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APIE
ORGANIZACIJĄ

VALDYBOS
NARIAI

„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.

Viltautė ŽEMELYTĖ

Indrė VILEITĖ

Monica CULEN

Giora SEELIGER

Asociacijos „RAUDONOS NOSYS
Gydytojai klounai“ steigėja ir pirmininkė

Asociacijos „RAUDONOS NOSYS
Gydytojai klounai“ steigėja

MŪSŲ MISIJA
SUSITIKIMAI,
KURIANTYS
DŽIAUGSMĄ!

Copyright Martin Lifka

– 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
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SVARBIAUSI
2020 METŲ
PASIEKIMAI

Pasaulinė pandemija viską apvertė aukštyn kojomis ir privertė organizaciją ieškoti naujų
būdų, kaip tęsti veiklą. Vos per mėnesį organizacija persiorientavo į virtualią „Klounų liniją”,
vasarą gydytojai-klounai pasirodymus rengė ligoninių ir globos namų kiemuose, o kai pasidarė šalta – klounai „apsigyveno” partnerių dovanotose planšetėse ir taip skaidrino mažųjų
pacientų bei senjorų dienas.

„RAUDONOS
NOSYS
Gydytojai
klounai‘‘
šventė 10-ąjį
veiklos
jubiliejų!

„RAUDONOS NOSYS‘‘
pradėjo vykdyti apsilankymus Veisiejų socialinės globos namuose ir
Respublikinėje Vilniaus
psichiatrijos ligoninėje.

„Keliaujantis Klounų
orkestras‘‘ aplankė
293 vaikus 18-koje
skirtingų specialiųjų
mokyklų. Surengti
53 spektakliai.

Programos ,,Tu ateik į pasimatymą‘‘
metu 8 Lietuvos senjorų socialinės
globos įstaigose padovanotos 4 486
džiaugsmo akimirkos senjorams bei
proto ar kompleksines negalias turintiems suaugusiesiems. Surengti 181
gyvi apsilankymai ir virtualūs vizitai.

Surengti
181 gyvi
apsilankymai
ir virtualūs
vizitai.

Reguliarių vizitų ir
virtualių susitikimų metu
aplankyta 17 280
mažųjų pacientų
Lietuvos ligoninėse
ir namuose.

Surengtos 5
kūrybinės dirbtuvės
„Cirko pacientas‘‘,
kurių metu
užsiėmimai
vesti 56 vaikams.

Nuo 2013 metų „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai‘‘ priklauso
tarptautinei organizacijai „RED
NOSES Clowndoctors International‘‘,
vienijančiai profesionalias gydytojų
klounų organizacijas 11-oje šalių.

KLOUNADOS
POVEIKIS
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Žaismingas teatralizuotas
gydytojų klounų bendravimas 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.

ADMINISTRACIJA

Aistė
LACITĖ

Organizacijos vadovė

Justė
LIAUGAUDĖ
Meno vadovė

Simona
NEMEIKŠYTĖ
Programų vadovė

Indrė
Raimonda
MICKEVIČIŪTĖ – KOSTIUŠKEVIČIŪTĖ
PETRAUSKIENĖ Lėšų pritraukimo vadovė

Meno vadovė
(Laikinai einanti pareigas)

Sandra
MASEVIČIENĖ

Projektų koordinatorė

Živilė
DUBRIENĖ

Komunikacijos ir plėtros vadovė

Viktorija
GRICIŪTĖ

Komunikacijos vadovės asistentė

Gineta
PRUDČENKAITĖ

Lėšų pritraukimo projektų vadovė
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KLOUNŲ
KOMANDA

Justė LIAUGAUDĖ

Meno vadovė (vaiko priežiūros atostogose)
Klouno vardas: ROŽĖ

Žilvinas BENIUŠIS

Klouno vardas: KAZIMIERAS
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Indrė MICKEVIČIŪTĖ –
PETRAUSKIENĖ
Meno vadovė (laikinai einanti pareigas)
Klouno vardas: DŽILDA

