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Gydytojai klounai“ 
steigėja ir pirmininkė

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

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

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 2018 metais: 5 (2 iš jų vaiko priežiūros atostogose)

Apie organizaciją

Valdybos  nariai

Mes Zinome, kad stebuklai, 
iš tiesų, yra labai paprasti!



Svarbiausi 2018 metų pasiekimai
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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

Joana Narvidė ČiZauskaitė
Klouno vardas: BELA 
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Marija Baranauskaitė
Meno vadovė

Klouno vardas: EDITA EINŠTEINYTĖ 

Justė Liaugaudė
Meno vadovė (vaiko priežiūros atostogose)

Klouno vardas: ROŽĖ

Zilvinas Beniušis
Klouno vardas: KAZIMIERAS



Artūras Dubaka
Klouno vardas: RICHARDAS

Danguolė Petrikaitė
Klouno vardas:  LIUSINDA

Severina Špakovska 
Klouno vardas:  KLARA

Kajetana Ageikinaitė 
Klouno vardas:  ZUZANA

Inga Plataunaitė 
Klouno vardas:  BARBORA

Gintarė Kulikauskytė
Klouno vardas:  PERSILADA

Justinas Narvidas
Klouno vardas: ZIGMAS

Eglė Stasiulytė
Klouno vardas:  MATILDA
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REGULIARŪS 
APSILANKYMAI 
LIGONINĖSE
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APSILANKYMAI 
REGIONŲ 
LIGONINĖSE

MIESTAS APLANKYTI 
VAIKAI

VILNIUS 1981 6 830

VILNIUS 37 1 480

KAUNAS 33 2 970

16 960
284 22 240

MIESTAS APLANKYTI 
VAIKAI

KAUNAS 17 0

24 0
ALYTUS 47 5

21 20
9 305

Moters ir vaiko klinika

Reguliari veikla – skaičiai 
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PROGRAMA 
„CIRKO 
PACIENTAS“

PROGRAMA 
„TU ATEIK Į 
PASIMATYMĄ“

MIESTAS APLANKYTI 
VAIKAI

11 7

VILNIUS 12 0

VILNIUS Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla 23 6

11 2

61 09

VILNIUS 

1 24PALANGA

MIESTAS APLANKYTI 
VAIKAI

VILNIUS 84 2 975
13 5
27 0
27 0

91 3 220

KAUNAS

2 70KAUNO RAJ.



PROGRAMA 
„KELIAUJANTIS 
KLOUNŲ 
ORKESTRAS“

PROGRAMA 
„ŠYPSENOS 
BE SIENŲ“
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MIESTAS APLANKYTI 
VAIKAI

VILNIUS 21 8

KAUNAS 21 8
VILNIUS Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla ir 

daugiafunkcinis centras
32 7

3 27

42 387

KAUNAS Kauno Prano Daunio ugdymo centras

3 27VILNIUS Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla

32 7

32 7VILNIUS Vilniaus specialiojo ugdymo centras 
„Aidas”

3 27VILNIUS 

3 27VILNIUS 

3 27KAUNAS

3 27

1 24

MIESTAS APLANKYTI 
VAIKAI

82 40

RUKLA 31 50
11 390
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Gydytojai klounai kasmet stengiasi didinti regulia-
rių vizitų šalies vaikų ligoninėse skaičių. Nepaisant 
to, kad visuomenė ir medicinos personalas pastebi 
ir džiaugiasi klounados poveikiu, šalyje gydytojų 
klounų vizitus išvysta ne visi mažieji pacientai. 
Tačiau, organizacija pagal turimas galimybes kaip 
įmanoma dažniau lankosi ir regionų gydymo įstai-
gose, 2018 m. jie dovanojo džiaugsmingas emocijas 
Šiauliuose, Alytuje ir Panevėžyje. 

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 
„CIRKO PACIENTAS“

Kūrybinės cirko dirbtuvės sanatorijoje besigydan-
tiems vaikams sėkmingai vyksta jau 6 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 gulinčių 
vaikų, išmokyti smagių triukų, kuriais galima dalin-
tis su draugais ir taip palengvinti sugrįžimą į jų kas-
dienę aplinką.

REGULIARŪS 
APSILANKYMAI 
LIGONINĖSE

PROGRAMĄ DALINAI FINANSAVO: Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė 

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. 

