Výroční zpráva

Zdravotní klaun, o.p.s.

2015

Vážení a milí přátelé a příznivci Zdravotního klauna,
uplynulý rok byl plný radosti a smíchu, a to často nemoci a bolesti navzdory. Nemoc je
totiž nepříjemným souputníkem dětí i dospělých, které naši zdravotní klauni navštěvují.
Těší nás, že jim klauni pomohli zlepšit náladu, přivést je na jiné myšlenky, rozesmát je.
Rok 2015 byl pro nás ve znamení prohlubování. Prohlubovali jsme spolupráci s nemocnicemi, což je nejvíce patrné v programu NOS! (Na operační sál!). Zdravotní klaun celé
dopoledne doprovází vystrašené dítě a rodiče během přípravy a cesty na operační sál a
intenzivně se zapojuje do nemocničních procesů na chirurgických odděleních. Pomáhá
dítěti a rodiči odpoutat se od této velice stresové situace a zklidnit se, rozesmát se a
zlepšit náladu. Úzce spolupracuje s personálem, stává se rovnocenným partnerem týmu
na oddělení. Díky podpoře individuálních dárců i firem se nám podařilo v minulém roce
program NOS! rozšířit do již čtvrté nemocnice - do Plzně. Mohli jsme tak za rok doprovodit již přes 1 000 dětí na operaci v Praze, Ostravě, Hradci Králové a Plzni.
V minulém roce Zdravotní klaun, o. p.s., získal Certifikát kvality od European Federation of Hospital Clown Organisations (EFHCO). Federace, která sdružuje organizace
s profesionálně vyškolenými zdravotními klauny, udělila 13 evropským organizacím
certifikát, jenž poukazuje jak na vysokou úroveň práce zdravotních klaunů, stejně tak i na
dobře naplňované umělecké, manažerské a finanční vedení naší organizace.
Na následujících stránkách vám přinášíme zprostředkování práce zdravotních klaunů
pomocí fotografií a zpětných vazeb od rodičů, dětí a lékařského personálu, kteří nás na
naší cestě za nemocnými dětmi a osamělými seniory potkávají a svým přístupem velice
podporují.
Celá naše práce je možná jen díky tisícům dárců a dárkyň, firemním partnerům a
spolupracujícím organizacím. Díky tomu můžeme navštěvovat pravidelně 71 institucí
po celé České republice a rozvíjet speciální programy pro děti i dospělé. Děkujeme vám
všem, kteří nás podporujete finančně nebo nám jen fandíte! Díky vám můžeme rozdávat
radost, kde je jí třeba. Věříme, že s námi zůstanete i v roce 2016.
Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka
Petr Jarčevský, umělecký ředitel

Program NOS! (Na operační sál!)
jsme rozšířili do čtvrté nemocnice
– Plzně.
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Senioři se mohou těšit na pravidelné klauniády i speciální akce v 7
zařízeních.

Zdravotní klaun získal Certifikát
kvality od European Federation of
Hospital Clown Organisations.

PROGRAMY PRO DĚTI

Slovo úvodem

Zdravotní klauniády pro děti
64 nemocnic ve 14 krajích celé České republiky
3 112 pravidelných návštěv
Zdravotní klaun je člověk s přirozeným klaunským nadáním,
schopností improvizace, s vrozenou empatií a s hudebním
talentem. Má kladný vztah k dětem a chuť se neustále vzdělávat. Navštěvuje děti v nemocnicích, a to víc než 300x za měsíc
po celé české, moravské i slezské zemi! Samozřejmě že ne
sám – v České republice je takových klaunů osmdesát šest.
Nemocnic, které klauni pravidelně navštěvují, je čtyřiašedesát. S každou z nich máme dlouhodobou smlouvu, která
přesně stanoví den a hodinu, kdy klauni na návštěvu přijdou.
Takže děti už předem vědí, kdy se na ně můžou těšit. To je důležité zvláště pro dlouhodobé pacienty, pro něž klauniády
bývají jedním z mála světlých bodů jejich života s nemocí.
Klauni navštíví každé dítě na pokoji a u jeho postele sehrají
jedinečné improvizační představení, do něhož ho - s ohledem na jeho věk a onemocnění - co nejvíce zapojí. A protože
si děti rády hrají, nechají se – dříve nebo později – vtáhnout
do hry, zapomenou na svou bolest a nahradí ji radostí a dobrou náladou.

„

Moc Vám děkuji za Váš úúúžasný nápad. Setkáváme
se s klauny na onkologii v Brně, kde se léčí můj desetiletý syn. Do FN se těšíme hlavně na ně. Tuto vážnou
nemoc se snažíme léčit dobrou náladou, smíchem a vtipem. Takže i Vaši klauni jsou pro nás medikamentem.
Nejenže baví naše děti, ale i nás - mamky, pro které
je nemocnice druhým domovem. Přeji Vám spoustu
rozzářených dětských tváří. Ani se nedá popsat, jakou
úctu k Vám cítím. Děkuji z celého srdce.

maminka J. B. se synem Jakubem

„

Několik let, mám pocit, že již celou věčnost,
k nám pravidelně dochází partička velmi příjemných lidí. Příjemných lidí s červeným nosem.
Při setkání s nimi se atmosféra hned uvolní,
problémy se jaksi stanou řešitelné nebo se aspoň
zmenší.

Myslím, že je velmi dobře, že klauni u nás na oddělení jsou. Vyloudí úsměv na tvářích personálu, ale hlavně potěší nemocné děti, které jsou
na oddělení samy nebo s rodiči. Pro všechny jsou
krásným zpestřením pobytu na oddělení.
Děkuji zdravotním klaunům, děkuji, že tady jsou,
děkuji, že nám vyloudí úsměv ve tvářích a děkuji
za děti, že jim odlehčí jejich pobyt v nemocnici.

MUDr. Robert Jeník, primář dětského oddělení
Kroměřížské nemocnice a.s.

“

V nemocnici vzniká zvláštní věc - „smíchová“ energie, která dá všechno do pohybu. Někdy všichni smíchy pláčou, ale
jsou to jiné slzy než ty, které rodiče před
dětmi skrývají. Děti udiveně a šťastně
sledují, že maminka smíchy pláče. To
mám na práci klauna nejraději – mohu
dát na chvíli zapomenout dětem i rodičům na všechny bolesti.
Stáňa Kočvarová, zdravotní klaunka

“
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NOS! (Na operační sál!)
172 návštěv
Každý rodič ví, jaký strach ho sevře, má-li jeho dítě podstoupit chirurgický zákrok. Jak je těžké ho brzy ráno vzbudit
a odjet s ním do nemocnice, podstoupit přijímací procedury
a s obavami čekat, kdy ho odvezou na operační sál. Čas
se pomalu vleče a nervozita vzrůstá. A to může trvat celé
hodiny, až na operační sál odjede uzlíček nervů provázený
plačícím rodičem.
Může to být ale i jinak!
Na chirurgii funguje program NOS!, který má děti i rodiče
připravit na odjezd na operační sál beze strachu a s nadějí,
že zákrok dobře dopadne a pacientovi se uleví. Zdravotní
klaun se už od brzkého rána pohybuje po oddělení, vítá nově
příchozí, asistuje při přijímacím procesu, s dětmi i rodiči
si hraje a povídá. Čas jim vesele utíká, dokud nepřijde chvíle
cesty na sál – odjíždí na něj rozesmáté dítě s veselou písničkou na rtech. A klaun ho doprovodí za všechny skleněné
dveře s nápisy Operační sály – Vstup zakázán, kam už rodiče
nemohou.
Program NOS! probíhá na dětském chirurgickém oddělení už
čtyř nemocnic: v Praze-Motole, v Ostravě-Porubě, v Hradci
Králové a nově od března 2015 také v Plzni.