Joana NARVIDĖ
(ČIŽAUSKAITĖ)
Klouno vardas: BELA

Marija BARANAUSKAITĖ
Meno vadovės pavaduotoja
Klouno vardas: EDITA

EINŠTEINYTĖ

Šarūnas GEDVILAS
Klouno vardas: AUGENIJUS

KLOUNŲ
KOMANDA

Justinas NARVIDAS

Eglė STASIULYTĖ

Artūras DUBAKA

Danguolė PETRIKAITĖ

Severina ŠPAKOVSKA

Kajetana AGEIKINAITĖ

Klouno vardas: ZIGMAS

Klouno vardas: LIUSINDA

Klouno vardas: MATILDA

Klouno vardas: KLARA

Klouno vardas: RICHARDAS

Klouno vardas: ZUZANA
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KLOUNŲ
KOMANDA

Inga PLATAUNAITĖ

Gintarė KULIKAUSKYYTĖ

Indrė LENCEVIČIŪTĖ

Marija ŽEMAITYTĖ

Aistė ALKSNYTĖ

Asta ZACHAROVAITĖ

Klouno vardas: BARBORA

Klouno vardas: ŽYDRŪNĖ
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Klouno vardas: PERSILADA

Klouno vardas: ONA

Klouno vardas: LELIJA

Klouno vardas: KLEMENTINA

REGULIARI VEIKLA –
SKAIČIAI
REGULIARŪS APSILANKYMAI
LIGONINĖSE
IR VIRTUALŪS SUSITIKIMAI
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REGULIARI VEIKLA –
SKAIČIAI
PROGRAMA
„TU ATEIK Į PASIMATYMĄ“
Per 2020 metus buvo surengti 108 gyvi
apsilankymai ir 73 nuotoliniai susitikimai,
kurių metu aplankyti 4 486 senjorai.
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REGULIARI VEIKLA –
SKAIČIAI
PROGRAMA
„CIRKO PACIENTAS“
Per 2020 metus buvo surengtos 5 keturių dienų trukmės dirbtuvės, kurių metu gydytojai
klounai dirbo su 56 vaikais. 4 Dirbtuvės organizuotos gyvai . 1 - Vilniaus ,,Atgajos‘‘ specialiojoje mokykloje, virtualiai.
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REGULIARI VEIKLA –
SKAIČIAI

PROGRAMA „KELIAUJANTIS
KLOUNŲ ORKESTRAS“
Per 2020 metus buvo surengti 53 spektakliai, kurių metu dalyvavo 293 vaikai. 4
spektakliai vyko ,,gyvai‘‘ . 49- nuotoliniu
būdu.
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VYKDOMOS
PROGRAMOS
REGULIARŪS APSILANKYMAI
LIGONINĖSE IR VIRTUALŪS
SUSITIKIMAI
Laikas praleistas ligoninėje nėra malonus patyrimas nei vienam vaikui. Mažiesiems skauda, būna
baisu, nuobodu. Ypatingai karantino laikotarpiu,
kuomet socialinė izoliacija jaučiama dar stipriau,
gydymo įstaigose jie jaučiasi vieniši. Procedūros,
apžiūros ir gydymas tampa nauja rutina, o vaikai
juk mieliau leistų laiką namuose su artimaisiais ar
su draugais žaidimų aikštelėje. Nepaisant to, kad
paciento priežiūra yra puiki, ligoninės personalas dažniausiai turi labai mažai laiko pasirūpinti ir
vaiko emocine gerove.
Štai čia ir pasirodo „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai”.

2020 -AISIAIS VISOS ORGANIZACIJOS

VYKDOMOS PROGRAMOS BUVO
PRITAIKYTOS IR VIRTUALIAI VEIKLAI

DĖL PANDEMINĖS SITUACIJOS 2020 METAIS, GYDYTOJAI
KLOUNAI, PAGAL APLINKYBES GYVAI IR VIRTUALIAI
VIZITAVO ŠIAS VAIKŲ LIGONINES
VAIKŲ
LIGONINĖJE
SANTARIŠKĖSE,
VILNIUJE

