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APIE
ORGANIZACIJĄ

Asociacija „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 ir juokas
keičia kasdienybę!

Valdybos nariai:
Indrė VILEITĖ

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

Asociacijos
„RAUDONOS NOSYS
Gydytojai klounai“
steigėja ir pirmininkė

Giora Nathan
SEELIGER

Viltautė ŽEMELYTĖ

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

Asociacijos
„RAUDONOS NOSYS
Gydytojai klounai“
steigėja
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Svarbiausi

“RAUDONOS NOSYS
Gydytojai klounai” pasiekimai:

Veiklos
principai:

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.
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KLOUNU
komanda
Justė KULAKAUSKAITĖ

meno vadovė

Klouno vardas:

ROŽE

Algirdas URBONAS

meno vadovas
(Iki 2015 m. liepos mėn.)
Klouno vardas:

BRONSONAS

Joana NARVIDĖ
(ČIŽAUSKAITĖ)
Klouno vardas:

BELA

Žilvinas BENIUŠIS
Klouno vardas:

KAZIMIERAS

Indrė LENCEVIČIŪTĖ
Klouno vardas:

LELIJA
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Indrė MICKEVIČIŪTĖ –
PETRAUSKIENĖ
Klouno vardas:

DŽILDA

Justinas NARVIDAS
Klouno vardas:

ZIGMAS

Eglė STASIULYTĖ
Klouno vardas:

MATILDA

Marija Baranauskaitė
Klouno vardas:

PREKSEDA
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REGULIARI
VEIKLA - SKAIČIAI
REGULIARŪS GYDYTOJŲ KLOUNŲ APSILANKYMAI

*pastovios grupės

PROGRAMA „CIRKO PACIENTAS“

PROGRAMA „KELIAUJANTIS KLOUNŲ ORKESTRAS“
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VYKDOMOS
PROGRAMOS

REGULIARŪS APSILANKYMAI
LIGONINĖSE

Augant organizacijai, plečiasi ir reguliarių gydytojų klounų apsilankymų vidinė ir išorinė
geograﬁja. Nuo 2015 m. liepos mėn. lankomės
vaikų ligų skyriuose Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje Antakalnyje. 2015 m. aplankėme
dvigubai daugiau vaikų (20 800) nei 2014 m.
(7 775).
Gydytojai klounai vaikų ligoninėse lankosi ištisus metus:
Vaikų ligoninėje Santariškėse Vilniuje – kiekvieną antradienį ir trečiadienį;
Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje Antakalnyje – kiekvieną pirmadienį;
Kauno klinikinėje ligoninėje – kas antrą savaitę ketvirtadieniais;
Klaipėdos vaikų ligoninėje – kas antrą mėnesį.

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
„CIRKO PACIENTAS“
Kūrybinės cirko dirbtuvės sanatorijoje besigydantimes vaikams sėkmingai
vyksta jau trečius metus. Tris dienas
vaikai, padedami aktorių - klounų, mokosi cirko subtilybių ir ketvirtąją dieną
pristato pasirodymą bendruomenės
nariams. Programa siekiama suteikti
vaikams daugiau pasitikėjimo savimi,
išmokyti smagių triukų, kuriais galima
dalintis su draugais, ir taip palengvinti
sugrįžimą į jų kasdienę aplinką.

PROGRAMĄ DALINAI
FINANSAVO:

LR Sveikatos
apsaugos
ministerija

Lietuvos
Kultūros
taryba

Klaipėdos
miesto
savivaldybė
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ES programa
„Kūrybiška
Europa“

LR Užsienio
reikalų
ministerija

„KELIAUJANTIS KLOUNŲ ORK

ESTRAS“

„Keliaujantis klounų orkestras“ – unikalus muzikinis spektaklis proto ar kompleksinių negalių bei
raidos sutrikimų turintiems vaikams. Tai būdas priartinti negalią turinčio vaiko ir suaugusiojo pasaulį. Spektaklio metodika padeda vaikams atsipalaiduoti, lavinti jų vaizduotę bei išreikšti emocijas per
garsus, lytėjimą ir judesį. Šios programos magija
slypi paprastume. Muzikinio spektaklio istorija pasakoja apie trijų klounų orkestro, išmesto iš cirko,
kelionę, bandant sukurti ir atrasti savąjį orkestrą.
Šie klounų ieškojimai atveda juos pas vaikus. Tada
ir prasideda tikri stebuklai. Spektaklį kartu su lietuvių komanda kūrė belgų kilmės aktorius, klounas ir
režisierius Christophe Dumalin.