Když se učíme být klauny, na začátku vůbec nepoužíváme klaunský nos – ten přijde skoro až nakonec
a všechno, co jsme se z klaunského řemesla naučili,
zvýrazní, zesílí, zvětší. Podobně i ten velký NOS
funguje jako lupa, která dává naší práci větší detail,
rozlišení. Navazujeme mnohem bližší vztah s personálem, stáváme se skutečně bezmála jedněmi z nich.
A hlavně jsme o hodně blíž dětem – sdílíme s nimi
jejich cestu od ranního příchodu až po jízdu na operační sál. Můžeme naši práci přizpůsobit přesně jejich
individuálním potřebám tak, jak je během naší, sice
jen několikahodinové, ale zato velmi
intenzivní známosti stihneme poznat.
Jsem rád, že jsme naší práci nasadili
NOS a že jsem u toho mohl osobně
být.
Lukáš Houdek, první český klaun,
který doprovázel děti na operační
sál.

„

19. března jsem byla s Kubíčkem na operaci
na chirurgii v Motole, celé dopoledne nás bavila
klaunka Bětka :-). Nejen že Kubík neměl čas přemýšlet, kde je a co ho čeká, ale i mě při pohledu
na jeho smích strach a nervozita téměř opustily.
Vaše konání má smysl, přináší radost a uvolnění
ve stresových situacích dětem i nám dospělým…
Držím palce a hodně síly a nápadů přeji. DĚKUJEME MOC!

“

maminka T. M.
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Cirkus Paciento
11 Cirkusů Paciento + 5 Cirkusů ve spolupráci s Ledovcem
V dětských léčebnách tráví děti mnoho dní či týdnů. Úplně
malé děti s rodiči, ale ty větší už samy. Po tu dobu opouští
své kamarády, které mají doma, své sourozence, svoje blízké.
Není divu, že na ně často padne strach a pocit bezútěšnosti, což je samozřejmě na škodu probíhajícímu léčebnému
procesu. Také na odděleních nemocnic, kde děti leží dlouho
a kde se toho příliš neděje, bývá dětem hodně těžko.
A právě zde je Cirkus Paciento nejlepší lék! Klauni přijíždějí
za dětmi každé odpoledne po dobu jednoho týdne a učí
je zajímavé věci – kouzlení, žonglování, točení talířů a jiné
zábavné dovednosti. Na závěr všechny čeká slavnostní vystoupení v kostýmech před velkým obecenstvem. A na to se
děti těší. A těšení probouzí radost a zájem o život, což je pro
vyléčení moc důležitá věc.
Program Cirkus Paciento probíhá kromě nemocnic a dětských léčeben i formou táborů – v létě 2015 byly dva v Chrustenicích pro
pacienty pediatrické a onkologické kliniky motolské nemocnice
a další dva pro onkologicky nemocné děti ve FN Brno. Program
i závěrečné vystoupení se konaly ve velkém cirkusovém stanu.
Do Cirkusu Paciento je již několik let zapojeno západočeské
sdružení Ledovec, které ve spolupráci se zdravotními klauny
pořádá program pro pacienty v psychiatrických léčebnách.
Letos se společně uskutečnilo 5 těchto Cirkusů.

„

Již popáté jsme i letos přivítali zdravotní
klauny s Cirkusem Paciento – tentokrát v opravdovém cirkusovém šapitó. V něm pak celý týden
probíhal nácvik cirkusových dovedností, který
vyvrcholil vystoupením v pátek 18. září. Diváci
po právu ocenili šikovnost dětí a domů si odnesli
to nejdůležitější, úsměv na rtech a radost z nevšedního zážitku.

MUDr. Lenka Šuglová, primářka dětských oddělení Hamzovy léčebny, říká: „Radost a smích
pomáhají léčit, to věděli ze zkušenosti naši předkové a současná věda má pro to důkazy. Celý týden pod vedením zdravotních klaunů naši dětští
pacienti trénují na vystoupení v cirkusovém šapitó. Baví sebe a na závěr pobaví i publikum, zažijí
úspěch a jsou právem odměněni potleskem. Myslím si, že v dnešní přetechnizované době je to pro
děti i publikum zážitek nevšední, velmi emotivní,
a zdravotním klaunům patří velký dík!“

“

Tak na shledanou za rok!

Jana Zavřelová, referent PR, propagace, kultury
a metodiky, Hamzova léčebna Košumberk

Cirkus Paciento je návrat do dětského snu - stavění šapitó, krocení lvů, troubení fanfár. A všechny děti
si to ohromně užívají. Děti, kterým tenhle týden s cirkusem pomůže zapomenout na nemocnici a pořádně
si užít - teď jsou z nich cirkusáci a ne pacienti.
Cirkus je i spousta práce. Snažíme se, aby děti objevily něco, co o sobě nevěděly - třeba že mají talent
na žonglování nebo jsou výbornými kouzelníky. V ideálním případě si odsud mohou odnést něco, co nikdo
jiný neumí. Závěrečné představení má být takové, aby každý cirkusák ukázal, co se naučil, a zažil si zaslouženou chvíli společné veliké slávy a radosti. Pokud tedy zrovna není sežrán lvy, jak se to často stává mně!
Helena Poláková, zdravotní klaunka
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Přezůvky máme!
14 návštěv v domácnosti
Program Přezůvky máme! je určen těžce nemocným
dětem v domácí péči. Od běžných dětských klauniád
se v mnohém liší. Neprobíhá totiž u lůžka nemocného
dítěte na dětském oddělení v nemocnici, ale přímo
u jeho postýlky nebo v pokojíčku u něj doma. Klauni
přijedou na předem domluvenou návštěvu, na kterou
si dítě často pozve i své kamarády, samozřejmostí
je účast rodičů, sourozenců, někdy babiček a dědečků
či dalších příbuzných. I když se sejde hodně lidí, nemocné dítě je vždy středem programu, který je přizpůsoben jeho možnostem, jeho zájmům, jeho náladě.
A protože přezůvky mají klauni s sebou, cítí se tam
všichni jako doma!

„

Chtěli bychom poděkovat Zdravotnímu
klaunu za zpříjemnění někdy těžkých chvil,
kterým jsme čelili s Lukáškem při hospitalizaci na onkologickém oddělení nebo při ambulantní léčbě. Vždy nás klauni, bez rozdílu, byli
schopni pobavit a rozveselit. Vše vyvrcholilo
při jejich návštěvě u nás doma. Ať už připraveným programem nebo improvizací nadchli
nejen nás, ale i naše přátele, které jsme rádi
a bez obav na tuto akci pozvali. Děkujeme
vám za krásné odpoledne.