VILNIAUS
MIESTO
KLINIKINĖJE
LIGONINĖJE
ANTAKALNYJE

KAUNO
KLINIKŲ
VAIKŲ LIGŲ
KLINIKOJE

KLAIPĖDOS
VAIKŲ
LIGONINĖJE

PROGRAMAS DALINAI FINANSAVO:
Lietuvos kultūros taryba
Vilniaus miesto savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybė
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VYKDOMOS
PROGRAMOS
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
„CIRKO PACIENTAS“
Net 7 metus, kūrybinės cirko dirbtuvės, sėkmingai organizuojamos
sanatorijoje besigydantiems vaikams! Tris dienas vaikai, padedami
aktorių klounų, mokosi cirko subtilybių, o ketvirtąją - turi galimybę pasijusti tikromis ,,žvaigždėmis‘‘ - pristato pasirodymą bendruomenės
nariams. Programa siekiama suteikti vaikams daugiau pasitikėjimo
savimi, padėti kurti draugystės ryšius tarp sanatorijoje gulinčių vaikų,
išmokyti smagių triukų, ir palengvinti sugrįžimą į jų kasdienę aplinką.
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„KELIAUJANTIS KLOUNŲ
ORKESTRAS“
„Keliaujantis klounų orkestras“ atvyksta pas proto ar kompleksinių
negalių bei raidos sutrikimų turinčius vaikus. Tai unikalus muzikinis
spektaklis, kurio metodika padeda vaikams atsipalaiduoti, lavinti
vaizduotę bei išreikšti emocijas. Per dainas ir spalvingą rekvizitą
mažieji kviečiami įsitraukti į žaidimą. Nors viskas vyksta grupėje
klounai sukuria daug asmeninių akimirkų su kiekvienu, žadina mažųjų pojūčius pasitelkę garsus, lytėjimą ir judesį. Net ir virtualiai pritaikyto pasirodymo metu vaikai interaktyviai įtraukiami į pasirodymą – tad per ekraną magiškai perduodamos ne tik emocijos, bet ir
patys tikriausi daiktai!

VYKDOMOS
PROGRAMOS
PROGRAMA
„TU ATEIK Į PASIMATYMĄ“
Jau trejus metus iš eilės tęsiami reguliarūs gydytojų klounų apsilankymai
Vilniaus senjorų socialinės globos
namuose. Gydytojai klounai bendrauja su senjorais 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. Net ir karantino metu senjorai, padedami socialinių darbuotojų,
per išmaniuosius įrenginius bei kompiuterius jungiasi virtualiam ryšiui su
klounais.
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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.
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• Klounados meistras Aitor Basauri organizacijos aktoriams vedė mokymus
„Klouno kelionė“.
• Kasmetiniai tarptautinės Humoro mokyklos praktiniai seminarai buvo pakeisti
į virtualius mokymus – Lietuvos klounų
komandą dalyvavo 7 seminaruose.
• Kaip ir kasmet, tik šiais metais virtualiai, gydytojai klounai iš visų 11-ties šalių
(Lietuvos, Austrijos, Vokietijos, Kroatijos,

Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Lenkijos, Jordanijos ir Palestinos)
vasarą rinkosi į tradicinę tarptautinę klounų stovyklą. Čia profesionalūs aktoriai
dalinosi savo darbo patirtimi ligoninėse,
gilino klounados žinias, mokėsi įvairių
cirko elementų, tobulino jau turimus įgūdžius.
• Toliau buvo tęsiami Tarptautinės humoro mokyklos teorinės paskaitos. Lietuvos gydytojai klounai kaip ir kasmet kėlė
savo kvalifikaciją ir dalyvavo 17 paskaitų.

RENGINIAI
IR AKCIJOS

GYDYTOJAI KLOUNAI 2020-AISIAIS DALIJOSI
DŽIAUGSMINGOMIS EMOCIJOMIS
ŠIUOSE RENGINIUOSE BEI AKCIJOSE.

Praėjus vos savaitei nuo karantino paskelbimo, startavo
virtuali ,,Klounų Linija‘‘. Vaizdo skambučiais su klounais
galėjo bendrauti ne tik vaikai iš ligoninės, bet ir tie, kuriems karantino metu reikėjo skaidresnės kasdienybės
namuose.

