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APIE
ORGANIZACIJĄ

„RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ – tai ne pelno siekianti organizacija, nuo 2010 metų vienijanti
profesionalius aktorius – klounus. Humoro pagalba
teikiame emocinę bei psichosocialinę pagalbą labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms.
Mūsų misija – meno priemonėmis dovanoti šypsenas
ir juoką tiems, kam to trūksta labiausiai.

Mes tikime –

Šypsenos ir juokas
keičia kasdienybę!

VALDYBOS NARIAI:
Indrė VILEITĖ

Monica CULEN

Asociacijos
„RAUDONOS NOSYS
Gydytojai klounai“
steigėja ir pirmininkė
(vaiko priežiūros atostogose)

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

Giora
SEELIGER

Viltautė ŽEMELYTĖ

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

Asociacijos
„RAUDONOS NOSYS
Gydytojai klounai“
steigėja ir l.e. pirmininkės
pareigas

Copyright Martin Lifka

Darbuotojų skaičius 2016 metais:
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Svarbiausi

Klounados
poveikis

2016 metu pasiekimai:

Žaismingas teatralizuotas gydytojų klounų bendravimas turi
terapinį poveikį ir padeda mažiesiems pacientams greičiau sveikti.
Geros emocijos stabdo streso hormonų (kortizono ir adrenalino)
gamybą.
Šypsenos ir juokas didina endorfinų, mažinančių skausmą, kiekį.
Nuoširdus klounų bendravimas ir improvizuoti žaidimai skatina
optimizmą ir lavina vaizduotę.
Reguliarūs ir pozityvūs klounų apsilankymai padeda kurti ryšius
tarp vaikų, jų tėvų ir ligoninės personalo.
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KLOUNU
komanda
Justė LIAUGAUDĖ

meno vadovė

Klouno vardas:

ROŽE

Algirdas URBONAS
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

Šarūnas GEDVILAS
Klouno vardas:

AUGENIJUS

Danguolė PETRIKAITĖ
Klouno vardas:

LIUSINDA
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REGULIARI
VEIKLA - SKAIČIAI
REGULIARŪS APSILANKYMAI LIGONINĖSE

APSILANKYMAI LIGONINĖSE REGIONUOSE

PROGRAMA „CIRKO PACIENTAS“
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PROGRAMA „KELIAUJANTIS KLOUNŲ ORKESTRAS“

KITA
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VYKDOMOS
PROGRAMOS
REGULIARŪS APSILANKYMAI LIGONINĖSE
Organizacija stengiasi kasmet didinti gydytojų
klounų apsilankymų skaičių. Nuo 2016 m. sausio mėn. pradėti reguliarūs gydytojų klounų
apsilankymai Chirurgijos ir Endokrinologijos
skyriuose, Kauno klinikų Vaikų ligų klinikoje.
Klounai aktyviau lankosi ir regionų gydymo įstaigose. 2016 m. jie skleidė šypsenas Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Jonavoje, Ukmergėje.
Gydytojai klounai vaikų ligoninėse lankosi ištisus metus:
Vaikų ligoninėje Santariškėse, Vilniuje –
kiekvieną antradienį ir trečiadienį;
Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje Antakalnyje – kiekvieną pirmadienį;
Kauno klinikų Vaikų ligų klinikoje, Vaikų chirurgijos klinikoje ir Vaikų endokrinologijos skyriuje – kas antrą savaitę ketvirtadieniais;
Klaipėdos vaikų ligoninėje – kas antrą mėnesį.

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
„CIRKO PACIENTAS“
Kūrybinės cirko dirbtuvės sanatorijoje besigydantiems
vaikams sėkmingai vyksta jau 4 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

Vilniaus
miesto
savivaldybė
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ES programa
„Kūrybiška
Europa“

LR Užsienio
reikalų
ministerija

„KELIAUJANTIS KLOUNŲ ORKESTRAS“
„Keliaujantis klounų orkestras“ – unikalus muzikinis spektaklis proto ar kompleksinių negalių bei
raidos sutrikimų turintiems vaikams. Spektaklio
metodika padeda vaikams atsipalaiduoti, lavinti jų
vaizduotę bei išreikšti emocijas per garsus, lytėjimą ir judesį. 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 „EMERGENCY SMILE“
2016 m. pavasarį ir rudenį surengtos dvi
tarptautinės misijos “Emergency smile”
į Ukrainą. Pabėgėlių stovyklose lietuviai
ir užsienio gydytojai klounai rengė interaktyvias cirko dirbtuves vaikams ir jų artimiesiems, netekusiems namų. Rudenį
„Keliaujantis klounų orkestras“, sudarytas
iš tarptautinės klounų komandos, rengė
pasirodymus vaikams, turintiems proto ar
kompleksines negalias.