“

Lukášovi rodiče a kamarádi
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Když Zdravotní klauni „mají Přezůvky“, znamená to,
že mají také pozvání do intimního prostředí domácnosti,
ve které stoná vážně nemocné dítě. Dítě, které potřebuje
velkou lékařskou péči, ale zároveň může být léčeno v domácím prostředí. Vždy je lepší stonat doma, než v nemocnici, přestože diagnóza není příznivá. Ale často se stává,
že nemoc dítěte ovládne celou domácnost a všechny
členy rodiny - i ty zdravé, a všechny každodenní rituály
rodiny. Stane se tím nejsilnějším obyvatelem domácnosti.
A klauni jsou tady od toho, aby se přezuli
do Přezůvek, vstoupili do intimity domácnosti s patřičným respektem a odvahou,
vyvětrali tam od nemoci a s klauniádou
s sebou přinesli osvěžení a úlevu všem
členům rodiny, aby jim pomohli znovu
pocítit to, že i v bolesti se člověk může
usmívat, dokonce i smát. A že smích
je velmi osvobozující.
Tereza Vilišová, zdravotní klaunka

Kutálka
20 vystoupení
Kutálka je jedinečný interaktivní program pro děti s kombinovaným postižením. Je to něžné představení o klaunských
muzikantech, které spojuje jednoduchý příběh s hudbou
a několika málo rekvizitami, mezi něž patří v první řadě
velký kufr a spousta klíčů všech tvarů a velikostí. Kutálka
se hraje už tři roky a za tu dobu navštívili potulní klaunští muzikanti již mnoho dětí. Klauni zhudební a zazpívají
jméno každého účastníka – zvuk vlastního jména dokáže
jako zázračný klíč otevřít většinu srdcí. Kutálka je nádherné představení, vlídné a laskavé, zanechávající za sebou
ovzduší radosti, a téměř vždy se ho podaří zakončit společným radostným tancem alespoň těch zúčastněných, kterým
to jejich zdravotní stav umožní.

„

Letos v červenci nás v Čtyřlístku (Centrum
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava)
navštívili zdravotní klauni Radka Blatná, Lucie
Matyášová a Jan Kyncl s programem Kutálka.
Pro klientky to byla nečekaná a velmi poetická
návštěva plná nádherných překvapení, která
jim všichni tři aktéři postupně odkrývali. Mnohé z klientek se s radostí připojovaly do této
hravé klauniády naplněné zvuky hudby, jež je jim
velmi blízká jako prostředek vyjádření, zejména
když některé se nedokáží nebo nemohou vyjádřit slovy… Děkujeme za tento dar, jenž měl pro
naše klientky hodnotu hlubokého zážitku, na nějž
budou ještě dlouho vzpomínat. Určitě se budeme
těšit na další návštěvy zdravotních klaunů.

“

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace Čtyřlístek

Hrát Kutálku se podobá plavbě po moři
– v malé, ale pevné bárce poháněné
větrem. Ten vítr jsou děti. Záleží pouze
na nich, jak rychle a kudy doplujeme
k cíli. Vždycky je to dobrodružná cesta.
Radka Blatná, zdravotní klaunka
a koordinátorka programu Kutálka
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ

Klauniády pro seniory
7 geriatrických zařízení
270 návštěv
Zdravotní klauni přinášejí na geriatrická oddělení humor,
vzpomínky a hlavně chuť do života. Klauniády pro seniory
jsou jiné než ty pro děti – a to včetně kostýmů a klaunských jmen. Návštěvy na geriatriích jsou poetičtější, míří
do časů krásných vzpomínek s příchutí sladkosti mládí.
Místo bláznivých návštěv klauni používají „dospělejší“
humor, zpívají písničky nebo klienty vtahují do příběhů
z dob jejich mládí. Oproti dětské klauniádě, kdy zdravotní klauni jsou veselí lékaři a sestry a dítě je v nemocnici
jenom na „návštěvě“, tak v domovech pro seniory jsou
na návštěvě klauni a senioři jsou zde doma. I proto jsou
klauniády pro seniory komornější než pro děti. Pro seniory
pořádáme kromě pravidelných návštěv také různá setkání
jako čaje o páté, kavárny, zahradní slavnosti či kabarety.

Setkání s nemocným dítětem mě přiměje nezabývat
se hloupostmi. Setkání s rodičem nemocného dítěte mi
pomáhá uvědomit si, co je v životě
důležité. Setkání s člověkem na sklonku
života mi přináší nadhled nad vlastním
životem. A jako klaun se společně s
nimi mohu hloupostem, důležitým
věcem i životu zasmát.
Adéla Kratochvílová, zdravotní
klaunka

8

„

Zdravotní klauni docházejí do našeho domova
pravidelně 1x týdně se svými programy „Léčba
humorem pro dříve narozené“ již od července
roku 2008. Přinášejí našim klientům venkovní
svět, humor, vzpomínky, ale hlavně chuť do života. Věnují se individuálně všem klientům bez
rozdílu. I těm, kteří z důvodu svého zdravotního
stavu nejsou schopni sami komunikovat. Jsou
to profesionálové, kteří dělají klauniády srdcem,
s láskou, pochopením a úctou. Klienti i pracovníci domova se na vzájemná setkání velice těší,
přináší do jejich života radost. Pořádali pro nás
několikrát zahradní slavnost, vernisáž fotografií, koncert, což se setkalo s velikým ohlasem,
a tak se těšíme na další společné akce. Zdravotní
klauni jsou naši přátelé, mají v našem domově
své pevné místo a budeme šťastní, když tomu
bude i nadále.

“

Jana Kopecká, vedoucí Domova pokojného stáří
Kamenná

Program Koš plný humoru je určen dospělým, vážně nemocným pacientům, kteří jsou buď hospitalizováni, nebo
do nemocnice přicházejí na ambulantní léčbu. Koš obsahuje
humorné knihy, křížovky a další zajímavé věci a dostanou ho
nemocní, kteří se necítí příliš dobře. Nečekaný hezký dárek
spojený s návštěvou zdravotních klaunů přináší laskavý a milý
doušek radosti. Program Koš plný humoru plně souzní s posláním zdravotních klaunů – humorem vyvolávat zájem o život.

„

U dětí jednoznačně funguje samotná návštěva klaunů, pro dospělé byl šťastným nápadem
Koš plný humoru. Právě s ním už před lety přijeli
zdravotní klauni a ujali se rozdávání. Bylo úžasné
sledovat jejich počínání a profesionalitu. Trvalo
vždy pouze několik okamžiků, abychom se smáli
všichni a alespoň usmívali i ti nejsmutnější pacienti... Koše jsou skvěle vybaveny - nikde nechybí
všemocný lék Humorin, obsahující vitamin Ha-Ha,
knížky nebo CD od legend českého nebo světového
humoru. Obdarovaní měli velikou radost a dlouho
nemohli uvěřit, že je to dárek pro ně... V každém
případě byl svět v té chvíli pro všechny přítomné plný sluníčka a radosti, které si spolu s dárky
odnášeli domů. Za to moc děkujeme.