TARPTAUTINĖS MISIJOS
UKRAINOJE

2015 m. gegužės ir gruodžio mėn. surengėme dvi tarptautines misijas “Emergency smile” į Ukrainą. Profesionalūs lietuvių
aktoriai su kolegomis iš Čekijos ir Slovakijos turėjo svarbų tikslą – suteikti emocinę pagalbą Rytų Ukrainos žmonėms, priverstinai palikusiems savo namus karinio
konﬂikto metu. Pabėgėlių stovyklose jie
stengėsi įkvėpti optimizmo naudodami
efektyvią emocijų teatro metodiką: kartu
su centro mažaisiais ir suaugusiais rengė
interaktyvias kūrybines dirbtuves, mokėsi
įvardinti ir išreikšti emocijas, ieškojo problemų sprendimų pasitelkę teatro ir cirko
įgūdžius.

GYDYTOJŲ KLOUNŲ
MAINŲ PROJEKTAS PALESTINOJE
Rugsėjo mėn. Paletinoje įgyvendintas projektas „Palestinos ir Lietuvos gydytojų klounų bendradarbiavimas: gerosios patirties ir socialinių įgūdžių mainai“. Projektu buvo
siekiama stiprinti ir plėsti Palestinos gydytojų klounų
programą, kurti profesinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Palestinos gydytojų klounų. Trijų dienų klounados
seminare mišriai Lietuvos ir Palestinos komandai aktoriai
klounai galėjo tobulinti klounados ir muzikos įgūdžius, susipažinti su Palestinos kultūra bei darbo vietinėse ligoninėse speciﬁka. Po intensyvių mokymų komanda aplankė
penkių ligoninių vaikų skyrius penkiuose Vakarų kranto
miestuose: Nabluse, Hebrone, Ramaloje, Rytų Jeruzalėje
ir Betliejuje. Vizitų metu buvo aplankyta 170 sergančių
vaikų bei 200 juos slaugančių tėvų bei artimųjų.
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MOKYMAI IR
KVALIFIKACIJOS
KELIMAS
• Klounados guru Aitor Basauri Barruetabena padėjo mūsų komandai tobulinti klounų personažus, dėmesingumą partnerių darbe
bei kurti klounados eskizus.
• Vertinti ir tobulinti apsilankymų ligoninėse kokybę mums padeda išoriniai stebėtojai. Giora Seeliger, tarptautinės asociacijos
“Red Noses International” įkūrėjas ir meno vadovas vedė darbo ligoninėje tobulinimo sesiją.
• Christophe Dumalin, belgų kilmės aktorius, klounas ir režisierius, padėjo sustiprinti
spektaklio „Keliaujantis klounų orkestras“ metodiką.
• Kiekvienų metų vasarą gydytojai klounai iš 10-ties šalių (Lietuvos, Austrijos, Vokietijos, Kroatijos, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos,
Vengrijos, Palestinos, Lenkijos) susirenka į jau
tradicine tapusią tarptautinę klounų stovyklą.
Čia profesionalūs aktoriai dalinasi patirtimi,
mokosi naujų triukų, šlifuoja esamus įgūdžius
ir, žinoma, kartu skleidžia šypsenas ir juoką.
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Klounų mainai – įprasta ir tarptautinės
asociacijos “Red Noses International” skatinama praktika. Mainų metu skirtingos
klounų grupės vyksta į svečias šalis ir dalijasi savo patirtimi, kartu lanko ligonines.
Meninės kokybės užtikrinimas itin svarbus gydytojo klouno darbe, todėl profesionalumą nuolat ugdome su patyrusiais
klounados lektoriais, dalyvaujame tarptautiniuose mainuose arba rengiame mokymus Lietuvoje:
• Naujų įkvėpimų Vilniaus ligoninėse
kartu su lietuviais sėmėsi gydytojų klounų mainų dalyviai iš Čekijos ir Kroatijos. Viešnagės
metu jie stebėjo vietinių klounų darbą ligoninėse, o vėliau drauge džiugino vaikus. Lietuvių
aktoriai klounavimo ligoninėje patirties sėmėsi
Kroatijoje.
• Atrinktų klounų komanda su teatro
režisierė Karolina Žernytė mokėsi lėlininkystės
meno ir sukūrė lėlių spektaklį „Pasakojimai vidiniam augimui“.
• Kiekvienais metais gydytojai klounai
dalyvauja mokymų programoje „Tarptautinėje
Humoro mokykloje“ (International School of
Humor) Vienoje. Mokymų metu aktoriai renkasi konkrečių įgūdžių tobulinimo dirbtuves su
tos srities ekspertais, Ami Hattab, Giora Seeliger, Gary Edwards, Jan Dilan, Michael Moritz ir
k.t.

