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Asociacijos
„RAUDONOS NOSYS 
Gydytojai klounai“ 
steigėja ir pirmininkė

Giora Seeliger

Asociacijos
„RAUDONOS NOSYS 
Gydytojai klounai“ 
steigėja

Indrė Vileitė
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Mūsų misija – meno priemonėmis dovanoti šypsenas ir juoką tiems, 
kam to trūksta labiausiai.

Mes Zinome, kad šypsenos padeda sveikti!

„RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ – tai ne pelno siekianti or-
ganizacija, nuo 2010 metų vienijanti profesionalius aktorius – klou-
nus. Humoro pagalba teikiame emocinę bei psichosocialinę pagalbą 
labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. 

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

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

Viltautė Zemelytė

Darbuotojų skaičius 2017 metais: 4

Apie ORGANIZACIJĄ

VALDYBOS  NARIAI



Svarbiausi 2017  metų PASIEKIMAI:

23 451

386

386

510
2017 

m.

2013 
m.
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Klounados  POVEIKIS

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.



Šarūnas Gedvilas
Klouno vardas:  AUGENIJUS

Indrė Mickevičiūtė – Petrauskienė
Klouno vardas: DŽILDA

Klounų KOMANDA
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Joana Narvidė ČiZauskaitė
Klouno vardas: BELA 

Meno vadovė   Justė Liaugaudė
Klouno vardas: ROŽĖ

Zilvinas Beniušis
Klouno vardas: KAZIMIERAS



Justinas Narvidas
Klouno vardas:  ZIGMAS

Eglė Stasiulytė
Klouno vardas:  MATILDA

Artūras Dubaka
Klouno vardas: RICHARDAS

Danguolė Petrikaitė
Klouno vardas:  LIUSINDA

Algirdas Urbonas
Klouno vardas: BRONSONAS

Severina Špakovska 
Klouno vardas:  KLARA
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REGULIARŪS APSILANKYMAI 
LIGONINĖSE
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APSILANKYMAI REGIONŲ 
LIGONINĖSE

Reguliari veikla 
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PROGRAMA 
„CIRKO PACIENTAS“

PROGRAMA 
„TU ATEIK Į PASIMATYMĄ“



PROGRAMA 
„KELIAUJANTIS KLOUNŲ 
ORKESTRAS“

PROGRAMA 
„ŠYPSENOS BE SIENŲ“
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Organizacija kasmet stengiasi didinti reguliarių ap-
silankymų ligoninėse skaičių. Nuo 2017 m. vasario 
mėn. pradėti apsilankymai Kauno klinikinės ligoni-
nės vaikų tuberkuliozės skyriuje. Taip pat, gydytojai 
klounai kaip įmanoma dažniau lanko ir sergančius 
vaikus regionų gydymo įstaigose, 2017 m. jie dova-
nojo džiaugsmingas emocijas Šiauliuose, Alytuje, 
Šalčininkuose ir Panevėžyje. 

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 
„CIRKO PACIENTAS“

Kūrybinės cirko dirbtuvės sanatorijoje besigydan-
tiems vaikams sėkmingai vyksta jau 5 metus. Tris 
dienas vaikai, padedami aktorių – klounų, mokosi 
cirko subtilybių ir ketvirtąją dieną pristato pasiro-
dymą bendruomenės nariams. Programa siekiama 
suteikti vaikams daugiau pasitikėjimo savimi, padė-
ti kurti draugystės ryšius tarp sanatorijoje besigy-
dančių vaikų, išmokyti smagių triukų, kuriais galima 
dalintis su draugais ir taip palengvinti sugrįžimą į jų 
kasdienę aplinką.

REGULIARŪS APSILANKYMAI 
LIGONINĖSE

PROGRAMĄ DALINAI 
FINANSAVO:

LR Sveikatos
apsaugos 
ministerija

Lietuvos
kultūros 
taryba

Vilniaus 
miesto 
savivaldybė 

Klaipėdos 
miesto 
savivaldybė

Vykdomos PROGRAMOS

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;

       Klaipėdos vaikų ligoninėje – kiekvieną mėnesį. 
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„Keliaujantis klounų orkestras“ – unikalus muzikinis 
spektaklis proto ar kompleksinių negalių bei raidos 
sutrikimų turintiems vaikams. Spektaklio metodika 
padeda vaikams atsispalaiduoti, lavinti jų vaizduotę 
bei išreikšti emocijas per garsus, lytėjimą ir jude-
sį. Muzikinio spektaklio istorija pasakoja apie trijų 
klounų orkestro, išmesto iš cirko, kelionę – bandant 
sukurti ir atrasti savąjį orkestrą. Šie klounų ieškoji-
mai atveda juos pas vaikus, tada ir prasideda tikri 
stebuklai. 