“

MUDr. Pěva Vraštilová, vedoucí lékařka oddělení
ambulantního podávání cytostatik, FN Motol

Návštěvy v hospici
12 návštěv v Hospici Čerčany

Návštěvy zdravotních klaunů v hospici v Čerčanech
v mnohém připomínají návštěvy v domovech pro seniory
– také tam klauni přicházejí na návštěvu k těm, kdo tam
„bydlí“. A to, k čemu tam dochází, dokázala úplně nejlépe
vystihnout zdravotní klaunka Hanka Malaníková:

Koš plný humoru
2 akce,
300 rozdaných Košů

Na ten listopadový den nikdy nezapomenu…
Seznámili jsme se se staniční sestrou, která měla otevřenou náruč. Navštívili jsme
pokoje, které byly plné touhy mít dobrou
náladu. Poznali jsme personál, který byl
ochotný tančit, zpívat, hrát na ozvučná
dřívka. Navštívili jsme Ambulanci, která
se alespoň na chvíli proměnila na místo
společného pozitivního zážitku.
Pacienti, pacientky, lékaři, lékařky, sestřičky, pan údržbář,
laborantky, spolužák ze základní školy... a MY. Strach,
nadšení, odhodlání, smích, nasazení, touha, naděje, Koše
plné humoru...a MY.
Bylo to silné, krásné a náročné. Nikdy na tento listopadový den nezapomenu!
Zuzana Vodičková, zdravotní klaunka

Je 12. srpna a hrozné horko. Náčelník sokola Láďa Koucký
alias můj kolega zdravotní klaun Roman Horák zastavuje
u pumpy na výpadovce na Benešov a kupuje pytel ledu.
Jedeme na pravidelnou klauniádu do Hospice Dobrého
Pastýře v Čerčanech a budeme rozdávat osvěžení. Pěkně po kostkách. A tak
je to i s našimi návštěvami. Může se zdát,
že jsou to pomíjející události, co se brzo
vypaří. Totiž roztají. Jenže dokáží osvěžit,
povzbudit, probudit k životu… a nejen pacienty, ale i nás. Ze setkání s těmi, kdo jsou
na konci své cesty, někdy zamrazí.
Hana Malaníková, zdravotní klaunka
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Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce probíhá hlavně na úrovni uměleckého rozvoje a předávání zkušeností v umělecké oblasti.
V rámci partnerství v Red Noses International (RNI) jde
především o zvyšování kvality klaunské práce. Tento rozvoj
se odehrává ve vídeňské škole humoru ISH (International
School of Humor) na každoročním mezinárodním setkání
nebo při individuálních výměnách klaunů mezi partnerskými
organizacemi zdravotních klaunů.
Mezinárodní síť RNI také připravila osnovy pro certifikaci
zdravotních klaunů ve svých partnerských organizacích.
Osnovy jasně určují, jakou přípravu a v jakém rozsahu musí
zdravotní klaun absolvovat, aby mohl certifikaci získat.
Kromě oblasti zdravotnictví, psychologie či sociologie sem
samozřejmě patří i klaunská praxe na nemocničních odděleních.
Velká pozornost byla letos věnována projektu Emergency
Smile, jehož jsme nedílnou součástí. Mezinárodní tým Emergency Smile vyjel během roku jednou do Jordánska a dvakrát
na Ukrajinu, kde i naši klauni navštívili děti a rodiny na exponovaných místech v uprchlických táborech, ve kterých jsou
soustředěny děti z kriticky postižených oblastí (viz foto).

Výměna zkušeností probíhá i mezi vedením a experty všech
partnerských organizací, a to jednak v rámci mezinárodní organizace RNI, ale také pod záštitou slibně se rozvíjející European Federation of Hospital Clown Organisations (EFHCO).
Na jaře 2015 hostila naše organizace v rámci členství
v EFHCO dvoudenní setkání fundraiserů v Praze. Výměnu
zkušeností 25 expertů z 11 zemí doplnily prezentace z českého prostředí. V průběhu roku pak získala obecně prospěšná
společnost Zdravotní klaun mezinárodní certifikát Značka
kvality (Quality Label). Česká organizace tak patří mezi
13 projektů z 12 evropských zemí, které splňují vysokou úroveň profesionálních služeb ve zdravotně-klaunské oblasti.
Díky mezinárodní spolupráci dokážeme lépe nahlížet na práci klaunů v nemocnicích po celé Evropě, v různých kulturách,
v rámci různých přístupů a můžeme se inspirovat pro naše
další projekty, kterými se přibližujeme ke stále odbornější
spolupráci s partnery z řad zdravotnických zařízení.

Účast na odborných konferencích a seminářích
6 akcí
Zdravotní klaun prezentuje myšlenku terapie humorem i na
konferencích pro odbornou veřejnost. Stejně jako lékařský personál obohacuje a školí zdravotní klauny, tak i my
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nabízíme nemocničnímu personálu naše zkušenosti. Formou
přednášek a dílen informujeme odbornou veřejnost o našem
působení a našich cílech. A to v rovině teoretické i praktických klaunských dílen, kde vyučujeme používání humoru
ve zdravotnictví.

Profesionalita a rozvoj zdravotních klaunů
Zvyšování kvality a neustálý rozvoj klaunů patří ke každoročním předsevzetím organizace Zdravotní klaun. V tomto
ohledu směřovala naše hlavní pozornost v roce 2015 na geriatrický program (Klauniády pro seniory). Podařilo se zorganizovat speciální geriatrickou dílnu pro stávající i nové
klauny, kteří navštěvují 7 geriatrických zařízení v ČR.

Protože náš klaun je zdravotní, věnujeme se i vzdělávání
v oblasti zdravotnictví a lékařství. Spolupracujeme tak
se spřátelenými nemocnicemi, které pro klauny dokáží
uspořádat semináře přímo pro naše potřeby. Žádaná tak
byla témata týkající se seniorů, témata z oblasti psychiatrie
a sociálního cirkusu.

Pokračovali jsme samozřejmě i ve školení klaunů napříč celým naším týmem. Každý klaun tak měl možnost i povinnost
vybrat si z pestré nabídky dílen v průběhu celého roku. Šlo
o dílny zahraničních (Ami Hattab, Aitor Basauri) i českých
lektorů, o dílny hudební, cirkusové, nebo dílny týkající
se přímo jednotlivých programů, jako je NOS!, Přezůvky
máme! nebo Kutálka.

Na celonárodní setkání, kde se potkalo všech 86 českých
zdravotních klaunů a zaměstnanci kanceláře, dorazil i Prim.
MUDr. Karel Nešpor, CSc., který poutavě prezentoval vztah
medicíny a humoru nejen z pohledu psychiatrie.

