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Apie organizaciją

ŠYPSENOS
keičia
kasdienybę!

„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.

Copyright Martin Lifka

Valdybos nariai

Viltautė Žemelytė

Indrė Vileitė

Monica Culen

Giora Seeliger

Asociacijos„RAUDONOS NOSYS
Gydytojai klounai“ steigėja ir pirmininkė

Asociacijos„RAUDONOS NOSYS
Gydytojai klounai“ steigėja

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
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Svarbiausi 2019 metų pasiekimai

Per 2019 metus iš viso surengta 438 vizitų, kurių metu aplankyti
22645 vaikai ir 3980 senjorai

Klounados poveikis
Žaismingas teatralizuotas gydytojų klounų
bendravimas turi
terapinį poveikį ir
padeda mažiesiems
pacientams greičiau
sveikti.

4

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.

Administracija

Aistė
Lacitė

Organizacijos vadovė

Darbuotojų skaičius 2019 metais: 6 (2 iš jų vaiko priežiūros atostogose)

Marija
Baranauskaitė
Meno vadovė

Raimonda
Kostiuškevičiūtė
Lėšų pritraukimo vadovė

Simona
Nemeikšytė
Programų vadovė
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Klounų komanda

Justė Liaugaudė

Meno vadovė (vaiko priežiūros atostogose)
Klouno vardas: ROŽĖ

Žilvinas Beniušis
Klouno vardas: KAZIMIERAS

Marija Baranauskaitė
Meno vadovė

Klouno vardas: EDITA

Joana Narvidė
Čižauskaitė
Klouno vardas: BELA
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EINŠTEINYTĖ

Šarūnas Gedvilas
Klouno vardas:

AUGENIJUS

Indrė MickevičiūtėPetrauskienė
Klouno vardas: DŽILDA

Klounų komanda

Justinas Narvidas

Eglė Stasiulytė

Klouno vardas:

Klouno vardas:

ZIGMAS

MATILDA

Artūras Dubaka
Klouno vardas: RICHARDAS

Danguolė Petrikaitė

Severina Špakovska

Kajetana Ageikinaitė

Klouno vardas:

Klouno vardas:

Klouno vardas:

LIUSINDA

KLARA

ZUZANA
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Klounų komanda

Inga Plataunaitė
Klouno vardas: BARBORA

Gintarė Kulikauskytė
Klouno vardas: PERSILADA

Indrė Lencevičiūtė
Klouno vardas:

LELIJA

2019 prisijungę klounai

Marija Žemaitytė
Klouno vardas: ŽYDRŪNĖ
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Aistė Alksnytė
Klouno vardas: ONA

Asta Zacharovaitė
Klouno vardas: KLEMENTINA

Reguliari veikla – skaičiai
Reguliarūs
apsilankymai
ligoninėse

Apsilankymai
regionų
ligoninėse
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Reguliari veikla – skaičiai
Programa
„Cirko
pacientas“

Programa
„Tu ateik į
pasimatymą“
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Reguliari veikla – skaičiai
Programa
„Keliaujantis klounų
orkestras“
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Vykdomos programos
Reguliarūs
apsilankymai
ligoninėse

Organizacija kasmet stengiasi didinti reguliarių apsilankymų ligoninėse skaičių.
2019 m. surinkome naują komandą Klaipėdos mieste. Taip pat, gydytojai klounai
kaip įmanoma dažniau lanko ir sergančius vaikus regionų gydymo įstaigose. 2019 m.
jie dovanojo džiaugsmingas emocijas Šiauliuose, Alytuje ir Panevėžyje.

Gydytojai klounai vaikų ligoninėse lankosi ištisus metus:
PROGRAMAS DALINAI
FINANSAVO:
Lietuvos kultūros taryba

Vilniaus miesto savivaldybė

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
–
du kartus per
savaitę.

