes e
profissionais da saúde.

Visitas presenciais
e virtuais

As visitas hospitalares são nosso maior bem. Investimos a cada ano para
levar a melhor qualidade artística na linguagem da palhaçaria para dentro
dos hospitais. E quem disse que esse ano foi diferente? Mesmo com toda
dificuldade e necessidade de nos adaptarmos ao mundo virtual,
beneficiamos mais de 6 mil pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde
com as nossas visitas virtuais e presenciais.
E fomos mais longe. Com a produção de mais de 130 vídeos e LIVES
postados em nossas redes sociais, conseguimos levar nosso trabalho para
pessoas que nunca tinham nos visto dentro dos hospitais. Alcançamos um
número que nem nós imaginávamos. Mais de 45 mil pessoas puderam
acompanhar nosso trabalho de perto.

Onde estamos
Hospital da Criança Santo Antônio (Santa Casa)
Hospital Santa Rita (Santa Casa)
Hospital Dom Vicente Scherer (Santa Casa)
Hospital São José (Santa Casa)
Hospital Santa Clara (Santa Casa)
Pavilhão Pereira Filho (Santa Casa)
Hospital Moinhos de Vento
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Hospital São Lucas da PUCRS
Hospital de Pronto Socorro
Hospital Mãe de Deus
Hospital Beneficência Portuguesa
Kinder Centro de Integração da Criança Especial
Novas instituições atendidas no Projeto 2020:
AACD
Clube Social Pertence
Fábrica de Sonhos
Casa de Apoio Madre Ana
Projeto Camaleão
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Formacao
de
novos
voluntarios
´
Selecao de novos voluntarios
s

s

A cada ano que passa, mais e mais pessoas entendem a necessidade do
nosso trabalho. Afinal, já imaginou os hospitais sem os Doutorzinhos?
Nesse projeto, pela primeira vez na história, fizemos uma seleção,
entrevisitas e formação, 100% online. Os selecionados hoje fazem parte dos
mais de 60 voluntários do projeto.
Foram 15 dias, totalizando 45 horas de formação em desinibição, teatro,
improviso e jogos de palhaços. São 13 novos narizes levando a arte, afeto
e alegria para dentro das instituições.

Qualidade profissional
Para que possamos levar arte de qualidade, estamos em formação
contínua. Mensalmente realizamos cerca de 30 encontros de duplas com
os profissionais que capacitam nossos voluntários. Realizamos também
mensal ou bimestralmente, nossos encontros coletivos, que chamamos
de Clownsultas. Além disso, recebemos artistas e profissionais convidados
para constante aperfeiçoamento de nosso trabalho. Tudo isso visa, não só
aprimoramento técnico, como também nossa sensibilidade e conexão.

Contrapartida Social
Em parceria com o Clube Social Pertence, instituição que tem como
missão proporcionar o sentimento de pertencer e melhorar a qualidade
de vida de pessoas com deficiência e de suas famílias, por meio de
experiências culturais, de lazer, entretenimento, educação e inclusão no
mercado de trabalho, realizamos duas oficinas de Clown para Curiosos.
Foram 16 horas de iniciação na arte do palhaço, desinibição, improviso e
jogos, para mais de 20 beneficiados.
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Aplicacao
de Recursos
s
Não é fácil não. Captamos apenas 55% dos recursos necessários para a
realização do projeto e adivinha: fizemos mágica! Com a ajuda da Unimed
Porto Alegre, Sulgás, Grupo Savar, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho,
Gedore e pessoas físicas, realizamos curso de formação de novos voluntários,
adequação para as intervenções virtuais, oficinas de capacitação
técnica, oficina Clown para Curiosos, encontros de segunda a sábado de
nossos artistas profissionais com os voluntários e ufa! Sim, vencemos e só
temos a agradecer todos vocês que nos apoiam.

Capacitação de voluntários

R$ 59.510,00

31%

Visitas

R$ 77.350,00

39%

Formação de novos voluntários

R$ 10.823,00

6%

Oficina para a comunidade

R$ 3.450,00

2%

Divulgação

R$ 14.478,63

7%

Custos fixos

R$ 27.339,02

14%

Material de consumo e equipamento

R$ 1.449,35

1%

Total

R$ 194.400,00

100%