Umělecký ředitel se svým týmem nabídl klaunům během
roku několik malých dílen (tzv. klaunských laboratoří), které
byly zacíleny přímo na určitý okruh klaunů nebo na konkrétní téma. Osobní „setkání nad samotnou klauniádou“ se všemi klauny a uměleckým vedením proběhlo během reálných
klauniád přímo v nemocnici (tzv. koučování v terénu).

Aby naše práce mohla být kvalitní a trvalá, staráme
se o klauny nejen z uměleckého pohledu, ale nabízíme
i podporu osobní a psychologickou. Tak aby každý z našich
klaunů mohl rozdávat radost a smích co nejdéle a nejlépe.

Na mezinárodní úrovni mohlo 30 našich klaunů navštívit
školu humoru ve Vídni (International School of Humor),
kde se každoročně vzdělávají klauni a herci z celé Evropy.
Někteří lektoři z této školy přijeli v roce 2015 i do České republiky v rámci mezinárodních výměn. Největší mezinárodní
akcí se pak stalo setkání téměř 200 klaunů z celé Evropy
na klaunském kempu v Rakousku, který v průběhu čtyř dnů
nabídl nejpestřejší paletu dílen.
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Programy zdravotních klaunů v roce 2015
PRAVIDELNÉ KLAUNIÁDY PRO DĚTI

Jihočeský kraj

Moravskoslezský kraj

Počet návštěv

92

FN Ostrava-Poruba

150

Nemocnice Tábor, a.s.

12

Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, p.o

26

Dětská psychiatrická léčebna Opařany

12

Vítkovická nemocnice, a.s.

25

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

52

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

52

Jihomoravský kraj

Počet návštěv

FN Brno, Černopolní

341

Nemocnice s poliklin. Karviná-Ráj, p.o.

52

FN Brno-Bohunice

27

Nemocnice Třinec, p.o.

24

FN U sv. Anny v Brně

9

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

52

Nemocnice Břeclav, p.o.

48

Nemocnice Kyjov, p.o.

23

Olomoucký kraj

24

FN Olomouc

49

SMN, a.s., Nemocnice Přerov

26

SMN, a.s., Nemocnice Prostějov

26

Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
Karlovarský kraj

Počet návštěv

Počet návštěv

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

24

Šumperská nemocnice, a.s.

12

Krajský dětský domov Karlovy Vary, p.o.

24

SMN, a.s., Nemocnice Šternberk

12

NEMOS Sokolov, s.r.o.

12

KKN, a.s., nemocnice v Chebu

12

Královéhradecký kraj

FN Hradec Králové

Počet návštěv

104

Pardubický kraj

Počet návštěv

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

52

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

52

Svitavská nemocnice, a.s.

12

Dětský denní rehabilitační stacionář
Hradec Králové

12

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

12

FN Plzeň

102

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

52

Klatovská nemocnice, a.s.

12

Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

12

Domažlická nemocnice, a.s.

12

Rokycanská nemocnice, a.s.

12

Liberecký kraj

12

Počet návštěv

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Plzeňský kraj

Počet návštěv

Počet návštěv

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
a.s.

52

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

76

Jedličkův ústav, p.o., Liberec

26

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

52

Praha

Počet návštěv

FN v Motole, Praha

419

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

70

FTN dětská klinika IPVZ, Praha

102

FN Na Bulovce, Praha

46

Středočeský kraj

Počet návštěv

Kraj Vysočina

Počet návštěv

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

52

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

11

Dětský domov Mladá Boleslav

52

Nemocnice Třebíč, p.o.

12

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

42

Nemocnice Jihlava, p.o.

52

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

51

Nemocnice Pelhřimov, p.o.

12

Ústecký kraj

Počet návštěv

Zlínský kraj

Počet návštěv

KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.

25

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín

47

KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.

52

Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

46

KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z.

52

Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.

12

KZ, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

26

Kroměřížská nemocnice, a.s.

24

Dětská psychiatrická léčebna Louny

25

Vsetínská nemocnice, a.s.

12

NOS! (Na operační sál!)

172

Pravidelné klauniády pro děti celkem

3 284

PRAVIDELNÉ KLAUNIÁDY PRO SENIORY
Jihomoravský kraj

Počet návštěv

DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o.

50

Domov pokojného stáří Kamenná, Brno

50

Pardubický kraj
Domov pro seniory Sloupnice
Praha

Moravskoslezský kraj

Počet návštěv

Domov pro seniory Kamenec, Ostrava

24

Charitní dům sv. Václava, Ostrava-Heřmanice

24

Počet návštěv
22
Počet návštěv

Domov pro seniory Kobylisy

51

Domov Sv. Karla Boromejského, Praha

49

Klauniády pro seniory celkem

270

SPECIÁLNÍ PROGRAMY
Počet návštěv

Počet návštěv

Cirkus Paciento

16

Hospic Dobrého Pastýře Čerčany

12

Přezůvky máme!

14

Speciální klauniády

57

Kutálka

20

Odborné konference a semináře

Koš plný humoru

2

SPECIÁLNÍ PROGRAMY CELKEM

6
127

Celkový počet klauniád v roce 2015....................3 681
13

Děkujeme za podporu a spolupráci v roce 2015!
Děkujeme za podporu především tisícům individuálních dárců!
Vaše dary jsou pro práci Zdravotního klauna naprosto klíčové. Velice si toho vážíme!

Podpora 100 000 Kč a více

Podpora 50 000 Kč a více
MUDR. Běhounek
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Ing. Lízálek Jiří Senior

Nadační fond Tesco
OEM Automatic, spol. s r.o.
Pharmonia s.r.o.

Mediální partneři

Spolupracující organizace

Český rozhlas
Bauer Media
Seznam.cz
Newton media

Ledovec, z. s.
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Děkujeme všem jednotlivcům i firmám za jejich nefinanční podporu ve formě služeb a materiálu, které
nám poskytují jako dar nebo s výraznou slevou.
Zvláštní poděkování za podporu patří Marku Drahovzalovi, Jiřímu Paszovi, Jindřichu Slámovi
a firmám H-Media, Kerio Technologies a Prague Marriott Hotel.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
(v celých tisících Kč)

č. ř.
A.

NÁKLADY

I.

Spotřebované nákupy celkem

1.

Činnosti
Hospodářská

1

Hlavní

2

605

605

Spotřeba materiálu

3

562

562

2.

Spotřeba energie

4

43

43

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4.

Prodané zboží

6

II.

Služby celkem

7

30 372

30 372

5.

Opravy a udržování

8

42

42

6.

Cestovné

9

124

124

7.

Náklady na reprezentaci

10

70

70

8.

Ostatní služby

11

30 136

30 136

III.

Osobní náklady celkem

12

3 873

3 873

9.

Mzdové náklady

13

2 865

2 865

10. Zákonné sociální pojištění

14

877

877

11. Ostatní sociální pojištění

15

12. Zákonné sociální náklady

16

72

72

13. Ostatní sociální náklady

17

59

59

18

7

7

IV.

Daně a poplatky celkem

Součet I.1. až I.4.

Součet II.5. až II.8.

Součet III.9. až III.13.

Součet IV.14. až IV.16.

