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BENDRA 
INFORMACIJA

„RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ – tai ne pelno siekianti organizacija, nuo 
2010 metų vienijanti profesionalius aktorius – klounus. Humoro pagalba dovanojame 
šypsenas ir teikiame emocinę bei psichosocialinę pagalbą labiausiai pažeidžiamoms 
visuomenės grupėms. 

Mūsų MISIJA – juoko ir džiaugsmo skleidimas sergantiems ir kenčiantiems žmonėms. 

Mes tikime – 
ŠYPSENOS padeda sveikti!



Valdybos nariai:

Indrė VILEITĖ

Asociacijos
„RAUDONOS NOSYS 
Gydytojai klounai“ 
steigėja

Viltautė ŽEMELYTĖ

Asociacijos
„RAUDONOS NOSYS 
Gydytojai klounai“ 
steigėja

Giora Nathan 
SEELIGER

Asociacijos „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ pirmininkė: 
Indrė VILEITĖ

Darbuotojų skaičius 2014 metais: 2 

Monica CULEN

Organizacijos 
„Rote Nasen“ Austrijoje 
steigėja, tarptautinės 
organizacijos „RED NOSES 
International“ steigėja ir 
vadovė

Organizacijos 
„Rote Nasen“ Austrijoje 
steigėja, tarptautinės 
organizacijos „RED NOSES 
International“ steigėjas ir 
meno vadovas

Copyright Martin Lifka



Svarbiausi 
asociacijos 
“RAUDONOS NOSYS 
Gydytojai klounai” pasiekimai:



Individualus bendravimas su vaikais per jų fantaziją ir vaizduotę;

Prisitaikymas prie vaikų kasdienės aplinkos ir poreikių;

Glaudus bendradarbiavimas su ligoninės personalu;

Vaikų tėvų ir artimųjų įtraukimas;

Pasirodymų meninės kokybės užtikrinimas;

Skaidrumas: viešai skelbiame veiklos ir finansines ataskaitas.

Pagrindiniai asociacijos 

„RAUDONOS NOSYS 
Gydytojai klounai“ 
veiklos principai:



Algirdas URBONAS
„RAUDONOS NOSYS 

Gydytojai klounai“
meno vadovas

Klouno vardas:
BRONSONAS

Joana NARVIDĖ
 (ČIŽAUSKAITĖ)

Klouno vardas:
BELA 

Justė KULAKAUSKAITĖ
„RAUDONOS NOSYS 
Gydytojai klounai“
meno vadovė

Klouno vardas:

ROŽE

Žilvinas BENIUŠIS

Klouno vardas:
KAZIMIERAS

Indrė LENCEVIČIŪTĖ

Klouno vardas:
LELIJA
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Indrė MICKEVIČIŪTĖ – 
PETRAUSKIENĖ

Klouno vardas:
DŽILDA

Marija BARANAUSKAITĖ 

Klouno vardas:
PREKSEDA

Justinas NARVIDAS

Klouno vardas:
ZIGMAS

Eglė STASIULYTĖ

Klouno vardas:
MATILDA

Adelė TERESIŪTĖ - 
AUKŠTIKALNĖ

Klouno vardas:
BALERINA

*



Emilija LATĖNAITĖ 
BELIAUSKIENĖ

Klouno vardas:
LUSA

*

Jurgita KLEIZAITĖ

Klouno vardas:

TULPE
*

Virginija KUKLYTĖ 

Klouno vardas:

IZOLDA
*

Kristina BARTNYKAITĖ

Klouno vardas:

LESE
*

* KLOUNAI iki 2014 04 31



VEIKLA 
IR VYKDYTI 
PROJEKTAI

MIESTAS TAIGOS PAVADINIMAS APSILANKY
S / METUS

APLANKY VAIK
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VEIKLA 
IR VYKDYTI 
PROJEKTAI

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „CIRKO PACIENTAS“

Projektas vyksta jau antrus metus ir vis labiau įsitvirtina Lietuvos vaikų sanatorijose bei kitose 
įstaigose. Tai 5 dienų programa, kurios metu gydytojai klounai dirba su grupe vaikų, mokydami 
juos įvairių cirko technikų: magijos, triukų, akrobatikos, žongliravimo, kitų gudrybių. Penktąją „Cir-
ko paciento“ dieną kūrybinių dirbtuvių dalyviai, padedami gydytojų klounų, surengia pasirodymą 
vietos bendruomenėms, tapdami cirko artistais scenoje ir pritaikydami savo gabumus bei kūry-
binių dirbtuvių metu išmoktus elementus. Projekto tikslas – padėti vaikams atrasti ir pritaikyti 
turimus gebėjimus, išlaisvinti fataziją, sudominti kūrybine veikla, sudaryti galimybes socializacijos 
įgūdžiams ugdyti bei įgyti sceninės patirties. 