PROGRAMA 
„TU ATEIK Į PASIMATYMĄ“ 

Rugpjūčio mėnesį pradėti reguliarūs gydytojų klou-
nų apsilankymai Vilniaus senjorų socialinės globos 
namuose. Gydytojai klounai lanko senjorus indivi-
dualiai, kurdami gilius, pagarba ir empatija parem-
tus, santykius. Programa siekiama praskaidrinti 
dažnai monotinišką ir ribotą senjorų kasdienybę, 
pagerinti jų gyvenimo kokybę, suteikti jiems dau-
giau džiaugsmo, padėti atsipalaiduoti, atrasti pa-
slėptus ar pamirštus talentus. 

„KELIAUJANTIS KLOUNŲ
ORKESTRAS“ 
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Liepos mėnesį surengta tarptautinė 3 savaičių tru-
kmės misija „Emergency smile“ į Ukrainą. Organi-
zacijos meno vadovė kartu su kolegomis iš užsienio 
rengė interaktyvius pasirodymus pabėgelių stovy-
klose apsistojusiems vaikams ir jų artimiesiems. 
Misijos metu tarptautinė gydytojų komanda vyk-
dė „Cirko pacientas“ programą skirtą reabilitacijos 
centruose gyvenantiems vaikams, rengė humoro 
dirbtuves Raudonojo kryžiaus komandai.

PROGRAMA 
„ŠYPSENOS BE SIENŲ“ 

Liepos mėnesį pradėti reguliarūs gydytojų klounų 
apsilankymai Užsieniečių registracijos bei Pabėge-
lių priėmimo centruose. Programa siekiama len-
gvinti šiuose centruose gyvenančių asmenų emo-
cinę būseną, padėti jiems integruotis į visuomenę, 
mažinti patirto streso padarinius. Gydytojų klounų 
atnešamos džiaugios emocijos suteikia optimizmo, 
palaikymo ir padeda įveikti nerimą.

TARPTAUTINĖS MISIJOS 
„EMERGENCY SMILE“ 



      Kiekvienais metais gydytojai klounai vyksta į pasi-
rinktus seminarus „Tarptautinėje Humoro mokykloje“ 
Vienoje. 

      Christophe Dumalin rengė spektaklio „Keliaujantis 
klounų orkestras“ tobulinimo dirbtuves.

      Meno vadovas ir Norvegijos organizacijos „Klokke-
klovnene“ įkūrėjas Patrick van den Boom mūsų aktoriams 
vedė seminarą „Įvadas į geriatrijos programą“. Seminaro 
metu aktoriai sėmėsi žinių kaip sukurti ryšį su senjorais, 
kokie klounados metodai veikia labiausiai, kokios yra pa-
grindinės senjorų lankymo taisyklės ir būdai.

       Rugsėjo mėnesį gydytojai klounai dalyvavo psicho-
logijos paskaitose vykusiose Vilniaus senjorų socialinės 
globos namuose. Šių namų psichologės aktorius supažin-
dino su senatvei būdingomis ligomis, kokį poveikį jos turi 
senjorų fizinei ir psichologinei būklei. 

      Klounados meistras Ami Hattab organizacijos akto-
riams vedė seminarą, kurio metu buvo analizuojama žai-
dimo tematika, klouno vaidmuo žaidime bei klouno žaidi-
mas ligoninėje. 

      Gydytojų klounų komanda pasipildė 2 naujais akto-
riais. Atrankos seminarą vedė aktorius, klounas ir režisie-
rius Christophe Dumalin, meno vadovė Justė Liaugaudė 
bei gydytojas klounas / aktorius Žilvinas Beniušis. 

       Organizacijos aktoriai žinių sėmėsi iš Austrijos RO-
TEN NASEN meno vadovo Martin Kotal, kuris rugpjūčio 
mėnesį lankėsi Lietuvoje ir dalinosi savo patirtimi.

      Kaip ir kasmet gydytojai klounai iš visų 10-ties šalių 
(Lietuvos, Austrijos, Vokietijos, Kroatijos, Čekijos, Slova-
kijos, Slovėnijos, Vengrijos, Lenkijos ir Palestinos) vasarą 
rinkosi į tradicinę tarptautinę klounų stovyklą. Čia profe-
sionalūs aktoriai dalinosi savo darbo patirtimi ligoninėse, 
gilino klounados žinias, mokėsi įvairių cirko elementų, 
tobulino jau turimus įgūdžius.
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Meninė kokybė ir tinkamas psichologinis pasiruošimas yra itin 
svarbūs elementai gydytojo klouno darbe. Siekiant užtikrinti geriau-
sią galimą veiklos rezultatą, gydytojai klounai nuolat ugdo profesi-
nius įgūdžius, dalyvauja įvairiuose mokymuose, tarptautiniuose mai-
nuose.

IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Mokymai
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Gydytojai klounai kasmet skleidZia 
dZiugias emocijas renginiuose:

Lapkričio mėn. gydytojai klounai dalyvavo iškilmingoje Chambre 
de Commerce Franco-Lituanienne organizuotoje verslo ir labda-
ros vakarienėje „Diner de Gala avec Martell“. Renginio metu su-
rinkta paramos suma: 3 490 Eur.

Kaip ir kasmet gruodžio mėn. gydytojai klounai prisijungė prie 
tradicinės, LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamos Ka-
lėdinės nevyriausybinių organizacijų mugės. Lankytojų dėmesį 
traukė „HUMORINAI“ – klouno nosys su smagia naudojimosi 
instrukcija bei gydytojų klounų kartu su rėmėjais paruošti Kalė-
diniai rinkiniai. Surinkta paramos suma: 64,2 Eur.

Rugsėjo mėnesį gydytojai klounai dalyvavo Vilniaus maratone. 
Įsikūrę klouniškoje muzikinėje stotelėje jie savo muzikiniais nu-
meriais palaikė ir drąsino maratono bėgikus. Renginio metu su-
rinkta paramos suma: 580 Eur. 

Rugsėjo 7 – ąją Raudonų nosių komanda minėjo septintąjį gim-
tadienį! Gydytojai klounai savo magiškais gimtadienio pasirody-
mais Vilniaus Vaikų ligoninėje bei Kauno klinikų Vaikų klinikoje 
užbūrė ir mažus, ir didelius. Gimtadienio proga organizaciją svei-
kino ir padėką išreiškė LR Ministras pirmininkas Saulius Skver-
nelis. 

Vasario mėnesį Knygų mugėje mažųjų šypsenomis rūpinosi 
„Greitoji juoko pagalba“, o suaugusiųjų dėmesį traukė ir širdis 
virpino klounų organizuoti tikrų ligoninės istorijų skaitymai kar-
tu su Karoliu Vyšniausku. 
Renginio metu surinkta paramos suma: 1 303,6 Eur.

Rugpjūčio mėnesį pradėti reguliarūs gydytojų klounų apsilanky-
mai Vilniaus senjorų socialinės globos namuose. Pristatydami 
naują programą „Tu ateik į pasimatymą“, gydytojai klounai da-
lyvavo vienoje iš tradicinių senjorų gimtadienių šventėje. Taip 
klounų komanda užkariavo visų gyventojų širdis. 

Vieši RENGINIAI



Akcijos
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2017 metų pradžioje DNB banko klientai bankomatuose 
galėjo savo parama prisidėti prie organizacijos veiklų. 
DNB klientai, darbuotojai bei pats bankas gydytojų klou-
nų veiklai skyrė 11 254 Eur dydžio paramą.

Jau 6 – tus metus iš eilės surengta raudonų nosių akcija 
„Humana“ parduotuvėse visoje Lietuvoje. Pirkėjai galėjo 
paremti organizaciją įsigydami raudoną klounų nosį arba 
ženkliuką. Surinkta paramos suma: 25 004,6 Eur.

Ant „DROGAS“ prekystalio jau trečius metus iš eilės 
svečiavosi raudonų nosių atributai. Šįkart stebuklingieji 
ženkliukai. Žavių pardavėjų ir gerų žmonių pagalba buvo 
surinkta 3 414 Eur paramos suma.

Gydytojai klounai NOD Baltic darbuotojams surengė 
kūrybines juoko dirbtuves, kurių metu mokėsi nebėgti, 
o būti problemose, kūrybiškai jas spręsti, tikėti savimi ir 
kolega daugiau nei 100% ir, žinoma, daug juoktis. Įmonė 
organizacijai skyrė 1 000 Eur paramą.
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Atsiliepimai

Saulius Skvernelis
Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas 

„Reikia visai nedaug, kad sukeltum šypseną, o jos pakanka, kad viskas taptų 
įmanoma. Juk šypsena yra kreivė, kuri ištiesina viską. Ypač kai šypsosi ser-
gantys vaikai. Sveikindamas septynerių metų sukakties proga, dėkoju už 
prasmingą ir socialiai atsakingą Jūsų organizacijos indėlį rūpinantis mažųjų 
sveikata ir nuoširdų bendravimą su jų tėvais, už sveikimo proceso stiprinimą, 
mažųjų fantazijos ir vaizduotės skatinimą, glaudų bendradarbiavimą su ligo-
ninės personalu ir nesibaigiančio optimizmo pavyzdį.“ 

Prof. Dr. Rimantė Čerkauskienė
Vaikų retų ligų koordinavimo centro vadovė
Vaikų ligoninė, VU ligoninės Santaros klinikų filialas