Celkem

14. Daň silniční

19

15. Daň z nemovitostí

20

16. Ostatní daně a poplatky

21

7

7

22

293

293

V.

Ostatní náklady celkem

Součet V.17. až V.24.

15

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18. Ostatní pokuty a penále

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

25

20. Úroky

26

21. Kursové ztráty

27

22. Dary

28

23. Manka a škody

29

24. Jiné ostatní náklady
VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem
Součet VI.25. až VI.30.

25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot.
majetku

178

30

115

115

31

26

26

32

26

26

15

15

33

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

28. Prodaný materiál

35

29. Tvorba rezerv

36

30. Tvorba opravných položek

37

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

Součet VII.31. až VII.32.

38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami

39

32. Poskytnuté členské příspěvky

40

15

15

41

0

0

43 35 191

35 191

VIII. Daň z příjmů celkem

Hodnota VIII.33.

33. Dodatečné odvody daně z příjmů
NÁKLADY CELKEM

16

178

42
Součet I. až VIII.

B.

VÝNOSY

44

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

1.

Tržby za vlastní výrobky

46

2.

Tržby z prodeje služeb

47

3.

Tržby za prodané zboží

48

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Součet II.4. až II.7.

49

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

5.

Změna stavu zásob polotovarů

51

6.

Změna stavu zásob výrobků

52

7.

Změna stavu zvířat

53

III.

Aktivace celkem

8.

Aktivace materiálu a zboží

55

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

Součet I.1. až I.3.

Součet III.8. až III.11.

45

54

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

IV.

Ostatní výnosy celkem

Součet IV.12. až IV.18.

59

0

0

0

0

0

0

34 169

34 169

31

31

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13. Ostatní pokuty a penále

61

14. Platby za odepsané pohledávky

62

15. Úroky

63

16. Kursové zisky

64

17. Zúčtování fondů

65

34 135

34 135

18. Jiné ostatní výnosy

66

3

3

67

0

0

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Součet V.19. až V.25.

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

68

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

21. Tržby z prodeje materiálu

70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

23. Zúčtování rezerv

72

17

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

25. Zúčtování opravných položek

74

VI.

Přijaté příspěvky celkem

Součet VI.26. až VI.28.

1 046

1 046

1 046

1 046

0

0

81 35 215

35 215

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

28. Přijaté členské příspěvky

78

VII. Provozní dotace celkem

Hodnota VII.29.

29. Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
C.

18

75

79
80

Součet I. až VII.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

82

34. Daň z příjmů

83

D.

84

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

24

24

24

24

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2015
(v celých tisících Kč)

Stav
k prvnímu
č. ř.
dni účetního
období

AKTIVA
A.
I.

Dlouhodobý majetek celkem

1

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2

Dlouhodobý 2. Software
nehmotný

3

3. Ocenitelná práva

4

majetek

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5

celkem

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek

8

Součet I.1. až I.7.

9

II.

1. Pozemky

Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky

26

0

276

276

276

276

213

213

213

213

10
11

hmotný

3. Stavby

12

majetek

4. Samostatné movité věci a soubory movitých
věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů

13

6. Základní stádo a tažná zvířata

15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek

19

Součet II.1. až II.10.

20

celkem

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

14

19

III.

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným
vlivem
finanční
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
majetek
celkem

IV.
Oprávky
k dlouhodobému
majetku
celkem

20

21
22
23

4. Půjčky organizačním složkám

24

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

25

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

26

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

27

Součet III.1. až III.7.

28

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu
a vývoje
2. Oprávky k softwaru

29

3. Oprávky k ocenitelným právům

31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám

32

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

35

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

38

Součet IV.1. až IV.11.

40

30

0

0

-276

-276

-187

-213

-463

-489

33
34

36

39

B.

Krátkodobý majetek celkem

41

I.

1. Materiál na skladě

42

Zásoby

2. Materiál na cestě

43

celkem

3. Nedokončená výroba

44

4. Polotovary vlastní výroby

45

5. Výrobky

46

6. Zvířata

47

7. Zboží na skladě a v prodejnách

48

8. Zboží na cestě

49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

50

Součet I.1. až I.9.

51

1. Odběratelé

52

II.

Pohledávky 2. Směnky k inkasu
celkem

24 620

26 301

0

0
23

53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

54

4. Poskytnuté provozní zálohy

55

1

71

5. Ostatní pohledávky

56

35

35

6. Pohledávky za zaměstnanci

57

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení
a zdrav. pojištění
8. Daň z příjmů

58

9. Ostatní přímé daně

60

10. Daň z přidané hodnoty

61

11. Ostatní daně a poplatky

62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků
14. Pohledávky za účastníky sdružení

63

15. Pohledávky z pevných termínových operací

66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

17. Jiné pohledávky

68

224

102

18. Dohadné účty aktivní

69

19. Opravná položka k pohledávkám

70

Součet II.1. až II.19.

71

260

231

59

64
65

21

III.

1. Pokladna

Krátkodobý 2. Ceniny

32

15

73

30

38

24 249

25 946

finanční

3. Účty v bankách

74

majetek

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

celkem

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

6. Ostatní cenné papíry

77

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

78

8. Peníze na cestě

79

Součet III.1. až III.8.

80

24 311

25 999

1. Náklady příštích období

81

49

71

Jiná aktiva

2. Příjmy příštích období

82

celkem

3. Kursové rozdíly aktivní

83

Součet IV.1. až IV.3.

84

49

71

Aktiva celkem

85

24 646

26 301

IV.

22

72

Stav
k prvnímu
č. ř.
dni účetního
období

PASIVA
A.
I.
Jmění
celkem

II.
Výsledek
hospodaření

B.
I. Rezervy

Stav k poslednímu
dni účetního
období

Vlastní zdroje celkem

86

22 897

24 288

1. Vlastní jmění

87

163

163

2. Fondy

88

11 120

12 487

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

89

Součet I.1. až I.3.

90

11 283

12 650

1. Účet výsledku hospodaření

91

X

24

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

92

36

X

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých
let

93

11 578

11 614

Součet II.1. až II.3.

94

11 614

11 638

Cizí zdroje celkem

95

1 749

2 013

1. Rezervy

96

Hodnota I.1.

97

0

0

II.
1. Dlouhodobé bankovní úvěry
Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy
závazky
3. Závazky z pronájmu
celkem
4. Přijaté dlouhodobé zálohy

98
99
100
101

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

102

6. Dohadné účty pasivní

103

7. Ostatní dlouhodobé závazky

104

Součet II.1. až II.7.

105

0

0

III.
1. Dodavatelé
Krátkodobé 2. Směnky k úhradě
závazky
3. Přijaté zálohy
celkem
4. Ostatní závazky

106

1 423

1 396

109

3

32

5. Zaměstnanci

110

172

161

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

111

1

2

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav.
pojištění

112

96

89

107
108

23

8. Daň z příjmů

113

9. Ostatní přímé daně

114

10. Daň z přidané hodnoty

115

11. Ostatní daně a poplatky

116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

117

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ.
samospr. celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných
papírů a vkladů
15. Závazky k účastníkům sdružení

118

16. Závazky z pevných termínových operací

121

17. Jiné závazky

122

18. Krátkodobé bankovní úvěry

123

19. Eskontní úvěry

124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

125

21. Vlastní dluhopisy

126

22. Dohadné účty pasivní

127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

128

Součet III.1. až III.23.