Kūrybinės dirbtuvės
„Cirko pacientas“
Kūrybinės cirko dirbtuvės sanatorijoje besigydantiems vaikams
sėkmingai vyksta jau 6 metus. Tris dienas vaikai, padedami aktorių
– klounų, mokosi cirko subtilybių ir ketvirtąją dieną pristato pasirodymą bendruomenės nariams. Programa siekiama suteikti vaikams
daugiau pasitikėjimo savimi, padėti kurti draugystės ryšius tarp sanatorijoje gulinčių vaikų, išmokyti smagių triukų, kuriais galima dalintis su draugais ir taip palengvinti sugrįžimą į jų kasdienę aplinką.
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Vykdomos programos
Programa
„Tu ateik į
pasimatymą“

„Keliaujantis
klounų
orkestras“

Antrus metus iš eilės tęsiami reguliarūs gydytojų klounų
apsilankymai Vilniaus senjorų socialinės globos namuose.
Gydytojai klounai lanko senjorus individualiai, kurdami
gilius, pagarba ir empatija paremtus, santykius. Programa
siekiama praskaidrinti dažnai monotonišką ir ribotą senjorų kasdienybę, pagerinti jų gyvenimo kokybę, suteikti jiems
daugiau džiaugsmo, padėti atsipalaiduoti, atrasti paslėptus
ar pamirštus talentus.

„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.
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Mokymai ir
kvalifikacijos kėlimas
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.

14

Gydytojų klounų
komanda pasipildė 3
naujais aktoriais Klaipėdos mieste. Atrankos seminarą
vedė aktorius, klounas ir režisierius
Christophe Dumalin
bei meno vadovė
Marija Baranauskaitė.

Sergi Estebanell ir
Alina Stockinger
vedė seminarą, kurio
metu buvo atnaujinama „Cirko paciento“
programa, ieškoma
naujų idėjų sanatorijose besigydantiems
vaikams.

Kaip ir kasmet gydytojai
klounai iš visų 10-ties šalių
(Lietuvos, Austrijos, Vokietijos,
Kroatijos, Čekijos, Slovakijos,
Slovėnijos, Vengrijos, Lenkijos
ir Palestinos) vasarą rinkosi į
tradicinę tarptautinę klounų
stovyklą Slovakijoje. Čia
profesionalūs 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.

2019 m. septyni
klounai baigė
„Tarptautinę
Humoro mokyklą“ ir
tapo sertifikuotais
gydytojais klounais.

Renginiai ir akcijos
Gydytojai klounai kasmet skleidžia džiugias emocijas:

Vasario mėnesį, Vilniaus knygų mugėje, buvo įsikūrusi Klounų juoko
labaratorija. Susirinkusieji turėjo galimybę ne tik susipažinti su
magišku klounados pasauliu, smagiai pasijuokti, bet ir pasimokyti
įvairių triukų.

Net ir tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio! Ir šį pirmą žingsnį žengė mažasis Kybartų orkestras, dovanodamas ne tik sielos muziką, bet ir šypsenas tiems, kam labiausiai jų reikia.
Vasario 22 dieną Alytaus miesto teatre surengto paramos koncerto metu paaukota 615,40 eurų suma skirta
gydytojų klounų vizitams Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje

Birželio 9 dieną, jau septintąjį kartą, Kauno Citadelė maratone, kartu
su įmone „R1 Lithuania“, bėgome už šypsenas, padedančias sveikti.
Už kiekvieną 5 km trasą įveikusį bėgiką „R1 Lithuania“ skyrė po 1 Eur
gydytojų klounų veiklai finansuoti.

Rugsėjo 9 dieną „RAUDONŲ NOSIŲ“ komanda, Antakalnio ligoninėje, džiaugsmingai paminėjo
9-ąjį gimtadienį! Organizacijos pasveikinti atvyko Vilniaus vicemerė Edita Tamošiūnaitė.
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Renginiai ir akcijos

Raudona klouno nosis pakilo net į 8163 m aukščio
Manaslu viršūnę, Nepale. Tadas Jeršovas įkopė į
viršūnę pasidabinęs mažiausia kauke pasaulyje klouno nosimi.
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Restoranas „Rene“
prisijungė prie
iniciatyvos palaikyti
ligoninėse sergančius
mažuosius. Visą
mėnesį, kiekvieną
savaitgalį, „Rene“
personalas aptarnavo
savo klientus pasidabinę raudonomis
nosimis!
Per visą akcijos
mėnesį parama,
surinkta iš restorano
klientų už raudonas
klouno nosis, buvo
paversta šypsenomis
šalies vaikų
ligoninėse.

Bendradarbiaujant su „Drogas“ klounų labaratorijoje buvo
sukurtas lūpų balzamas plačioms ir žavingoms šypsenoms.
Visos surinktos lėšos skirtos „RAUDONŲ NOSIŲ“ vizitams
šalies vaikų ligoninėse.

„Narvesen“ parduotuvių lankytojai galėjo prigriebti ne tik
būtiniausių dalykų, bet ir svarbiausių „emocinių vitaminų” –
„Humorinų”, sukurtų džiuginti ir skleisti džiaugsmą.