Reaguodami į susiklosčiusią padėtį šalyje, klounai prisijungė prie nacionalinio transliuotojo televizijos projekto - ,,LRT Pamokėlės‘‘. Karantino metu, mokyklinio
amžiaus vaikai, per televizijos ekranus kartu su Zigmu
galėjo mokytis dainų, o su Augenijumi bei Džilda - naujų
klouniškų fokusų ir triukų.

,,Kai pamačiau klounus per langus, atrodo, kad viltis sugrįžo.‘‘ - Tokiais jautriais žodžiais, plakatais, sveikinimo
šypsenomis Birželio 5-ąją dieną, pirmojo šventinio ,,sugrįžtuvių‘‘ vizito metu, klounus pasitiko Vilniaus senjorų
socialinių globos namų senjorai.

Birželio 1-ąją, simboliškai, per Vaikų gynimo dieną, surengta sugrįžtuvių šventė ligoniukams ir medikams Vilniuje bei Klaipėdoje.
Vaikų ligoninės kiemelyje, Vilniuje, klounai paruošė interaktyvią muzikinę programą ,,Greitoji juoko pagalba".
Ant raudono kilimo vyko juokingi cirko numeriai, klouniški triukai, skambėjo dainos.

Klaipėdos vaikų ligoninėje, klounų ketvertas kartu
su ,,Karinių jūrų pajėgų orkestru" surengė tikrų tikriausią paradą. Tiek vaikus, tiek medikus, tiek miestiečius
džiugino spalvinga aktorių klounių eisena, bei nuotaiką
keliantys muzikos garsai. Mažųjų laukė staigmena – kylantis keltuvas! Pakilę keltuvu klounai bendravo su ligoniukais per atvirus langus, bei siuntė linkėjimus greičiau
sveikti.

Rugsėjo 19 dieną, MO muziejuje, surengta gerų emocijų
fiesta skirta veiklos dešimtmečiui paminėti. Susirinkusių laukė profesionalių aktorių klounų kurti spektakliai,
muzikiniai bei fizinio teatro numeriai, nuoširdi bei atvira
kelionė po juoko užkulisius.
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RENGINIAI
IR AKCIJOS
Spalio 1-ąją, Tarptautinę šypsenos dieną, pristatytas
menininkės Akvilės MagicDust sukurtas meninis piešinys ,,Šypsenos keičia kasdienybę‘‘. Geležinio vilko gatvėje, Vilniuje, esantis piešinys sukurtas vizualiai įprasminti veiklos dešimtmetį ir palikti visuomenei priminimą
apie juoką, humorą ir gerų emocijų galią.

Bendradarbiaujant su „Drogas“ klounų labaratorijoje
buvo sukurta ,,Džiaugsmo burtų‘‘ apyrankė. Rankų darbo apyrankė sukurta pritraukti ir skleisti džiaugsmą! Nes kai darai gerus darbus, geri dalykai nutinka ir tau!

Kartu su prekybos tinklu ,,Maxima‘‘ sukūrėme nuotaikingų vaizdo klipų seriją apie saugų apsipirkinėjimą prekybos centruose, karantino metu.

Internetinė žaislų parduotuvė www.manotraktoriukas.lt
gruodžio mėnesį savo pirkėjus kvietė prisidėti prie RAUDONŲ NOSIŲ šypsenų misijos. Įmonė, nuo kiekvieno
įsigyto pirkinio skyrė 1,5 % virtualiems ,,Klounų Linijos’’
skambučiams.

Gruodžio mėnesį įmonės Litcargus darbuotojai puošė
ne tik eglutes, bet ir sielas! ,,Šypsenų mėnuo‘‘ pavadintos
akcijos metu, darbuotojai fotografavosi su raudonomis
nosimis, o nuotaikingomis nuotraukomis dalijosi socialiniuose tinkluose. Už kiekvieną įkeltą nuotrauką Litcargus dovanojo po 5 Eurus RAUDONŲ NOSIŲ vizitams
šalies ligoninėse.