129

1. Výdaje příštích období

130

Jiná pasiva 2. Výnosy příštích období

131

IV.
celkem

24

34

27

20

306

1 749

2 013

119
120

3. Kursové rozdíly pasivní

132

Součet IV.1. až IV.3.

133

0

0

Pasiva celkem

134

24 646

26 301

Příloha účetní závěrky
1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY ZDRAVOTNÍHO KLAUNA, O.P.S.
Vznik a charakteristika o.p.s.
Zdravotní klaun, o.p.s. byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných společnostech vedeným Městským
soudem v Praze, oddíl O 1175 dne 16. 8. 2013 a vzniklo přeměnou Zdravotního klauna, o.s. na Zdravotního klauna, o.p.s. Občanské sdružení Zdravotní klaun vzniklo registrací u MV, č. j. VS/1-1/48676/01-R,
datum registrace 28. 11. 2001.
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
Zdravotní klaun, o.p.s., je nezisková organizace s celostátní i mezinárodní působností, která přináší humor
a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví,
čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického, a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím
speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.
V souladu se svým posláním společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby:
• zajišťování návštěv zdravotních klaunů převážně v nemocnicích, hospicích, léčebnách, rehabilitačních
centrech, domácnostech v souladu s posláním společnosti,
• zajišťování vystoupení zdravotních klaunů s cílem, aby jejich návštěvy vhodně doplňovaly léčebné
procedury,
• vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů, využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým
faktorem,
• šíření myšlenky zdravotních klaunů jako psychosociálního programu, který je důležitou součástí komplexní léčebné péče,
• zajišťování aktivit s cílem napomáhat psychické pohodě všech osob přítomných klauniádě a osob
napomáhajících jejímu zajištění a průběhu (zdravotnický personál, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci, apod.),
• zajišťování aktivit s cílem působit na sociální cítění dětí a mladých lidí, podpořit je ve snaze pomáhat
druhým,
• poskytování podpory (mimo jiné přiměřené finanční podpory), know-how a výměna informací s jakýmikoli dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a/nebo poslání, ať už na národní
nebo mezinárodní úrovni, zejména s Red Noses Clowndoctors International a jejích spolupracujících
partnerů.
Sídlo obecně prospěšné společnosti
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3
IČ 265 47 953
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Orgány obecně prospěšné společnosti
Statutární orgán - ředitel:
Kateřina Slámová Kubešová
Správní rada - členové:
Jitka Volková
Monika Culen
Gary Alven Edwards
Dozorčí rada - členové:
Ivana Štverka Kořínková
Vendula Čulíková
Giora Nathan Seeliger
Součástí obecně prospěšné společnosti je Klub přátel Zdravotních klaunů.
Zdravotní klaun, o.p.s. je členem mezinárodní sítě RED NOSES INTERNATIONAL a European Federation of
Hospital Clowning Organisations.
Zakladatel obecně prospěšné společnosti:
Gary Alven Edwards
bytem Končiny 1, 565 53 Sloupnice
2. ÚČETNÍ OBDOBÍ, ZA KTERÉ JE SESTAVENA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHOVÝ DEN
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2015. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1) Zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví je 31. 12. 2015.
3. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY
Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a České účetní standardy číslo 401–414.
3.1
Ocenění majetku
Majetek je oceňován v pořizovací ceně
nehmotný majetek
•• dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena je vyšší než 60 tis. Kč, obecně prospěšná společnost
odepisuje, dlouhodobý drobný nehmotný majetek, jehož cena je do 60 tis. Kč, pro obecně prospěšnou
společnost je to okamžitý náklad.
hmotný majetek
•• dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena je vyšší než 40 tis. Kč, obecně prospěšná společnost odepisuje, dlouhodobý drobný hmotný majetek, jehož cena je do 40 tis. Kč, pro obecně prospěšnou společnost
je to okamžitý náklad.
3.2
Pohledávky a závazky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.
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3.3 Používání cizí měny v účetnictví
V průběhu účetního období byl používán denní kurz ČNB. Aktiva a pasiva v cizí měně jsou k rozvahovému
dni přepočtena aktuálním kurzem ČNB, tj. kurzem k 31. 12. 2015.
3.4 Dary
Obecně prospěšná společnost získává pro svou činnost finanční i nefinanční dary od fyzických a právnických osob. V roce 2015 obecně prospěšná společnost obdržela finanční dary v celkové výši 33 787 tis. Kč,
z toho 31 827 tis. Kč (v roce 2014 29 713 tis. Kč) jsou dary od fyzických individuálních dárců a 1 960 tis. Kč (v
roce 2014 1 422 tis. Kč) jsou dary od firemních dárců a nefinanční dary v hodnotě 1 046 tis. Kč (v roce 2014
750 tis. Kč). Přijaté dary jsou účtovány ve prospěch fondů a odtud jsou rozpouštěny v souladu s uskutečňovanými náklady, zůstatek fondů je kryt finančními prostředky na bankovních účtech.
3.5 Veřejná sbírka
Veřejná sbírka je povolena Magistrátem hlavního města Prahy, lze ji konat na území České republiky a trvá
od 25. září 2014 na dobu neurčitou. V rámci této sbírky v roce 2015 byly přijaty na účet veřejné sbírky dary
v hodnotě 1 103 tis. Kč (v roce 2014 335 tis. Kč). Účelem sbírky je financování projektu Zdravotní klauniáda.
3.6 Dotace a nadační příspěvky
V roce 2015 Zdravotní klaun, o.p.s. získal dotaci ve výši 539 tis. Kč na spolufinancování programů Kutálka,
Přezůvky máme!, a na umělecký rozvoj zdravotních klaunů prostřednictvím workshopů a výměnných programů. V roce 2015 společnost dále obdržela nadační příspěvky ve výši 72 tis. Kč.
3.7 Projekty obecně prospěšné společnosti
Pravidelné zdravotní klauniády tvoří hlavní program obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun. V
současné době 86 profesionálních zdravotních klaunů pravidelně navštěvuje 64 nemocnic v celé České
republice.
V roce 2015 obecně prospěšná společnost uskutečnila celkem 3 284 návštěv u malých pacientů, měsíčně
se uskuteční v průměru 300 klauniád. V rámci pravidelných dětských klauniád se uskutečnilo 172 návštěv
v rámci programu NOS!, při kterém speciálně vyškolení zdravotní klauni doprovázejí pacienty a jejich rodiče procesem příprav na zákrok a cestou na operační sál. Program NOS! probíhal ve čtyřech nemocnicích.
V roce 2015 se uskutečnilo 270 pravidelných klauniád v 7 zařízeních pro seniory.
Dalším programem společnosti je týdenní program Cirkus Paciento určený především pro dlouhodobě
nemocné děti. Zdravotní klauni je navštěvují v průběhu celého týdne a během návštěv se s nimi podělí o
dovednosti z oblasti kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků. Čtyřdenní příprava vrcholí slavnostním vystoupením pro ostatní děti, rodiče, personál. Za rok 2015 se uskutečnilo celkem 16 Cirkusů
Paciento.
Pro handicapované děti nabízí obecně prospěšná společnost jedinečný interaktivní hudební program
Kutálka. V roce 2015 se uskutečnilo 20 vystoupení.
Program Přezůvky máme! je klauniáda pro velmi váženě nemocné děti v domácí péči. Cílem návštěvy je
poskytnout duševní podporu nemocnému dítěti i jeho rodině, a vnést do jejich domova závan radosti.
V roce 2015 zdravotní klauni navštívili 14 rodin.
Dalšími speciálními projekty jsou Koš plný humoru, klauniády v hospici, odborné prezentace a speciální
klauniády. V jejich rámci se uskutečnilo 77 klauniád a akcí.
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4. KOMENTÁŘ K VÝZNAMNÝM POLOŽKÁM ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
4.1