Vykdomos programos
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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“ 

2017 m. rugpjūčio mėnesį pradėti reguliarūs 
gydytojų klounų apsilankymai Vilniaus senjorų so-
cialinės globos namuose. Gydytojai klounai lanko 
senjorus individualiai, kurdami gilius, pagarba ir 
empatija paremtus, santykius. Programa siekiama 
praskaidrinti dažnai monotinišką ir ribotą senjorų 
kasdienybę, pagerinti jų gyvenimo kokybę, suteikti 
jiems daugiau džiaugsmo, padėti atsipalaiduoti, at-
rasti paslėptus ar pamirštus talentus. 

„KELIAUJANTIS 
KLOUNŲ
ORKESTRAS“ 

PROGRAMA 
„ŠYPSENOS 
BE SIENŲ“ 

2017 m. liepos mėnesį pradėti reguliarūs gydytojų 
klounų apsilankymai Užsieniečių registracijos bei 
Pabėgėlių priėmimo centruose. Programa siekia-
ma lengvinti šiuose centruose gyvenančių asmenų 
emocinę būseną, padėti jiems integruotis į visuo-
menę, mažinti patirto streso padarinius. Gydytojų 
klounų atnešamos džiaugios emocijos suteikia opti-
mizmo, palaikymo ir padeda įveikti nerimą.
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Ilgametis klounas bei režisierius Christophe Dumalin 
kaip visuomet aktyviai dalinosi savo žiniomis su organi-
zacijos aktoriais. 

Kaip ir kasmet gydytojai klounai iš visų 10-ties 
šalių (Lietuvos, Austrijos, Vokietijos, Kroatijos, Čekijos, Slo-
vakijos, 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.

Kiekvienais metais gydytojai klounai vyksta į 
pasirinktus seminarus „Tarptautinėje Humoro mokykloje“ 
Vienoje. 

Klounados meistras Ami Hattab organizacijos ak-
toriams vedė seminarą, kurio metu buvo statomi įvairūs 
klounados numeriai, gilinamos žaidimo technikos žinios, 
klouno vaidmens žaidime ir ligoninėje suvokimas.

Gydytojų klounų komanda pasipildė 3 naujais 
aktoriais. Atrankos seminarą vedė aktorius, klounas ir re-
žisierius Christophe Dumalin meno vadovė Justė Liaugaudė 
bei gydytojas klounas/aktorius Žilvinas Beniušis. 

Daugiau nei 30 metų patirtį turinti fizinio teatro 
atlikėja, režisierė ir lektorė Magdalena Schamberger 
organizacijos aktoriams vedė seminarą – „Klounados 
taikymas bendraujant su senjorais”. Intensyvių, keturias 
dienas trukusių dirbtuvių metu, lektorė supažindino su 
melodramos žanro subtilybėmis. 

Meninė kokybė ir tinkamas psichologinis pasiruošimas yra itin 
svarbūs elementai gydytojo klouno darbe. Siekiant užtikrinti geriausią 
galimą veiklos rezultatą, gydytojai klounai nuolat ugdo profesinius 
įgūdžius, dalyvauja įvairiuose mokymuose, tarptautiniuose mainuose.
Profesionalūs aktoriai – gydytojai klounai taip pat nuolatos kelia 
savo kvalifikaciją žiniomis dalindamiesi tarpusavyje, kiekvieno vizito 
aptarimo metu.

Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas



Akcijos
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Gydytojai klounai „Small planet airlines” orlaivių palydo-
vams surengė juoko dirbtuves, kurių metu drauge 
mokėmės kaip kūrybiškai spręsti iškilusias situacijas, 
jausti komandinę dvasią, dirbti su mažaisiais. Įmonė 
organizacijai skyrė 1 600 Eur paramą.

2018 metais įmonė „Eis Group Lietuva“ įrodė, jog 
šypsenų galia yra triguba! Surengę įmonės viduje 
aukcioną, kurio metu darbuotojai galėjo įsigyti kitiems 
nebereikalingus daiktus ir taip prisidėti prie gamtos 
išsaugojimo, visas surinktas lėšas (t. y. 795,3 Eur) skyrė 
gydytojų klounų veiklai!

Ant „DROGAS” prekystalio jau ketvirtus metus iš eilės 
buvo galima išvysti ir įsigyti raudonų nosių atributų: 
ženkliukų ir HUMORINŲ. Gerų žmonių pagalba buvo 
surinkta 1 622 Eur paramos suma. 