Kūrybinės dirbtuvės „Cirko pacientas“ 2014 metais įvyko 3 kartus:
 
 • Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Gintaras“

 • Kačerginės vaikų sanatorijoje „Žibutė“
 
 • Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namuose.



PLANUOJAMI 
NAUJI PROJEKTAI

„KELIAUJANTIS 
KLOUNŲ ORKESTRAS”

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

„RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ 2014 metais 
skyrė 13032,83 Lt tarptautiniams organizacijos „RED 
NOSES International“ projektams įgyvendinti. Šios 
lėšos bus panaudotos 2015 metais planuojamai tarp-
tautinei raudonų nosių džiaugsmo misijai į Ukrainą. 
Ukrainoje planuojama dirbti su vidaus pabėgėliais 
iš rytinių šalies teritorijų, nukentėjusių nuo karinio 
konflikto. Tarptautinėje misijoje dalyvaus ir gydytojai 
klounai iš Lietuvos. 

PARTNERIAI:

2014 metais pradėjome kurti naują muzikinį spek-
taklį „Keliaujantis klounų orkestras“. Tai vienintelis 
muzikinis spektaklis, skirtas proto negalią ir psicho-
loginius sutrikimus turintiems vaikams ir jaunimui, 
taip pat specialiesiems pedagogams ir psichologams. 
Ypatinga spektaklio metodika, atrasta „CliniClowns“ 
organizacijos Olandijoje, padeda lavinti vaikų vaiz-
duotę, išreikšti emocijas per jusles bei stiprinti vaikų 
su negalia socialinę integraciją. 
Spektaklio režisierius Christophe Dumalin jau dauge-
lį metų dirba kurdamas šį spektaklį įvairiose Europos 
šalyse, todėl džiaugiamės turėdami galimybę tapti 
šio nuostabaus tęstinio projekto dalimi! 2015 m. kovo 
mėnesį gydytojai klounai ketina pristatyti „Keliaujantį 
klounų orkestrą“ Lietuvos vaikams.

„TŠŠ“

Projektas „Tšš...“ –  tai gydytojų-klounų apsilankymai jautriau-
sioje vaikų ligoninės erdvėje, kurioje ypač svarbus tarpusavio 
bendradarbiavimas su gydymo įstaigos personalu ir vaiko ar-
timaisiais, siekiant bendro tikslo – sumažinti vaiko baimę ir 
patiriamą stresą procedūros metu. 
Procedūrinis kabinetas turi ypatingą galią vaikams – juose 
patiriama daug streso, skausmo ir baimės. Todėl klouno bu-
vimas šalia ir jo dėmesio nukreipimas nuo kūno vietos, kur 
atliekama procedūra, sumažina negatyvias emocijas.
Projektas prasidės 2015 metų pavasarį.



Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, didelį dėmesį teikėme apsilankymų ligoninėse 
meninės kokybės užtikrinimui. Gydytojai klounai dalyvavo mokymuose  pas žymius 
klounados atlikėjus ir mokytojus: Vladimir Olshansky, Michael Moritz, Edi Luis, Ami 
Hattab, Jan Dillen, Sergi Estebanell, Jos Houben, Gary Edwards, Tomaž Lapajne De-
kleva, Carina Bonan ir kt. Taip pat dirbome su aktore, lėlininke ir režisiere Karolina 
Žernyte. 

MOKYMAI 
IR KVALIFIKACIJOS 
KELIMAS

VIEŠI RENGINIAI 
IR AKCIJOS

VILNIAUS MARATONAS IR 
KALĖDINIS BĖGIMAS

Gydytojai klounai palaikė sportuojančius: daly-
vavome Vilniaus maratone ir Kalėdiniame bė-
gime. Šių renginių metu „RAUDONOMS NO-
SIMS Gydytojams klounams“ paaukojote 2560 
Lt.



KULTŪROS NAKTIS

Šiais metais „Kultūros naktyje“ gydytojai klounai vilniečius džiu-
gino specialiai šiai šventei sukurtu gydytojų klounų orkestru, ku-
ris žygiavo Vilniaus senamiesčio gatvėmis ir dovanojo nuotaikin-
gą muziką, dainas ir šypsenas. 

Mūsų nuotykiai „Kultūros naktyje 2014“ užfiksuoti čia: 
https://www.youtube.com/watch?v=FNy2nH1Jsks. 

KALĖDINĖ NVO MUGĖ

Šiais metais LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės globo-
jamoje NVO mugėje ir vėl populiarumo susilaukė raudo-
nosios nosytės. Ačiū, kad mūsų organizacijai paaukojote 
225 Lt. 

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė gruodžio 11 die-

ną kartu su „RAUDONŲ NOSIŲ Gydytojų klounų“ 

komanda apsilankė Vilniaus Vaikų ligoninėje San-

tariškėse, Chirurgijos skyriuje.

Šalies vadovė išreiškė paramą organizacijos „RAU-

DONOS NOSYS gydytojai klounai“ veikloms. 