Drauge su ,,Eurovaistine’’ sukūrėme pozityvumo receptą
ir kvietėme rūpintis sveikata su šypsena!
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ATSILIEPIMAI
Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje mokykloje ugdomi
mokiniai nuo 7 iki 21 metų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Esame ypatingų mokinių mokykla,
su kuriais susidraugauti ir bendrauti gali tik ypatingų
galių turintys žmonės. Džiūgaujame, jog turėjome ne
vieną progą įsitikinti, jog tokių galių turi „RAUDONOS
NOSYS Gydytojai klounai“.
Nauda, kurią gavo ne tik mūsų mokyklos mokiniai, bet
ir pedagogai – sunkiai išmatuojama. Nuo juoku ir šypsenomis grįsto atsipalaidavimo iki laimės jausmo, nuo
teigiamos įtakos psichinei ir fizinei sveikatai iki kūrybiško problemų sprendimo, nuo bendruomeniškumo
dvasios iki asmeninių galių atskleidimo.
Esame dėkingi už žaidimus, veiklas ir improvizacijas,
kurių dėka buvo lavinami socialiniai įgūdžiai, mokomasi pasitikėti savimi ir kitais, patenkinamas smalsumas, buvo leidžiama kuri be rūpesčių, džiaugsmingai,
nevertinant. Kiekvieno vaiko įtraukimas į improvizuotus žaidimus leido augti norui ir drąsai veikti.
Mėgaujamės kiekviena gauta akimirka ir kaskart norisi dėkoti už įvairiomis meno priemonėmis dovanotas
šypsenas ir juoką tiems, kam jo trūko labiausiai. Ačiū
už drąsius ir kūrybiškus sprendimus veiklas vykdyti
net ir nuotoliniu būdu. Ačiū už drąsa pažinti, priimti ir
draugauti.
Ačiū už šypsenas, kurios padeda augti, tikėti ir svajoti!
Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos komanda
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ATSILIEPIMAI
„Į Onkohematologijos skyrių patenkantiems vaikams
reikalingas ilgalaikis gydymas, tad ligoninėje jie turi
praleisti ištisas savaites, o kartais net ir mėnesius.
Ilgalaikis gydymas emociškai sunkus, varginantis, ligoninės aplinka ribota - o vaikai yra vaikai - jiems taip
reikia judėti, žaisti, džiaugtis. Mažieji pacientai ir jų
artimieji kaskart ypatingai laukia atkeliaujančių klounų, kurie įneša pozityvumo ir praskaidrina kasdienybę. Šypsenos ir teigiamos emocijos, kurias dovanoja
„RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai”, tai tarsi antra dozė vaistų, padedanti lengviau pakelti procedūras bei prisidedanti prie spartesnio gijimo proceso.
Dar prieš 20 metų, bendraujant su kolegomis iš užsienio šalių sužinojau apie terapinį poveikį turinčius
klounų vizitus ligoninėse. Jau tuomet pagalvojau – ši
iniciatyva labai praverstų ir Lietuvoje. Labai džiugu,
kad jau daugiau nei 10 metų ir VULSK Vaikų ligoninė
gali džiaugtis šiais kasdienybę keičiančiais vizitais!”
DOC. DR. GODA VAITKEVIČIENĖ
VULSK Vaikų onkohematologijos centro
skyriaus vedėja
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„RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai’’ - organizacija, kurianti stebuklus. Tokius jų kuriamus stebuklus teko pajusti ir mūsų, Veisiejų socialinės globos namų gyventojams. Profesionalūs aktoriai –
klounai individualiai bendravo su mūsų gyventojais, pokalbių metu
padedami jiems atsipalaiduoti, numalšinti nerimą bei pamiršti problemas. Virtualių susitikimų su gyventojais metu jie ne tik suteikė gerų
emocijų, bet ir pagyvino jų gyvenimą- savo šypsenomis bei nuoširdžiais pokalbiais bei dainomis sušildė čia gyvenančių žmonių širdis,
padėjo sumažinti stresą.
INGRIDA ŽELIONIENĖ
Veisiejų socialinės globos namų
direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui

FINANSINĖ
ATASKAITA

47 %
7%
19 %

27 %
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REMĖJAI IR PARTNERIAI
RĖMĖJAI

PARTNERIAI

ILGALAIKIAI PARTNERIAI

2% PARTNERIAI