„Vaikų gydymo istaigos – tai tikrai ne ta vieta, kur noretumėme 
atsidurti. Bet kartais tai neišvengiama. Kartais gydymas ligoni-
nėje užtrunka, kartais, ypatingai jei liga reta, lėtinė – labai ilgai. 
Ligoninė ta vieta, kur būtinas diagnostikos ir gydymo procedūras 
lydi stresas, nerimas, baimė, ašaros ne tik mažųjų mūsų ligoniukų, 
bet ir jų mamų akyse. Medicinos personalas – gydytojai, slaugy-
tojos, įsijausdami į visą gydymo procesą, dažnai patiria įtampą. 
Ir tuomet pasirodo Jos – „RAUDONOS NOSYS” – profesionalūs 
aktoriai, sugebantys nušluostyti ašaras, priverčiantys nusišypsoti 
net ir didžiausius skeptikus, paverčiantys dieną šviesesne, geres-
ne. Nejučia suvokiame kaip mes visi jų laukiame ir vėl pasirodant. 
Žmonių, neskaičiuojančių savo laiko už savo nepaprastus darbus. 
Džiaugiuosi galejusi nors truputį prisidėti prie tokios gražios mi-
sijos, ačiū Jums!”

Vytautas Gricius
Senjorų socialinės globos namų direktorius

„Klounai ir senjorai – mūsų akiai neįprastas derinys. Todėl į šią iniciatyvą 
pradžioje žiūrėjome smalsiai, bet su tam tikru atsargumu. Šitam neįprastam 
susitikimui ruošėmės. Ir mes – kurie stengiamės užtikrinti senjorų komfortą, 
gerovę, orumą, ir jie – iš pirmo žvilgsnio atrodantys vėjavaikiai, pasipuošę 
raudonomis nosimis. Labai greitai pamatėme ir patikėjome, kad po nerūpes-
tingumo šypsena yra tikri profesionalai, kurie atsakingai ruošiasi kiekvienam 
susitikimui, domisi vyresnių žmonių raidos ypatumais, mokosi, yra jautrūs 
bei nuoširdūs. Jau beveik metai, kai kiekvieną penktadienį laukiame šių nuos-
tabių gydytojų. Laukia senjorai, laukia personalas. Klounai atneša į mūsų 
namus šypseną, nuoširdumą, pagarbą, jautrumą ir svarbiausia – individualų 
santykį. Tokį, kokio konkrečiam žmogui tuo metu labiausiai reikia. Labiausiai 
džiugina tai, kad žmonės, būdami su klounais tarsi „atgyja“, veidus papuošia 
šypsenos, akyse įsižiebia smalsumas. Klounai randa raktą ne tik į linksmų ir 
žvitrių senjorų širdis, bet ir į silpnų, labiausiai fiziškai ir psichiškai pažeistų 
senjorų sielas.“

Lina
Vakarės mama

„Pirmą susitikimą su gydytojais klounais atsimename tarsi tai buvo vakar. 
Vakarė buvo po klubo operacijos, mūsų palatos durys prasivėre ir į ją įžengė 
žmogutis raudona nosimi bei žaismingais darbužiais. Vakarė buvo mieguista 
po narkozės, todėl jos akyse mačiau tarsi pagyvėjimą. Toks buvo pirmas ir iki 
dabar išlikęs įspūdis. Tai įvyko prieš septynerius metus. Mes su dukra ligo-
ninėse lankomės dažnai ir klounai po mažu tapo mūsų bičiuliais. Nuotaikos 
skaidrintojais ir gyvenimo dalimi, širdies vienuma. Trečiadieniai tapo visuo-
met laukiamomis savaitės dienomis, kuomet mes sutinkame savo draugus. 
Aš pati širdyje esu vaikas ir manau, kad klounai vykdo neįkainojamą misiją 
būnant su mumis ir kitais. Dovanodami savo širdis, šypsenas ir save. Ačiū 
JUMS. Dukrai jau 10 metų ir mes vis dar laukiame jūsų kaskart atidarant duris 
ir įžengiant į mūsų pasaulį.“
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Finansinė ATASKAITA

2016 m. pinigų likutis: 61 245 Eur.

2017 m. susidaręs pajamų ir išlaidų 
skirtumas perkeliamas į organiZacijos 
2018 m. biudZetą.





AUKSINIAI RĖMĖJAI

SIDABRINIAI RĖMĖJAI

PARTNERIAI

19

PARTNERIAI
Rėmėjai ir

ILGALAIKIAI PARTNERIAI

2% PARTNERIAI



REKVIZITAI:  
„RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“
Šiltadaržio g. 6, LT - 01124, Vilnius
Įmonės kodas: 302555555
Sąskaitos Nr. LT367044000160622044
AB SEB bankas 

KONTAKTAI:
EGLĖ PAULAUSKIENĖ 
egle@raudonosnosys.lt 
www.raudonosnosys.lt