„RAUDONU NOSIU 
Gydytoju klounu“ 
veiklą palaiko 
LR Prezidente 
Dalia Grybauskaite

„Profesionalūs gydytojai ir nuoširdi 
priežiūra padeda vaikams pasveikti. 

Palanki aplinka yra labai svarbu“

LR Prezidentė 
Dalia GRYBAUSKAITĖ 



REMEJAI 
IR PARTNERIAI

-  dėkojame  VŠĮ „Humana People to People Baltic“ už gali-
mybę prekiauti klouno nosimis visose „Humanos“ parduo-
tuvėse Lietuvoje. Akcijos metu buvo parduota 15227 klouno 
nosys ir, atskaičius mokesčius, „RAUDONOMS NOSIMS 
Gydytojams klounams“ atiteko 62 887 Lt. Ačiū visiems, įsigi-
jusiems klouno nosį ir prisidėjusiems prie džiaugsmo sklei-
dimo ligoninėse!

– dėkojame UAB „Nemuno vaistinei“ už „Humorinų“ – 
„RAUDONŲ NOSIŲ Gydytojų klounų“ juoko vitaminų - 
platinimą „Camelia“ vaistinėse ir 1 Lt nuo „Meškio vitami-
nų“ pardavimų skyrimą gydytojų klounų veikloms ligoni-
nėse. Pirkdami šiuos produktus parėmėte mūsų veiklą ir 
„RAUDONOMS NOSIMS Gydytojams klounams“ skyrėte 
21536 Lt. 

– dėkojame portalui aukok.lt ir visiems geros valios žmo-
nėms, aukojusiems gydytojų klounų projektui per aukok.
lt. 2014 metais portale aukok.lt „RAUDONOMS NOSIMS 
Gydytojams klounams“ buvo paaukota 25656,78 lt.

už paramą raudonnosiams dėkojame žaliesiems draugams. 

TAIP PAT DĖKOJAME KITIEMS RĖMĖJAMS IR PARTNERIAMS:



Didelis AČIŪ mūsų ištikimiems 

pagalbininkams: 

Svetlanai Kružkovai, Raimondui Kleziui, Justui Gali-

niui, Rūtai Kumpytei, Elzei Vy, Daivai Jokūbaitytei, 

Beatričei Danieliūtei, Justei Savickienei, Ramintai 

Blaževičiūtei, Linui Vasiliauskui ir Šarūnei Kepenytei!

SAVANORIAI



„Pastebiu, kad klounų apsilankymai padeda vaikams įveikti nerimą 
ir baimę. Bendraudami su klounais sergantys vaikai gali sugrįžti 
į vaikystę. Tėveliams gydytojų klounų apsilankymai taip pat nau-
dingi - prablaško niūriais mintis ir mažina stresą.  Būdami jautrūs 
ir kūrybingi klounai kuria geresnę atmosferą ligoninėje padėdami 
gydytojams ir seselėms. Tad kiekvieną savaitę ne tik vaikai, bet ir 
mes laukiame jų sugrįžtant.”

ATSILIEPIMAI 

Prof. dr. AUGUSTINA  JANKAUSKIENĖ
 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Vaikų ligų klinikos profesorė

Vilniaus Vaikų ligoninės Pediatrijos skyriaus vedėja
Vaikų ligų gydytoja nefrologė

“Klounai visada ateina netikėtai ir atneša gerą nuotaiką. Sugalvoja 
linksmybių iš nieko ir ligoninės palata atrodo tokia beribė – visas vai-
ko pasaulis telpa. Tikiu, kad tai padeda mano dukrai sveikti.”

Vilniaus Vaikų ligoninės Onkohematologijos skyrius
AKVILĖ BAŠĖ, Sibilės mama

„Gydytojai klounai nejučia taip įsiliejo į ligoninės gyvenimą, 
kad savo kasdienybės jau neįsivaizduojame be jų“.

JOLANTA NORMANTIENĖ 
Vilniaus vaikų ligoninės atstovė ryšiams su visuomene 

„Klounai ligoninėje – tai sveikatos lašelis. 
Mes žaidžiam su vaikais, dirbam, stengiamės, bet aš klounu 

negaliu ir nemoku būti. Tai ne tik mažam įdomu ir smagu, bet ir 
suaugusiam“.

ALYTĖ KABAC 
Vilniaus vaikų ligoninės traumatologijos skyriaus 

vyresnioji auklėtoja

„Matydama klounus mūsų ligoninėje labai džiaugiuosi. Jie nuima 
vaikams ligos pančius išplėsdami palatos erdvę, statydami nemato-
mas smėlio pilis ir piešdami vaivorykštes – tokiu būdu apgaubdami 
vaiką rūpesčiu ir meile“.

SKAISTĖ MANSTAVIČIENĖ 
Vilniaus vaikų ligoninės pediatrijos skyriaus vyr. auklėtoja



FINANSINE 
ATASKAITA 
2014

PAJAMOS, LT

IŠLAIDOS, LT