Zaměstnanci

Průměrný počet zaměstnanců a přehled osobních nákladů (v celých tisících Kč) za rok 2013 a 2014:
Počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců na dohody o provedení práce (DPP)
Mzdové náklady
Z toho mzdové náklady ředitele
Z toho mzdové náklady na DPP
Zákonné sociální pojištění
Zákonné a ostatní sociální náklady

2015
7
29
2 865
602
273
949
59

2014
6
21
2 655
546
173
843
127

Za rok 2015 nebyla vyplacena členům správní a dozorčí rady žádná odměna.
4.2
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31. 12. 2015 jsou ve výši 89 tis. Kč (v roce
2014 96 tis. Kč), z nichž 62 tis. Kč (v roce 2014 67 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení
a 27 tis. Kč (v roce 2014 29 tis. Kč) závazky ze zdravotního pojištění.
4.3
Daň z příjmů
Příjmy, které jsou získávány formou darů, nepodléhají dani z příjmů podle § 18 zákona o dani z příjmů
586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a dani podléhají pouze příjmy, které nejsou od daně osvobozeny.
4.4
Náklady o.p.s.
Celkové náklady obecně prospěšné společnosti v roce 2015 jsou ve výši 35 191 tis. Kč (v roce 2014 31 247
tis. Kč). Rozdělení do jednotlivých skupin, jejich výše je uvedena v tabulce.

Projektové náklady
Provozní náklady
Celkem

2015
29 982
5 209
35 191

2014
26 981
4 266
31 247

4.5
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2015 činí 24 tis. Kč (v roce 2014 36 tis Kč).
Výsledek hospodaření je tvořen z připsaných úroků na běžných a termínovaných účtech, které jsou určeny pro další činnost obecně prospěšné společnosti.
4.6
Závazky nevykázané v rozvaze
Obecně prospěšná společnost neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány
v rozvaze.
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4.7
Informace dle §30 Vyhlášky
Vyhlášky 504/2002 Sb. pokud pro tyto oblasti nemá obsah.
4.8
Významná následná událost
K datu sestavení účetní závěrky nejsou obecně prospěšné společnosti známy žádné významné následné
události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2015.

Datum:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou:

17.4.2016
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Zpráva auditora
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Co nám píšou rodiče
Chci Vám vyjádřit poklonu za práci, kterou
děláte. ♥ Jsme s dcerkou v nemocnici dost
často, ale vím, že každé pondělí vždy přijdou
klauni a přiznám se, že i já se na Vás vždycky
těším jako malá holka. Je krásné v místě jako
je nemocnice slyšet dětský smích, který se ozývá
až na chodbu - proto jsou ty pondělky tam pro
mě vždy nejhezčí. Ještě jednou mockrát děkuji
za všechny Zdravotní klauny a těším se na viděnou - doufám, že ne brzy - jistě víte, jak
je to myšleno...
Kateřina O.

Dobrý den! Ze srdce chci poděkovat, konkrétně
paní Klaunové, která léčila smíchem dnes ve FN
Plzeň, na dětském oddělení. Byla skvělá! Můj syn
prodělal sice „jen“ operaci kýly, ale naše čekání
„před“ paní Klaunová dokonale krátila svými
krásně praštěnými nápady. I dětičky s bolestmi
se opravdově smály. Vaše činnost MÁ SMYSL.
Moc DĚKUJI.!
Alena M.

Jste super. I když je z dcery puberťák, pořád se na vás moc těší a ráda vás potkává.
Když měla chemču, byli jste pro ni to nejlepší,
co se nedá ani popsat. Moc pozdravujeme.
Lenka Š.

A co nám píšou děti
Dobrý den
Chtěla bych poděkovat klaunům, kteří s námi byli
na ozdravném pobytu v Chrustenicích od 15. 6. do 20.
6. 2015, celý týden a cirkus jsem si skvěle užila. Bylo
to opravdu skvělé, děkuji.
Tereza P.

Dobrý den milí klauni,

jmenuji se Robin Tribula, je mi 5 let a zlomil jsem si nohu v bérci na lyžích. Dva
dny jsem strávil v hradecké nemocnici na dětské chirurgii. Měl jsem velké štěstí,
že jedno dopoledne k nám na pokoj zavítal i zdravotní klaun.
Byl úžasný a hodně jsem se nasmál.
Jsem velmi rád, že jsem ho potkal, maminka mi pak pověděla, že už na Vaši nadaci přispíváme. Dneska jsme si i v počítači
stáhli Vaše povídky Malé zázraky a příběh o Ptáčku pod postelí
si přečetli. Nakreslil jsem potom o něm obrázek. Posílám Vám
jeho fotku, moc Vás zdravím a děkuji za to, co vše děláte pro
ostatní nemocné děti.
Doufám, že i když jste tak úžasní, se už nebudeme muset
potkat. Já mám jen zlomenou nožičku, ale některé děti jsou
více nemocné.

S úctou a pozdravy Robinek a maminka
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Cheb

Domažlice

Sokolov

Karlovy Vary

Klatovy

Plzeň

Rokycany

Chomutov

Most

Louny

Příbram

Trutnov

Jihlava

Třebíč

Pardubice

Brno

Svitavy

Ústí nad Orlicí

Náchod

Sloupnice

Hradec Králové

Havlíčkův Brod

Pelhřimov

Kolín

Jičín

Jablonec nad Nisou

Liberec

Mladá Boleslav

Opařany Tábor

Čerčany

Česká Lípa

České Budějovice

Praha

Ústí nad Labem

Děčín

Břeclav

Kyjov

Uherské Hradiště

Kroměříž

Hodonín

Prostějov

Přerov

Šternberk

Olomouc

Šumperk

Ostrava

Zlín

Vsetín

Havířov

Karviná

Frýdek-Místek
Valašské Meziříčí

Opava

Třinec

hospic

zařízení pro seniory

dětská oddělení nemocnic

Kde všude nás potkáte

Smích, který pomáhá
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