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Kiwanisdukken
Barnas trøst og venn. Gjør kommunikasjonen mellom barn
og helsepersonell enklere og syke barn tryggere.

Distriktssekretær;
sekretar@kiwanis.no

Humanitærkomiteen;
humanitar@kiwanis.no

Opplag: 1000 eks, oktober 2016 - Design og trykk: Hamar media as, avd. Nydal.

Kiwanisdukken
leveres slik at
barnet selv kan
utforme den.

Kiwanis klubbene i Norden produserer og leverer
Kiwanisdukker til legekontorer, helsestasjoner,
ambulanser og sykehus.

KIWANISDUKKEN
er en tøydukke laget av
bomullstoff og fylt med
polyestervatt. Den er helt
nøytral, uten markering av
ansikt eller lignende. Den
er ca. 40 cm lang og veier
mellom 110 – 120 gram.

Kiwanisdukken

Hensikten med KIWANISDUKKEN …

er å hjelpe barna: Når barnet får en Kiwanisdukke kan den
tjene mange hensikter. Barnet kan tegne på Kiwanisdukken og på den måten gi uttrykk for sine følelser. Det kan
også vise på dukken hvor det gjør vondt, slik at voksne
lettere kan snakke med barnet om smertene.
Kiwanisdukken brukes også når ”Barn som pårørende”
skal forklares hva som skjer når for eksempel en av foreldrene er alvorlig syk.
Da dukken er myk og god å klemme på, kan den være en
trøst når barnet er engstelig.

produseres som oftest ved
vernede bedrifter, av klubbmedlemmene selv, men også
i enkelte tilfeller ved kvinnefengsler. Slik yter klubbene dobbelt hjelp, da de
impliserte føler at de gjør en meningsfylt jobb. Kiwanisdukken tilbys gratis til sykehus, legesentra, ambulanser
og helsestasjoner for å forberede barn på et medisinsk
besøk eller operasjon. Den har til hensikt å få barnet til å
forstå hvilken behandling som skal utføres.

Hva er Kiwanis ?

En internasjonal, humanitær serviceorganisasjon
med det mål å hjelpe andre – spesielt barn og unge,
– ”Barn først og fremst”. Kiwanis er representert i
alle verdensdeler og har ca. 600 000 medlemmer,
barn, unge, kvinner og menn i mer enn 80 land.
Kiwanis District Norden har 64 klubber i Norge og 4 i
Sverige med til sammen ca. 1 600 medlemmer.