2019 metais, užsukę į Topo centro parduotuves, pirkėjai
galėjo išvysti ne tik kartkartėmis pasisvečiuoti
užklystančius klounus, bet ir įsigyti klouno nosį
ir taip paremti džiaugsmo misiją.

Atsiliepimai
Mūsų įstaigą dažnai aplanko įvairios edukacijos ir renginiai, tačiau nei vienas jų nėra
toks laukiamas ir mylimas kaip gydytojų
klounų spektaklis. Ta atmosfera, kuri būna
grupėje spektaklio metu, yra tikrai magiška –
klounai sudomina, apdainuoja, pralinksmina
vaikus, sukaupia jų dėmesį, nustebina, nuramina... Jeigu vaikas nenori žiūrėti spektaklio
sėdėdamas ant kėdės – viskas gerai, jis gali
gulėti už tos kėdės. Jeigu vaikas nori paliesti
klouno nosį – viskas gerai, jeigu vaikas nori
dainuoti garsiau už klounus – viskas gerai.
Tas kiekvieno vaiko matymas ir jo poreikių
atliepimas yra gražiausia ir svarbiausia, ką
gydytojai klounai duoda mūsų ugdytiniams.
Siunčiam garsiausius virtualius plojimus ir
nekantriai laukiame kito susitikimo!

Vilniaus spec. lopšelis-darželis
„Čiauškutis“, socialinė pedagogė

Benedikta Siliūnė

ir visa darželio bendruomenė

VšĮ „Klaipėdos vaikų ligoninėje” tiriami, gydomi, slaugomi vaikai iš visos
Vakarų Lietuvos. Čia teikiama daugiaprofilinė specializuota antrinio ir
tretinio lygio, stacionarinė ir ambulatorinė medicinos pagalba vaikams
nuo naujagimystės iki 18 metų. Labai džiaugiamės visuomenės iniciatyvomis padedančiomis ligoninės bendruomenei siekti bendro tikslo - užtikrinti kvalifikuotas, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas
vaikams. „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai” yra nuostabūs pagalbininkai. Ligoninėje jie yra labai laukiami tiek besigydančių vaikų, tiek ligoninės personalo. Klounai kūrybiški, nuoširdūs, skleidžia gerą nuotaiką ir
ja užkrečia visus aplankytus vaikus. Šiuo metu jie sugeba dalinti šypsenas
net neįleisti į ligoninės patalpas, o grodami, dainuodami, vaidindami ir
vaikščiodami aplink ligoninės pastatus. Kontaktą klounai sugeba užmegzti net su tais, kuriuos apėmusi niūriausia nuotaika. Labai džiugina tai,
kad apsilankymai yra periodiški, kad ši iniciatyva tęsiasi jau ne vienerius
metus, kad klounai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų. Nuoširdžiai
dėkojame „RAUDONOMS NOSIMS” už skaidrias, linksmas akimirkas, už
šypsenas vaikučių veiduose po susitikimų. Jūsų veikla Klaipėdos vaikų
ligoninėje iš tiesų labai svarbi ir reikšminga. AČIŪ.

Kiekvieną antradienį susitikimai su „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai”, tai tarsi
kelionė į pasakų ir smagių nuotykių pasaulį.
Mūsų gyventojų neapsakomas džiaugsmas
išvydus ekrane klounus: Zigmą, Barborą,
Leliją ir kt.
Klounų juokas ir linksmos išdaigos kiekvienų
virtualių susitikimų metu įneša daug puikios
nuotaikos mūsų globos namų gyventojams,
praskaidrindami jų buvimą ir gyvenimą
namuose. Jau turėjome ir du gyvus susitikimus su klounais, kurie paliko neišdildomų
įspūdžių.
Džiaugiamės bendradarbiaudami su
„RAUDONŲ NOSIŲ” komanda, tariam nuoširdų ačiū jums. Tikimės ir toliau sklandaus
bendradarbiavimo.

Daina Šutrajevienė

Eglė Karakienė

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės
vyriausiojo gydytojo pavaduotoja slaugai

VšĮ Kapčiamiesčio globos namai
Socialinio darbo padalinio vadovė
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Finansinė ataskaita

*Red Noses International 80.000 Eur investicija buvo panaudota
plėsti nuolatinių aukotojų programą.
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Rėmėjai ir partneriai:
RĖMĖJAI

PARTNERIAI

ILGALAIKIAI PARTNERIAI

2% PARTNERIAI