VIEŠI RENGINIAI

KIEKVIENAIS METAIS GYDYTOJAI
KLOUNAI SKLEIDŽIA GERAS
EMOCIJAS RENGINIUOSE:

Rugsėjo mėn. gydytojų klounų komanda
palaikė mažuosius bėgikus bei dovanojo
šypsenas visiems susirinkusiems tradicinio
Vilniaus maratono metu.
Renginio metu surinkta paramos suma:
458 Eur.

Spalio mėn. sveikatos apsaugos ministrė Rimantė
Šalaševičiūtė stebėjo, kaip vyksta gydytojų klounų
interaktyvus bendravimas su mažaisiais pacientais
Vaikų ligoninėje Santariškėse. Ministrė su palyda
įsitikino, kad klounų apsilankymai teigiamai veikia
sergančiųjų emocinę būklę:
„Jei vaikas nenorėjo nei kalbėti, nei šypsotis, išėjus klounams jis ir kalba, ir šypsosi, vadinasi jis gavo pakankamai teigiamų emocijų, kurios padeda gyti“, – pasakojo
sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė.

Lapkričio mėn. kompanijos „Roche Lietuva“ kvietimu Tarptautinės Diabeto dienos proga gydytojai
klounai pirmą kartą lankėsi Kauno klinikinės ligoninės Endokrinologijos klinikoje. Po sėkmingos patirties nuo 2016 m. pradžios šiame skyriuje klounai
pradėjo lankytis reguliariai.

Gruodžio mėn. klounai prisijungė prie tradicinės LR
Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamos NVO
mugės, kurioje kaip visada populiarumo susilaukė
raudonos klouno nosys.
Surinkta paramos suma: 160 eur
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AKCIJOS
Liepos mėn. startavo organizacijos
informacinė kampanija prekybos
centruose „Panorama“ ir „Akropolis“. Jos metu įrengtuose info-stenduose žmonės galėjo daugiau sužinoti apie gydytojų klounų veiklą ir
prisidėti prie džiaugsmo misijos.

Spalio mėn. jau ketvirtus metus iš eilės
surengta raudonų nosių akcija „Humana“ parduotuvėse visoje Lietuvoje. Įsigiję minkštą klouno nosį pirkėjai ne tik
padėjo gydytojams klounams skleisti
šypsenas ligoninėse, bet ir gavo smagią
priemonę skleisti džiaugsmą savo artimųjų rate.
Surinkta paramos suma: 18 862, 88 Eur.

Parduotuvių DROGAS lenktynose
atsirado „HUMORINAS“ – klouno
nosis su smagia naudojimosi instrukcija. Žavių pardavėjų ir gerų
žmonių
pagalba
buvo
surinkta
8 884,50 Eur paramos suma.
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REMEJAI
IR PARTNERIAI

AUKSINIAI RĖMĖJAI

C=0 M=15 Y=8 K=0
C=0 M=100 Y=68 K=0

SIDABRINIAI RĖMĖJAI
C=100 M=0 Y=31 K=7

ILGALAIKIAI PARTNERIAI

PARTNERIAI

AČIU
Sakome AČIŪ visiems tikintiems mūsų idėja ir
prisidedantiems prie džiaugsmo misijos sklaidos.
JŪSŲ dėka galime gyvuoti, augti, tobulėti ir, svarbiausia teikti emocinę pagalbą tiems, kam jos labai
trūksta. KIEKVIENAS parėmęs mūsų organizaciją
prisideda ne tik prie mūsų misijos, bet ir prie sveikatos sistemos gerinimo. KIEKVIENAS gali didžiuotis padaręs gerą darbą ne tik dėl savęs, bet ir dėl
bendruomenės.
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ATSILIEPIMAI
„Būdami jautrūs ir kūrybingi, klounai iš tiesų kuria geresnę atmosferą
ligoninėje. Klounai itin gelbsti procedūrų metu, nes nukreipia mažojo
paciento dėmesį nuo atliekamos procedūros, vaikas labiau atsipalaiduoja ir palengvina darbą gydytojams bei seselėms. Mažųjų emocinė gerovė
yra tokia pat svarbi kaip ir fizinė. Tiek ligoninės personalas, tiek klounai
siekia, kad vaikai galėtų patirti visapusišką rūpestį ligoninėje“.
Prof. dr. AUGUSTINA JANKAUSKIENĖ
VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos profesorė
Vaikų ligoninės, VU ligoninės Santariškių klinikų ﬁlialo,
Pediatrijos centro vadovė

„Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų. Galėjo stebėti, klausytis ir veikti tiek, kiek patys to norėjo. AČIŪ už pasirodymą, gražų bendravimą, kontaktą su vaikais, spektaklio
tempą, išlaukimą, teigiamas emocijas, išraiškingas veido
mimikas. AČIŪ, kad esate. SĖKMĖS“!
Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla –
daugiafunkcinis centras

„Šiandien jau eina treti metai, kai Aistutė yra pasveikusi. Vakar vakare užklausiau, ką ji pamena iš ligoninės. Pagalvojo, pagalvojo ir pasakė
– pamenu klounus. Klausiu, o kurį labiausiai? Rožytę! – atsakė ji. Ačiū
jums visiems, kad esate. Džiaugiuosi, kad iš visos ligos ir gydymo vaikas
prisimena tik tas džiugias akimirkas, kurias jūs sukūrėte :) “.
IRMA, Aistės mama

„Tai, ką jūs duodate yra labai prasminga ir gražu. Tai tikra dovana tokiems vaikams. Vaidinimo metu galima pamatyti vaikus kitomis akimis,
nustebti pastebėjus dalykus, kurių anksčiau nepastebėjome. Labai ačiū
už gražią šventę! Lauksime sugrįžtant“.
Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla

„Atvykusi į Kijevą ilgai vaikščiojau pas psichologą, išbandžiau
įvairias terapijos rūšis, bet niekas nepadėjo. Psichologas sakė, kad
po visko, ką patyriau, man reikia daugiau pozityvių emocijų ir vėl
išmokti šypsotis. Tačiau man tai niekaip nepavykdavo, niekas nedžiugino, o per prievartą šypsotis neišeidavo. Per keturias dirbtuvių dienas juokiausi iš širdies kasdien ir vėl prisiminiau, ką reiškia
džiaugtis tiesiog šia akimirka“.
37-erių SVETLANA, “Emergency smile” Ukrainoje dalyvė
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FINANSINE
ATASKAITA

GAUTA PARAMA, EUR

IŠLAIDOS, EUR

Gautos paramos ir išlaidų skirtumas perkeliamas į organizacijos 2016 m. biudžetą.
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