2018 metų pradžioje visi užsukę į „Circle K” galėjo įsigyti 
HUMORINĄ ir taip paremti gydytojų klounų veiklą. 
Dėka gerų žmonių ir itin pozityvių darbuotojų buvo su-
rinkta 9 385,6 Eur parama!
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Kovo 18-oji – Raudonos nosies diena. Tądien visi palaikan-
tieji džiaugsmo misiją puošiasi raudona klouno nosimi taip 
garsiai sakydami pasauliui, kad šypsenos padeda sveikti. 
Raudonomis nosimis pasidabino net Vilniaus miesto skulp-
tūros. 

Balandžio 4-6 dienomis organizacijos ir meno vadovės 
drauge su Vaikų ligoninės direktoriaus pavaduotoja, vaikų 
ligų gydytoja dr. Sigita Burokienė ir Vaikų retų ligų koor-
dinavimo centro vadovė prof. dr. Rimantė Čerkauskienė 
dalyvavome tarptautinėje gydytojų klounų konferencijoje 
„Klounados menas: ryšių tarp kultūros, sveikatos ir mokslo 
kūrimas: 2018“, vykusioje Vienoje. 

Vasario mėn. Knygų mugėje mažųjų šypsenomis jau antrus 
metus iš eilės rūpinosi Greitoji juoko pagalba, o suaugusieji
galėjo plačiau susipažinti su visomis organizacijos vyk-
domomis veiklomis. Kiekvienas užsukęs į Knygų mugėje 
įrengtą klounų stendą gyvai mokėsi šypseną keliančių triu-
kų. Renginio metu surinkta paramos suma: 1 088,5 Eur.

Kovo mėnesį mūsų unikalus muzikinis spektaklis „Keliau-
jantis klounų orkestras“, skirtas proto ar kompleksinių 
negalių turintiems vaikams, buvo nominuotas Naciona-
liniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose 2017 m., 
įveiktos kliūties kategorijoje. 

2018 metus pradėjome itin džiaugsmingai. Sausio 9 d. 
Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius organizacijai 
įteikė padėką už dovanojamas šypsenas ir juoką tiems, 
kam to trūksta labiausiai. 

Vieši renginiai Gydytojai klounai 
kasmet skleidZia 
dZiugias emocijas 
viešuose renginiuose:
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Rugpjūčio mėn. „Laisvės piknike 2018. Idėjų festivalyje“
drauge mokėmės smagių triukų, dalinomės idėjomis ir 
džiaugiamės itin dideliu nevyriausybinių organizacijų 
vykdomų veiklų kiekiu. Renginio metu surinkta paramos 
suma: 117,6 Eur. 

Kaip ir kasmet gruodžio mėn. gydytojai klounai prisijungė
prie tradicinės, LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
globojamos Kalėdinės nevyriausybinių organizacijų mugės.
Lankytojams siūlėme įsigyti klounų ruoštus kalėdinius 
rinkinius ir taip prisidėti prie organizacijos veiklos finansa-
vimo. Surinkta paramos suma: 39,2 Eur.

Liepos mėnesį gydytojai klounai buvo pakviesti dalyvauti 
nacionaliniame foto projekte „Lietuva ir mes“. Tai Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas projektas, įamžinan-
tis veikliausius, kūrybingiausius ir iškiliausius šiandienos 
Lietuvos žmones.

Rugsėjo 7-ąją Raudonų nosių komanda minėjo aštuntąjį 
gimtadienį! Šio gimtadienio šventė buvo ypatinga, nes 
jos metu paminėjome ir pirmuosius programos „Tu ateik į 
pasimatymą” metus. 

Vasaros pradžia, kaip ir kone kasmet, buvo pažymėta 
„Kultūros naktimi“. Čia mažų ir didelių laukėme su interak-
tyvia programa – „Greitoji juoko pagalba“. Šypsojosi visi!

Birželio 10 d. jau šeštąjį kartą vyko Kauno Citadele mara-
tonas. Įmonė „Intermedix Lietuva“ vienai maratono trasai 
suteikė itin kilnią prasmę. Už kiekvieną 5 km trasą įveikusį
bėgiką, „Intermedix Lietuva“ skyrė po 1 Eur gydytojų 
klounų veiklai finansuoti. Renginio metu surinkta paramos 
suma: 1 787 Eur. 
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Atsiliepimai

