Zdravotní klaun spolupracuje s Asistenčním centrem pomoci Ukrajině v Ostravě.
Zapojila se i ukrajinská Zdravotní klaunka
Ostrava 4. 4. 2022 - Zdravotní klauni začali po dohodě s Magistrátem města Ostravy pravidelně
navštěvovat Asistenční centrum pomoci Ukrajině na Černé louce, kde se snaží ulehčit trápení a vrátit
alespoň na chvíli pocit „normálnosti“ dětem a jejich rodinám, které utekly před válkou. Klaunský
tým doplňuje i klaunka Mafka, která jako civilní osoba sama se svými dvěma dcerami utekla před
válkou na Ukrajině a zakotvila v Ostravě.
Asistenční centrum pomoci Ukrajině v Ostravě navštěvuje tým Zdravotního klauna zpravidla každý
pátek. Teď s sebou mají i posilu, Mafku neboli Marii, která se rozhodla, že se zapojí do pomoci
ukrajinským dětem a rodinám. Ve své domovině byla zkušenou klaunkou, pravidelně navštěvovala
dětské nemocnice a po první aklimatizaci v ČR a zajištění všeho nutného kontaktovala českou
organizaci Zdravotní klaun. „Maria je zkušená klaunka, proto jsme ji velmi rádi přijali do našeho týmu.
Spolupráce je důkazem, že smích a radost opravdu nemají hranice,“ říká Kateřina Slámová Kubešová,
ředitelka organizace Zdravotní klaun.
Spolu s Kongresovým centrem v Praze je Asistenční centrum v Ostravě už druhé zařízení, kam
Zdravotní klauni pravidelně chodí se svou misí – ulehčit trápení a alespoň na malou chvíli (za to
obrovsky léčivou) vrátit radost a smích do života ukrajinských dětí a jejich rodin. Kromě toho Klauni
pravidelně vyjíždějí pomáhat kolegům na hranice Slovenska. Standartní péči však v žádném směru
neomezují. „Domluvené návštěvy a závazky vůči spolupracujícím zařízením a jejich pacientům či
klientům jsou pro nás klíčové a rozhodně je nijak v současné ani budoucí době neomezíme. Stabilita
naší organizace nám dovoluje reagovat pružně i na nenadálé situace podobné této a jsme rádi, že
můžeme plnit své poslání i v kritických situacích nad rámec našich plánů a dohod,“ doplňuje Kateřina
Slámová Kubešová.
Zdravotní klauni jsou speciálně školení profesionálové, kteří rozdávají radost zejména dětem v českých
nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, zároveň jsou ale trénovaní i na krizové situace, jako
je současný válečný konflikt na Ukrajině. Zkušenosti s prací s rodinami postiženými válkou mají ze
zahraničních misí, v jejichž rámci pravidelně navštěvují místa zasažená nějakým druhem katastrofy.
S výjimkou období pandemie čeští Zdravotní klauni od roku 2015 pravidelně jezdili také přímo na
Ukrajinu.