LIETUVOS IR PALESTINOS
PATIRTIES MAINŲ PROJEKTAS
Rugsėjo mėn. Lietuvoje lankėsi kolegos gydytojai klounai
iš Palestinos. Viešnagės metu abiejų šalių klounų komandos surengė kūrybines patirties apsikeitimo dirbtuves,
kurių metu išsibandė savo šalyse geriausiai veikiančius
darbo metodus. Jungtinė klounų komanda pirmą kartą
aplankė Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą ir Pabėgėlių
centrą Pabradėje, taip pat skleidė šypsenas Vilniaus ir
Kauno ligoninėse. Palestinos klounų apsilankymas Lietuvoje – tęstinis projektas. 2015 m. lietuvių gydytojai klounai svečiavosi Palestinoje su analogiška programa.
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MOKYMAI IR
KVALIFIKACIJOS
KELIMAS

Meninė kokybė ir tinkamas psichologinis
pasiruošimas itin svarbus gydytojo klouno
darbe. Bendravimas su sergančiais vaikais
reikalauja nuolatinio aktorinių gabumų
ugdymo ir komunikavimo įgūdžių tobulinimo. Organizacijos aktoriai kasmet dalyvauja tarptautiniuose mainuose ir patyrusių klounados lektorių mokymuose:

Klounados meistras Ami Hattab akto- susirenka į jau tradicine tapusią tarptautinę
riams vedė komandos stiprinimo ir persona- klounų stovyklą. Čia profesionalūs aktoriai
dalinasi patirtimi, mokosi naujų triukų, šližų kūrimo seminarą.
fuoja esamus įgūdžius.
Vasarą gydytojų klounų komanda paNaujų įkvėpimų Vilniaus ligoninėse
sipildė 2 naujais klounais. Atrankos seminarą
vedė Giora Seeliger, tarptautinės asociaci- kartu su lietuviais sėmėsi gydytojų klounų
jos “Red Noses Clowndoctors International” mainų dalyviai iš Vokietijos. Viešnagės metu
jie stebėjo vietinių klounų darbą ligoninėse,
įkūrėjas ir meno vadovas.
o vėliau drauge džiugino vaikus.
Christophe Dumalin, belgų kilmės akLietuvių aktoriai tobulino klounavimo
torius, klounas ir režisierius, rengė spektaklio “Keliaujantis klounų orkestras” tobulini- ligoninėje ir “Cirko paciento” įgūdžius Čekijoje, Slovakijoje, Austrijoje.
mo dirbtuves.
Kiekvienais metais gydytojai klounai
Kiekvienų metų vasarą gydytojai
klounai iš 10-ties šalių (Lietuvos, Austrijos, vyksta į pasirinktus seminarus “TarptautinėVokietijos, Kroatijos, Čekijos, Slovakijos, je Humoro mokykloje” (International School
Slovėnijos, Vengrijos, Palestinos, Lenkijos) of Humor) Vienoje.

11

VIEŠI RENGINIAI

Kiekvienais metais gydytojai
klounai skleidžia geras
emocijas renginiuose:

Kovo mėn. „Keliaujantis klounų orkestras“
džiugino Kaziuko mugės lankytojus Katedros
aikštėje.

Gegužės mėn. klounų trio skleidė šypsenas
Vilniaus vaikų šventėje Vingio parke.

Liepos mėn. Naisių vasaros scenoje klounų komanda užkariavo susirinkusiųjų širdis.

Kaip ir kasmet rugsėjo mėn. gydytojų klounų komanda dalyvavo Vilniaus maratone. Šįkart klounai
turėjo savo muzikinę stotelę, kurioje muzikiniais
numeriais palaikė ir drąsino maratono bėgikus.
Renginio metu surinkta paramos suma: 671,70
Eur.

Rugsėjo 6-ąją, 6-ojo Raudonų nosių gimtadienio
proga, Vaikų ligoninėje Santariškėse kartu su
klounais lankėsi Vilniaus miesto meras Remigijus
Šimašius.

Gruodžio mėn. klounai prisijungė prie tradicinės
LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamos
NVO mugės. Čia kaip visada populiarumo susilaukė raudonos klouno nosys, o dėmesį traukė klounų sukurti Kalėdiniai atvirukai. Surinkta paramos
suma: 85,18 Eur.

12

AKCIJOS

Spalio mėn. jau 5 metus iš eilės surengta raudonų nosių akcija „Humana“ parduotuvėse visoje Lietuvoje. Pirkėjai galėjo paremti organizaciją
įsigydami raudoną nosį. Surinkta paramos suma:
18 829,4 Eur.

Antrus metus iš eilės taip pat spalio mėn. ant
DROGAS prekystalio įsikūrė „HUMORINAI“ –
klouno nosys su smagia naudojimosi instrukcija.
Žavių pardavėjų ir gerų žmonių pagalba buvo surinkta 12 195 Eur paramos suma.

Lapkričio mėn. pasirodė Kalėdinis klounų paštas
– internetinėje pašto svetainėje norintys galėjo
registruoti savo draugus, kuriuos nori pradžiuginti, ir draugams buvo išsiųstas tikras popierinis
klounų sukurtas atvirukas.

Lapkričio mėn. klounai svečiavosi tarptautinėje
konferencijoje „Build stuﬀ 2016“. Čia taip pat veikė Kalėdinis klounų paštas – dalyviai turėjo progą
pasveikti savo artimuosius išsiųsdami jiems klounų atviruką. Konferencijos organizatoriai skyrė
2000 Eur paramą.
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ATSILIEPIMAI
„Ačiū klounams! Per ilgus metus,
kuomet jie dirba mūsų ligoninėje,
matome šypsenas ir spindinčias akis
ne tik vaikų, bet ir dirbančio ligoninėje personalo veiduose. Kiekvieną
antradienį laukiame pasirodančių
„gydytojų“ raudonomis nosimis, nes
tuo metu vaikai atgyja, pagerėja skyriaus atmosfera, ji tampa žaisminga
ir kleganti. Neretai mūsų linksmieji
draugai ligoniukams padeda ištverti skausmingas ir baimę keliančias

„Noriu padėkoti Raudonoms
nosims, kad jau 6 metus
vaikšto į vaikų ligoninę praskaidrinti jiems nuotaiką.
Bent jau man yra visiškai akivaizdu, kad norint greičiau
pasveikti reikia ne tik žinančių ir mokančių gydytojų,
medicinos personalo rankų,
bet ir geros nuotaikos, nes

Irena
Mama

medicinines procedūras. Skyriaus
gydytojai niekuomet nepraeina abejingi pro šalį, dažnai net įsijungia į
klounų žaidimus. Labai Jums ačiū,
kad esate! Ačiū už mūsų mažiesiems
pacientams dovanojamas šypsenas,
džiaugsmą ir viltį. Jiems Jūsų reikia“.
Dr. Skirmantė RUSONIENĖ
Pediatrijos skyriaus vedėja,
vaikų ligų gydytoja

visą laiką tai padeda. O net jeigu ir
nepadėtų, pradžiuginti, praskaidrinti nuotaiką būnant tokioje vietoje,
kur nedaugelis gal nori dienas leisti
ligoninėje, tai yra tikrai vertas pagarbos ir padėkos dalykas“.
Remigijus ŠIMAŠIUS
Vilniaus miesto meras
Citata iš reportažo

„Vaikų ligoninėje Santariškėse mano
dukrai turėjo daryti operaciją – išpjauti piktybinį apgamą. Kai ryte atvykome, ji buvo vyriausia iš palatoje
esančių 5 vaikų ir ją operavo paskutinę. Kiekvieną kartą kai po opracijos
atveždavo vaiką, mačiau kaip jaudinasi ir vaikai, ir tėvai, kaip jiems
trūksta palaikymo. Aš nežinojau, kur
dėtis, buvau išėjusi į koridorių, vaikščiojau aplinkui. Kai artėjo ta valanda, kai jau turėjo operuoti mano
dukrą, atėjau prie jos lovos ir pagalvojau: „Dieve, padėk man padaryti

„Džiaugiuosi pamačiusi „Mamyčių klubą“, nes pagaliau išsiaiškinau, kas tie nuostabūs gydytojai klounai! Prieš pusantrų metų su dukra gulėjom ligoninėj, kai jūs mus aplankėt. Jūs neįsivaizduojat, kaip
nuostabu yra jausti kad kažkam tu nuoširdžiai rūpi.
Tada man ašaros kaip pupos byrėjo suvokus kokius
nuostabius dalykus jūs darote! Labai ačiū!!!“
Mamos žinutė aktorei
Indrei
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taip, kad aš neprapliupčiau, kad vaikas nepamatytų, kad aš nerimauju,
padaryk ką nors“. Po akimirkos: „tuk
tuk tuk į palatos duris“, pasirodė Rožės ir dar vienos klounės galvytės. Žinote, tai buvo tikras stebuklas. Bendravimas, kuris įvyko, atpalaidavo ir
tikrai padėjo. Įvyko didelis stebuklas
ir man, ir mano dukrai. Ji iki šios
dienos prisimena klounus, neakcentuoja ligos, o prisimena susitikimą
su klounais. Ačiū, kad esate ir darote
mūsų vaikus ir mus laimingais“.

FINANSINE
ATASKAITA
2015 m. pinigų likutis: 64 301 Eur.

Gauta
parama, Eur

Išlaidos,
Eur

2016 m. pinigų likutis: 61 245 Eur, perkeliamas į organizacijos 2017 m. biudžetą.
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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
C=100 M=0 Y=31 K=7

SIDABRINIAI RĖMĖJAI

ILGALAIKIAI PARTNERIAI

PARTNERIAI

2% PARTNERIAI