Gydytojas 

Gytis Prieskienis 

„Stebuklų būna! „Raudonos nosys” tikrai gydo! Aus-
tėja niekaip negalėjo atsikelti, o atsikėlusi paeiti po 
sudėtingos kelio rekonstrukcijos. Ir štai, pasirodo 
šios klounės su savo linksmybėmis, prajuokina ir 
išjudina taip, kad Austėja sustoti negali. Ji pradėjo 
vaikščioti! Džiugui atlikta sudėtinga pilvo operacija, 
po kurios atsirado stiprūs pilvo skausmai. Niekaip 
negalėjo pasituštinti. Rentgeno nuotrauka rodė 
žarnyno nepraeinamumą. Gydėm įvairiausiais būdais,
 jau buvom nusprendę operuoti. Ir staiga atėjo jos! 
Nežinau ką jie ten kartu veikė, tačiau kai jos išėjo,
Džiugas pasituštino ir skausmai aprimo! Ačiū 
gydytojoms klounėms už sukurtus stebuklus.
Mes Jūsų visada lauksim.” 

„Klounų lankymasis pas senelius jau tapo vienu svarbesnių resursų, padedančių 
senjorams bent trumpam atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių, pamiršti ligas ir pri-
siminti, kokie jie gali būti gyvybingi. Mes, kaip Senjorų socialinės globos namuose 
dirbantys specialistai, negalime prieiti prie senjorų taip, kaip tą sugeba ir moka 
klounai, todėl jie mums yra nepakeičiami. Visą laiką smagu matyti, kad senoliai, 
bendraudami su klounais, pražysta, atsiskleidžia ir pademonstruoja tokių gebėjimų 
bei asmeninių ypatumų, kurių net neįtarėme, kad jie turi. Gydytojai klounai yra 
nuostabūs. Pirmiausia jie yra nuoširdūs, atviri, linksmi, be galo kūrybiški ir, kas be 
ko, – savo srities žinovai, puikiai gebantys profesionalumą, atsakingumą bei pa-
garbą senyvam žmogui išlaikyti net ir šėliodami. Klounai lanko senelius kiekvieną 
savaitę, o kartais ateina ir dažniau. Eidami į numatytą aukštą, pakeliui jie užkalbina 
kiekvieną sutiktą. Net ir tokiais trumpais momentais klounai sugeba užmegzti kon-
taktą, kurį kiekvienas kitas susitikimas tik dar labiau sustiprina ir taip po truputį 
yra kuriamas santykis.”

„Į ligoninę patekome beveik prieš 3 metus, po auto 
įvykio. Niekada neturėję rimtų sveikatos problemų, 
sunkiai pratinomės prie ligoninės. Jautiesi taip, tarsi,
neturėtum namų. Visos sesutės ir kitas personalas 
tampa tavo šeima. Sūnus skaičiavo dienas: kada 
namo važiuojame ir kada trečiadienis, nes tądien 
klounai ateina. Kartą išgirdome koridoriuje muziką, 
klounai paklausė sūnaus: kas tu toks ir iš kur? Jis pa-
sakė, kad Ervinas iš Jonavos. Tuomet klounai pradėjo 
dainuoti dainą apie Jonavą. Matau, kad Ervinas kaip 
ant sparnų. Net apsiverkiau iš džiaugsmo. Jis dėl jų 
gyveno, pamatydavo klounus ir nereikdavo nei jokių 
procedūrų. Be šypsenos negali egzistuoti niekas, 
ypač ligoninėse, kai vaikams skauda, sunku. Šypsena 
– pagrindinis vaistas.”

Senjorų socialinės globos 
namų psichologė

Jurgita 
Bagdanavičiūtė

Ervino mama 

Donalda
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Finansinė ataskaita

2018 m. 
pinigų likutis: 102 583 Eur.

2018 m. susidaręs pajamų ir išlaidų skirtumas 
perkeliamas į organiZacijos 2019 m. biudZetą.

GAUTA PARAMA

21 427 

VISO:

12 701 

GPM 2 proc. parama 29 135 
3 657 

„Red noses International” parama 55 000 

„Geros valios projektai”
www.aukok.lt portale surinkta parama 3 050 

17 % 
10 % 

2 % 

23 % 
3 % 
44 % 

124 971

vietiniai ir tarptautiniai mokymai) 

87 237 

VISO:

57,4 % 

47 036 31 % 

17 573 11,5 % 

151 846



AUKSINIAI RĖMĖJAI

SIDABRINIAI RĖMĖJAI

PARTNERIAI

ILGALAIKIAI PARTNERIAI

2% PARTNERIAI

Rėmėjai ir partneriai:


